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1 Inleiding 
 
De Stad Antwerpen wil de indicator- en doelsoorten opvolgen van alle gebieden in kader van het groenplan, om 
de evolutie in deze gebieden op te volgen en een gepast beheer toe te passen.  
 
Dit rapport geeft de resultaten van de uitgevoerde monitoring van planten, libellen, dagvlinders, vogels en 
vleermuizen in het Fort 6 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.  
 
Fort 6 bevindt zich in het westen van de provincie Antwerpen, in het district Wilrijk, ten zuiden van de Stad 
Antwerpen. Het domein vormt min of meer een zespuntige ster, afgebakend door Fort VI-straat, 
Edegemsesteenweg en Kerkeveldstraat. Fort 6 was één van de forten gebouwd door Henri Alexis Brialmont in 
1860-1864. Vandaag wordt het gebruikt als campus Drie Eiken van de Universiteit Antwerpen. De oppervlakte 
van het gebied bedraagt ca 27 ha.  
 
Het gebied bevat graslanden, bos en een fortgracht, evenals oude bakstenen fortgebouwen die als 
vleermuizenbiotoop dienst doen. 
 
Het domein ligt geografisch in de Kempen en dus op zure zandgrond. Mogelijk zijn niet alle delen nog 
oorspronkelijke bodem, want bij het uitgraven van de grachten is de vrijgekomen grondmassa wellicht gebruikt 
om de wallen en het forteiland aan te leggen. De bodem wisselt dan ook af van zeer droog op de hoge delen 
(NO) tot zeer nat in de lage delen (ZW).  
Figuur 1 geeft een overzicht van de omgeving van het fort en de infrastructuur die aanwezig is op het terrein op 
een luchtfoto.  
Voor de specifieke terminologie van bepaalde fortdelen/gebouwen wordt verwezen naar Figuur 2. 
 

 
Figuur 1 Overzicht van de omgeving van het fort met de infrastructuur op het terrein. Bron: google maps 
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Figuur 2: Metselwerk van Fort 6. Merk op dat het zuiden (= frontzijde) zich bovenaan het plan bevindt. 
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2 Methodiek inventarisatie 
 

2.1 Flora 
 
Elke vindplaats van elke doelsoort werd met GPS ingevoerd. Daarbij werd het exact aantal exemplaren vermeld, 
of, indien de soort abundant was, het geschat aantal exemplaren. Bij soorten die zeer abundant zijn, werd de 
oppervlakte die de soort inneemt ingeschat in m².   
 
Alle overige plantensoorten die we in het park aantroffen, werden aangeduid op de streeplijst. Voor zeldzame 
soorten en invasieve exoten werd de exacte locatie via GPS ingevoerd en de grootte van de groeiplaats ingeschat.   
 

2.2 Wilde bijen 
 
Wilde bijen werden op verschillende dagen tijdens het seizoen (april-augustus) van 2022 geïnventariseerd door 
vrijwilliger Olivier Foubert. Bovendien bezocht Win Vertommen het gebied op 14 juni 2022. 
 
De potenties voor wilde bijen werden bekeken en de ecologische toestand van de verschillende habitats 
geëvalueerd in functie van het gevoerde beheer. Op de meest kansrijke plekken (met name op bloemen, rond 
mogelijk interessante nestplaatsen en in bosranden) werden wilde bijen geïnventariseerd door middel van 
netvangsten. Bijen die niet meteen op naam gebracht konden worden, werden meegenomen en later 
gedetermineerd met behulp van een stereoscopische binoculair. Alle waarnemingen werden ter plaatse 
ingevoerd in de www.waarnemingen.be-database met behulp van de app Obsmapp. Ook belangrijke 
voedselplanten voor wilde bijen werden zoveel mogelijk ingevoerd.  
 
De inventarisaties vonden plaats tijdens gunstige weersomstandigheden: 

• windkracht < 4 Beaufort – in de praktijk zo weinig mogelijk wind 
• temperatuur: (> 17°C en < 30°C) 
• tijdstip: 10u - 18u 
• dagen zonder neerslag 
• zonneschijn gedurende min. 50% van de dag 

 

2.3 Dagvlinders en libellen 
 
Libellen en dagvlinders werden bij dezelfde weersomstandigheden geïnventariseerd als wilde bijen. Beide 
soortgroepen zijn immers niet actief bij regenweer. De meeste soorten werden geïnventariseerd op basis van 
zichtwaarnemingen met het blote oog of met een verrekijker. 
 
Vrijwilliger Veerle de Saedeleer voerde de inventarisaties uit op 6 verschillende dagen tussen april en augustus 
2022 (9 april, 16 april, 15 mei, 12 juni, 29 juni, 21 augustus). Dagvlinders werden op elk van deze dagen 
waargenomen, libellen enkel tijdens de laatste drie inventarisaties. 
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2.4 Vogels  
 

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

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

http://www.sovon.nl/pdf/Handleiding-BMP.pdf
http://www.avimap.be/
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2.5 Vleermuizen 
 
Het doel van dit onderzoek is monitoring van het zomervoorkomen van Baardvleermuis, Gewone 
dwergvleermuis, Gewone grootoorvleermuis en Watervleermuis in het domein Fort 6. Dit houdt in het nagaan 
van de aanwezigheid van deze soorten, waarbij de voornaamste activiteits-zones in kaart worden gebracht. We 
maken daarbij ook een inschatting van de aanwezige aantallen en eventuele kolonies. De resultaten worden 
vergeleken met deze van eerder onderzoek (Steeman et al. 2017) om de evolutie hiervan op te volgen. 
Voor dit gebied houden we de onderzoeksmethode aan die ook in 2017 werd toegepast: een combinatie van 
automatische batdetectoren en actief zoeken met manuele batdetector. Dit werd eerder als de meest 
aangewezen methode gezien, omdat beide werkwijzen complementair werken.  
 
Het plaatsen van automatische detectoren heeft het voordeel dat deze detectoren voor een langere periode 
(één of meer volledige nachten) kunnen geplaatst worden. Dit geeft dan de activiteit over een gehele nacht weer, 
en dus meer kans om alle aanwezige soorten in kaart te brengen. Bovendien zijn automatische detectoren een 
uitermate gestandaardiseerde manier van werken (en dus ook geschikt voor monitoring op lange termijn) terwijl 
het manueel rondlopen met batdetectoren meer onderhevig is aan de waarnemer.  
Een automatische detector heeft echter ook nadelen. Er kan slechts een beperkt aantal punten bemonsterd 
worden met dergelijke detectoren – waardoor het moeilijk is om een ruimer gebied (met veel verschillende 
biotopen) integraal te bemonsteren. Op de meest aangewezen locatie voor Watervleermuis – zijnde de 
fortgracht – zou een automatische detector bovendien massaal veel opnames genereren van steeds dezelfde 
dieren, voornamelijk Dwergvleermuizen dan, waarvoor duistere, beboste oevers van waterpartijen favoriete 
foerageerplaatsen zijn. Dit leidt enkel tot redundante data en dus tijdverlies.  
 
Een route lopen met een manuele detector mist de specifieke voordelen van een automatische detector, maar 
biedt wel andere voordelen: 
- Het gebied kan in zijn geheel onderzocht worden (tegenover een ‘punt’ bij plaatsing van automatische 

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

waardoor ook de aantallen foeragerende dieren exact bepaald of geschat kunnen worden! 
- Er wordt minder tijd verloren aan vleermuisarme zones. Een automatische detector op de foute plaats 

levert veel plaatsingstijd op, voor bitter weinig resultaat.  
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2.5.1 Manuele detectoren 
 
Er werden naar analogie met het onderzoek in 2017 drie avonden manuele inventarisaties met batdetector 
uitgevoerd van circa 2,5 uur per bezoek (Tabel 1). Het type detector dat hiervoor gebruikt werd, is Pettersson 
D240x, in combinatie met een Batlogger M2. Van de waargenomen vleermuizen werd de soort en eventuele 
gedragsaanduidingen genoteerd op kaart. De D240x-detector werd standaard ingesteld op het heterodyne 
kanaal rond 38 kHz. De combinatie met de Batlogger M2, een full-spectrum detector, voorkomt dat met om de 
paar seconden moet switchen naar hogere en lagere frequenties om geen soorten te missen. Van dieren waarvan 
de soort niet ter plekke kon bepaald worden, werden geluidsopnames gemaakt die nadien met aangepaste 
software (Batsound 4; Pettersson) geanalyseerd werden. Op 1/09/2022 werd bijkomend experimenteel gebruik 
gemaakt van een warmtecamera voor observaties van vleermuizen. 
 

Tabel 1: overzicht manuele detectorinventarisaties.  
Datum Beginuur Einduur Onderzoeker 
16/06/2022 22:13 0:38 Dirk Hautekiet, Marnix Lefranc 
1/09/2022 20:47 23:21 Dirk Hautekiet, Marnix Lefranc 
6/10/2022 19:19 21:44 Dirk Hautekiet 

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

2.5.2 Automatische detectoren 
 
Er werd verspreid over het zomerhalfjaar 2022 vier keer een automatische detector geplaatst op het domein 
(Figuur 2). Er werd tweemaal een detector geplaatst boven op het officierengebouw1 (detector 
‘officierengebouw’), zuidwestwaarts gericht. Er werd tevens tweemaal een detector geplaatst bovenaan op de 
linker hoofdwal2, westwaarts gericht naar het wandelpad bovenop het talud (detector ‘linker hoofdwal’).  
De detectoren werden met een ladder in een boom gehangen, detector officierengebouw op ca 2m en detector 
linker hoofdwal op ca 4m hoogte naar analogie met het onderzoek in 2017. 
 
De locaties werden zeer specifiek gekozen zodat de detectoren maximaal kans maken om zomeractiviteit van 
met manuele detector moeilijker waarneembare soorten te registreren, maar op dergelijke manier dat er geen 
overload is van opnames van andere soorten (= niet aan fortgracht), en dat opnames van zwermende dieren 
gemeden worden (= niet nabij potentiële zwermlocaties, zoals het reduit of de rechter halve caponnière). 
 
De automatische detectoren werden op volgende momenten in het jaar geplaatst: 

• 18 – 23 juni 2022 officierengebouw (5 nachten) 
• 23 juni – 3 juli 2022 linker hoofdwal (10 nachten) 
• 15 – 18 oktober 2022 officierengebouw (3 nachten) 
• 18 – 21 oktober 2022 linker hoofdwal (3 nachten) 

 

                                                                 
1 Door de Universiteit Antwerpen gekend onder de naam ‘gebouw Fc’. 
2 Het onderscheid links en rechts wordt gemaakt door vanaf de fortingang naar het fortgebouw te kijken (zie Figuur 1), dit wil zeggen vanaf 
de noordingang kijkt men zuidwaarts. De oostzijde is voor Fort 6 dus de linkerkant. 
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Figuur 3: Locaties automatische vleermuizendetectoren 
 
De verschillende tijdsperioden lieten toe om enerzijds de vleermuizensoorten te registreren die in de buurt hun 
kraamkolonie hebben en het park gebruiken als jachtterrein, en anderzijds om trekkende vleermuizen te 
registreren. Oorspronkelijk was voorzien om twee detectoren driemaal te hangen gedurende twee volledige 
nachten. Doordat de eerste plaatsingsperiode veel langer was, dekt deze in feite al twee plaatsingssessies én de 
periode daar tussen als extra. 
 
De automatische detectoren van de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt Studie die werden gebruikt zijn 
toestellen van het SM4 van Wildlife Acoustics. Van iedere passerende vleermuis wordt automatisch een opname 
gemaakt. 
 
De opnamen werden opgeladen in BTO acoustic pipeline voor automatische analyse van de soort. Waar deze 
software uitzonderlijke vleermuizensoorten suggereert, wordt de opname manueel gecheckt via Batsound 4 
(Pettersson) of Kaleidoscope (Wildlife Acoustics). 
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3 Resultaten 
 

3.1 Flora 
 

3.1.1 Algemene bevindingen 
 
De inventarisatie gebeurde in 2022 gedurende het hele jaar van 7 januari tot 18 november. Er werden 204 
plantensoorten genoteerd in 2022, in 2017 werden er 9 soorten minder gezien ( 195 soorten). In de periode van 
2000 tot 2018 werden er 168 soorten waargenomen in het gebied. In Bijlage 1 wordt een tabel gegeven met de 
soorten waargenomen in de drie periodes (2000-2016, 2017 en 2022), de lijst telt in totaal 280 soorten. In 2022 
zijn er drie soorten die op de Rode Lijst staan (Van Landuyt et al., 2006): Grasklokje (Bijna bedreigd), Schaafstro 
(Zeldzaam) en Gele kamille (Zeldzaam). Korenbloem (Bijna bedreigd) werd enkel in 2017 waargenomen. 
Korenbloem en Gele kamille zijn wellicht verwilderd uit een ingezaaid mengsel. Schaafstro is mogelijk aangevoerd 
door grondverzet.  
 
In totaal werden 34 uitheemse soorten genoteerd in 2022. Het merendeel (20) van deze soorten is aangeplant. 
Zes uitheemse soorten staan op de lijst van invasieve exoten: Amerikaanse vogelkers, Japanse duizendknoop, 
Mahonie, Bezemkruiskruid, Laurierkers en Vlinderstruik. Tegen deze soorten kan best actie ondernomen 
worden, omdat ze anders gaan domineren en inheemse flora wegconcurreren.  
De soortenlijst van alle waargenomen planten vind je in Bijlage 1.  
De geschatte aantallen en/of oppervlakte van de doelsoorten en zeldzame soorten wordt weergegeven in Tabel 
2. Steenbreekvaren werd niet waargenomen in 2017, maar is in 2022 terug opgemerkt. Korenbloem en 
Knolboterbloem werden niet meer waargenomen in 2022. Grasklokje, Pinksterbloem, Brede eikvaren, Gewone 
salomonszegel, Schaafstro en Rapunzelklokje blijven aan als doelsoorten.  
 
 

Tabel 2: Aantallen (abundantie) of geschatte oppervlakte per doelsoort 
Soort Aantal 

locaties 
2017 

Aantal 
exemplaren 

2017 

Oppervlakte 
2017 

Aantal 
locaties 

2022 

Aantal 
exemplaren 

2022 

Oppervlakte 
2022 

Grasklokje 1 50  2 13  
Pinksterbloem 14 281  2 9  
Gewone salomonszegel 6  6 m² 5  6m³ 
Schaafstro   18 m²   100m² 
Brede eikvaren 1 1  17 139  
Rapunzelklokje 2 2  2 2  
Korenbloem 1 500  0 0  
Knolboterbloem 1 1  0 0  
Steenbreekvaren 0 0  1 1  

 
 

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

3.1.2.1 Pinksterbloem 
Pinksterbloem is een voorjaarsbloeier die een voorkeur heeft voor vochtige tot natte hooilanden, maar ook in 
nattere bossen kan verschijnen. Samen met Look-zonder-look is het een belangrijke waardplant voor het 
Oranjetipje. Sinds 2013 werden al Pinksterbloemen genoteerd in Fort 6. In 2017 werden 50 bloeiende 
exemplaren geteld, in 2022 waren dat er maar 13. Figuur 14 in Bijlage 2 geeft een overzicht van de groeiplaatsen 
van Pinksterbloem.  
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3.1.2.2 Gewone salomonszegel 
Gewone salomonszegel is een plant van schaduw en halfschaduw die in het voorjaar groeit en bloeit in 
loofbossen en houtkanten. De soort mijdt zure bodems met een slechte strooiselvertering. Het is een 
overblijvende soort (met winterknoppen onder de grond) die zich verspreidt via bessen die worden opgegeten 
door dieren of meegenomen door de wind. In vergelijking met 2017 is de oppervlakte die Gewone salomonszegel 
in neemt gelijk gebleven in 2022. Figuur 13 in Bijlage 2 geeft een overzicht van de groeiplaatsen van Gewone 
salomonszegel.  
 

3.1.2.3 Schaafstro 
Schaafstro is een overblijvende plant van vochtige, matig voedselarme bossen die vooral voorkomt op plaatsen 
met ondiepe kwel. Het substraat is bij voorkeur rijk aan silicium en de minerale bodem kan variëren van zandig 
over lemig tot kleiig. De soort is aan Fort 6 mogelijk aangevoerd en afkomstig uit tuin-aanplant of grondverzet. 
Ze groeit er langs de muren van het fort, waar de bodem wat vochtiger is. De soort is daar toegenomen van 18m² 
tot 100m². Figuur 13 in Bijlage 2 geeft een overzicht van de groeiplaatsen van Schaafstro.  
 
 

 
Figuur 4: De groeiplaats van het zeldzame Schaafstro in Fort 6  © Rens Hendrickx 
 
 

3.1.2.4 Grasklokje 
Grasklokje groeit vooral in graslanden op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, droge zandbodems. Het is 
een kensoort voor droge heischrale graslanden. De soort gedijt vooral in begraasde terreinen. In gehooide 
vegetaties doet Grasklokje het over het algemeen minder goed. Vaak overleven relictpopulaties op plaatsen waar 
helemaal geen beheer wordt gevoerd, maar waar wel sprake is van accidentele konijnenbegrazing of betreding. 
Grasklokje is de laatste decennia in Vlaanderen sterk achteruitgegaan. In de provincie Antwerpen is de soort 
nog vrij goed vertegenwoordigd. In Fort 6 komt is de soort nu op een 2e locatie waargenomen in 2022, maar het 
aantal planten op de eerste groeiplaats is wel wat afgenomen. Figuur 15 in Bijlage 2 geeft een overzicht van de 
groeiplaatsen van Grasklokje. 
 

3.1.2.5 Rapunzelklokje 
Rapunzelklokje groeit vooral op vochtige tot droge, matig voedselrijke en kalkhoudende bodems. Het is een soort 
van grazige vegetaties op zonnige open plaatsen. Ze heeft behoefte aan voldoende open plekken om te kiemen. 
De bodem mag tamelijk stikstofrijk zijn. Ze staat in wegbermen en spoorweg- bermen, op rivierdijken en in 
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zonnige zomen van struwelen. Rapunzelklokje is een kensoort van soortenrijke glanshaverhooilanden. De 
groeiplaatsen van de soort zijn beperkt tot 2 planten, wat net hetzelfde is als in 2017. Figuur 13 in Bijlage 2 geeft 
een overzicht van de groeiplaatsen van Rapunzelklokje.  
 

3.1.2.6 Brede eikvaren 
Brede eikvaren is een vrij zeldzame varen uit de Eikvarenfamilie. De soort lijkt zowel uiterlijk als op basis van 
habitat sterk op de veel algemener Gewone eikvaren. Om de twee soorten uit elkaar te houden moeten ze met 
microscoop bekeken worden. Brede eikvaren staat meestal op meer kalkrijke en meer beschaduwde plaatsen. 
De soort werd in 2017 niet meer terug gevonden, maar in 2021 was ze er weer. In 2022 werden grote aantallen 
genoteerd van deze soort: 139 planten. Figuur 13 in Bijlage 2 geeft een overzicht van de groeiplaatsen van Brede 
eikvaren.  
 

3.1.2.7 Steenbreekvaren 
Steenbreekvaren is gebonden aan rotsen en oude muren. De soort is veel gevoeliger voor droogte dan 
Muurvaren en staat bijgevolg vooral op schaduwrijke muren. Deze soort werd in 2011, 2013 en 2016 hier al 
waargenomen. In 2017 werd de soort niet meer gezien. In 2022 wordt de soort daar voor het eerst in 7 jaar terug 
gezien. Figuur 13 in Bijlage 2 geeft een overzicht van de groeiplaatsen van Steenbreekvaren.  
 

 
Figuur 5: Steenbreekvaren, tussen de stenen en de muur (c) Rens Hendrickx 
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3.1.3 Verspreiding van invasieve exoten + beknopte bespreking 
 
De kaart met de verspreiding van de 6 waargenomen invasieve exoten in 2022 in Fort 6 bevindt zich in Bijlage 3.  
Hieronder worden alle waargenomen invasieve planten kort besproken: in welke mate ze invasief zijn, of het 
nodig is om ze in het gebied te bestrijden en op welke manier ze kunnen bestreden worden. Tabel 3 geeft aan 
op hoeveel locaties en (indien gekend) hoeveel exemplaren (of de oppervlakte)van invasieve exoten werden 
waargenomen van in 2017 en 2022. Figuur 16 in Bijlage 3 geeft een overzicht van de groeiplaatsen van de 
invasieve exoten die werden waargenomen in 2022 rond het Fort 6.  
 

Tabel 3: Aantal exemplaren en/of oppervlakte van de invasieve exoten in 2017 en 2022.  
Soort Aantal 

locaties 
2017 

Aantal 
exemplaren 

2017 

Oppervlakte 
2017 

Aantal 
locaties 

2022 

Aantal 
exemplaren 

2022 

Oppervlakte 
2022 

Japanse duizendknoop 2  
 

10m² 4  100m² 

Amerikaanse vogelkers 2 3  6 28  
Rimpelroos 1   0   
Amerikaans 
krentenboompje 

1   0   

Bezemkruiskruid 1   1   
Laurierkers 1   1   
Hemelboom 1   0   
Pontische 
rhododendron 

1   0   

Mahonie 2   2   
Vlinderstruik 0   1   

 

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. 
. Als deze uitheemse plant dominant wordt, dan ontstaat er een zeer soortenarm systeem, een groene woestijn. 
Naast ecologische schade kan deze plant ook schade aan infrastructuur aanrichten: de stevige wortelstokken 
kunnen funderingen en afvoerbuizen beschadigen.  
Aan fort 6 werd de soort in 2022 op 4 plaatsen vlak bijeen waargenomen, waar de soort samen ongeveer 100m² 
in neemt. Dit wil zeggen dat de soort fors is toegenomen sinds 2017 en er dringend actie dient ondernomen te 
worden.  
 
Beheer: Japanse duizendknoop behoort tot de meest problematische invasieve soorten en betekent een 
belangrijke meerkost voor het beheer (hogere afvoerkosten, beschadiging van de maaiapparatuur, verspreiding 
naar aanpalende percelen). Ze wordt voornamelijk verspreid via het reguliere maaibeheer met de klepelmaaier 
en door grondverzet bij werken. Om ervoor te zorgen dat een gevestigde populatie zich niet verder kan 
verspreiden door toedoen van maaibeheer dient de soort apart en intensief gemaaid te worden waarbij het 
maaisel volledig wordt afgevoerd voor gecontroleerde compostering. Wat je bovengronds ziet van deze plant is 
slechts 30%. Bij uitgraven van deze soort moet je tot 4m diep gaan en ervoor zorgen dat alle grond wordt 
afgevoerd. Bedekken met een donker zeil is ook een oplossing, hier kan dan aarde bovenop komen waar 
eventueel elzen op aangeplant worden. Tenslotte geeft begrazing op lange termijn ook goede resultaten.  
 

3.1.3.2 Amerikaanse vogelkers 
Amerikaanse vogelkers verspreidt zich gemakkelijk en snel in ijle bossen, vooral op zandbodems. De boomsoort 
kan daar andere planten-, struiken- en pionierboomsoorten verdringen. De soort is toegenomen: ze werd in 2022 
op 6 locaties langs de ringgracht waargenomen met 28 exemplaren.  
Beheer:  
Allereerst worden de zaadbomen bestreden zodat verdere uitzaai wordt verminderd. Vervolgens komen de 
kleinere planten en zaailingen aan de beurt. De belangrijkste uitdaging bij het beheer vormt de gemakkelijke 
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hergroei vanuit stobben en massale herkieming vanuit de zaadbank. Op relatief losse bodems (zandgrond) 
kunnen planten machinaal worden uitgetrokken waardoor de stam en een deel van de wortels geheel worden 
verwijderd. Hergroei is daardoor miniem maar de bodem wordt wel sterk beschadigd. 
Na verwijderen van zaadbomen en bestrijding van jonge bomen is er minstens drie jaar een nauwe opvolging 
nodig om rekrutering vanuit de zaadbank bij te houden en eventuele achterblijvers te verwijderen. Door de 
constante aanvoer van nieuwe zaden (via vogels) dient men achteraf meestal jaarlijks hergroei bij te houden. 
Snoeihout kan ter plaatse worden opgestapeld op rillen. De bomen dragen zaad vanaf tien jaar oud. Een jaarlijkse 
verwijderingsactie van zaailingen en het voorkomen dat planten in bloei komen, behoren dan ook vaak tot het 
reguliere beheer.  
 

3.1.3.3 Bezemkruiskruid 
Bezemkruiskruid is een Zuid-Afrikaanse soort die in de 19e eeuw via import van wol in Europa terecht kwam. Pas 
sinds de jaren ‘70 van de 20e eeuw is Bezemkruiskruid aan een duidelijke opmars bezig. De soort is in West-
Europa algemeen aanwezig op ruderale terreinen zoals bouwgronden, langs spoorwegen, in wegbermen en langs 
slootkanten met een voorkeur voor wat vochtige grond. De plant heeft volle zon nodig. De grond mag zandgrond 
zijn, maar dan niet te voedselarm. Zowel in België als Nederland wordt de soort gezien als een invasieve exoot. 
Vanwege de sterk toenemende verspreiding wordt de soort in een aantal natuurgebieden als een bedreiging 
gezien voor zeldzame oorspronkelijke soorten. Zo wordt de plant in de Vlaamse duinen op een aantal plaatsen 
actief bestreden. Bezemkruidkruid werd in 2017 bij Fort 6 slechts op één locatie waargenomen, daar waar 
werkzaamheden doorgingen en pioniersvegetatie is ontstaan. In 2022 werd de soort ook op slechts één locatie 
waargenomen langs het fort. De soort vormt hier niet echt een probleem.   
 

3.1.3.4 Laurierkers 
Laurierkers wordt zeer veel in tuinen en parken aangeplant. Bij gebruik als (onderhouden) haag is het invasieve 
karakter zeer beperkt doordat de plant dan niet in bloei komt. Verwildering gebeurt meestal vanuit naburige 
verwaarloosde tuinen of parken. Momenteel is de verspreiding in ons land eerder beperkt doordat bloei en 
afrijping van de vruchtjes slechts in geringe mate voorkomen in ons klimaat. In het kader van klimaatsverandering 
worden in de toekomst grotere problemen met deze soort verwacht. Laurierkers kan op plaatsen waar de soort 
zich gevestigd heeft, uitbreiden via ondergrondse uitlopers. Zeker na het afzagen van de stam reageert de soort 
vaak met vorming van worteluitlopers.  
De plant heeft een dichte, groenblijvende kruin die licht wegneemt voor inheemse ondergroei. De plant bevat 
blauwzuur en is daardoor giftig bij inname. Ook zorgt dit voor een zeer trage vertering van afgevallen bladeren 
en snoeiafval. Afgevallen bladeren die in het water terechtkomen zijn schadelijk voor vissen en andere in het 
water levende organismen. Anderzijds vormen zowel de ontluikende bladeren als bloemen een aantrekkelijke 
nectarbron voor bijen. 
Er is slechts één plaats waar Laurierkers werd waargenomen in 2017: langs de parking van de Campus Drie eiken, 
waar de soort wellicht werd aangeplant. Ook in 2022 werd deze aanplant genoteerd. Zolang de soort niet in de 
nabijheid van habitatrichtlijngebied groeit, dient ze niet volledig verwijderd te worden. Toch raden wij aan om 
deze soort  te verwijderen en te vervangen door inheemse struiken.  
 

3.1.3.5 Mahonie 
Mahonie is een soort van 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. Mahonie wordt in 
Vlaanderen in een tamelijk brede waaier aan habitats aangetroffen, zowel uitgesproken stedelijke als natuurlijke. 
Wellicht gedijt de soort het best in min of meer beschaduwde, droge tot iets vochtige, vaak iets kalkhoudende, 
matig voedselrijke milieus. Mahonie komt hier maar beperkt voor, maar kan best vervangen worden door 
inheemse struiken.  
 

3.1.3.6 Vlinderstruik 
Vlinderstruik is een soort van droge tot vochtige, matig voedselrijke, stenige milieus. In sterk verstedelijkte 
milieus is het veruit de algemeenste struik. De soort groeit er op verwaarloosde gebouwen en op braakliggende 
terreinen. Doordat de soort zich met de wind verbreidt, kan ze zich zeer gemakkelijk vestigen in allerlei spleten 
en kieren van muren. Vlinderstruik kiemt vooral op muren met vochtproblemen (onder andere onder lekkende 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruderaal_terrein
https://nl.wikipedia.org/wiki/Invasieve_exoot
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afvoerpijpen en dakgoten). Eens gevestigd op de muur, zorgt de struik voor een versneld verval, omdat de dikke 
wortels de muur doen scheuren. Op goed gedraineerde, braakliggende terreinen met veel puin vormt 
vlinderstruik op korte termijn uitgebreide struwelen. Buiten de steden is de plant vooral te vinden op 
spoorwegterreinen en sinds kort ook op meer natuurlijke plaatsen in duinstruwelen. Vlinderstruik is een 
uitgesproken warmteminner die profiteert van het warmere microklimaat in verstedelijkte gebieden.  
Er is slechts één waarneming, op de muren van het fort. Indien de soort hier niet wordt verwijderd, zal ze 
uitgroeien en zich verder verspreiden en de muren aantasten.   

 

3.1.4 Beschrijving van gebiedsgerichte maatregelen en advies 
 

3.1.4.1 Knelpunten beheer  
- Invasieve exoten zoals Japanse duizendknoop, Vlinderstruik en Amerikaanse vogelkers dienen 

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

- De recreatiedruk op het gebied is groot, momenteel kan er overal gelopen worden. Het zou goed zijn 
om bepaalde stukken af te sluiten door het creëren van een fysieke barrière.  

 

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

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

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

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

- Enkele plaatsen langs de grote gracht vrij maken zodat het licht tot op de oever kan komen.  
 

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

 

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

http://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/technisch_vademecum_beheer_van_invasieve_uitheemse_planten.pdf
http://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/technisch_vademecum_beheer_van_invasieve_uitheemse_planten.pdf
http://www.alterias.be/images/stories/downloads/Nederlands/brochure_definitief_nl.pdf
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3.2 Wilde bijen 
 
Tijdens de inventarisaties in Fort 6 in 2022 zijn er 32 bijensoorten waargenomen (Tabel 4). De meest zeldzame 
bijensoort die waargenomen werd in Fort 6, is Valse rozenzandbij, een typische bos(rand)soort. 
 
Tabel 4: Totale soortenlijst en hun aantal (#) van de waargenomen soorten in Fort 6 tot nu toe. Voor elke soort wordt ook 
hun socialiteit (P = Broedparasiet; S = Solitair; C= Communaal; E= Eusociaal), nestecologie (B= Bovengronds; O= 
ondergronds) en waardplant (P = Polylectisch of plant waar de soort van afhankelijk is) gegeven. Verder vermelden we ook de 
Rode Lijst status van elke soort (VU = Vulnerable/Kwetsbaar, NT = Near threatened/Gevoelig, LC = Least concern/Niet 
bedreigd, DD = Data deficient/Onvoldoende data) volgens de Belgische Rode Lijst (Drossart et al. 2019). 

Nederlandse naam Wet. naam # Socialiteit Nestecologie Bloembezoek RL 
Andrenidae (13 soorten)             
Witbaardzandbij A. barbilabris 1 S O Poly LC 

Asbij A. cineraria 1 S O Poly LC 

Zwart-rosse zandbij A. clarkella 28 S O Wilgen LC 

Grasbij A. flavipes 2 S O Poly LC 

Vosje A. fulva 2 S O Poly LC 

Roodgatje A. haemorrhoa 2 S O Poly LC 

Valse rozenzandbij A. helvola 1 S O Poly VU 

Viltvlekzandbij A. nitida 3 S O Poly LC 

Fluitenkruidbij A. proxima 1 S O Schermbloemigen LC 

Witkopdwergzandbij A. subopaca 1 S O Poly LC 

Grijze zandbij A. vaga 18 S O Wilgen LC 

Roodbuikje A. ventralis 2 S O Wilgen LC 

Geelstaartklaverzandbij A. wilkella 1 S O Vlinderbloemigen NT 

Apidae (15 soorten)             
Honingbij A. mellifera 6 E B Poly DD 

Boomhommel B. hypnorum 6 E B Poly LC 

Steenhommel B. lapidarius 11 E O, B Poly LC 

Veldhommel B. lucorum 2 E O Poly NT 

Akkerhommel B. pascuorum 7 E O, B Poly LC 

Weidehommel B. pratorum 4 E O, B Poly LC 

Aardhommel B. terrestris 4 E O, B Poly LC 

Aardhommelgroep B. terrestris - gr. 10 E O, B Poly LC 

Grote koekoekshommel B. vestalis 1 P O, B - NT 

Bleekvlekwespbij N. alboguttata 2 P O - LC 

Gewone kleine wespbij N. flavoguttata 1 P O - LC 

Kortsprietwespbij N. fucata 1 P O - LC 

Smalbandwespbij N. goodeniana 3 P O - LC 

Vroege wespbij N. leucophthalma 4 P O - LC 

Sierlijke wespbij N. panzeri 1 P O - LC 

Colletidae (1 soorten)             
Gewone maskerbij H. communis 1 S O, B Poly LC 

Halictidae (1 soorten)             
Zesvlekkige groefbij L. sexnotatum 1 S O Poly LC 

Megachilidae (2 soorten)             
Tronkenbij H. truncorum 1 S B Gele composieten LC 

Gehoornde metselbij O. cornuta 2 S O, B Poly LC 
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3.2.1 Nestgelegenheid 
Van de 32 waargenomen soorten wilde bijen in het park nestelen er slechts 3 strikt bovengronds en 21 strikt 
ondergronds (Tabel 4). De overige 8 soorten uit deze studie kunnen zowel boven- als ondergronds een nest 
maken. 
 
Vooral het aantal bovengronds nestelende soorten is bijzonder laag in het park. Goed ontwikkelde mantel-zoom 
vegetaties in bosranden, die bovendien voor het grootste deel van de dag in de zon liggen, kunnen hier een 
oplossing voor bieden. Als deze nestplaatsen niet aanwezig zijn, kunnen bijenhotels een goed alternatief zijn. Het 
is echter belangrijk dat deze goed gepositioneerd zijn. Zo dienen ze in de volle zon te staan en het grootste deel 
van de dag zonbeschenen te zijn. Op enkele plaatsen groeit braam in de bosranden (Figuur 7, achtergrond). Dit 
is niet alleen een interessante voedselplant voor wilde bijen, de merghoudende stengels vormen ook een 
interessante nestplaats voor bepaalde bovengrondse nestelende soorten. 
 
Verder zijn er ook weinig plaatsen waar ondergronds nestelende bijensoorten kunnen nestelen. Het gebied is 
immers grotendeels bebost en daarom voor heel wat bijensoorten minder interessant.  Een doorgedreven 
verschralend graslandbeheer kan zorgen voor open plekken in de vegetatie, waar bijen een geschikte nestplaats 
kunnen vinden. 
 

3.2.2 Voedselaanbod 
Slechts 6 van de 32 waargenomen bijensoorten kent tot op een bepaalde grens een gespecialiseerd 
voedselbezoek. Dit lage aantal toont aan dat heel wat belangrijke plantensoorten ontbreken of te beperkt 
aanwezig zijn in het gebied. 
 
Struiken en bomen: 

• Sporkehout, Sleedoorn en meidoorn zijn in het voorjaar erg belangrijke voedselplanten voor bijen tal 
van andere insecten. Enkel meidoorn is algemeen aanwezig in het gebied. 

• Wilgen: Rondom het water zijn wilgen algemeen aanwezig (Figuur 5). Voorjaarsbijen kunnen er dan ook 
aan voedsel geraken. Inventarisatie op deze plaatsen is niet evident, en dat is mede re reden dat 
verschillende bijensoorten die op deze planten gespecialiseerd zijn, nog niet waargenomen werden in 
Fort 6. 

• Bomen zoals Zoete kers en Gewone esdoorn zijn rond Fort 6 algemeen aanwezig. Wanneer deze in bloei 
staan, vormen ze een interessante voedselbron voor wilde bijen. Het zijn doorgaans grote bomen, 
waardoor het erg moeilijk is om de soorten die erop foerageren te inventariseren. 

 
Figuur 6: Rondom het water groeien veel wilgen. Deze vormen een belangrijke voedselbron voor voorjaarssoorten onder de wilde 
bijen. Heel wat bijensoorten kunnen zelfs niet overleven zonder de aanwezigheid van deze bomen. (Foto: Win Vertommen – 
14/06/’22)   
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Kruiden en bloemen: 
Het gebied is grotendeels bebost. De meeste bijen zijn echter afhankelijk van graslanden en zonnige bosranden. 
Een groot deel van Fort 6 is daarom niet erg interessant voor wilde bijen. De grote graslanden aan de zuidelijke 
buitenrand, en het grasland langs de topsportschool zijn dan ook onmisbaar voor wilde bijen. In deze graslanden 
groeien interessante voedselplanten voor wilde bijen zoals Witte en Rode klaver, Gewone rolklaver, Knoopkruid, 
... Grote stukken worden echter gedomineerd door grassen. 
 

 
Figuur 7: Het centrale, bloemrijke grasland rondom de topsportschool. Interessante voedselplanten voor wilde bijen zijn hier:  
Witte en Rode klaver, Gewone rolklaver, Knoopkruid, ... Het advies is hier extensief beheer, met minimaal twee maaibeurten per 
jaar. (Foto: Win Vertommen – 14/06/’22) 
 

 
Figuur 8: Grote extensief beheerde graslanden langs de zuidelijke buitenrand met interessante voedselplanten voor wilde bijen: 
Gewone rolklaver, Witte klaver, Knoopkruid, … Op de achtergrond groeit braam in de bosrand, een belangrijke voedselplant voor 
wilde bijen, maar ook belangrijk als nestplaats voor enkele bovengronds nestelende soorten. (Foto: Win Vertommen – 14/06/’22) 
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De extensieve graslanden dienen correct beheerd te worden (Zie ook §3.1.4.2). Zo raden we aan om de 
graslanden hoogstens twee keer per jaar te maaien, een eerste keer in de tweede helft van juni en een tweede 
keer rond eind september-begin oktober. Uitzonderlijk kunnen zones (of graslanden) waar grassen te dominant 
zijn, een extra keer gemaaid worden rond half mei. Door deze maatregelen correct te volgen, worden de grassen 
jaar na jaar meer verdrongen en krijgen inheemse bloemen en kruiden de kans om te bloeien en uit te breiden. 
Deze maatregelen zullen ook insecten helpen, zoals sprinkhanen, bijen en zweefvliegen. Ze zullen er niet alleen 
voor zorgen dat de aanwezige soorten een grotere, robuustere populatie kunnen opbouwen, maar zullen ook 
nieuwe soorten aantrekken. 
 
Bij elke maaibeurt is het belangrijk om bepaalde stukken te laten staan. Zeker voor graslandvlinder- en 
sprinkhaansoorten, die hun eitjes afzetten op grassen en kruiden, is dit zeer belangrijk. Deze stukken kunnen dan 
enkele weken later gemaaid worden, of uitgesteld worden tot de volgende maaibeurt, waarbij er dan een ander 
stukje ongemaaid kan gelaten worden. Laat bij voorkeur de stukken met de grootste dichtheid aan bloemen 
staan en maai de stukken met de hoogste vegetatie en de grootste dichtheid aan grassen eventueel wat vaker. 
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3.3 Dagvlinders 
 
Dankzij hun aantrekkelijk uiterlijk worden dagvlinders vaak waargenomen en ingevoerd in waarnemingen.be. 
We hebben dan ook een goed beeld van hun actuele voorkomen. Omwille van het feit dat deze soortgroep voor 
de verschillende levensfasen verschillende eisen stellen aan hun leefgebied, kunnen ze ons verder heel wat leren 
over een bepaald gebied. Het is ook een dankbare soortgroep waarbij soorten vaak snel reageren op genomen 
beheermaatregelen. 
 
Er wordt een overzicht gegeven van de waargenomen soorten en hun aantal waarnemingen binnen het 
onderzoeksgebied. Daarnaast worden ook aanbevelingen gedaan om het beheer te optimaliseren i.f.v. 
dagvlinders. 
 

3.3.1 Bespreking waarnemingen Dagvlinders 
Bij de analyse van de waargenomen soorten met hun aantallen werden enkel de waarnemingen van de 
waarnemer ikv voorliggende monitoring gebruikt (Veerle De Saedeleer). Zo kunnen de resultaten van dit 
veldwerk vergeleken worden bij verdere studies. Veerle nam tijdens haar 6 bezoeken aan Fort 6 in 2022 11 
soorten waar. Er werden 49 dagvlinderwaarnemingen verricht waarbij in totaal 118 exemplaren gemeld 
werden (Tabel 5). Naast de waarnemingen van Veerle werden er nog 4 soorten waargenomen in 2022, die niet 
door haar gezien werden. Dit betreffen Hooibeestje, Citroenvlinder, Koninginnenpage en Atalanta. 
 
De locaties waar dagvlinders geobserveerd werden, zijn weergegeven in Bijlage 4. Het belang van extensief 
beheerde graslanden valt meteen af te leiden uit Figuur 17 in Bijlage 4. De dagvlinders werden immers 
voornamelijk in het centrale grasland waargenomen. Met uitzondering van Bont zandoogje werden er in de 
bossen amper dagvlinders gezien. 
 

Tabel 5: Waargenomen soorten dagvlinders in 2022 met hun Rode lijst categorie (Maes et al. 2021), aantallen waarnemingen 
en aantallen individuen. 

Nederlandse 
naam 

Wetenschappelijke 
naam RL categorie Aantal 

waarnemingen 
Aantal 
individuen 

Dagpauwoog Aglais io LC 4 5 

Boomblauwtje Celastrina argiolus LC 2 2 

Eikenpage Favonius quercus LC 2 30 

Bruin zandoogje Maniola jurtina LC 9 34 

Groot dikkopje Ochlodes sylvanus LC 3 3 

Bont zandoogje Pararge aegeria LC 12 24 

Groot koolwitje Pieris brassicae LC 1 1 

Klein geaderd witje Pieris napi LC 5 5 

Klein koolwitje Pieris rapae LC 3 4 

Gehakkelde aurelia Polygonia c-album LC 4 6 

Icarusblauwtje Polyommatus icarus LC 4 4 

Totaal     49 118 

 
De waargenomen soorten dagvlinders betroffen allemaal algemene soorten, met de Rode-lijst status 
‘Momenteel niet in gevaar’ (LC) (Maes et al. 2021). Tabel 5 geeft de soorten met hun respectievelijke aantallen. 
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3.3.2 Doelsoorten 
De Eikenpage komt voor in bosranden en op open plekken in loofbossen en parken, maar soms ook op grote 
alleenstaande eiken. De volwassen vlinders voeden zich voornamelijk met honingdauw, maar dalen soms ook af 
om nectar te drinken van voornamelijk Sporkehout, maar ook Boerenwormkruid, braam of distels. Het behouden 
of beheren van grote, zonbeschenen eiken en mantel-zoomvegetaties met Sporkehout en braam kunnen 
geschikte ei-afzetplaatsen en nectarbronnen behouden en creëren voor de Eikenpage. De soort was in de jaren 
negentig vrij zeldzaam, maar is nu algemeen in Vlaanderen. Door de levenswijze, hoog in eiken, wordt ze vaak 
over het hoofd gezien en de verspreiding ervan bij gevolg onderschat. Desondanks werd de vlinder in Fort VI in 
2022 door 4 verschillende waarnemers geobserveerd. Veerle De Saedeleer voerde de soort tweemaal in, waarbij 
ze 20 en 10 individuen tezamen telde, de locaties waar deze waargenomen werden zijn te vinden in Bijlage 4. 
Dankzij de historische locatie met de aanwezigheid van oude, grote eiken voelt de soort zich duidelijk thuis in 
Fort VI. 
 
Doelsoorten Bruin blauwtje en Kleine vos gaan al geruime tijd vooruit in Vlaanderen. Beide soorten werden in 
het verleden wel aangetroffen in het gebied, onder andere tijdens de vorige inventarisaties in 2017. In 2022 
werden ze beide niet waargenomen. De laatste waarnemingen zijn respectievelijk van 2020 en 2017. Omwille 
van haar sterke achteruitgang is de Kleine vos allicht verdwenen uit het gebied. Twee andere soorten die in 2017 
waargenomen werden, maar niet in 2022, zijn Landkaartje en Kleine vuurvlinder. De eerste werd sindsdien niet 
meer aangetroffen. Het is – net als Kleine vos – een soort met Grote brandnetel als waardplant en ze kan mogelijk 
hetzelfde lot beschoren zijn als Kleine vos. Er wordt namelijk op veel plaatsen in Vlaanderen een sterke afname 
van Landkaartje gemeld.  
 
Doelsoort Citroenvlinder werd in 2022 niet waargenomen door Veerle De Saedeleer, maar wel driemaal door 
andere waarnemers. De belangrijkste waardplant voor deze dagvlinder, Sporkehout, is onvoldoende aanwezig in 
het park. De mannetjes Citroenvlinder zijn heel opvallend en het feit dat Veerle ze niet waarnam op haar 
terreinwerk van 9 april en 16 april 2022 – wat een zeer geschikt moment is voor deze soort – wijst er op dat de 
soort hier enkel als zwerver of in zeer lage aantallen voorkomt.  
 

3.3.3 Aanbevelingen 
De aanbevelingen voor dagvlinders lopen in grote lijnen gelijk met die voor Wilde bijen: 

- Volg voor het beheer van de extensieve graslanden dezelfde richtlijnen als beschreven in §3.2.2. Waar 
bijen nood hebben aan stuifmeel van bloemen voor hun nakomelingen, hebben dagvlinders nood aan 
de juiste waardplanten die dienen als voedsel voor de rupsen. Zeker voor graslandsoorten, die hun eitjes 
afzetten op grassen en kruiden, is het zeer belangrijk om bij elke maaibeurt bepaalde stukken te laten 
staan. 

- Door extra mantel- en zoomvegetaties te creëren, verder te ontwikkelen of te behouden zullen ook 
dagvlinders geholpen worden. In de zoom zijn braam en berenklauw belangrijke nectarplanten en 
brandnetels een belangrijke waardplant, in de mantel zijn Sporkehout, Sleedoorn en meidoorn 
belangrijke nectarplanten. Verder is Sleedoorn ook de waardplant voor de zeldzame Sleedoornpage 
(Thecla betulae) en Sporkehout voor Citroenvlinder. 

 
Voor specifieke beheertips en aanbevelingen verwijzen we daarom naar §3.2: Wilde bijen 
 
De belangrijkste maatregel, specifiek voor dagvlinders, is de volgende: Behoud grote brandnetelplekken op 
zonnige plaatsen. Dit is de waardplant voor ‘brandnetelvlinders’ zoals Dagpauwoog, Kleine vos, Landkaartje, … 
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3.4 Libellen 
 
Libellen stellen voor hun adulte levensstadium andere habitateisen als voor hun larvale levensstadium. Zo 
worden de eitjes van libellen en juffers in of rondom water afgezet. Daar eten de larves allerlei waterdiertjes die 
kleiner zijn dan zijzelf. Vaak ook larves van andere libellen. Als adult zijn libellen goede jagers en vangen ze allerlei 
vliegende insecten uit de lucht. 
 
De soortgroep vormt daarom 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 voedselarmste heidevennen, andere soorten prefereren 
zuurstofrijk, stromend water, nog andere verkiezen van nature eutrofe stilstaande wateren, etc. 
 

3.4.1 Bespreking waarnemingen Libellen 
Bij de analyse van de waargenomen soorten met hun aantallen werden enkel de waarnemingen van 
dewaarnemer ikv voorliggende monitoring gebruikt (Veerle De Saedeleer). Zo kunnen de resultaten van dit 
veldwerk vergeleken worden bij verdere studies. Veerle nam tijdens haar 6 bezoeken aan Fort 6 in 2022 5 soorten 
waar. Er werden 12 libellenwaarnemingen verricht waarbij in totaal 17 exemplaren gemeld werden (Tabel 6). 
De doelsoort Bruine korenbout werd in 2022 één keer waargenomen. 
 
Tabel 6: Waargenomen soorten libellen in 2022 met hun Rode lijst categorie (De Knijf et al. 2022), aantallen waarnemingen en 
aantallen individuen. 

Nederlandse 
naam 

Wetenschappelijke 
naam RL categorie Aantal 

waarnemingen 
Aantal 
individuen 

Grote keizerlibel Anax imperator Momenteel niet bedreigd 3 5 

Houtpantserjuffer Chalcolestes viridis Momenteel niet bedreigd 5 8 

Gaffelwaterjuffer Coenagrion scitulum Momenteel niet bedreigd 1 1 

Bruine korenbout Libellula fulva Momenteel niet bedreigd 1 1 

Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum Momenteel niet bedreigd 2 2 

Totaal     12 17 

 

3.4.2 Doelsoort Bruine korenbout 
 
Voor Fort VI was er 1 doelsoort, namelijk Bruine korenbout. Deze soort werd in 2017 en 2018 meermaals 
waargenomen in het onderzoeksgebied. Sindsdien werd de libel er echter niet meer gezien (mogelijk werd er 
niet naar gezocht en was ze wel aanwezig). In 2022 werd één vrouwtje waargenomen. 
Deze soort stond in de vorige Rode lijst (De Knijf 2006) als ‘bedreigd’ genoteerd. Sinds kort wordt ze als 
‘Momenteel niet bedreigd’ beschouwd (De Knijf et al. 2022).  
 

3.4.3 Aanbevelingen 
 
Omdat libellen voor het grootste deel van hun levenscyclus afhankelijk zijn van water, is het belangrijk om de 
aanwezige waterlopen correct te beheren. Dit kan op verschillende manieren: 

• Verdroging, verzuring en vermesting van de aanwezige waterpartijen tegengaan. 
• Zorgen dat het waterpeil niet te laag komt te staan. Voor overwinterende soorten is dit ook in de winter 

van groot belang. 
• Zorg voor geleidelijk aflopende oevers 
• Zorg voor een gefaseerd maaibeleid van oevervegetaties 
• Leg extra poelen aan waar nodig of mogelijk. Dit zal ook voordelig zijn voor amfibieën 
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Als adult moeten libellen voldoende vliegende insecten kunnen vinden. Maatregelen die voordelig zijn voor wilde 
bijen, zweefvliegen en dagvlinders zijn dus onrechtstreeks ook voordelig voor deze soortgroep. Meer tips 
daarover zijn te vinden in §3.2.2.     
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3.5 Vogels 
 

3.5.1 Inleiding 
 
Vogelwerkgroep Ardea voerde op vraag van Natuurpunt Studie een selectief broedvogelonderzoek uit om de 
aan- of afwezigheid van de doelsoort (IJsvogel) in kaart te brengen. Ook andere (minder algemene) soorten 
werden genoteerd tijdens de bezoeken. 
De waarnemers die de bezoeken uitvoerden, waren Guy Borremans, Niels Schild en (aanvullend) Eddie Schild. 
 
Er werden vier inventarisatierondes uitgevoerd op volgende dagen: 

• 19 maart 2022 
• 20 maart 2022 
• 23 maart 2022 
• 27 maart 2022 
• 03 april 2022 
• 09 april 2022 
• 12 april 2022 
• 19 april 2022 

 
Daarnaast werd het projectgebied in de periode van 15 maart tot 30 april 2022 ook enkele keren gericht bezocht 
om de aanwezigheid van één of meerdere koppels ijsvogel (en andere opmerkelijke soorten) te bevestigen en 
mogelijke nestplaatsen van ijsvogel te lokaliseren. 
 
De veldrondes van Fort 6 werden doorgaans gelijktijdig uitgevoerd met die in de Kleine Struisbeekvallei 
aangezien beide gebieden in elkaars buurt liggen, zodoende kregen we ook zicht op waar de doelsoorten 
eventueel ook in de (eveneens onderzochte) tussenliggende of grensgebieden aanwezig waren. Zo krijgen we 
ook een beter beeld op wat de mogelijkheid of de waarschijnlijkheid is dat deze soorten zich binnen het beoogde 
gebied zullen vestigen. 
 
De resultaten worden weergegeven in Tabel 6 (zie ook Bijlage 5). Deze tabel toont de soorten waarvan de 
aanwezigheid en broedcodes in alle rondes werden genoteerd. De eerste lijn van deze tabel toont - naast de 
bezoekdatums en de daarop vastgestelde gegevens - ook de geclusterde data. De cijfers in die kolom geven het 
aantal geldige territoria weer naar de algemeen gangbare Sovon-normen. 
 
Tabel 7:  Overzicht van de geclusterde soorten tijdens alle bezoeken aan Fort 6 (www.avimap.be) 
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3.5.2 Resultaten broedvogelmonitoring 
 

3.5.2.1 Vaststelling IJsvogel in Fort 6 
Sinds 2007 worden er jaarlijks ijsvogelwaarnemingen genoteerd in Fort 6, geregeld ook tussen de geldige SOVON-
data van 20 maart tot en met 15 mei. 
 
De IJsvogel is duidelijk actief op de fortgracht van Fort 6. Er bevinden zich zelfs tientallen mogelijke nestholen, 
waarvan er in het voorjaar steeds enkele worden uitgetest of verder uitgegraven. Dit gedrag werd ook in 2021 
reeds waargenomen op deze locatie door meerdere waarnemers. 
Tijdens de verschillende bezoeken in 2022 werd één nestplaats van Ijsvogel gevonden in de noordoever van de 
fortgracht (zie ook onder). 
 

 
Figuur 9: IJsvogel in Fort 6 ( foto: © Niels Schild) 
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3.5.2.2  Verspreiding van de doelsoort in het gebied 
 
Er werd één broedplaats gevonden van Ijsvogel langs de fortgracht. De locatie van deze broedplaats wordt 
weergegeven met “IJS” op Figuur 9.   
 

 
Figuur 10: Het onderzoeksgebied met situering van de broedplaats van de IJsvogel aangegeven door “IJS” 
 

3.5.3 Overige interessante soorten 
 
Tijdens de ronde van 19 april 2022 werd er in het gebied een paar Grote gele kwikstaarten opgemerkt. Fort 6 is 
een mogelijke broedplaats voor deze soort. Ook op 30 maart 2022 werd er een koppel waargenomen door een 
ander waarnemer en er waren twee losse waarnemingen van één exemplaar. Het is dus niet uitgesloten dat er 
al een territorium aanwezig is, maar zekerheid hebben we hierover (nog) niet. Het kan immers gaan over een 
koppel dat iets ten zuiden van het gebied broedt, en geregeld het studiegebied bezoekt.  
 

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

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

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

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

3.6.1 Manuele detectorwaarnemingen 
 
Het onderzoek met een manuele detector leverde in de inventarisatieperiode (2022) 171 waarnemingen van 
vleermuizen op, van (minstens) zes verschillende soorten. 
 

Tabel 8: Overzicht van waargenomen soorten vleermuizen in 2022 in Fort 6 met de aantallen per soort. 
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Aantal 
Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 138 
Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii 5 
Kleine dwergvleermuis Pipistrellus pygmaeus 1 
Dwergvleermuis onbekend Pipistrellus species 1 
Watervleermuis Myotis daubentonii 13 
Myotis onbekend Myotis species 3 
Laatvlieger Eptesicus serotinus 9 
Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus 1 
Totaal  171 

 
 

 
Figuur 11: Vleermuizenwaarnemingen met manuele detector op Fort 6 te Wilrijk, 2022. 
 

3.6.2 Automatische detectorwaarnemingen 
 
Er werden door de detectoren 63.818 opnamen gemaakt. Deze werden opgeladen in BTO acoustic pipeline voor 
automatische analyse. Dit leverde een totaal op van 35.039 vleermuizenopnamen en 28.779 onherkenbare 
opnamen of niet-vleermuizenopnamen (sprinkhanen, nachtvlinders, kleine zoogdieren, vogels of niet-dierlijke 
geluiden). De software gaf voor iedere vleermuizenopname ook een suggestie van de soort. 
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De externe harde schijf waarop de opnamen bewaard werden, crashte helaas. Dit betekent dat de 
vleermuizenopnamen niet meer manueel gecheckt kunnen worden. De (manueel niet gecontroleerde) 
resultaten van het automatisch herkenningsprogramma zijn weergegeven in Tabel 9. De gebruikte afkortingen 
in deze tabel worden weergeven in Tabel 8. 
 
De resultaten van deze analyse zijn zeker niet volledig correct, en moeten dan ook met de nodige 
terughoudendheid bekeken worden. 
Soorten die uiterst onwaarschijnlijk zijn, zijn Mopsvleermuis, Noordse vleermuis, Nimfvleermuis en Bechsteins 
vleermuis. De eerste komt in Vlaanderen enkel (in lage aantallen) voor in een beperkte regio in het Waasland, 
de twee volgende zijn nog niet (met zekerheid) in Vlaanderen aangetroffen. Bechsteins vleermuis komt (op een 
eenmalige overwinteraar in 2007 na) niet voor in de provincie Antwerpen: de verspreiding beperkt zich tot het 
Zoniënwoud en het zuiden van Limburg. 
De gesuggereerde Brandts vleermuizen zijn naar waarschijnlijkheid allemaal andere Myotis-soorten (met vrij 
gelijkaardige echolocatiepulsen). Brandts vleermuis is in Vlaanderen enkel nog maar in de provincie Limburg met 
volledige zekerheid waargenomen. 
De opnamen van Meervleermuis, Grijze grootoorvleermuis en Tweekleurige vleermuis zijn minder waarschijnlijk 
effectief aan deze soorten toe te schrijven, maar het voorkomen is op zich niet onmogelijk. 
Bovenvermelde minder- tot onwaarschijnlijke soorten worden (tenzij ter verduidelijking bij verwante soorten) 
niet verder meegenomen in de soortbespreking (§3.6.4). 
 
Van de overige soorten is de aanwezigheid wel aan te nemen, al mogen we er van uit gaan dat ook hier een zeker 
gedeelte van de opnamen een foute suggestie kreeg van de software. Het hoge aantal opnamen van Gewone 
dwergvleermuis zorgt er bijvoorbeeld voor dat er regelmatig ook wat ‘hogere’ geluiden van de soort worden 
opgenomen – voldoende om voor de software om Kleine dwergvleermuis als meest waarschijnlijke optie aan te 
geven. 
 

Tabel 9: soortafkortingen gebruikt in Tabel 3. 
Barbar Mopsvleermuis Myonat Franjestaart 
Eptnil Noordse vleermuis Nyclei Bosvleermuis 
Eptser Laatvlieger Nycnoc Rosse vleermuis 
Myoalc Nimfvleermuis Pipnat Ruige dwergvleermuis 
Myobec Bechsteins vleermuis Pippip Gewone dwergvleermuis 
Myobra Brandts vleermuis Pippyg Kleine dwergvleermuis 
Myodas Meervleermuis Pleaur Gewone grootoorvleermuis 
Myodau Watervleermuis Pleaus Grijze grootoorvleermuis 
Myoema Ingekorven vleermuis Vesmur Tweekleurige vleermuis 
Myomys Baardvleermuis   
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Tabel 10: resultaten van automatische vleermuizenopnamen door herkenningssoftware (zonder manuele check). Soortafkortingen zie Tabel 8. 
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23/06/2022   1 1 1 38  65 2 2 6    1760 3 2 1  1882 
24/06/2022 1  7   103  186 1  11   2 3351 3 4   3669 
25/06/2022     1 57  82 1 10 28  2  4185 3 2 3  4374 
26/06/2022   15   38  21 3 2 14   3 4061 3 3   4163 
27/06/2022   9   26  6  1 8 2 1 1 4103 5 5 1  4168 
28/06/2022   6   51  28   5 1  2 3655  5   3753 
29/06/2022   15   15  15   7 7   1045 1 5  2 1112 
30/06/2022               30     30 
1/07/2022      1         136     137 
2/07/2022               128     128 
18/10/2022   10 6  7  12 4 4 38 2  61 415 2 4   565 
19/10/2022    3  99  1140 2 2 30 1  23 292 2 7   1601 
20/10/2022 1  8   20 1 197 2 2 30 2  31 453 6    753 

officierengebouw 1 1 189 6 1 192 1 21 3 7 9 6  33 8190 36 6 2  8704 
18/06/2022   39   7  2    1  11 1439 3 1   1503 
19/06/2022   15   4    1    2 1243 1    1266 
20/06/2022   30   7  3  1    2 1149 2 1   1195 
21/06/2022   47   5  3 1     1 1806 1 1 1  1866 
22/06/2022  1 57   2    1  2  1 1668 4 1 1  1738 
15/10/2022 1   3  85  6 2  4   4 514 6    625 
16/10/2022    2  44  4  2 2 2  6 208 10 1   281 
17/10/2022   1 1 1 38 1 3  2 3 1  6 163 9 1   230 

Eindtotaal 3 1 260 16 3 647 2 1773 18 30 186 21 3 156 31804 64 43 7 2 35039 
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3.6.3 Bijkomende vleermuizendata van Fort 6 uit www.waarnemingen.be 
 
Uit de databank van www.waarnemingen.be werden alle zomergegevens van vleermuizen van na het vorige 
monitoringsonderzoek uit 2017 nagetrokken3. Dit betreft slechts twee bijkomende zomergegevens: één 
overvliegende Laatvlieger op 17/04/2018 (met contesteerbare foto, getrokken bij daglicht om 14:45), en één 
‘vleermuis onbekend’ op 26/02/2019 om 17:04 (een uur voor zonsondergang). 
 
De correctheid van beide waarnemingen valt niet te beoordelen, maar alleszins leveren ze geen bijdrage aan de 
vleermuizenkennis van het gebied. 
 
Dit illustreert heel erg duidelijk het belang van voorliggend onderzoek: zonder deze (6-jaarlijkse) monitoring 
zouden er geen zomer-vleermuizenwaarnemingen zijn. 
 

3.6.4 Voorkomen en terreingebruik van de verschillende soorten  
 

3.6.4.1 Gewone dwergvleermuis 
Gewone dwergvleermuis wordt verspreid over het gehele gebied aangetroffen (Figuur 11). De fortgracht en haar 
oeverpartijen bieden ontegenzeglijk de hoogste aantallen foeragerende dieren. Ook de omgeving van het reduit 
is een frequent gebruikte jachtzone. 
Op de centrale grasvlakte en nabij de sportvelden wordt nauwelijks gefoerageerd. De meest waarschijnlijke 
reden hiervoor is de verlichting, die door vleermuizen gemeden wordt. Waargenomen Gewone 
dwergvleermuizen in deze zones waren vrijwel steeds passanten, waarbij de routes in de regel tegen beboste 
randen lopen, maximaal verwijderd van de topsporthal en sportvelden. 
 
Het aantal dieren dat boven of nabij de fortgracht foerageert, wordt voor een avond met gunstige 
weersomstandigheden ruwweg geschat op een 30-tal. De aantallen in de rest van het gebied worden geschat 
op een 20 à 25 dieren. Dat zijn iets lagere aantallen dan de schatting in 2017, maar we gaan er van uit die 
verschillen voornamelijk veroorzaakt worden door iets meer onderzoek in augustus (met rondvliegende jongen) 
in 2017, en iets meer onderzoek in september/oktober in 2022 (waar de koudere temperaturen voor iets minder 
activiteit zorgen). We schatten daarom in dat de effectieve aantallen Gewone dwergvleermuis voor beide 
onderzoeksjaren van een zelfde grootte-orde zijn.  
 

                                                                 
3 Waarnemingen uit de databank van www.waarnemingen.be tot en met 2017 werden reeds in het eerste 
monitoringsrapport (Steeman et al. 2017) besproken. 

http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
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Figuur 12: Waarnemingen van Gewone dwergvleermuis met manuele detector op Fort 6 te Wilrijk, 2022. 
 

3.6.4.2 Ruige dwergvleermuis 
De soort is in Vlaanderen vooral bekend als migrerende soort, die meest in het voorjaar (rond maart) en najaar 
(rond september) wordt waargenomen. De soort werd met manuele detector enkel aangetroffen nabij het 
noordelijke restant van de fortgracht (vijver aan reduit). Op automatische detectoren werd de soort voornamelijk 
waargenomen tijdens de plaatsingssessie in oktober – wat overeenkomt met het migratiepatroon. De door de 
software gesuggereerde analyses lijken voor Ruige dwergvleermuis dan ook betrouwbaar. 
Vergeleken met de monitoring van 2017, en eerder detectoronderzoek uit 2007 (Andriessen & Van der Wijden 
2008) zijn de resultaten voor deze soort gelijkaardig. 
Voor de zomerperiode (tot eind augustus) blijft de stelling dat de soort slechts weinig of niet voorkomt in het 
gebied, overeind. 
 

3.6.4.3 Kleine dwergvleermuis 
Er werd één manuele waarneming van Kleine dwergvleermuis gedaan in het noorden van het gebied, aan de 
noordoever van het restant fortgracht. Dit is een typisch biotoop voor de soort. 
Kleine dwergvleermuis werd wel meermaals door de herkenningssoftware gesuggereerd bij opnames van de 
automatische detectoren. Die determinatie kan correct zijn (wat aangetoond wordt door de manuele 
waarneming), maar gaan er van uit dat een aanzienlijk deel van deze suggesties betrekking hebben op Gewone 
dwergvleermuizen. Het hoge aantal opnamen van deze laatste zorgt er voor dat er regelmatig ook wat ‘hogere’ 
geluiden van de soort worden opgenomen – wat dan voldoende kan zijn voor de software om Kleine 
dwergvleermuis als meest waarschijnlijke optie aan te geven. Deze automatische opnames zouden manueel 
moeten gecontroleerd worden om als ‘zeker’ aangenomen te moeten worden, wat nu helaas niet mogelijk is. 
Kleine dwergvleermuis is een nieuwe, niet eerder aangetroffen soort voor Fort 6. 
 

3.6.4.4 Watervleermuis 
Watervleermuizen werden iedere avond foeragerend aangetroffen boven de fortgracht. Door met een sterke 
zaklantaarn over het wateroppervlak te schijnen, konden de aantallen geschat worden op een vier à vijf dieren 
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per avond. Ook op het afgescheiden deel van de fortgracht in het noorden van het gebied (tussen de 
Kerkeveldstraat en het reduit) werden foeragerende Watervleermuizen waargenomen. Net als in 2017 werden 
in het meest oostelijke en noord-zuid georiënteerde deel van de fortgracht geen Watervleermuizen 
waargenomen. Dit fortgrachtdeel is smaller, meer dichtgegroeid en lijdt vaak onder lichtpollutie van de nabije 
tennisterreinen.  
De waarnemingen van de soort op de automatische detector van het officierengebouw  – gesteld dat de 
determinaties alle correct zouden zijn – wijzen er op dat Watervleermuizen zich langsheen het gebouw 
verplaatsen, maar er niet foerageren. De waarnemingen van de soort op de detector van de linker hoofdwal zijn 
moeilijk interpreteerbaar, en dan vooral de 1140 opnamen van 19/10/2022. We mogen voorzichtig stellen dat 
de soort wel passeert en mogelijk ook foerageert bovenop de hoofdwal, maar bij gebrek aan manueel te 
controleren opnamen kunnen de hoge aantallen van de soort op 19 (of ook 20) oktober 2022 niet geverifieerd 
of gekaderd worden. 
 
De kans op een kolonie Watervleermuizen binnen het fortdomein wordt net als in 2017 laag ingeschat. De 
Watervleermuizen (of toch minstens een deel er van) bereiken het fort via de vallei van de Kleine struisbeek, en 
zijn afkomstig van (of passeren via) het bosgebied Mariënborgh. Deze vliegroute werd in 2017 vastgesteld (voor 
het exacte verloop: zie Steeman et al. 2017), en kon in 2022 bevestigd worden (Steeman et al., in prep). 
 

3.6.4.5 Baardvleermuis en Brandts vleermuis 
Baard- noch Brandts vleermuis werden waargenomen tijdens het manueel detectoronderzoek. De soorten 
duiken wel op bij de door de software gesuggereerde (maar voorlopig onverifieerbare) determinaties van de 
automatische detectoren, maar deze determinaties dienen zeker met de nodige terughoudendheid bekeken te 
worden. Beide soorten zijn op detector erg moeilijk onderscheidbaar (zowel onderling als ten opzichte van 
andere Myotis-soorten). 
Dit is gelijkaardig als bij het vorige monitoringsonderzoek in 2017, waar de soorten evenmin op detector werden 
waargenomen. De kans op een zomerpopulatie – en al zeker de onmiddellijke nabijheid van een kolonie – blijft 
daardoor zeer onwaarschijnlijk. 
Baardvleermuizen worden wel bij iedere telling overwinterend in het fort vastgesteld, en er wordt verondersteld 
dat de soort er daarom ook nog steeds zwermt in de nazomer. 
 

3.6.4.6 Ingekorven vleermuis 
Ingekorven vleermuis werd niet waargenomen tijdens het manueel detectoronderzoek. Dit is identiek als in 2017, 
toen de soort noch via manuele noch via automatische detector kon vastgesteld worden. De soort werd in 2022 
wél op beide automatische detectoren door de software gesuggereerd, maar die determinaties zijn momenteel 
niet verifieerbaar – waarbij we dus de nodige terughoudendheid moeten hanteren.  
 
Deze erg kritische (warmteminnende) soort overwintert wel jaarlijks in het fort, en dan vooral in de afgesloten 
en voor vleermuizen ingerichte rechter halve caponnière. De soort evolueert daar positief: van een 
onregelmatige overwinteraar vroeger, over een overwinteraar in lage aantallen later, naar een huidige 
winterpopulatie van een 16-tal individuen. 
 

3.6.4.7 Franjestaart 
Franjestaarten werden net als in 2017 niet met manuele detector waargenomen. De soort duikt wel op bij de 
door de software gesuggereerde (maar voorlopig onverifieerbare) determinaties van de automatische 
detectoren, maar deze determinaties dienen met de nodige terughoudendheid bekeken te worden. Gezien 
automatische software deze soort relatief goed kan herkennen, veronderstellen we dat minstens een deel van 
deze opnamen effectief op Franjestaart betrekking hebben. Ook in 2017 werd de soort op automatische detector 
gehoord. 
Door het ontbreken van manuele waarnemingen, en het moeilijk inschatbaar zijn van het (werkelijke) aantal 
Franjestaarten op automatische detector, stellen we voorzichtig dat de soort in de zomer wel in het gebied 
voorkomt, maar in erg lage aantallen en/of erg sporadisch. Dit is een relatief gelijkaardige conclusie als in 2017, 
toen gesteld werd dat Fort 6 vermoedelijk geen verblijfs- of foerageerfunctie heeft voor de soort in de zomer. 
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3.6.4.8 Myotis species 
Drie manueel gedetecteerde vleermuizen bleken niet tot soortniveau determineerbaar, waardoor de 
soortaanduiding beperkt bleef tot het genusniveau ‘Myotis’. Automatische herkenningssoftware (voor de 
opnamen van automatische detectoren) heeft geen optie om een soort tot genusniveau te determineren, 
waardoor ‘Myotis specimen’ dus enkel via manueel onderzoek werd genoteerd. Aangezien Myotis species een 
verzamelsoort betreft, is een vergelijking met de situatie in 2017 niet zinvol. 
 

3.6.4.9 Laatvlieger 
Laatvliegers werden waargenomen aan de meer open gedeelten van het fort: de centrale grasvlakte, 
sportterreinen en aan de oostelijke (duistere) helft van de fortgracht.  
Gezien de oncontroleerbaarheid van de soortsuggesties van de herkenningssoftware, durven we geen uitspraak 
te doen over Laatvlieger aan de hand van de opnames van de automatische detectoren. Laatvliegergeluiden zijn 
immers sterk gelijkend op deze van Rosse en Bosvleermuis. 
De manuele waarnemingen tonen aan dat de soort ten opzichte van 2017 nog steeds in het gebied passeert en 
foerageert. Deze waarnemingen namen toe van 2 in 2017 naar 9 in 2022. – wat een voorzichtig positieve trend 
suggereert voor het gebied. De onmiddellijke nabijheid van een kolonie blijft echter weinig waarschijnlijk. 
 

3.6.4.10 Rosse vleermuis en Bosvleermuis 
Er werden geen manuele waarnemingen van Rosse vleermuis of Bosvleermuis gedaan. Gezien de 
oncontroleerbaarheid van de soortsuggesties van de herkenningssoftware, durven we geen uitspraak te doen 
over deze soorten aan de hand van de opnames van de automatische detectoren. Opnames van deze soorten 
zijn immers vaak moeilijker onderscheidbaar, zowel onderling als van Laatvlieger. 
In 2017 werd slechts één waarneming van een overvliegende Bos- of Rosse vleermuis verricht, waar toen gesteld 
werd dat de soort zeer sporadisch in het gebied en de omgeving passeert en foerageert, maar in lage aantallen 
en niet elke avond. De onmiddellijke nabijheid van een kolonie leek eveneens weinig waarschijnlijk. 
Gesteld dat vanuit de automatische detectoren vermoedelijk minstens enkele Bos- of Rosse vleermuizen correct 
gedetermineerd werden, lijkt ons de conclusie van 2017 heden ten dage nog steeds van toepassing. 
 

3.6.4.11 Gewone grootoorvleermuis en Grijze grootoorvleermuis 
Er werd één Gewone grootoorvleermuis waargenomen met manuele detector, op het grasveld tussen sporthal 
en reduit (op Figuur 10, moeilijk zichtbaar, wegens vrijwel volledig bedekt door een Laatvliegerwaarneming). In 
2017 werd de soort enkel waargenomen op een automatische detector ter hoogte van het officierengebouw. 
Het huidige aantal Grootoorvleermuis-waarnemingen (beide soorten) op de automatische detectoren is hoger. 
We stellen hierbij dan dat de gesuggereerde determinaties correct zouden zijn – of toch minstens correct tot 
niveau ‘Grootoorvleermuis’, want beide soorten zijn lastig van elkaar onderscheidbaar. De hogere aantallen op 
automatische detector zijn plausibel: de automatische detectoren hingen bij dit onderzoek immers langer dan in 
2017. 
De conclusie uit 2017 blijft ook in 2022 geldig: het zeer lage aantal waarnemingen doet vermoeden dat de 
aantallen van Gewone grootoorvleermuis (en Grootoorvleermuizen in het algemeen) in de zomerperiode erg 
beperkt zijn. De aanwezigheid van Grijze grootoorvleermuis is nog niet met zekerheid vastgesteld. 
 

3.6.5 Conclusies en aanbevelingen 
 

3.6.5.1 Conclusies 
 
Fort 6 biedt vooral voor Gewone dwergvleermuis en Watervleermuis een zeer geschikt foerageerhabitat. 
Regelmatig foerageert er ook Laatvlieger, en tijdens de migratieperiode ook Ruige dwergvleermuis. 
Waarnemingen van andere soorten beperken zich tot een één waarneming van Gewone grootoorvleermuis en 
enkele van Kleine dwergvleermuis. Deze laatste soort werd nog niet eerder aangetroffen in Fort 6. 
Op Watervleermuis na konden geen Myotis-soorten tot op soortniveau gedetermineerd worden, en ook enkele 
andere soorten die in 2017 gevonden werden, ontbreken in 2022 op het appèl. Het (voorlopig?) manueel 
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oncontroleerbaar zijn van automatische opnamen is daar niet vreemd aan. Moest dit euvel opgelost kunnen 
worden, vermoeden we dat de soortenlijst (terug) kan uitbreiden met minimum Baard/Brandts vleermuis, 
Franjestaart, Bos- en/of Rosse vleermuis en mogelijk ook Ingekorven vleermuis. 
 
Naar terreingebruik van het fort zijn de conclusies quasi identiek als in 2017. De fortgracht en haar oevers vormen 
met voorsprong de zone met meeste foerageeractiviteit van Gewone dwergvleermuis en Watervleermuis. 
 
Er zijn twee belangrijke zones voor vleermuizen binnen het fortdomein te onderscheiden: het noordelijke, 
beboste gedeelte rondom (en met) het reduit, en het zuidelijke beboste gedeelte rondom (en met inbegrip van) 
de fortgracht. Kwalitatief hoogstaande connecties tussen beide zones zijn enorm belangrijk. Dit belang is er niet 
enkel als foerageergebied, maar vooral omdat het reduit met contrescarpe – als belangrijke 
overwinteringslocatie, en vermoedelijk dito zwermlocatie – aan het noorden omsloten is door woongebied, 
waardoor dit voor vleermuizen momenteel enkel nog bereikbaar is via het zuiden. 
Er werden twee vaste verplaatsingsroutes van vleermuizen tussen beide zones vastgesteld (Figuur 12): 1) van de 
noord- en westzijde van het reduit zuidwaarts het pad volgend, langsheen de houtkant tussen fortdomein en 
voetbalveld, en 2) van de oostzijde van het reduit oostwaarts richting sportvelden, om dan de rondweg 
zuidwaarts te volgen (tegen centraal bebost gedeelte rondom het officierengebouw), richting hoofdfront. Ten 
opzichte van 2017 is de westelijke route vrijwel identiek, de oostelijke route is meer opgeschoven richting 
sportvelden. We achten het mogelijk dat deze verschuiving is veroorzaakt door de lichtpollutie van de 
topsporthal, iets waar we in 2017 (toen het gebouw nog nieuw opgetrokken was) voor waarschuwden.  
De huidig verschoven route is minder ideaal, aangezien deze dan weer te lijden heeft van de verlichting van de 
sportvelden. 
 

 
Figuur 13: Overzicht vastgestelde verplaatsingsroutes vleermuizen 2022 
 

3.6.5.2 Aanbevelingen 
 
BOSBEHEER 
Voor het bosbeheer behouden we volledig de eerdere aanbevelingen van 2017.  
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De geschiktheid van een bos voor vleermuizen wordt niet door de boomsoort bepaald, wel door zijn leeftijd en 
de structuurrijkdom. Een vleermuisvriendelijk bosbeheer streeft daarom naar een grote variatie in bosstructuur: 
ongelijkvormigheid, ongelijkjarigheid en stams- of groepsgewijze menging, gecombineerd met een groot  aanbod 
aan boomholten (zoals spechtengaten, inrottingsgaten, spleten en scheuren). 
Om voldoende boomholten te bieden aan een populatie boombewonende vleermuizen, wordt aangeraden 
(vooral levende) oude bomen te behouden. Om een voldoende aanbod aan geschikte boomholten te bereiken, 
zijn minimum 16 (levende) bomen met holten per ha optimaal, met een minimum van 20 geschikte holten. 
Om een voldoende aantal geschikte vleermuisbomen te verkrijgen, worden best tijdig opvolgers geselecteerd: 
bomen die beginnende holten of aanzet daartoe vertonen (bv bliksemschade), die oud mogen worden. Het ter 
plekke laten van staand en liggend dood hout bevordert de aanwezigheid van spechten in het algemeen, met als 
direct gevolg een hoger aantal boomholten. 
Voor het kiezen van opvolgers opteert men best voor langlevende, grote boomsoorten met een harde houtsoort 
zoals eik (ook Amerikaanse eik) en Beuk. Holten in deze boomsoorten hebben de voorkeur van vleermuizen: ze 
rotten trager, blijven langer geschikt en hebben een betere temperatuurbuffering. 
 
Indien men oude bomen (met boomholten) noodzakelijkerwijs moet vellen, dan gebeurt dit best tussen 15 
september en 15 oktober. Op dat ogenblik is het risico voor de vleermuizen het kleinst. 
Indien de boom een paarplaats is van Ruige dwergvleermuis of Rosse vleermuis, dan is de beste periode voor die 
boom tussen 15 oktober en 15 november.  
 
Vleermuizen in boomholten zitten ver bovenaan, in opgaande spleten. Als men een boom met holten velt, is het 
daarom belangrijk dat de zaagsneden net onder en ruim boven de boomholten gemaakt worden. Op die manier 
kan voorkomen worden dat door vleermuizen wordt gezaagd. Bij veiligheidssnoeiwerken dient specifieke 
aandacht besteed te worden aan lengtescheuren in de boom of in grote zijtakken. Bij zaagwerkzaamheden 
kunnen deze scheuren zich sluiten. Hierdoor kunnen vleermuizen doodgedrukt worden. Dit wordt vermeden 
door voor het zaagwerk één of enkele wiggen in de scheur te slaan zodat deze zich niet kan sluiten.  
Vleermuizen vluchten niet als er in een boom wordt gezaagd, en ontwaken (zeker in de winter) maar zeer traag. 
Daarom kunnen de gezaagde boomdelen met holten best een nacht langs de kant gelegd worden, op een manier 
dat de dieren zelf uit de holte kunnen kruipen en een alternatieve verblijfplaats zoeken. 
 
BEHEER VAN WATERPARTIJEN 
Voor Watervleermuizen is het behouden van een open wateroppervlak van belang. Een wateroppervlak dat 
grotendeels bedekt is met bijvoorbeeld kroos, bladafval, waterlelies of algen is niet meer geschikt als 
foerageerzone voor Watervleermuizen. Het noordelijke, afgescheiden deel van de fortgracht tussen de 
Kerkeveldstraat en het reduit had hier in 2017 last van. In 2022 was dit minder het geval (en werd er 
Watervleermuis waargenomen), maar dit heeft vermoedelijk eerder met een ander ogenblik van inventarisatie 
te maken dan met een verdwenen probleem (de algengroei lijkt sterk periode-gebonden). Er wordt geadviseerd 
de algengroei op deze locatie in het oog te houden, en zo nodig te verwijderen, en eventueel een deel van het 
bladafval uit het water te ruimen. Op deze manier wordt dit stuk fortgracht meer (continu) geschikt als 
foerageerbiotoop voor onder meer Watervleermuizen. 
Het wateroppervlak van het zuidelijke, grootste deel van de fortgracht is vrij van bedekking door planten, en er 
is daar dus geen directe actie hieromtrent nodig. Wel wordt aangeraden om de toestand van het wateroppervlak 
op te volgen, zodat bij een eventuele bedekking hiervan in de toekomst tijdig kan ingegrepen worden. 
Verder is ook het onverlicht houden van het wateroppervlak en haar oeverpartijen van groot belang (zie verder 
onder ‘verlichting’) 
 
VERLICHTING EN CONNECTIES 
Lichtverstoring is voor vrijwel alle vleermuizensoorten erg problematisch. Geen verlichting plaatsen is vanuit 
vleermuizenoogpunt meest ideaal, maar niet overal haalbaar in een gebied waar veiligheid een prioriteit is. Wel 
bestaat er dan de mogelijkheid om verlichting vleermuisvriendelijker te maken, door gerichte verlichting of 
vleermuisvriendelijkere lampen. 
Gebaseerd op de verzamelde kennis over foerageerzones en verplaatsingsroutes, en de vastgestelde verlichting 
worden volgende maatregelen voorgesteld: 
 
1) Behoud van onverlichte water- en oeverpartijen. Verlichting hiervan zou leiden tot een kwalitatief zware 

achteruitgang van de zones met de meeste jachtactiviteit. 
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2) Ter hoogte van de vliegroutes naast de sportvelden in het oosten en het westen van het fort (zie Figuur 12): 
maximale duisternis, en waar verlichting toch noodzakelijk is, een verlichtingswijze met een minimum aan 
impact op vleermuizen. Voor de te selecteren wijze van verlichting raden we aan het stappenplan van het 
INBO te volgen (Gyselings & De Bruyn, 2019)4. 

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

 
 
ZWERM- EN WINTERGEGEVENS VAN VLEERMUIZEN 
Het huidige uitgevoerde onderzoek betrof een zomerinventarisatie. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen 
zijn dan ook gericht op de zomerpopulaties van vleermuizen. 
Voor het opmaken van een volledig  vleermuisbeheerplan voor de site, en vooral van een gefundeerd 
fortzoneringsplan, dienen echter ook de overige vleermuizenfuncties van het fort in aanmerking genomen te 
worden – waarbij de functies als zwerm- en winterslaapplaats van groot belang zijn.  
 
Zwermen is het nachtelijk bezoek van een groot aantal vleermuizen aan winterverblijven voor de winterslaap. 
Zwermlocaties zijn erg belangrijk voor de genetische uitwisseling tussen kolonies, en zwermen speelt ook een rol 
bij het inspecteren en leren kennen van winterverblijfplaatsen. Gezien zwermen een cruciale rol speelt in de 
voortplanting van vleermuizen, is voor het voortbestaan van de verschillende soorten vleermuizen een adequate 
bescherming van de zwermplaatsen noodzakelijk voor het bereiken van een goede staat van instandhouding. 
Het verzamelen van kennis over waar de zwermplaatsen precies te vinden zijn is hiervoor een cruciale stap.  
Het gebruik van fort 6 als zwermlocatie werd reeds in 2007 aangetoond (Andriessen & Van der Wijden 2008). 
Dat onderzoek beperkte zich echter tot het reduit en tot een eenmalige vangstavond. We bevelen dan ook aan 
om de nodige kennis rond zwermgedrag in Fort 6 te verzamelen, net als de laatste jaren al in vele andere forten 
rond Antwerpen het geval was (Willems et al. 2016, Willems 2017, 2018a en 2018b). Deze kennis resulteert dan 
in gepaste aanbevelingen voor een goede staat van instandhouding van het zwermhabitat voor vleermuizen, en 
draagt bij aan de opmaak van een gefundeerd zoneringsplan van het fort. 
 
De overwintering van vleermuizen wordt op fort 6 reeds 36 jaar opgevolgd. De gegevens van de jaarlijkse 
tellingen zijn beschikbaar, en bevatten een hoge mate van detail (locaties tot op kamerniveau). Sinds de winter 
van 2017 zijn er echter moeilijkheden om toestemming te verkrijgen tot telling in het gehele fort, en dan vooral 
het vleermuizen-rijkste gedeelte van contrescarpe en reduit. Of anders gezegd: enkel de rechter halve 
caponnière en enkele kleine holtraversen (‘bunkers’) bovenop de hoofdwal kunnen nog bezocht worden. 
Hierdoor is een degelijke wintermonitoring van het vleermuizenbestand uiteraard niet mogelijk. We bevelen 
daarom ten zeerste aan om – in samenwerking met de Universiteit Antwerpen – een regeling uit te werken 
voor toekomstig vleermuizenonderzoek.  
We bevelen eveneens aan om een degelijke analyse van de winterdata uit te voeren. Die zal resulteren in 
gepaste aanbevelingen voor een goede staat van instandhouding van het winterhabitat voor vleermuizen en zal 
bijdragen aan de opmaak van een gefundeerd zoneringsplan van het fort. 
 
 

  

                                                                 
4 https://purews.inbo.be/ws/portalfiles/portal/16414495/INBO.A.3707.pdf 
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4 Samenvatting 
 

4.1 Flora 
 
Er werden 204 plantensoorten genoteerd in Fort 6 in 2022, waarvan er drie op de Rode Lijst staan (Van Landuyt 
et al., 2006): Grasklokje (Bijna bedreigd), Schaafstro (Zeldzaam) en Gele kamille (Zeldzaam).  
Er werden 34 uitheemse soorten waargenomen in 2022. Het merendeel (20) van deze soorten is aangeplant. Zes 
uitheemse soorten staan op de lijst van invasieve exoten: Amerikaanse vogelkers, Japanse duizendknoop, 
Mahonie, Bezemkruiskruid, Laurierkers en Vlinderstruik. Tegen deze soorten kan best actie ondernomen 
worden, omdat ze anders gaan domineren en inheemse flora wegconcurreren.  
Steenbreekvaren werd niet waargenomen in 2017, maar is in 2022 terug opgemerkt. Korenbloem (wellicht uit 
bloemenmengsel) en Knolboterbloem werden niet meer waargenomen in 2022. Grasklokje, Pinksterbloem, 
Brede eikvaren, Gewone salomonszegel, Schaafstro en Rapunzelklokje blijven aan als doelsoorten.  
 

4.2 Wilde bijen 
Tijdens de inventarisaties in 2022 zijn er 32 bijensoorten waargenomen, waaronder één zeldzame soort: Valse 
rozenzandbij, een typische bos(rand)soort. Van de 32 waargenomen soorten nestelen er slechts 3 strikt 
bovengronds en 21 strikt ondergronds. De overige 8 soorten kunnen zowel boven- als ondergronds een nest 
maken. 
Het aantal bovengronds nestelende soorten is laag in het gebied, bij gebrek aan goed ontwikkelde mantel-zoom 
vegetaties in bosranden die voor het grootste deel van de dag in de zon liggen.  
Slechts 6 van de 32 waargenomen bijensoorten zijn specialisten wat betreft hun voedselbezoek. Dit lage aantal 
toont aan dat belangrijke plantensoorten ontbreken of te beperkt aanwezig zijn in het gebied. 
Het gebied is grotendeels bebost. Het grootste deel van onze bijen is echter afhankelijk van graslanden en 
zonnige bosranden. Een groot deel van Fort 6 is daarom niet erg interessant voor wilde bijen. De grote graslanden 
aan de zuidelijke buitenrand, en het grasland langs de topsportschool zijn dan ook relatief belangrijk voor deze 
soortgroep. In deze graslanden groeien interessante voedselplanten voor wilde bijen zoals Witte en Rode klaver, 
Gewone rolklaver, Knoopkruid, ... Een aangepast graslandbeheer kan deze graslanden nog bloemrijker maken.  
 

4.3 Dagvlinders 
Er werden 11 algemene soorten dagvlinders waargenomen in het onderzoeksgebied. Doelsoort Eikenpage bleek 
algemeen aanwezig in het park met 30 getelde vlinders. Van de overige doelsoorten (Kleine vos, Bruin blauwtje 
en Citroenvlinder) werd enkel de Citroenvlinder enkele keren waargenomen in 2022. 
 

4.4 Libellen 
Er werden 5 soorten libellen waargenomen in het gebied. De meest relevante soort was de doelsoort Bruine 
korenbout, die nog steeds in het gebied aanwezig is. 
 

4.5 Vogels 
Van de doelsoort Ijsvogel werd één nestplaats gelokaliseerd in 2022 in de noordoever van de fortgracht. 
Mogelijk is er ook een broedpaar van Grote gele kwikstaart. 
 

4.6 Vleermuizen 
Gespreid over het zomerhalfjaar van 2022 werden in Fort 6 drie avonden vleermuizeninventarisaties met 
manuele batdetector uitgevoerd, en werd er viermaal een automatische detector geplaatst (gespreid over twee 
locaties). Dit leverde 171 manuele en 36.039 automatische waarnemingen van vleermuizen op, van (minimum) 
zes verschillende soorten. 
 
Fort 6 biedt vooral voor Gewone dwergvleermuis en Watervleermuis een zeer geschikt foerageerhabitat. 
Regelmatig foerageert er ook Laatvlieger, en tijdens de migratieperiode ook Ruige dwergvleermuis. 
Waarnemingen van andere soorten beperken zich tot één waarneming van Gewone grootoorvleermuis en enkele 
van Kleine dwergvleermuis. Deze laatste soort werd nog niet eerder aangetroffen in Fort 6. Het is een zeldzame 
soort in Vlaanderen, maar we registreren haar geregeld bij de monitoring van de gebieden van het Antwerpse 
Groenplan.  
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Op Watervleermuis na konden geen Myotis-soorten tot op soortniveau gedetermineerd worden, en ook enkele 
andere soorten die in 2017 gevonden werden, ontbreken in 2022 op het appèl. Het (voorlopig?) manueel 
oncontroleerbaar zijn van automatische opnamen is daar niet vreemd aan. Moest dit euvel opgelost kunnen 
worden, vermoeden we dat de soortenlijst (terug) kan uitbreiden met minimum een drietal vleermuizensoorten. 
 
Naar terreingebruik van het fort zijn de conclusies quasi identiek als in 2017. De fortgracht en haar oevers vormen 
met voorsprong de zone met meeste foerageeractiviteit van Gewone dwergvleermuis en Watervleermuis. 
 
Er zijn twee belangrijke zones voor vleermuizen binnen het fortdomein te onderscheiden: het noordelijke, 
beboste gedeelte rondom (en met) het reduit, en het zuidelijke beboste gedeelte rondom (en met inbegrip van) 
de fortgracht. Kwalitatief hoogstaande connecties tussen beide zones zijn enorm belangrijk. Er werden twee 
vaste verplaatsingsroutes van vleermuizen tussen beide zones vastgesteld. Ten opzichte van 2017 is de westelijke 
route vrijwel identiek, de oostelijke route is meer opgeschoven richting sportvelden. We achten het mogelijk dat 
deze verschuiving is veroorzaakt door lichtpollutie van de topsporthal. De huidige, verschoven route is minder 
ideaal. 
 

4.7 Aanbevelingen 
 
Graslanden en ruigtes 

- De gazons bloemrijker maken door niet voor 15 juni te maaien en het maaisel altijd goed af te voeren. 
De plaatsen waar typische graslandsoorten voorkomen, worden best gefaseerd gemaaid. Zones met 
waard- en/of nectarplanten kunnen tijdelijk gespaard blijven (bijvoorbeeld zones met Pinksterbloem).  

- Ruigtes die de overgang naar het bosgedeelte vormen verwezenlijken door slechts 1 keer te maaien in 
augustus – september. Dit bosrandbeheer waarbij daar waar mogelijk mantel- en zoomvegetaties 
gecreëerd worden, is voor tal van soorten dagvlinders en wilde bijen waardevol.Behouden van grote 
brandnetelplekken op zonnige plaatsen als geschikte ei-afzetplaats voor brandnetelvlinders 
(Dagpauwoog, Kleine vos, Landkaartje, etc.) 

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

Waterpartijen 
- Verdroging, verzuring en vermesting van de aanwezige waterpartijen tegengaan. 
- Zorgen dat het waterpeil niet te laag komt te staan. Voor overwinterende soorten is dit ook in de winter 

van groot belang. 
- Zorg voor geleidelijk aflopende oevers 
- Zorg voor een gefaseerd maaibeleid van oevervegetaties 
- Leg extra poelen aan waar nodig of mogelijk. Dit zal ook voordelig zijn voor amfibieën 
- De oevers van de fortgracht vrijmaken van boomopslag zodat er licht tot op de oever kan komen en de 

oevervegetatie zich beter kan ontwikkelen. Deze ondiepe, moerassige oeverzones zijn niet alleen 
interessant voor vegetatie, maar ook voor vogels en libellen.  

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

- Het oppervlak van de waterpartijen vrij houden van waterplanten ten behoeve van Watervleermuizen 
 

Bomen en struiken 
- Behoud van oudere bomen en rekening houden met vleermuizen bij het vellen van bomen.  
- Bevoordelen of aanplanten van streekeigen struiken die kunnen fungeren als nectar- en waardplant 

(bv Spork voor Eikenpage en Citroenvlinder of Sleedoorn als belangrijke nectar- en stuifmeelbron voor 
wilde bijen). 
 

Groene corridors 
- Natuurlijke verbindingen maken tussen de westzijde (omgeving Stedelijk Lyceum Topsport), de 

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

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

- De intensief gebruikte foerageerzones (en de waterpartijen) duister houden. 
- Geen verlichting (of indien onvermijdbaar een verlichtingswijze met een minimum aan impact op 

vleermuizen) van de gebouwen en verbindingswegen (= vleermuizenvliegroutes) naast de 
sportterreinen 

- Geen verlichting (of indien onvermijdbaar een verlichtingswijze met een minimum aan impact op 
vleermuizen) van de hierboven vermelde ‘groene corridors’ als verbinding voor vleermuizen 

 
Diverse 

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

  



  43 
 

5 Referenties 
 
• ANDRIESSEN W. & VAN DER WIJDEN B. 2008. Uitgebreid bosbeheerplan ‘Campus De Drie Eiken’. Arcadis 

Belgium in opdracht van Universiteit Antwerpen. 56p. 
• De Knijf G. 2006. De Rode Lijst van de libellen in Vlaanderen. In: De Knijf G., Anselin A., Goffart P. & Tailly M. 

(eds.) De libellen (Odonata) van België: verspreiding - evolutie - habitats. Libellenwerkgroep Gomphus i.s.m. 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 241-257. 

• De Knijf, G., Lambrechts, J. & D. Maes 2022. Een nieuwe Rode Lijst van de libellen in Vlaanderen. De toestand 
van libellen van vennen en heidegebieden is dramatisch. NatuurFocus 21 (2): 52-61. 
https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/natuurfocus_2022-
2_rode_lijst_libellen.pdf  

•  
• DROSSART M., RASMONT P., VANORMELINGEN P., DUFRÊNE M., FOLSCHWEILLER M., PAULY A., VEREECKEN 

N. J., VRAY S., ZAMBRA E., D'HAESELEER J. & MICHEZ D. 2019. Belgian Red List of bees. Belgian Science Policy 
2018 (BRAIN-be - (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks). Mons: Presse universitaire 
de l’université de Mons. 140 p. 

 
• Gyselings R. & De Bruyn L. (2019). Advies over vleermuisvriendelijke verlichting langs wegen en fietsostrades. 

Advies nr INBO.A.3707, INBO. 14p. 
o https://purews.inbo.be/ws/portalfiles/portal/16414495/INBO.A.3707.pdf 
 

• MAES D, DE KNIJF G, DEVOS K, GOUWY J, GYSELINGS R, PACKET J, SPEYBROECK J, SWINNEN KRR, THOMAES 
A, VAN DEN BERGE K, VAN LANDUYT W, VAN THUYNE G & VERMEERSCH G (2021). Provinciaal Prioritaire 
Soorten in de provincie Antwerpen. Versie 2021. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 
2021 (51). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 
 

• MAES, D., HERREMANS, M., VANTIEGHEM, P., VERAGHTERT, W., JACOBS, I., FAJGENBLAT, M., & VAN DYCK, 
H. (2021). IUCN Rode Lijst van de dagvlinders in Vlaanderen: 2021. (Rapporten van het Instituut voor Natuur- 
en Bosonderzoek; Nr. 10). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. 

• STEEMAN R., DRIESSENS G., JACOBS I., LAMBRECHTS J. & WILLEMS W. 2017. Raamovereenkomst voor 
ecologische monitoring. Kerngebieden Groenplan Stad Antwerpen. Deelopdracht Fort 6 te Wilrijk. Rapport 
Natuurpunt Studie 2017/28. Mechelen. 

• STEEMAN R. et al. Raamovereenkomst voor ecologische monitoring. Kerngebieden Groenplan Stad 
Antwerpen. Deelopdracht Vallei van de Kleine Struisbeek. Rapport Natuurpunt Studie 2022/21, Mechelen. 
(In prep.) 

• VAN LANDUYT, W. et al. (2006). Atlas van de flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest. Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek: Brussel : Belgium. ISBN 90-726-1968-4. 1007 pp 

• WILLEMS W., DEKEUKELEIRE D., JANSSEN, R., LEFEVRE, A., ONKELINX T., SWINNEN K., VERKEM, S., BOERS, K. 
& LAMBRECHTS J. 2016. Ontwikkeling van een onderzoeksmethode naar het zwermgedrag van vleermuizen 
in de Antwerpse fortengordels met het oog op het behalen van een goede staat van instandhouding. 
Natuurpunt Studie in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos. Rapport Natuurpunt Studie 2016/3, 
Mechelen. 168p. 
 

• WILLEMS W. 2017. Zwermgedrag van vleermuizen in het Fort van Ertbrand. Vleermuizenwerking Natuurpunt 
Antwerpen Noord. Rapport Natuurpunt Studie 2017/34, Mechelen. 21p. 
 

• WILLEMS W. 2018a. Ruimtelijk gebruik door zwermende vleermuizen in het Fort van Duffel. Rapport 
Natuurpunt Studie 2018/26, Mechelen. 36p. 
 

• WILLEMS W. 2018. Vleermuizen in de Vallei van de Molenbeek en Fort van Liezele. Studie als onderdeel voor 
de opmaak van een geïntegreerd beheersplan. Rapport Natuurpunt Studie 2018/19, Mechelen. 70p.  

https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/natuurfocus_2022-2_rode_lijst_libellen.pdf
https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/natuurfocus_2022-2_rode_lijst_libellen.pdf
https://purews.inbo.be/ws/portalfiles/portal/16414495/INBO.A.3707.pdf


  44 
 

6 Bijlagen 
 

Bijlag 1 - Lijst van de waargenomen plantensoorten met hun herkomst en aanduiding of ze aangeplant zijn (A), 
verwilderen in het park (V) en/of invasief zijn (I). 

 
Nederlandse naam Wetenschappelijk naam Herkomst Rode Lijst Invasief Aangeplant/verwilderd 2000-2016 2017 2022 
Mahonie  Berberis aquifolium Incidentele import 

 
x A x x x 

Amerikaanse vogelkers  Prunus serotina Ingeburgerd 
 

x A x x x 
Bezemkruiskruid  Senecio inaequidens Ingeburgerd 

 
x 

 
x x x 

Japanse duizendknoop  Fallopia japonica Ingeburgerd 
 

x 
 

x x x 
Laurierkers  Prunus laurocerasus Ingeburgerd 

 
x A 

 
x x 

Vlinderstruik   Buddleja davidii Ingeburgerd 
 

x A 
  

x 
Chinese zuurbes   Berberis julianae * Incidentele import 

  
A x x x 

Okkernoot   Juglans regia * Incidentele import 
  

A x x x 
Bossalie   Salvia nemorosa Incidentele import 

     
x 

Moeraseik   Quercus palustris  Incidentele import 
  

A 
 

x x 
Tuingoudsbloem   Calendula officinalis  Incidentele import 

     
x 

Zilverschildzaad   Lobularia maritima * Incidentele import 
     

x 
Gewone sneeuwbes   Symphoricarpos albus Ingeburgerd 

  
A x x x 

Hoge fijnstraal   Erigeron sumatrensis Ingeburgerd 
   

x x x 
Kaukasische vleugelnoot   Pterocarya fraxinifolia Ingeburgerd 

  
A x x x 

Rode ribes   Ribes sanguineum * Ingeburgerd 
  

A x x x 
Tamme kastanje   Castanea sativa Ingeburgerd 

  
A x x x 

Tengere rus   Juncus tenuis Ingeburgerd 
   

x x x 
Witte paardenkastanje   Aesculus hippocastanum Ingeburgerd 

  
A x x x 

Bermooievaarsbek   Geranium pyrenaicum Ingeburgerd 
  

A 
 

x x 
Bonte krokus   Crocus vernus Ingeburgerd 

  
A 

  
x 

Brede lathyrus   Lathyrus latifolius Ingeburgerd 
     

x 
Canadese fijnstraal   Erigeron canadensis Ingeburgerd 

    
x x 

Europese hanenpoot   Echinochloa crus-galli Ingeburgerd 
    

x x 
Haagliguster   Ligustrum ovalifolium Ingeburgerd 

  
A 

  
x 

Harig vingergras   Digitaria sanguinalis  Ingeburgerd 
     

x 
Pluim-es Fraxinus ornus Ingeburgerd 

  
A 

  
x 

Stijve klaverzuring   Oxalis stricta Ingeburgerd 
     

x 
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Nederlandse naam Wetenschappelijk naam Herkomst Rode Lijst Invasief Aangeplant/verwilderd 2000-2016 2017 2022 
Tuinjudaspenning   Lunaria annua Ingeburgerd 

     
x 

Veelbloemige roos   Rosa multiflora Ingeburgerd 
  

A 
  

x 
Wilgbladige cotoneaster   Cotoneaster salicifolius Ingeburgerd 

  
A 

 
x x 

Witte els   Alnus incana Ingeburgerd 
  

A 
 

x x 
Witte honingklaver   Melilotus albus Ingeburgerd 

     
x  

 Cotoneaster hjelmqvistii Ingeburgerd 
  

A 
 

x x 
Grasklokje   Campanula rotundifolia Inheems Bijna bedreigd 

 
x x x 

Schaafstro   Equisetum hyemale Inheems Zeldzaam 
  

x x x 
Gele kamille   Anthemis tinctoria Inheems Zeldzaam 

    
x 

Beuk   Fagus sylvatica Inheems 
  

A x x x 
Bijvoet   Artemisia vulgaris Inheems 

   
x x x 

Bleke basterdwederik   Epilobium roseum Inheems 
   

x x x 
Boerenwormkruid   Tanacetum vulgare Inheems 

   
x x x 

Bosaardbei   Fragaria vesca Inheems 
   

x 
 

x 
Bosveldkers   Cardamine flexuosa Inheems 

   
x 

 
x 

Boswilg   Salix caprea Inheems 
   

x x x 
Brede eikvaren   Polypodium interjectum Inheems 

   
x 

 
x 

Brede stekelvaren   Dryopteris dilatata Inheems 
   

x 
 

x 
Brede wespenorchis   Epipactis helleborine Inheems 

   
x x x 

Brem   Cytisus scoparius Inheems 
   

x x x 
Duizendblad   Achillea millefolium Inheems 

   
x x x 

Echt bitterkruid   Picris hieracioides Inheems 
   

x 
 

x 
Eenstijlige meidoorn   Crataegus monogyna Inheems 

   
x x x 

Engels raaigras   Lolium perenne Inheems 
   

x x x 
Es   Fraxinus excelsior Inheems 

   
x x x 

Fluitenkruid   Anthriscus sylvestris Inheems 
   

x x x 
Geel nagelkruid   Geum urbanum Inheems 

   
x x x 

Gekroesde melkdistel   Sonchus asper Inheems 
   

x x x 
Gestreepte witbol   Holcus lanatus Inheems 

   
x x x 

Gevlekte aronskelk   Arum maculatum Inheems 
   

x x x 
Gewone berenklauw   Heracleum sphondylium Inheems 

   
x x x 

Gewone brunel   Prunella vulgaris Inheems 
   

x x x 
Gewone eikvaren   Polypodium vulgare Inheems 

   
x 

 
x 

Gewone esdoorn   Acer pseudoplatanus Inheems 
   

x x x 
Gewone hoornbloem   Cerastium fontanum Inheems 

   
x x x 
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Nederlandse naam Wetenschappelijk naam Herkomst Rode Lijst Invasief Aangeplant/verwilderd 2000-2016 2017 2022 
Gewone klit   Arctium minus Inheems 

   
x x x 

Gewone melkdistel   Sonchus oleraceus Inheems 
   

x x x 
Gewone raket   Sisymbrium officinale Inheems 

   
x x x 

Gewone rolklaver   Lotus corniculatus Inheems 
   

x x x 
Gewone salomonszegel   Polygonatum multiflorum Inheems 

   
x x x 

Gewone smeerwortel   Symphytum officinale Inheems 
   

x x x 
Gewone vlier   Sambucus nigra Inheems 

   
x x x 

Gewone vogelmelk   Ornithogalum umbellatum Inheems 
   

x x x 
Gewoon biggenkruid   Hypochaeris radicata Inheems 

   
x x x 

Gewoon langbaardgras   Vulpia myuros Inheems 
   

x 
 

x 
Gewoon speenkruid   Ficaria verna Inheems 

   
x x x 

Gewoon struisgras   Agrostis capillaris Inheems 
   

x x x 
Gewoon varkensgras   Polygonum aviculare Inheems 

   
x x x 

Glanshaver   Arrhenatherum elatius Inheems 
   

x x x 
Groot heksenkruid   Circaea lutetiana Inheems 

   
x x x 

Groot hoefblad   Petasites hybridus Inheems 
   

x x x 
Grote brandnetel   Urtica dioica Inheems 

   
x x x 

Grote muur   Stellaria holostea Inheems 
   

x x x 
Grote weegbree   Plantago major Inheems 

   
x x x 

Harig wilgenroosje   Epilobium hirsutum Inheems 
   

x x x 
Hazelaar   Corylus avellana Inheems 

   
x x x 

Heelblaadjes   Pulicaria dysenterica Inheems 
   

x x x 
Heermoes   Equisetum arvense Inheems 

   
x x x 

Hop   Humulus lupulus Inheems 
   

x x x 
Hulst   Ilex aquifolium Inheems 

   
x x x 

IJle dravik   Anisantha sterilis Inheems 
   

x x x 
Kantige basterdwederik   Epilobium tetragonum Inheems 

   
x 

 
x 

Kleefkruid   Galium aparine Inheems 
   

x x x 
Klein hoefblad   Tussilago farfara Inheems 

   
x x x 

Klein kruiskruid   Senecio vulgaris Inheems 
   

x x x 
Kleine veldkers   Cardamine hirsuta Inheems 

   
x 

 
x 

Klimop   Hedera helix Inheems 
   

x x x 
Klimopereprijs   Veronica hederifolia Inheems 

   
x x x 

Kluwenhoornbloem   Cerastium glomeratum Inheems 
   

x x x 
Knoopkruid   Centaurea jacea Inheems 

   
x x x 
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Knopig helmkruid   Scrophularia nodosa Inheems 

   
x x x 

Koninginnekruid   Eupatorium cannabinum Inheems 
   

x x x 
Kropaar   Dactylis glomerata Inheems 

   
x x x 

Kruipende boterbloem   Ranunculus repens Inheems 
   

x x x 
Kruipertje   Hordeum murinum Inheems 

   
x x x 

Krulzuring   Rumex crispus Inheems 
   

x x x 
Look-zonder-look Alliaria petiolata Inheems 

   
x x x 

Maarts viooltje   Viola odorata Inheems 
   

x x x 
Madeliefje   Bellis perennis Inheems 

   
x x x 

Mannetjesvaren   Dryopteris filix-mas Inheems 
   

x x x 
Margriet   Leucanthemum vulgare Inheems 

   
x 

 
x 

Muurvaren   Asplenium ruta-murari Inheems 
   

x x x 
Noorse esdoorn   Acer platanoides Inheems 

   
x x x 

Paardenbloem   Taraxacum officinale s.l.  Inheems 
   

x x x 
Peen   Daucus carota Inheems 

   
x x x 

Pinksterbloem   Cardamine pratensis Inheems 
   

x x x 
Pitrus   Juncus effusus Inheems 

   
x x x 

Rapunzelklokje   Campanula rapunculus Inheems 
   

x x x 
Ridderzuring   Rumex obtusifolius Inheems 

   
x x x 

Ringelwikke   Vicia hirsuta Inheems 
   

x x x 
Robertskruid   Geranium robertianum Inheems 

   
x x x 

Ruw beemdgras   Poa trivialis Inheems 
   

x 
 

x 
Ruwe berk   Betula pendula Inheems 

   
x x x 

Schermhavikskruid   Hieracium umbellatum Inheems 
   

x x x 
Scherpe boterbloem   Ranunculus acris Inheems 

   
x x x 

Sint-Janskruid Hypericum perforatum Inheems 
   

x x x 
Sleedoorn   Prunus spinosa Inheems 

   
x 

 
x 

Slipbladige ooievaarsbek   Geranium dissectum Inheems 
   

x 
 

x 
Smalle weegbree   Plantago lanceolata Inheems 

   
x x x 

Spaanse aak   Acer campestre Inheems 
   

x x x 
Speerdistel   Cirsium vulgare Inheems 

   
x x x 

Steenbreekvaren   Asplenium trichomanes Inheems 
   

x 
 

x 
Straatgras   Poa annua Inheems 

   
x x x 

Tongvaren   Asplenium scolopendrium Inheems 
   

x x x 
Viltige basterdwederik   Epilobium parviflorum Inheems 

   
x x x 
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Voederwikke   Vicia sativa Inheems 

   
x x x 

Vogelmuur   Stellaria media Inheems 
   

x x x 
Wijfjesvaren   Athyrium filix-femina Inheems 

   
x x x 

Wilde kamperfoelie   Lonicera periclymenum Inheems 
   

x x x 
Wilde lijsterbes   Sorbus aucuparia Inheems 

   
x x x 

Wolfspoot   Lycopus europaeus Inheems 
   

x x x 
Zachte dravik   Bromus hordeaceus Inheems 

   
x 

 
x 

Zachte ooievaarsbek   Geranium molle Inheems 
   

x x x 
Zevenblad   Aegopodium podagraria Inheems 

   
x x x 

Zomereik   Quercus robur Inheems 
   

x x x 
Zwarte braam   Rubus Sec. Rubus Inheems 

   
x 

 
x 

Zwarte els   Alnus glutinosa Inheems 
   

x x x 
Akkerdistel   Cirsium arvense Inheems 

    
x x 

Akkerkool   Lapsana communis Inheems 
    

x x 
Akkerwinde   Convolvulus arvensis Inheems 

    
x x 

Beklierde basterdwederik   Epilobium ciliatum Inheems 
    

x x 
Biezenknoppen   Juncus conglomeratus Inheems 

     
x 

Bochtige smele   Avenella flexuosa Inheems 
     

x 
Boshavikskruid   Hieracium sabaudum Inheems 

    
x x 

Boskortsteel   Brachypodium sylvaticum Inheems 
     

x 
Boslathyrus   Lathyrus sylvestris Inheems 

     
x 

Boszegge   Carex sylvatica Inheems 
     

x 
Daslook   Allium ursinum Inheems 

     
x 

Duinriet   Calamagrostis epigejos Inheems 
    

x x 
Echt duizendguldenkruid   Centaurium erythraea Inheems 

     
x 

Echte kamille   Matricaria chamomilla Inheems 
    

x x 
Elsbes   Sorbus torminalis Inheems 

    
x x 

Fijn schapengras   Festuca filiformis Inheems 
     

x 
Gele kornoelje   Cornus mas Inheems 

    
x x 

Gewone vogelkers Prunus padus Inheems 
    

x x 
Grauwe wilg   Salix cinerea Inheems 

     
x 

Groot kaasjeskruid   Malva sylvestris Inheems 
    

x x 
Grote klaproos   Papaver rhoeas Inheems 

    
x x 

Grote wederik   Lysimachia vulgaris Inheems 
    

x x 
Grote zandkool   Diplotaxis tenuifolia Inheems 

     
x 
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Haagbeuk   Carpinus betulus Inheems 

    
x x 

Hondsdraf   Glechoma hederacea Inheems 
    

x x 
Hopklaver   Medicago lupulina Inheems 

    
x x 

Jakobskruiskruid   Jacobaea vulgaris Inheems 
    

x x 
Klein kroos   Lemna minor Inheems 

    
x x 

Klein streepzaad   Crepis capillaris Inheems 
    

x x 
Kleine klaver   Trifolium dubium Inheems 

     
x 

Kleine ooievaarsbek   Geranium pusillum Inheems 
    

x x 
Kleine varkenskers   Lepidium didymum Inheems 

    
x x 

Kompassla   Lactuca serriola Inheems 
    

x x 
Koningskaars   Verbascum thapsus Inheems 

     
x 

Melganzenvoet   Chenopodium album Inheems 
    

x x 
Moerasrolklaver   Lotus pedunculatus Inheems 

     
x 

Muursla   Mycelis muralis Inheems 
    

x x 
Perzikkruid   Persicaria maculosa Inheems 

    
x x 

Ratelpopulier   Populus tremula Inheems 
     

x 
Rode kamperfoelie   Lonicera xylosteum Inheems 

     
x 

Rode klaver   Trifolium pratense Inheems 
    

x x 
Rode kornoelje   Cornus sanguinea Inheems 

    
x x 

Ruwe iep   Ulmus glabra Inheems 
    

x x 
Ruwe smele   Deschampsia cespitosa Inheems 

     
x 

Smalle stekelvaren   Dryopteris carthusiana Inheems 
     

x 
Sporkehout   Frangula alnus Inheems 

     
x 

Taxus   Taxus baccata Inheems 
    

x x 
Tijmereprijs   Veronica serpyllifolia Inheems 

    
x x 

Tuinbingelkruid   Mercurialis annua Inheems 
     

x 
Tuinwolfsmelk   Euphorbia peplus Inheems 

    
x x 

Veelbloemige veldbies   Luzula multiflora Inheems 
    

x x 
Veelwortelig kroos   Spirodela polyrhiza Inheems 

     
x 

Veldlathyrus   Lathyrus pratensis Inheems 
    

x x 
Vogelwikke   Vicia cracca Inheems 

    
x x 

Waterpeper   Persicaria hydropiper Inheems 
    

x x 
Wilde kardinaalsmuts   Euonymus europaeus Inheems 

     
x 

Witte klaver   Trifolium repens Inheems 
    

x x 
Zoete kers   Prunus avium Inheems 

    
x x 
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Zwarte nachtschade   Solanum nigrum Inheems 

    
x x 

Amerikaans krentenboompje  Amelanchier lamarckii Ingeburgerd 
 

x A x x 
 

Doornappel  Datura stramonium * Incidentele import 
    

x 
 

Oranje havikskruid Hieracium aurantiacum Ingeburgerd 
   

x 
  

Rimpelroos Rosa rugosa Ingeburgerd 
   

x 
  

Diels Cotoneaster  Cotoneaster dielsianus Ingeburgerd 
    

x 
 

Hemelboom  Ailanthus altissima Ingeburgerd 
    

x 
 

Hongaarse raket   Sisymbrium altissimum Ingeburgerd 
    

x 
 

Papegaaienkruid Amaranthus retroflexus Ingeburgerd 
    

x 
 

Pontische rhododendron Rhododendron ponticum Ingeburgerd 
    

x 
 

Korenbloem  Centaurea cyanus Inheems Bijna bedreigd v 
 

x 
 

Aalbes  Ribes rubrum Inheems 
   

x x 
 

Adderwortel Persicaria bistorta Inheems 
   

x 
  

Akkerkers  Rorippa sylvestris Inheems 
   

x 
  

Beekpunge   Veronica beccabunga Inheems 
   

x 
  

Bergbasterdwederik Epilobium montanum Inheems 
   

x 
  

Bleke klaproos   Papaver dubium Inheems 
   

x x 
 

Bosandoorn Stachys sylvatica Inheems 
   

x 
  

Boskruiskruid   Senecio sylvaticus Inheems 
   

x 
  

Bosvergeet-mij-nietje  Myosotis sylvatica Inheems 
   

x x 
 

Dauwbraam   Rubus caesius Inheems 
   

x 
  

Dolle kervel  Chaerophyllum temulum Inheems 
   

x 
  

Drienerfmuur   Moehringia trinervia Inheems 
   

x 
  

Egelantier   Rosa rubiginosa Inheems 
   

x 
  

Fijne kervel   Anthriscus caucalis Inheems 
   

x 
  

Geknikte vossenstaart   Alopecurus geniculatus Inheems 
   

x 
  

Geoord helmkruid   Scrophularia auriculata Inheems 
   

x 
  

Gewone hennepnetel Gaeleopsis tetrahit Inheems 
   

x x 
 

Gewone veldbies   Luzula campestris Inheems 
   

x 
  

Grote kattenstaart   Lythrum salicaria Inheems 
   

x 
  

Heggenwikke   Vicia sepium Inheems 
   

x x 
 

Herik   Sinapis arvensis Inheems 
   

x 
  

Kroontjeskruid  Euphorbia helioscopia Inheems 
   

x 
  

Liesgras   Glyceria maxima Inheems 
   

x 
  

Liggende klaver   Trifolium campestre Inheems 
   

x 
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Liggende vetmuur   Sagina procumbens Inheems 

   
x 

  

Muurpeper Sedum acre Inheems 
   

x 
  

Paarse dovenetel Lamium purpureum Inheems 
   

x x 
 

Rietgras   Phalaris arundinacea Inheems 
   

x 
  

Rood zwenkgras  Festuca rubra Inheems 
   

x 
  

Schaduwgras Poa nemoralis Inheems 
   

x x 
 

Smal beemdgras Poa angustifolia Inheems 
   

x 
  

Timoteegras Phleum pratense Inheems 
   

x 
  

Valse voszegge  Carex otrubae Inheems 
   

x 
  

veenwortel Persicaria amphibia Inheems 
   

x x 
 

Veldbeemdgras Poa pratensis Inheems 
   

x 
  

Veldzuring Rume acetosa Inheems 
   

x 
  

Vierzadige wikke Vicia tetrasperma Inheems 
   

x 
  

Vroegeling  Erophila verna Inheems 
   

x 
  

Wilde hyacint Hyacinthoides non-scripta Inheems 
  

verwilderd x 
  

Wilgenroosje  Chamerion angustifolium Inheems 
   

x x 
 

Zachte duizendknoop Persicaria mitis Inheems 
   

x 
  

Akkerereprijs Veronica agrestis Inheems 
    

x 
 

Beklierde duizendknoop   Persicaria lapathifolia Inheems 
    

x 
 

Behaarde boterbloem Ranunculus sardous Inheems 
    

x 
 

Driekleurig viooltje   Viola tricolor Inheems 
    

x 
 

Gele lis   Iris pseudacorus Inheems 
    

x 
 

Grasmuur   Stellaria graminea Inheems 
    

x 
 

Harig knopkruid  Galinsoga quadriradiata Inheems 
    

x 
 

Herderstasje  Capsella bursa-pastoris Inheems 
    

x 
 

Hondsroos   Rosa canina s.l. Inheems 
    

x 
 

Kleine zandkool  Diplotaxis muralis Inheems 
    

x 
 

Kluwenzuring   Rumex conglomeratus Inheems 
    

x 
 

Korrelganzenvoet  Chenopodium polyspermum Inheems 
    

x 
 

Kweek Elytrigia repens Inheems 
    

x 
 

Moerasdroogbloem   Gnaphalium uliginosum Inheems 
    

x 
 

Moeraskers Rorippa palustris Inheems 
    

x 
 

Penningkruid Lysimachia nummularia Inheems 
    

x 
 

Reukeloze kamille  Tripleurospermum maritimum Inheems 
    

x 
 

Riet   Phragmites australis Inheems 
    

x 
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Ruige zegge  Carex hirta Inheems 

    
x 

 

Schietwilg Salix alba Inheems 
    

x 
 

Stinkende gouwe Chelidonium majus Inheems 
    

x 
 

Uitstaande melde Atriplex patula Inheems 
    

x 
 

Vingerhoedskruid  Digitalis purpurea Inheems 
    

x 
 

Watermunt   Mentha aquatica Inheems 
    

x 
 

Witte dovenetel   Lamium album Inheems 
    

x 
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Bijlage 2 Verspreidingskaarten van planten die als aandachtsoort werden aangeduid 
 

 
Figuur 14 Overzicht van de groeiplaatsen van Boslathyrus, Brede eikvaren, Gewone salomonszegel, Rapunzelklokje, Schaafstro en Steenbreekvaren rond Fort 6 in 2022.   
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Figuur 15 Overzicht van de groeiplaatsen van Pinksterbloem rond Fort 6 in 2022. 
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Figuur 16 Overzicht van de groeiplaatsen van Grasklokje rond Fort 6 in 2022. 
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Bijlage 3 De verspreiding van de meest voorkomende invasieve struiken en kruiden 
 

 
Figuur 17 Overzicht van de groeiplaatsen van invasieve exoten rond Fort 6 in 2022. 
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Bijlage 4 Vindplaatsen van dagvlinders in Fort 6 in 2022.  
 

 
Figuur 18 Overzicht van de vindplaatsen van dagvlinders in Fort 6 in 2022. 
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Bijlage 5 Overzicht van de geclusterde soorten tijdens alle bezoeken aan Fort 6 (www.avimap.be)  
 

 
 

http://www.avimap.be/
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