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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, dagvlinders, wilde bijen, vogels en 
vleermuizen in het slikken- en schorrengebied van Linkeroever. Een aantal doelsoorten werden in kaart gebracht 
en er werden schattingen van de aantallen gemaakt. Daarnaast wordt van deze taxonomische groepen de hele 
soortenlijst gegeven. Op basis van deze gegevens worden gebiedsgerichte maatregelen voorgesteld en 
beheeradvies gegeven.  
 

 
Figuur 1 Overzicht van het gebied Linkeroever Slikken en Schorren met de belangrijkste aanliggende waardevolle groengebieden 
(Burchtse weel, Galgenweel, Sint-Annabos, het Rot en Blokkersdijk).  
 
 

2 Methodiek inventarisatie 
 

2.1 Flora 
 
Elke vindplaats van elke doelsoort werd via waarnemingen.be op de exacte vindplaats ingevoerd. Daarbij werd 
het 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 gebied aantroffen, werden ook ingevoerd in waarnemingen.be met 
exacte locatie. Voor zeldzame soorten en invasieve exoten werd de grootte van de groeiplaats ingeschat.   
 
De inventarisaties gebeurden op 8 verschillende momenten in het groeiseizoen van 2022: 1/05, 11/05, 7/06, 
8/06, 24/06, 2/07, 10/08, 16/10. Daarnaast werden alle losse waarnemingen uit waarnemingen.be mee 
genomen in de rapportage.  
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2.2 Wilde bijen 
 
Wilde bijen werden gedurende 4 dagen geïnventariseerd tussen april en september 2022 door Karel 
Schoonvaere. Op elke dag werd er specifiek naar andere soorten wilde bijen gezocht: 

- 11 april: Voorjaarssoorten op wilgen en struiken. Bijgestaan door Augustijn de Ketelaere 
- 9 mei: Tuinsoorten in bebouwde kom 
- 22 juni: Zomersoorten 
- 7 september: Nazomersoorten in de schorren 

 
Win Vertommen bezocht het gebied op 4 augustus 2022. 
 
Wilde bijen zijn niet onderzocht bij de eerdere monitoring in 2017. 
 
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 
 
Dagvlinders werden samen met wilde bijen door dezelfde vrijwilligers geïnventariseerd. Beide soortgroepen zijn 
immers bij dezelfde weersomstandigheden en in dezelfde habitats te vinden. De meeste soorten werden 
geïnventariseerd op basis van zichtwaarnemingen met het blote oog of met een verrekijker. 
 

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 

http://www.sovon.nl/pdf/Handleiding-BMP.pdf
http://www.avimap.be/
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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 Bergeend 
Vooral gebonden aan kuststrook (kwelders, schorren, open duin) maar ook in diepe binnenland (riviervalleien). 
Nestelt in grote holen in de grond (Konijn) of in gaten in polderdijken en in halfhoge dichte vegetaties 
(pluimzegge, natte pitrus, duindoorn), in houtstapels, onder bergjes rommel enz. 
Eileg van begin april tot begin juni, vooral eind april en mei. Eén broedsel per jaar, meestal 8-10 eieren, broedduur 
29-31 dagen, jongen (nestvlieders) zijn met 45-50 dagen vliegvlug. 
 
Paren in broedbiotoop, vooral baltsende paren (al dan niet in groepjes) en ander territoriaal gedrag (ook wakend 
mannetje, veelal op duintop of hogere bult), en gedrag dat op nest wijst: bezoek aan potentiële nestplaats, zowel 
aan begin broedseizoen (paartjes 'keuren' allerlei holen) als later (broedend vrouwtje komt minstens tweemaal 
per dag van de eieren voor foerageervlucht; terugvlucht wordt begeleid door mannetje, uiteindelijk strijkt 
vrouwtje neer en gaat naar nest terwijl mannetje nog een rondje vliegt en vertrekt), alarm. 
In binnenland kunnen zelfs op kleine plasjes in februari-maart baltsende groepjes opduiken, die echter doorgaans 
in april grotendeels verdwenen zijn. Een achtergebleven broedpaar kan verrassend lastig te vinden zijn tijdens 
broeden. 
 
Tijd van het jaar: Gehele jaar. 
Tijd van de dag: Gehele dag, in getijdengebieden tijdens hoogwater. 
Aanwijzingen: --Alle geschikte terreindelen bezoeken 

- Alleen vogels met terreinbinding tellen (dus niet hoog overvliegende) 
- Min of meer vaste route door terrein, alert zijn op nieuw ontstane geschikte plekken 
- Min of meer gelijke tijdsinspanning bij herhaalde bezoeken 

Bijzonderheden: 
- Meestal in paren of groepen tot enkele honderden 
- Soms samen met andere eenden  
- In binnenland op en bij ondiepe plassen 
- Bij hoogwater soms op open water, soms verkassend naar hoogwatervluchtplaats 

 

2.4.2.1 Sovon-richtlijnen bij inventarisatie van Krakeend 
Gebonden aan zoet water met goed ontwikkelde oevervegetatie, in toenemende mate in agrarisch cultuurland 
met sloten. Eileg van eind april tot in juli, vooral in mei en begin juni. Eén broedsel per jaar, meestal 8-12 eieren, 
broedduur 24-26 dagen, jongen (nestvlieders) met 45-50 dagen vliegvlug. 
Alle waarnemingen in broedbiotoop, met nadruk op individu (waakzaam mannetje bij oevervegetatie) of paar 
(mannetje begeleidt vrouwtje tijdens voedselzoeken, vooral 's avonds goed waarneembaar), territoriaal gedrag 
(agressie ten opzichte van andere paren) en aanwijzingen voor nest: alarm, afleidingsgedrag, wijfje met kleine 
jongen. Wijfje dat wegzwemt/wegvliegt en later terugkeert naar zelfde deelgebied is uiterst verdacht. 
 
LET OP: Aan begin broedseizoen vaak groepsbalts (met rondvluchten en veel roepen), waaraan paren uit een 
groter gebied deelnemen. Later splitsen zich paren af om een nestplek te zoeken. Achtervolgingsvluchten van 
drie vogels (twee mannetjes, één wijfje) vormen redelijke indicatie voor aanwezigheid territorium. 
Mannetje blijft tijdens eifase bij vrouwtje maar vertrekt rond het tijdstip dat de eieren uitkomen. Wijfje met 
jongen kan al enige afstand hebben afgelegd. 
Doortrek tot in mei. Doortrekkers (en later ook mislukte broedvogels en verzamelingen van mannetjes) houden 
zich op in groepen maar vertonen geen duidelijke binding aan (delen van) het gebied. 
Tijd van het jaar: Hele jaar, maar vooral half juli tot in mei, hoogste aantallen augustus-december. 
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Tijd van de dag: Gehele dag. 
Aanwijzingen: - Alle geschikte terreindelen bezoeken 
- Alleen vogels met terreinbinding tellen 
- Min of meer vaste route door terrein, alert zijn op nieuw ontstane geschikte plekken (plas-dras) 
- Min of meer gelijke tijdsinspanning bij herhaalde bezoeken 
 
Bijzonderheden: - Meestal in paren of groepen tot enkele 10-tallen, lokaal tot honderden of meer 
- Vaak samen met andere eenden tijdens foerageren en rusten 
- Foerageert op grasland, in ondiep water en op harde ondergrond (pieren, dijken) 
- Rustende vogels op open water of (deels) langs oevers 
- Vogels in begroeiing lastig te tellen 
- Lokaal ruiconcentraties, ruiende vogels op afstand te verwarren met Wilde Eend 
 

2.4.2.2 Sovon-richtlijnen bij inventarisatie van Kluut 
Zowel in zoute milieus als (minder talrijk)langs zoete wateren. Broedt in allerlei open landschappen met ondiep 
water en veel slikranden, zelfs wel eens op bouwland (o.a. bieten, zomergranen en aardappelen). Soort nestelt 
meestal koloniaal in korte vegetaties, vaak samen met sterns, meeuwen of andere steltlopers. 
Eileg half april tot half mei (per kolonie vaak synchroon) met in eerste helft mei grootste aantal broedende vogels 
(maar sterk afhankelijk van weersomstandigheden). Eén broedsel per jaar, maar na verlies legsel door extra hoge 
vloed vervolglegsels, soms tientallen km verder. Meestal 4 eieren, broedduur 23-25 dagen, jongen (nestvlieders) 
na 35-42 dagen vliegvlug. Beide partners verzorgen jongen. 
Paren in geschikt broedbiotoop tellen en vogels met duidelijk territoriaal of nestindicerend gedrag: balts, alarm, 
afleidingsgedrag, broedende vogel op nest (vaak van grote afstand zichtbaar), vogel met pulli. 
LET OP: paren zonder duidelijk broedindicatief gedrag alleen meetellen indien aanwezig in geschikt broedbiotoop 
(geldt vooral voor binnenland)! 
Uitkijken voor overzomerende niet-broedvogels (alarmeren zwak, vertonen geen afleidingsgedrag; aandeel 
meestal niet zo hoog) en paren met pulli (binnendijks broedende paren met pulli kunnen binnen enkele dagen 
op honderden m tot meer dan een km van de nestplaats worden aangetroffen). 
Door overstromingen kunnen verplaatsingen optreden. In gebieden met (potentieel) veel uitwisseling is het aan 
te bevelen tellingen zo veel mogelijk synchroon uit te voeren. 
Documentatie: Broedgevallen in binnenland zorgvuldig documenteren, met hoogste broedcode. 
Bijzonderheden: Bij hoge dichtheden levert simultaantelling door ervaren tellers beste resultaten op. 
 
Tijd van het jaar: Eind april tot ver in juli. Legpiek van half mei tot half juni. Eén broedsel per jaar. 
 
Nesthabitat:  
- Vnl. in open en schaars begroeide terreinen in zoute of brakke wateren  (kwelders/schorren, drooggevallen 
platen, natuurontwikkeling). 
- In binnenland lokaal op vergelijkbare terreinen (bouw- of opspuitterreinen, in rivierengebied op afgravingen of 
natuurontwikkeling). 
 
Nest: 
Ondiep kuiltje, soms zonder nestmateriaal, vaak met wat strootjes, afval enz. 
Opzoeken door naar gefixeerde plek te lopen of (kolonie) door zoeken naar nesten. 
 
Aanwijzingen: 
Meestal broedend met verschillende paren bijeen of in kolonieverband. Broedplaats lokaliseren door opvallende 
baltsvluchten. Nestplek te lokaliseren door nestbouw te volgen (man maakt verschillende kuiltjes, vrouw maakt 
keuze; kan verschillende dagen duren) of broedende vogel (meestal vrouw, soms man) van afstand te lokaliseren: 
broedende vogels vaak goed zichtbaar in open terrein, soms wat lastiger (soms aan zicht onttrokken door plukken 
vegetatie). Solitaire broedparen minder opvallend.  
 
Attentie: 
Nest en eieren soms goed zichtbaar op vrij kale grond, soms lastiger. Altijd heel zorgvuldig zijn en uitkijken waar 
je stapt. Extra attent zijn bij fel aanvallende Kluten, die hebben  uitkomende eieren of jongen  
Kleine jongen drukken zich en zijn lastig zichtbaar. Bij koud of nat weer vogels niet lang van het nest houden. 
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Bijzonderheden: Lokaliseren van broedende vogels vanuit geparkeerde auto aangewezen (vogels minder 
argwanend dan bij persoon te voet). 
 

2.4.2.3 Sovon-richtlijnen bij inventarisatie van Zwartkopmeeuw 
Vooral in kustmilieus maar ook in binnenland in omgeving grote rivieren. 
Biotoop: lage moeras-, duin- en kweldervegetatie, begroeide zandplaten, opgespoten terreinen. 
Eén broedsel per jaar. Meestal 3 eieren, broedduur 23-26 dagen, jongen na 35-40 dagen vliegvlug. Piek van eileg 
half mei. Broedsucces vaak verrassend veel hoger dan van Kokmeeuwen, indien broedend in gemengde of 
nabijgelegen kolonies. 
Minimaal eenmaal nesten, paren of volwassen individuen op broedplaats tellen, bij voorkeur in tweede helft van 
mei (zie Bijzonderheden). Bij alarmerende paren nagaan of het inderdaad broedplaats betreft. Alarmeren vooral 
aan begin broedtijd en wanneer eieren uitkomen. Let op voedselvluchten en vogels op potentiële broedplaats. 
LET OP: Vestigingen tot in juni mogelijk. Door overstroming soms verplaatsingen binnen broedseizoen. Niet-
broedende vogels (eerste- en tweedejaars vogels) vaak aanwezig in kolonie en vaak ook baltsend (niet 
meetellen!). 
Let op nieuwe vestigingen, soms voorafgegaan door jarenlange waarnemingen in de broedtijd. 
 
Documentatie: Broedgevallen buiten bekende broedgebieden goed documenteren (hoogste broedcode). 
 
Bijzonderheden: Broedt in eigen kolonies of bij Kokmeeuwen (aparte clusters), ook bij andere meeuwen. 
Verraadt aanwezigheid door miauwende roep. Soms gepaard met Kokmeeuw of Stormmeeuw. Nesten 
herkenbaar aan de hand van nestmateriaal (meestal fijner dan Kokmeeuw) en grootte, kleur en tekening van 
eieren (lichtere grondkleur, vagere vlekjes). Pulli zijn stekelige en grijs gestreepte 'punkjes' (itt. donzige pulli 
Kokmeeuw). 
Soms mengparen met Kokmeeuw of Stormmeeuw. 
 
Tijd van het jaar: Half februari-oktober, schaars daarbuiten. 
 
Tijd van de dag: Van 2 uur na zonsopgang tot 3 uur voor zonsondergang, in getijdengebieden tijdens hoogwater. 
Aanwijzingen:  
- Alle geschikte terreindelen bezoeken 
- Alleen vogels met terreinbinding tellen (dus niet hoog overvliegende) 
- Min of meer vaste route door terrein, alert zijn op nieuw ontstane geschikte plekken 
- Min of meer gelijke tijdsinspanning bij herhaalde bezoeken 
- In getijdengebieden verplaatsingen onder invloed van getij 
 
Bijzonderheden:  
- Solitair of in groepen tot enkele tientallen 
- Vaak gemengd met andere meeuwen of steltlopers 
- Alert reagerend op plotselinge voedselbronnen 
  (geploegde akker, gemaaid of geïnjecteerd grasland) 
- Slaapplaatsen gemengd met Kok- of andere meeuwen, vogels daar moeilijk te tellen. 
 

2.4.2.4 Sovon-richtlijnen bij inventarisatie van Blauwborst 
Broedend in gevarieerde, meestal natte habitats: van moerassen tot natte heide of greppels in cultuurland, 
steeds met enige opslag in het territorium. Nest vlak boven de grond in dichte vegetatie. Eileg eind april tot half 
juni, vooral in mei. Een tot twee broedsels per jaar, meestal 4-7 eieren, broedduur 12-14 dagen, nestjongen-
periode 13-14 dagen. 
Zingende mannetjes tellen (in baltsvlucht of vanaf zitplaats, meeste activiteit eind maart en april, met opleving 
eind mei - half juni), met overige waarnemingen als aanvulling, vooral nestbouw, alarm, transport voedsel of 
uitwerpselen (vaak goed te volgen, vogel weinig schuw). 
LET OP: In sommige gebieden komen hoge dichtheden voor. Besteedt dan enige tijd aan het ontraadselen van 
de door elkaar zingende en vliegende vogels (houdt hoogste gelijktijdig vastgestelde aantal aan). Terreinen 
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kunnen door opdrogen of vernatting binnen broedseizoen ongeschikter worden, waardoor tweede broedsels 
wellicht elders in het terrein plaatsvinden (fusieafstand!). 
 
Tijd van het jaar:  Half maart t/m half juli 
Tijd van de dag: Vooral in de vroege ochtend, ook wel in avondschemer en soms 's nachts. 
Interpretatie en datumgrenzen: 
Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd. 
 

2.4.2.5 Sovon-richtlijnen bij inventarisatie van Kleine Karekiet 
Sterk gebonden aan rietvegetaties, van puur tot verruigd riet maar met voorkeur voor stevig maar niet te dik 
waterriet. Zowel grote rietvelden als smalle stroken langs bijv. sloten. Eileg van half mei tot half augustus, vooral 
eind mei tot begin juli. een tot twee broedsels per jaar, meestal 3-6 eieren, broedduur 11-14 dagen, 
nestjongenperiode 9-13 dagen, jongen worden nog enige tijd na uitvliegen verzorgd. 
Zang (in uitgestrekte rietvelden het best vanaf hogere plek in kaart te brengen), met als aanvulling nestbouw en 
transport van voedsel of ontlastingspakketje (scherpe 'krrr...krrr' indicatief voor vogel met grote nestjongen of 
uitgevlogen jongen; lijkt echter sterk op geluid Bosrietzanger). Zangactiviteit in eerste weken na aankomst hoog, 
daarna op lager niveau; strooi evt. wat zandkorrels of kleine kiezels over potentieel broedbiotoop om zwijgzame 
vogels tot zang te provoceren (maar let op: vrouwtje kan bij opwinding korte zangstrofe voortbrengen). 
LET OP: Soort kan in geschikte terreinen hoge dichtheden bereiken (nesten soms slechts enkele meters uit elkaar) 
en wordt dan veelal (soms zwaar) onderschat, ook doordat de door elkaar heen zingende vogels moeilijk uit 
elkaar te houden zijn. Anderzijds kunnen vogels de langs het riet lopende waarnemer enige tijd volgen, waardoor 
enige dubbeltelling kan optreden. Brede rietgordels zo mogelijk zowel vanaf land als water (boot) inventariseren. 
Voedsel wordt ook buiten het riet gezocht (bijv. struikgewas). 
 
Bijzonderheden: 
- Aan begin broedseizoen wordt uitsluitend overjarig riet bezet, later kan eenjarig riet ook 
- in aanmerking komen. Late vestigingen kunnen verplaatsingen betreffen. 
 
Tijd van het jaar: Begin mei t/m half juli 
Tijd van de dag: In de ochtend, vooral van schemer tot enkele uren na zonsopkomst. 
 
Interpretatie en datumgrenzen 
Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd. 
 

2.4.2.6 Sovon-richtlijnen bij inventarisatie van Rietzanger 
Gebonden aan verlandingszones, veelal met enige opslag. Nest laag boven de grond in rietruigte, zeggenbulten, 
ook tussen wilgenuitlopers enz. Eileg eind april tot begin juni. Eén, soms twee broedsels per jaar, meestal 4-6 
eieren, broedduur 12-15 dagen, nestjongenperiode 10-14 dagen. Uitgevlogen jongen worden onder beide 
ouders verdeeld. 
Zingende mannetjes (vaak ook in baltsvluchtje), aangevuld met territoriale conflicten (dringt vaak buurtterritoria 
binnen, met conflicten tot gevolg; ook agressief tegenover andere soorten), nestbouw, alarm, transport van 
voedsel of uitwerpselen. 
LET OP: Ongepaarde mannetjes zingen tot in de middag. Nadat eileg begonnen is, verlegt een deel van de 
mannetjes de zangactiviteit naar een tweede territorium, soms op enkele honderden meters van eerste 
territorium gelegen. Keert na het uitkomen van de eieren terug om te helpen bij verzorging jongen in eerste 
territorium. 
 
Tijd van het jaar: Half april t/m half juli 
 
Tijd van de dag: 

- Hele ochtend, met zangpiek in ochtendschemer; 
- in mei vaak gehele dag en in avondschemer en 's nachts. 

 
Interpretatie en datumgrenzen 
Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.  
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2.5 Vleermuizen 
 
Het doel van het onderzoek is monitoring van het zomervoorkomen van alle soorten vleermuizen binnen het 
onderzoeksgebied. Dit houdt in dat er wordt nagegaan of deze soorten aanwezig zijn, waarbij de voornaamste 
activiteitszones 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 (Antea Group 2017) om 
de evolutie op te volgen. 
 
De methode die in het  gebied in 2017 werd toegepast, was 1) tweemaal met manuele detector lopen van een 
transect (eind juni en eind augustus) van twintig luisterpunten, en 2) tweemaal plaatsen van een automatische 
detector voor minimum 4 nachten. 
 
We wijken voor het huidige onderzoek af van de in 2017 toegepaste methode, omwille van volgende redenen: 

1) Voor manueel detectoronderzoek: 
- Door een transect van 20 punten krijg je enkel informatie over die punten zelf, en is de 

inventarisatie daarom minder gebiedsdekkend. 
- De luistertijd per transectpunt wordt niet vermeld door Antea Group (2017). We vermoeden 

dat dit mogelijk gewoon via het even aanzetten van een detector gedaan werd – terwijl een 
transect een vaste luistertijd per punt dient te hebben om voor monitoring gebruikt te kunnen 
worden 

- De methodiek van verwerking per punt wordt niet vermeld. Registreert men de aanwezigheid 
van activiteit (voorkomen van soorten), of de duur van de activiteit? 

- De transectronden zijn onvoldoende gespreid over de onderzoeksperiode. Door bijvoorbeeld 
geen transect te plannen in september, mist men het gros van de Ruige dwergvleermuizen die 
tijdens die periode migreren, en die in het studiegebied één van de belangrijkste doelsoorten 
zouden kunnen zijn. 

- Voor (de toenmalige) doelsoort Meervleermuis zijn de locaties van de transectpunten relatief 
slecht gekozen: enkel in het noorden aan de Schelde is er detectorbereik tot aan het 
wateroppervlak, terwijl het Galgeweel net het meest geschikt lijkt als foerageerbiotoop voor 
de soort. 

2) Voor automatisch detectoronderzoek: 
- De exacte plaatsingslocaties van de automatische detectoren werden niet vermeld in de 

ontvangen rapportversie, enkel ‘in de nabijheid van de Schelde, en in meer besloten terrein’. 
- De exacte plaatsingsperioden van de automatische detectoren werden niet vermeld in de 

ontvangen rapportversie. 
 

We kunnen concluderen dat de methode van 2017 niet geschikt was om de onderzoeksvragen op een gedegen 
manier te beantwoorden en in de praktijk ook niet herhaalbaar is door onvoldoende gedocumenteerde 
uitvoering. 
 
De huidig gebruikte methode is daarom verschillend en kan als nieuwe standaard gebruikt worden voor verdere 
monitoring in de toekomst. 
 
Omwille van de omvang van het onderzoeksgebied kozen we voor onderzoek met manuele batdetector waarbij 
de verplaatsing werd gedaan per fiets, waarbij zones met meer activiteit meer gedetailleerd te voet onderzocht 
werden. We stellen hier een minimum van 2 bezoeken voorop, gespreid over de periode mei – september, met 
minstens één bezoek begin mei en minstens één bezoek in september (om migrerende Ruige dwergvleermuizen 
niet te missen). 
 
Deze methode biedt volgende voordelen: 
- Het gebied kan in zijn geheel onderzocht worden (tegenover een ‘punt’ bij transect of plaatsing van 

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

waardoor ook de aantallen foeragerende dieren ingeschat 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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Niet als vast deel van de onderzoeksmethode, maar wel als extra werden ook automatische detectoren ingezet.  
Automatische detectoren werken complementair aan manuele detectoren. Het plaatsen van automatische 
detectoren heeft het voordeel dat deze detectoren een langere periode (één of meer volledige nacht) monitoren. 
We krijgen zo gegevens over de activiteit gedurende een hele nacht waardoor de kans om alle aanwezige soorten 
in kaart te brengen groter is. 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.  
De reden waarom we automatische detectoren wilden plaatsen, is niet enkel aanvullende gegevens verzamelen, 
maar vooral de relevantie van het gebruik van dit soort detectoren nagaan voor verdere monitoring op 
Linkeroever. Het nadeel van een automatische detector is dat er slechts een beperkt aantal punten bemonsterd 
worden – waardoor het moeilijk is om een ruim gebied zoals Linkeroever integraal te bemonsteren. 
 

2.5.1 Manuele detectoren 
 
Er werden in 2022 twee avonden manuele inventarisaties met batdetector uitgevoerd van circa 2,5 à 3,5 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. 
 

Tabel 1: overzicht manuele detectorinventarisaties.  
Datum Beginuur Einduur Onderzoeker 
20/06/2022 22:21 1:01 Dirk Hautekiet 
2/08/2022 21:36 1:22 Dirk Hautekiet 

 
De gefietste routes verliepen over de ganse lengte van het gebied, met extra aandacht (te voet) voor zones met 
veel activiteit of hoge potenties: beboste delen of zones met veel vegetatie, en waterpartijen (Galgeweel). 
 

2.5.2 Automatische detectoren 
 
Er werd in het zomerhalfjaar 2022 tweemaal een automatische detector geplaatst langsheen de Schelde. De 
locaties werden specifiek gekozen zodat de detectoren maximaal kans maken om activiteit van langs de Schelde 
passerende of foeragerende vleermuizen te registreren.  
De automatische detectoren van de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt Studie die werden gebruikt, zijn 
toestellen van het type SM4 van Wildlife Acoustics. Van iedere passerende vleermuis wordt automatisch een 
opname gemaakt. 
 
De opnamen worden 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 
 
Er werden 334 plantensoorten genoteerd in 2022, in 2017 werden er maar 94 plantensoorten genoteerd (Antea 
group, 2017). In Bijlage 1 wordt een tabel gegeven met de soorten waargenomen in de twee periodes, de lijst 
telt in totaal 371 soorten. In 2022 zijn er zes soorten die op de Rode Lijst staan (Van Landuyt et al., 2006): 
Gegroefde veldsla (Bedreigd), Gewone agrimonie (Bijna bedreigd), Moerasmelkdistel, Mottenkruid, Slanke 
mantelanjer en Steenanjer (Zeldzaam). Schorrenzoutgras (Zeldzaam) werd enkel in 2017 waargenomen, het 
continue verwijderen van struweel langs de Schelde-oever is nodig om deze soort te laten terug keren en 
behouden.  
 
In totaal werden 78 uitheemse soorten genoteerd in 2022. Daarvan kunnen er 24 tot “incidentele import” 
gerekend worden en 54 soorten zijn “ingeburgerd”. Van de uitheemse soorten zijn er 29 met zekerheid 
aangeplant. Vijftien uitheemse soorten staan op de lijst van invasieve exoten: Amerikaanse vogelkers, 
Amerikaans krentenboompje, Amerikaanse eik, Bezemkruiskruid, Hemelboom, Mahonie, Smalle olijfwilg, Valse 
acacia, Azijnboom, Japanse duizendknoop, Late guldenroede, Reuzenbalsemien, Rimpelroos, Schijnaardbei en 
Vlinderstruik. Tegen het merendeel van 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 in 2022 worden enerzijds in een tabel weergegeven 
waarbij ook het geschatte aantal in 2017 wordt meegegeven. De groeiplaatsen van 2022 worden op kaart 
afgebeeld in Bijlage.  

-  Zilte doelsoorten in Tabel 2 en op kaart in Bijlage 2.  
- Houtige vegetatie in Tabel 3 en op kaart in Bijlage 3.  
- Uitheemse houtige vegetatie in Tabel 4 en op kaart in Bijlage 4.  
- Zeldzame soorten in Tabel 5 en op kaart in Bijlage 5. 
- Invasieve exoten in Tabel 6 en op kaart in Bijlage 6 

 
 

3.1.2 Beknopte bespreking van de waargenomen zilte doelsoorten 
In dit hoofdstuk nemen we 25 soorten die in de zilte getijdenzone groeien onder de loep. Zes van deze soorten 
werden in kaart gebracht in 2017, maar werden in 2022 niet opnieuw waargenomen: Bleke morgenster, Kaal 
breukkruid, Klein timoteegras, Schorrenzoutgras, Zilte schijnspurrie en Wollige munt. Eén soort werd in 2017 nog 
niet waargenomen en is in 2022 gevonden op één groeiplaats: Heemst.  
Acht soorten zijn in aantal toegenomen, 14 soorten zijn afgenomen en voor drie soorten is het niet duidelijk of 
de soort is toe- of afgenomen omdat er in het rapport van 2017 geen aantallen worden vermeld. Het gaat om 
Zeebies, Ruwe bies en Duinriet, soorten die in zeer hoge aantallen voorkomen, waardoor het moeilijk is om deze 
te tellen of in te schatten.  
Gewoon biggenkruid, Grote zandkool en Zandmuur werden in 2022 beperkt waargenomen, wellicht is er aan 
deze vrij veel voorkomende soorten te weinig aandacht geschonken in 2022 en wordt de illusie gewekt dat deze 
soorten achteruit zijn gegaan t.o.v. 2017.  
 
In Tabel 2 worden voor de Zilte doelsoorten het aantal getelde planten in 2017 en in 2022 weergegeven.   
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Tabel 2: Waargenomen zilte doelsoorten met een vergelijking van de waarnemingen in  2017 en 2022.  
Nederlandse naam Aantal 

groeiplaatsen 
2017 

Aantal 
planten/oppervlakte 

2017 

Aantal 
groeiplaatsen 

2022 

Aantal 
planten/oppervlakte 

in 2022 
Avondkoekoeksbloem 35 398 10 19 
Bleke morgenster 2 18 0 0 
Duinreigersbek 15 1933 8 560 
Duinriet Niet bekend Veel 4 veel 
Gewoon biggenkruid 35 2045 8 38 
Grijskruid 4 98 19 123 
Grote zandkool 4 131 10 Niet geteld 
Heemst 0 0 1 2m² 
Kaal breukkruid 2 10m² 0 0 
Klein timoteegras 1 5 0 0 
Kleine leeuwentand 4 26 4 6 
Melkkruid 1 0,5m² 2 140 
Moerasmelkdistel 3 7 5 47 
Ruwe bies Niet bekend Zeer veel 6 Niet geteld 
Schorrenzoutgras 1 1 0 0 
Zandkweek 5 10 4 11 
Wollige munt Niet bekend 10 0 0 
Zandmuur 8 512 2 3 
Zandweegbree Niet bekend 32 4 1100 
Zeebies (Heen) Niet bekend Zeer veel 11 Niet geteld 
Zeepkruid Niet bekend 25 7 20 
Zilte rus 1 6m² 1 1m² 
Zilte schijnspurrie 2 10 0 0 
Zulte Niet bekend 20 20 1300 

 

3.1.2.1 Avondkoekoeksbloem 
Avondskoekoeksbloem is een soort van pioniersvegetaties en graslanden op vochtige tot droge, matig tot zeer 
voedselrijke bodems. Ook in ruigten en zomen kan de soort standhouden. In 2017 werd de soort in veel grotere 
aantallen waargenomen. De soort werd in 2022 op minder plaatsen en in kleinere aantallen waargenomen in het 
gebied.  
 

3.1.2.2 Bleke morgenster 
Bleke morgenster is een soort van pionierssituaties op droge, kalkrijke zandgronden. De soort groeit vooral op 
open, snel opwarmende substraten en wordt vooral gevonden in stuivende helmduinen aan de kust en op 
industrieterreinen in het binnenland. Aangezien de soort in Vlaanderen volop in uitbreiding is, is het onzeker of 
Bleke morgenster tot die biotopen beperkt zal blijven. In 2017 werd de soort 18 keer waargenomen op 
Linkeroever. In 2022 was de soort nergens meer te bespeuren in het gebied.  
 

3.1.2.3 Duinreigersbek 
Duinreigersbek groeit op zonnige, open plekken op droge, voedselarme, kalkrijke, vaak min of meer omgewerkte 
zandgrond. Zij komt in de duinen zowel in gesloten, grazige vegetaties als op ruderale plaatsen voor. Zij groeit 
onder meer langs wegen en paden, op voormalige duinakkertjes, in ruigten en op weinig gestoorde, open 
plekken. In het binnenland staat zij op rivierduinen, op de grens van pleistocene heuvelgebieden met rivierdalen, 
op braakliggende grond en langs spoorwegen. In Nederland komt Duinreigersbek vrij algemeen in de duinen 
voor. Elders in het land komt zij vrij zeldzaam voor, waaronder in stedelijke gebieden op aangevoerd kalkrijk 
zand. In Nederland gaat Duinreigersbek vooruit als gevolg van het gebruik van kalkrijk zand bij bouwprojecten 
en dergelijke. Duinreigersbek kan verward worden met Gewone reigersbek. Duinreigersbek werd in 2022 nog 
steeds vrij talrijk waargenomen, maar toch iets minder talrijk dan in 2017.  
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3.1.2.4 Gewoon biggenkruid 
Gewoon biggenkruid is een soort van droge tot enigszins vochtige, matig voedselrijke graslanden, zowel op zand, 
zandleem, leem als klei. Ze komt zowel op zure als basische bodems voor. Op zich is deze soort dus niet 
kenmerkend voor de zilte zone en bermen van Linkeroever. We hebben de soort hier opgenomen omdat ze in 
2017 als kensoort in kaart werd gebracht. De soort werd in 2022 veel minder waargenomen dan in 2017.  
 

3.1.2.5 Grijskruid 
Grijskruid groeit in droge pioniersvegetaties en graslanden op matig voedselrijke bodems. De meeste 
standplaatsen betreffen sterk door de mens beïnvloede terreinen, droge verstoorde wegbermen, opgespoten 
terreinen en havengebieden. In 2022 werd de soort frequenter waargenomen dan in 2017.  
 

3.1.2.6 Grote zandkool 
Grote zandkool is te vinden in pioniersvegetaties op droge, voedselarme tot matig voedselrijke bodems. De soort 
verkiest basische bodems. ln de kustduinen groeit ze op allerlei verstoorde open terreinen, zowel in de zeereep 
als meer landinwaarts langs wegbermen en op opgespoten en vergraven terreinen. De soort werd in 2022 op 
meer plaatsen waargenomen, maar de aantallen werden niet geteld.  
 

3.1.2.7 Heemst 
Heemst is een indicator van een goede toestand van rietland met Heemst, Moeraslathyrus en/of 
Moerasmelkdistel. Ook in moerasspirearuigten met graslandkenmerken en in zilte plassen is de soort te vinden.  
De soort is vrij opvallend in voedselrijke rietlanden en rietruigten die in contact staan met brak water. Het is een 
typische soort van verlandende kreken. Op de Rode Lijst (Van Landuyt et al., 2006) zit deze soort in de categorie 
“Zeldzaam”.  
Heemst wordt sinds 2018 op één locatie waargenomen op Linkeroever (Bijlage 2) 
 

 
Figuur 2: Groeiplaats van Heemst op Antwerpen Linkeroever, vlakbij het Galgenweel. @Jan Vanwynsberghe 



  18 
 

3.1.2.8 Kleine leeuwentand 
Kleine leeuwentand is een soort van voedselarme graslanden op vochtige tot droge bodems. Ze staat zowel op 
kalkrijke als op zwakzure standplaatsen. In de kustduinen staat ze in helmduinen, mosduinvegetaties, in 
duingraslanden en geregeld zelfs op licht zilte plaatsen. Ook op terreinen die opgespoten zijn met kalkrijk zand 
doet Kleine leeuwentand het goed. In de Kempen staat de soort vaak in zandige wegbermen en langs paden. De 
plant kan zeer goed tegen een sterke begrazingsdruk. Kleine leeuwentand werd in lagere aantallen waargenomen 
in 2022 in vergelijking met 2017.  
 

3.1.2.9 Melkkruid 
Melkkruid is een indicatorsoort van een goede toestand van zilte plassen, grondwaterafhankelijk, maar gevoelig 
voor overstroming. De soort komt voor in zilte weilanden, langs kreekoevers en slootbermen. Verder komt ze 
ook voor in hoge schorrenvegetaties en grazige, moerassige duin-schorovergangen. Bij verzoeting houdt 
Melkkruid lang stand en daarom is dat een goede indicator voor grazige, fijnkorrelige, stabiele, vaak beweide 
overgangssituaties tussen zout-nat en zoet-droog. Melkkruid groeit vaak samen met soorten als Zilte rus, 
Waterpunge, Zilverschoon en zeldzamer ook met Zilte zegge, Dunstaart enz. 
Melkkruid is in aantal licht toegenomen van 0,5 m² naar 140 exemplaren verspreid over twee dicht bij elkaar 
gelegen groeiplaatsen. We schatten hierbij dat 100 plantjes 1m² invullen.   
 

3.1.2.10 Ruwe bies 
Ruwe bies is een indicator van een goede toestand van rietvegetaties. De soort is nauw verwant aan Mattenbies 
en werd lang als een ondersoort ervan beschouwd. Ruwe bies groeit bij voorkeur langs oevers en in 
verlandingszones. De soort groeit meestal in dieper, stilstaand tot zwak stromend water, maar houdt ook lang 
stand in totaal verlande, zelfs zomerdroge situaties. In tegenstelling tot Mattenbies, is Ruwe bies vooral te vinden 
in basisch, zeer ionenrijk, zeer hard tot brak water. De soort groeit graag op allerlei slibrijke gronden en tussen 
met slib bedekte rotsblokken van oeververstevigingen langs rivieren. Onder gunstige omstandigheden wordt 
Ruwe bies dominant en vormt ze zeer soortenarme bestanden. Ruwe bies werd zowel in 2017 als in 2022 in grote 
aantallen waargenomen. 
 

3.1.2.11 Moerasmelkdistel 
Moerasmelkdistel is een indicator van een goede toestand van rietland met Heemst, Moeraslathyrus en/of 
Moerasmelkdistel. De soort houdt van natte, voedselrijke standplaatsen langs rivieren en kanalen met zoet tot 
licht brak water. Deze forse plant, die overstroming verdraagt, valt in het vegetatieseizoen door haar grootte 
vaak al van ver op in de oeverruigten. Ook in de zomen van voedselrijke broekbossen, in wat verruigde 
laagveenvegetaties en langs voedselrijke sloten kan men Moerasmelkdistel aantreffen. Deze soort staat op de 
Rode Lijst (Van Landuyt et al., 2006) als “zeldzaam” en is aangeduid als Prioritaire soort voor de Provincie 
Antwerpen (Maest et al., 2021). Het aantal groeiplaatsen van Moerasmelkdistel is fors toegenomen, van 3 naar 
5 en ook het aantal planten is toegenomen van 7 naar 47.  

3.1.2.12 Zandmuur 
Zandmuur is een soort van open, droge vegetaties, zoals mosduinen aan de kust, spoorwegterreinen, stenige 
milieus, akkerranden, open plekken in wegbermen enz. De plant groeit vooral op zonnige plaatsen, op 
voedselarme tot relatief voedselrijke standplaatsen. Zandmuur is een algemene soort die in 2022 niet exact 
geteld werd, waardoor de illusie wordt gewekt dat de soort hier is achteruit gegaan.  
 

3.1.2.13 Zandweegbree 
Zandweegbree is een pionier van droge, niet al te voedselrijke, zonnige standplaatsen. Als eenjarige soort kan ze 
slechts overleven in min of meer permanent dynamische milieus. In de praktijk gaat het vaak om haven- of 
spoorwegterreinen, kanaalbermen of opgespoten terreinen. Zandweegbree werd in 2017 op 9 groeiplaatsen in 
grote aantallen waargenomen, waardoor de soort in 2022 frequenter aanwezig was dan in 2017.  
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Figuur 3: Zandweegbree, een pioniersoort die is toegenomen in 2022. (c) Wim Jouret 
 

3.1.2.14 Zandkweek 
Zandkweek groeit vooral in ruige, grazige vegetaties op vochtige (al dan niet brakke) bodems. Op duin-
schorovergangen en op andere zout-zoetovergangen, zoals de oevers van brakke kreken, kan de soort dominant 
optreden. Daarnaast komt Zandkweek voor in stuivende zeereepduinen. Behalve in dergelijke gespecialiseerde 
milieus is Zandkweek ook meer en meer te vinden op allerlei ruderale plaatsen, zoals verstoorde, ruige plaatsen 
in de duinen, kanaal-, rivier- en wegbermen, opgespoten terreinen enz. 
Zandkweek werd in 2022 op 4 groeiplaatsen waargenomen, terwijl de soort in 2017 slechts op één plaats werd 
gezien.  
 

3.1.2.15 Zeebies of Heen 
Heen groeit in alkalisch, zeer ionenrijk, voedselrijk, zeer hard op licht organische tot organische, slibrijke, zeer 
carbonaatrijke bodems. Geschikte biotopen zijn verlandende sloten, oeverzones van poelen en plassen, in de 
winter overstroomde laagten in zilte weilanden enz. Heen kan lang standhouden na complete verlanding of/en 
verzoeting. Het is een sterke soort, die begrazing kan verdragen en soms plaatselijk de vegetatie volledig 
domineert. In het Schelde- estuarium vertoont heen een voorkeur voor het brakke gedeelte (HOFFMANN et al. 
1996). De soort werd in 2017 zeer veel waargenomen, in 2022 werd de soort iets minder genoteerd.  
 

3.1.2.16 Zeepkruid 
Zeepkruid groeit in grasland en kruidige vegetaties op vochtige tot droge, matig voedselrijke standplaatsen. De 
soort komt talrijk voor in verstoorde duingebieden (in de buurt van wegen en bebouwing). In het binnenland is 
het een soort van spoorwegterreinen, braakliggende percelen, opgespoten gronden enz. Langs de Grensmaas 
groeit ze op droge zonnige rivierdijken en op droge, zandige plaatsen in uiterwaarden. Het aantal waarnemingen 
van Zeepkruid is licht afgenomen in 2022 t.o.v. 2017. 
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3.1.2.17 Zilte rus 
Zilte rus is een indicatorsoort voor een goede toestand van zilverschoongrasland en zilte plassen. De soort is 
grotendeels vergelijkbaar met Platte rus voor wat betreft de positionering in de gradiënt tussen droog en nat. 
Oudere pollen, die boven de lokale vegetaties uittorenen, kunnen een stabiel element vormen in een voor het 
overige sterk dynamisch milieu. Vaak is Zilte rus vegetatievormend en speelt de soort een belangrijke rol in de 
zilte schorrenvegetaties en contactzones tussen de combinaties nat-zilt en droog-zoet onder beweide 
omstandigheden. De oppervlakte die Zilte rus in neemt, is afgenomen van 6m² naar 1m². Mogelijk kan beheer 
helpen om deze soort terug te laten uitbreiden.  
 

3.1.2.18 Zilte schijnspurrie 
Zilte schijnspurrie is een soort van zilte plassen. De soort groeit buitendijks op open, slikrijke plaatsen in schorren 
en op groene stranden. Binnendijks staat ze in allerlei zilte terreinen, vooral op open, natte plekken, vaak in 
zompige oeverzones, in afgegraven gedeelten in weilanden, langs beweide slootoevers of in periodiek 
overstroomde laagten in weilanden (vaak historische uitveningen of andere ontgrondingen). Daarnaast groeit ze 
ook op opgespoten terreinen, mijnsteenbergen, gipsbergen enz. Het is een eenjarige soort, die een sterke 
milieudynamiek kan verdragen. 
 

3.1.2.19 Zulte 
Zulte is een soort van slikken en schorren en zilte plassen. De soort groeit in de contactzone tussen water en land 
in zilte tot brakke omstandigheden, in een milieu dat vaak gekenmerkt wordt door een sterke dynamiek. Zulte is 
daarom ook wel een soort storingsindicator. De soort pioniert op slibrijke, kale, sterk zoute substraten, maar kan 
ook lang standhouden in dichtgroeiende, verzoetende schorrenvegetaties. 
De soort werd in 2022 veel abundanter waargenomen dan in 2017.  
 

 
Figuur 4: Zulte in bloei, tussen de oeverstenen in het Riet. (c) Karel Schoonvaere  
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3.1.3 Beknopte bespreking van de houtige vegetatie 

3.1.3.1 Inheemse houtige vegetatie 
De inheemse houtige vegetatie bestaat in 2022 uit 12 boomsoorten: Noorse esdoorn, Spaanse aak, Gewone 
esdoorn, Ruwe berk, Hazelaar, appel, Zoete kers, Zomereik, Schietwilg, Boswilg, Ruwe iep en Zwarte els.  
Gewone es en Grauwe wilg werden in 2022 niet genoteerd. In 2017 waren er met deze twee erbij 14 
boomsoorten.  
In 2022 werden er 15 soorten inheemse struiken waargenomen: Gele kornoelje, Rode kornoelje, Eenstijlige 
meidoorn, Brem, Wilde kardinaalsmuts, Wilde liguster, Hondsroos, Vlier, kruidvlier, Wilde lijsterbes, Vogelkers, 
Kruipwilg, Bosrank, Egelantier, Meelbes en Duindoorn. In 2017 werden Bosrank, Duindoorn, Kruidvlier, Kruipwilg, 
Meelbes en Vogelkers niet genoteerd.  
 
In Bijlage 3 werden de inheemse houtige bomen en struiken op kaart gezet. Tabel 3 geeft het aantal 
groeiplaatsen weer op basis van het rapport van 2017 en het aantal gekarteerde groeiplaatsen in 2022.  
 

Tabel 3: Overzicht van de houtige vegetatie met aantal groeiplaatsen in 2017 en 2022. 
Nederlandse naam Voorkomen in 2017 Voorkomen in 2022 
Gewone vlier 6 8 
Appel 3 1 
Bosrank 0 2 
Boswilg 4 2 
Brem 1 1 
Duindoorn 0 2 
Eenstijlige meidoorn 18 3 
Egelantier 0 2 
Gele kornoelje 1 3 
Gewone es 1 0 
Gewone esdoorn 26 9 
Grauwe wilg 1 0 
Hazelaar 13 9 
Hondsroos 9 3 
Kruidvlier 0 1 
Kruipwilg 0 1 
Meelbes 0 1 
Noorse esdoorn 16 5 
Rode kornoelje 0 1 
Ruwe berk 22 7 
Schietwilg 16 8 
Spaanse aak 14 7 
Vogelkers 0 1 
Wide lijsterbes 6 2 
Wilde kardinaalsmuts 8 2 
Wilde liguster 7 2 
Zoete kers 5 5 
Zomereik 16 5 
   
Totaal aantal soorten 20 26 

 
 
3.1.3.2 Uitheemse houtige vegetatie 
Er werden in totaal 28 soorten uitheemse houtige planten waargenomen (ziet Tabel 4) Hiervan werden er 7 niet 
waargenomen in 2017: Doorgroeide duizendknoop, Indigostruik, Steeneik, Vlinderstruik, Chinese bruidssluier, 
Weichselboom, Turkse kraakwilg en Rimpelroos. In 2022 werden volgende drie soorten niet waargenomen: 
Douglasspar, Bergroos en Italiaanse populier.  
In Bijlage 4 worde een overzicht gegeven van de groeiplaatsen van deze bomen en struiken. Tabel 4 geeft een 
overzicht van het aantal groeiplaatsen in 2017 en 2022.   
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Tabel 4: Overzicht van de uitheemse houtige vegetatie met aantal groeiplaatsen in 2017 en 2022. 
Nederlandse naam Voorkomen in 2017 Voorkomen in 2022 
Japanse duizendknoop Veel 7 
Doorgroeide duizendknoop 0 1 
Azijnboom 1 1 
Indigostruik 0 2 
Steeneik 0 2 
Hemelboom 9 3 
Amerikaans krentenboompje 2 1 
Douglasspar 1 0 
Smalle olijfwilg 2 1 
Okkernoot 3 4 
Haagliguster 7 1 
Pluim-es 1 2 
Mahonie 3 5 
Amerikaanse vogelkers 7 8 
Amerikaanse eik 4 2 
Valse acacia 15 5 
Witte abeel 2 3 
Zwarte balsempopulier 1 3 
Vlinderstruik 0 2 
Italiaanse populier 28 0 
Grove den 2 1 
Sneeuwbes 14 6 
Sering 9 1 
Chinese bruidssluier 0 1 
Weichselboom 0 1 
Rimpelroos 0 2 
Turkse kraakwilg 0 1 
Bergroos 2 0 

 

 
Figuur 5: Japanse duizendknoop vormt lokaal grote haarden. (c) Kristin De Ceuster  
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3.1.4 Beknopte bespreking van de zeldzame soorten  
Er werden in totaal 21 zeldzame soorten waargenomen in het gebied Linkeroever in 2022, waarvan er 6 op de 
Rode Lijst staan. In 2017 werden er 9 zeldzame soorten genoteerd. Twee zeldzame soorten die in 2017 werden 
waargenomen werden in 2022 niet terug gevonden: Ruig klokje en Schorrenzoutgras. Vijf soorten namen toe in 
aantal t.o.v 2017: Zandweegbree, Slanke mantelanjer, Kleine rupsklaver, Akkerklokje en Eenjarige hardbloem.  
14 zeldzame soorten die in 2022 werden waargenomen, werden in 2017 (nog) niet gezien.  
 

Tabel 5: Overzicht van de zeldzame soorten met aantal groeiplaatsen in 2017 en 2022. 
Nederlandse naam Aantal 

groeiplaatsen 
2017 

Aantal planten 
2017 

Aantal 
groeiplaatsen  

2022 

Aantal planten 
2022 

Klein glaskruid 0 0 1 100 
Steenbreekvaren 0 0 1 1 
Akkerklokje 1 Onbekend 2 100 
Ruig klokje 1 1 0 0 
Gegroefde veldsla 0 0 1 1 
Zandweegbree Niet bekend 32 4 1100 
Zeepkruid Niet bekend 25 7 20 
Veldhondstong 0 0 9 120 
Steenanjer 0 0 1 5 
Slanke mantelanjer 2 4 2 8 
Eenjarige hardbloem 1 1 4 90 
Boslathyrus 0 0 1 20 
Schorrenzoutgras 1 1 0 0 
Smalle rolklaver 0 0 2 10 
Kleine rupsklaver 1 1 3 22 
Kleverige reigersbek 0 0 1 1 
Vijfdelig kaasjeskruid 0 0 1 1 
Grote keverorchis 0 0 1 1 
Doorschijnend sterrenkroos 0 0 1 1000 
Knolbeemdgras 2 1000 2 1000 
Waterpunge 0 0 2 Niet geteld 
Blauw walstro 0 0 2 Niet geteld 
Mottenkruid 0 0 1 Niet geteld 

 
 

 
Figuur 6: Rozet van Waterpunge (c) Joris De Rycke 
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Figuur 7: Slanke mantelanjer, een zeldzaamheid die reeds lang bekend is van Linkeroever (c) Gunther Vergauwen 
 

3.1.4.1 Klein glaskruid 
In Vlaanderen is Klein glaskruid meestal gebonden aan oudere stenen muren. De plant houdt van kalk en vooral 
van de zonnige kant van muren. De soort werd in 2022 voor het eerst waargenomen in het gebied, een beperkte 
groeiplaats in een zonbeschenen berm.  
 

3.1.4.2 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. Ze is voor het eerst op Linkeroever gevonden in 
2022 op een muurtje langs de Schelde, dat oud en vochtig genoeg is voor de soort om er zich te ontwikkelen.  
 

3.1.4.3 Akkerklokje 
De milieuomstandigheden waarin Akkerklokje in Vlaanderen voorkomt, zijn weinig bekend. Vermoedelijk speelt 
het feit dat de plant vaak als verwilderde tuinplant voorkomt daarin een rol. Akkerklokje is oorspronkelijk 
inheems langs de Grensmaas en in het oosten van de Leemstreek. In tegenstelling tot wat de naam doet 
vermoeden, is het een zoomplant en geen akkerplant. Qua bodem is Akkerklokje niet erg kieskeurig. Wellicht is 
de soort hier ooit verwilderd uit een aanplant. Maar ze houdt hier al jaren stand en breidt uit.   
 

3.1.4.4 Gegroefde veldsla 
Gegroefde veldsla is een eenjarige soort die tijdens de herfst kiemt en in de lente bloeit. Ze groeit meestal in 
zandige of grazige weg- of spoorwegbermen, maar soms ook in akkerranden en op oude muren. Daarnaast komt 
de soort ook voor op meer natuurlijke standplaatsen, namelijk op open, zonnige zuidhellingen in de duinen. Ze 
houdt van een mild en warm klimaat. Gegroefde veldsla staat als “Bedreigd” op de Rode Lijst (Van Landuyt et al., 
2006). De soort werd in 2022 voor het eerst waargenomen in een berm op Linkeroever en slechts op één plaats 
met één exemplaar.  
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3.1.4.5 Veldhondstong 
Veldhondstong is een soort van pioniersmilieus en struwelen op droge, matig voedselarme, basische 
zandbodems. Het is een soort die veel voorkomt in de duinen, maar ook in verstoorde wegbermen, met open 
plekken op zandgrond. De soort wordt sinds 2018 waargenomen op Linkeroever en is nu al op verschillende 
plaatsen met steeds grotere aantallen te zien. De droge zomers zorgen wellicht voor geschikte kiemplaatsen voor 
deze soort.  
 

 
Figuur 8: Bladeren van Veldhondstong in een berm langs de Noordscheldeweg (c) René Maes 
 

3.1.4.6 Steenanjer 
Steenanjer groeit op zonnige en warme standplaatsen. Andere milieu-eisen zijn droge, kalkarme en voedselarme 
bodems. Men vindt steenanjer het meest op zure zand- en schistgronden. De groeiplaatsen zijn vooral schrale 
wegbermen en kanaalbermen. Steenanjer staat op de Rode Lijst als “Zeldzaam” (Van Landuyt et al. , 2006). 
 

3.1.4.7 Slanke mantelanjer 
Slanke mantelanjer is een soort van zonnige, open plaatsen op droge, voedselarme, kalkhoudende zandgrond. 
Ook op stenige plaatsen kan de soort gevonden worden. Slanke mantelanjer staat op de Rode Lijst als “Zeldzaam” 
(Van Landuyt et al. , 2006). 
 
3.1.4.8 Eenjarige hardbloem 
Eenjarige hardbloem is een pionier van droge, matig voedselrijke bodem, vooral op zandgronden. Vroeger kwam 
ze frequent in akkers voor, maar omdat steeds meer maïs gekweekt wordt ten koste van andere teelten is de 
aanwezigheid van Eenjarige hardbloem op akkers sterk verminderd. De soort komt nu wel frequent voor in open 
plekken in zandige wegbermen, zodat die een belangrijk toevluchtsoord vormen voor de soort (ZWAENEPOEL 
1998). De soort wordt met grote aantallen waargenomen in de buurt van het Sint-Annastrand, langs de 
Noordscheldeweg en langs de Beatrijslaan. De soort wordt al sinds 1993 waargenomen in het gebied.  
 

3.1.4.9 Boslathyrus 
Extensief beheerde bermen op kalkhoudende bodem vormen de voorkeurbiotoop van Boslathyrus. De soort 
groeit zowel in al dan niet beschaduwde ruige kruidenvegetaties als in gemengde begroeiingen van kruiden en 
struiken. Vindt deze klimplant geen steun in de takken van struiken, dan kruipen de stengels over de grond en 
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verovert de plant op die manier dikwijls een opvallende plaats in de begroeiing. De plant werd in 2022 voor het 
eerst waargenomen langs het Galgenweel.  
 
3.1.4.10 Smalle rolklaver 
Zonnige plaatsen op vochtige tot natte, matig voedselrijke, vaak brakke tot zilte, kalkhoudende bodem. 
De soort groeit op Linkeroever op twee verschillende locaties met kleine aantallen. De soort is al uit het gebied 
bekend sinds 1988, maar werd in 2017 niet waargenomen.  
 

3.1.4.11 Kleine rupsklaver 
Kleine rupsklaver is een eenjarige wintersoort van voedselarme, kalkrijke, droge graslanden. De soort komt in 
Vlaanderen voor in schrale duingraslanden en in droge kalkrijke dijkvegetaties langs de Grensmaas. De 
binnenlandse groeiplaatsen bevinden zich op dijken met kalkrijk zand en opgespoten terreinen. De groeiplaats 
van Kleine rupsklaver is toegenomen sinds 2017, de soort is er al bekend sinds 2005.   
 

3.1.4.12 Kleverige reigersbek 
Kleverige reigersbek is een soort van mosduin en droge, voedselarme pioniersvegetaties aan de kust. Ze groeit 
vooral op plaatsen waar nog lichte verstuiving plaatsvindt. Ze accumuleert zandkorrels op haar met klierharen 
bedekte bladeren. De soort werd in 2022 voor het eerst op Linkeroever waargenomen, aan de Burchtse weel.  
 

 
Figuur 9: Kleverige reigersbek met boeiwijze en bladeren met klierharen (c) Joris De Rycke 
 

3.1.4.13 Vijfdelig kaasjeskruid 
Vijfdelig kaasjeskruid verschijnt in vrij ruderale situaties in wegbermen, langs dijken, in bosjes en aanplantingen 
en op stortterreinen. De soort is zeer zeldzaam omdat ze tijdelijke populaties vormt. In 2022 werd ze op één 
plaats waargenomen op Linkeroever aan de Burchtse weel.  
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3.1.4.14 Grote keverorchis 
Grote keverorchis groeit in loofbossen, bosranden, vochtige weiden en hellinggraslanden, zowel in (half)schaduw 
als in volle zon. Belangrijk daarbij is dat de bodem voldoende basenrijk is. Op zure bodems ontbreekt de soort. 
In een berm op Linkeroever is de soort sinds 2018 bekend. In de omgeving is de soort reeds lang bekend uit het 
Vlietbos, Het Rot en Blokkersdijk.  
 

3.1.4.15 Doorschijnend sterrenkroos 
Doorschijnend sterrenkroos is een soort van zonnige plaatsen in voedselrijk, zoet tot iets brak, helder, kalkrijk, 
ondiep tot dieper, stilstaand tot stromend water. De soort werd in 2022 voor het eerst waargenomen op 
Linkeroever, met een grote groeiplaats aan het Galgeweel.  
 

3.1.4.16 Knolbeemdgras 
Knolbeemdgras is een soort van pioniersvegetaties op droge, voedselarme, zwak zure tot basische bodems. Ze 
komt in Vlaanderen vooral voor in de Duinen en langs de Grensmaas. De soort groeit er op allerlei door de mens 
beïnvloede standplaatsen: paadjes en bermen. Knolbeemdgras is al sinds 2017 bekend van de bermen langs het 
Galgeweel en is er nog steeds goed vertegenwoordigd.  
 

3.1.4.17 Waterpunge 
Waterpunge komt met sterk fluctuerende populaties voor in pionierssituaties op relatief voedselarme tot matig 
voedselrijke, natte, vaak min of meer brakke, zandige tot kleiige, vaak wat venige bodems. Vaak verschijnt 
Waterpunge na een verstoring of verjonging van de vegetatie. Het is een soort die plaatselijk vaak snel uitbreidt 
via zaad, maar die ook zeer snel weer verdwijnt omdat ze weinig competitief is. In 2022 werd Waterpunge voor 
het eerst waargenomen tussen het Riet, vlakbij het Sint-Annastrand.  
 

3.1.4.18 Blauw walstro 
Blauw walstro is een soort van pioniersvegetaties op droge tot vochtige, matig voedselrijke, basische substraten. 
Ze komt voor in akkerranden in de Leemstreek en op open plaatsen in de Duinen. De soort is sinds 2016 gekend 
van Linkeroever aan de Burchtse weel en het Galgenweel.  
 

3.1.4.19 Mottenkruid 
Mottenkruid is een plant van snel opwarmende plekken op kalkhoudende zandgrond of stenige bodems. De 
soort staat op de Rode Lijst als “Zeldzaam” (Van Landuyt et al., 2006) omdat Vlaanderen aan de noordgrens van 
het areaal zit van deze zuidelijke soort. De meeste vondsten gebeuren op spoorwegterreinen en storten of op 
aangevoerde grond. Met de klimaatopwarming zal deze soort wellicht toenemen. Mottenkruid is al sinds 1993 
bekend van de Burchtse weel, maar werd er in 2017 niet waargenomen, wél in 2022.  
 

3.1.5 Beknopte bespreking van de invasieve exoten 
 
Er werden 13 soorten invasieve exoten waargenomen in 2022: Amerikaanse vogelkers, Bezemkruiskruid, 
Azijnboom, Mahonie, Smalle olijfwilg, Robinia, Amerikaanse eik, Amerikaans krentenboompje, Schijnaardbei, 
Rimpelroos, Vlinderstruik, Hemelboom en Japanse duizendknoop. Drie van deze 13 soorten werden nog niet 
waargenomen in 2017. Voor 4 soorten werden meer vindplaatsen opgetekend dan in 2017, vijf soorten werden 
op minder locaties waargenomen in 2022. De oppervlakte die Japanse duizendknoop in neemt, is moeilijk in te 
schatten, omdat de soort met grote haarden aanwezig is. Het valt dus moeilijk te zeggen of deze soort is toe- of 
afgenomen.  
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Tabel 6: Overzicht van de invasieve exoten met aantal groeiplaatsen in 2017 en 2022. 
Nederlandse naam Voorkomen in 2017 Voorkomen in 2022 
Amerikaanse vogelkers 7 8 
Bezemkruiskruid 2 14 
Azijnboom 1 1 
Mahonie 3 5 
Smalle olijfwilg 2 1 
Valse acacia 15 5 
Amerikaanse eik 4 2 
Amerikaans krentenboompje 2 1 
Schijnaardbei 1 2 
Reuzenbalsemien 0 1 
Late guldenroede 1 1 
Rimpelroos 0 2 
Vlinderstruik 0 2 
Hemelboom 9 3 
Japanse duizendknoop veel 7 

 
 

3.1.5.1 Amerikaanse vogelkers 
Amerikaanse vogelkers is invasief als de soort kan opgroeien bij veel licht op relatief droge bodems. In deze 
omstandigheden vestigt zij zich massaal. Verspreid voorkomende individuen in gemengde bossen met veel 
structuurdiversiteit zijn daarentegen wel sterk competitief, maar niet echt invasief. Het is dus belangrijk een 
strategie te kiezen die aangepast is aan de context en beheerdoelstellingen. Er zijn situaties waar het zinvol is de 
soort te bestrijden, er zijn situaties waar dit niet nodig is, en er zijn situaties waar dit wenselijk is maar niet 
haalbaar. De soort is momenteel op 8 groeiplaatsen aanwezig en wordt - aangezien er veel waardevolle planten 
op open bodem groeien - best verwijderd. Na het verwijderen van de soort is opvolging belangrijk.   
 

3.1.5.2 Bezemkruiskruid 
Bezemkruiskruid is een soort van pioniersmilieus op vochtige tot droge, matig voedselrijke bodems. 
Aangezien open pionierbodems veel voorkomen op Linkeroever, breidt Bezemkruiskruid zich daar uit. Bovendien 
wordt deze Zuid-Afrikaanse soort ook bevoordeeld door klimaatopwarming, ze is zeer resistent aan hitte en 
droogte. De soort bloeit bijna het hele jaar rond en kan zo een goede aanvullende nectarplant zijn voor wilde 
bijen en dagvlinders.  
 

3.1.5.3 Azijnboom 
Azijnboom of Fluweelboom staat op Bijlage 2 in de Gedragscode voor gebruik van invasieve planten in België. Dit 
betekent dat de soort nog mag verkocht en aangeplant worden, maar met de nodige voorzichtigheid in de buurt 
van biotopen waar hij invasief kan worden: oevers van waterlopen en waterrijke gebieden, bossen (eik, beuk) op 
zure grond, bossen op kalkrijke bodems en bosranden. De soort Azijnboom verspreidt zich in België zelden via 
zaad, maar vermenigvuldigt zich snel via wortelstokken. Ze breidt zich verder uit door grondverplaatsing met 
wortelfragmenten. Met zijn snelle groei en volle kruin neemt deze boom licht weg voor ontwikkeling van de 
kruidlaag waardoor vegetatiesuccessie en regeneratie verhinderd worden. Het sap van de Azijnboom kan 
huidontstekingen bij de mens veroorzaken. De soort werd op één plaats aan de Burchtse weel waargenomen, ze 
was daar ook al te zien in 2017. De soort kan hier best verwijderd worden.  
 

3.1.5.4 Mahonie 
Mahonie is een soort van droge, bij voorkeur kalkrijke grond in duinen of in stedelijke omgeving. In duingebieden 
kan de soort hoge densiteiten bereiken en komt ze zowel in duingrasland, struweel als bos voor. Wellicht gedijt 
de soort het best in min of meer beschaduwde, droge tot iets vochtige, vaak iets kalkhoudende, matig 
voedselrijke milieus. Bestrijding is vooral in duingebieden aangewezen en wordt daar in de periode 2023 – 2026 
op grote schaal uitgevoerd ikv LIFE Dunias. Kiemplanten kunnen handmatig worden uitgetrokken maar 
volwassen planten zitten stevig verankerd met een uitgebreid wortelstelsel. Manueel uitgraven is hierdoor 
bijzonder moeilijk omdat de plant weer uitschiet vanaf de afgebroken wortels. Grotere klonen kunnen worden 
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uitgegraven met behulp van een kraan met kasseibak. Mahonie werd in 2017 op 1 groeiplaats waargenomen, in 
2022 werd de soort op 6 plaatsen genoteerd. Het is best om deze soort zoveel mogelijk te verwijderen.  
 

3.1.5.5 Smalle olijfwilg 
Smalle olijfwilg groeit in Vlaanderen op uitgesproken zandige, vaak min of meer verstoorde, matig tot sterk 
voedselrijke, eerder droge standplaatsen. ln het algemeen wordt de soort vooral aangetroffen in duinen en op 
opgespoten terreinen.  
Smalle olijfwilg is zeer competitief en kan een dichte vegetatie vormen waarin inheemse planten geen kans meer 
krijgen. Bovendien kan deze plant stikstof uit de lucht fixeren en daardoor voor verrijking van de bodem zorgen. 
De vruchten worden gegeten door vogels en op die manier wordt deze vaak aangeplante sierplant verspreid in 
het wild. De zaden hebben een koudeperiode of overstroming nodig om te kunnen kiemen. 
Er is slechts één groeiplaats van de soort langs de Esmoreitlaan, deze wordt hier best verwijderd.  
 

3.1.5.6 Valse acacia 
Valse acacia is een invasieve soort die de ontwikkeling van waardevolle vegetaties (bossen, struwelen en open 
terrein) sterk kan hypothekeren. Ze doet dit door concurrentie en door bodemaanrijking (stikstoffixatie). Valse 
acacia is in bosverband met slimme ingrepen en wat geduld makkelijk uit te faseren. Buiten bossen is de 
bestrijding arbeidsintensief. 
De soort werd op 5 verschillende locaties waargenomen op Linkeroever, steeds in bermen. Het is dus een 
uitdaging om deze soort hier weg te krijgen.  
 

3.1.5.7 Amerikaanse eik 
Amerikaanse eik is een vrij traag groeiende, bladverliezende loofboom met een brede koepelvormige kroon. 
Zeker in bossen is het beheer gericht op bestrijden van deze invasieve exoot, omdat de soort dominant optreedt 
met productie van veel zaailingen en slecht verterend strooisel.  
In dreven en bermen vormt de soort minder een probleem.  
Oude bomen kunnen worden geringd. Nazorg bij geringde bodem (overgroeien ring, opslag onder de ring) kan 
nodig zijn bij middeloude bomen. Jonge bomen en hakhoutstoven worden afgezaagd. Kieming vanuit de 
langlevende zaadbank vormt een belangrijk aandachtspunt voor deze soort waardoor een regelmatige controle 
noodzakelijk is. Zaailingen kunnen handmatig worden verwijderd of worden begraasd. 
Amerikaanse eik is slechts op één plaats aan het Sint-Annastrand aanwezig en kan hier best bestreden worden.  
 

3.1.5.8 Amerikaans krentenboompje 
Enkele decennia geleden werd Amerikaans krentenboompje massaal als sierstruik aangeplant, onder meer 
wegens haar uitbundige bloei en fraaie herfstverkleuring. Door bessenetende vogels werd de soort vervolgens 
verspreid. Het is ondertussen in Vlaanderen een vrij algemene soort die op Bijlage 2 staat in de Gedragscode 
voor gebruik van invasieve planten in België. Dit betekent dat de soort nog mag verkocht en aangeplant 
worden, maar met de nodige voorzichtigheid in de buurt van biotopen waar hij invasief kan worden: 
heidegrond (droge en vochtige), venige milieus (veen en veenbossen), graslanden op zure gronden, bossen (eik, 
beuk) op zure grond, bossen op kalkrijke bodems, bosranden. De soort kan dominant verjongen en kan daarom 
best verwijderd worden. Amerikaans krentenboompje is slechts op één plaats waargenomen aan de Burchtse 
weel. De soort kan er best vervangen worden door inheemse struiken.  
 

3.1.5.9 Schijnaardbei 
Schijnaardbei wordt in Vlaanderen in een relatief brede waaier aan habitats gevonden. Het best gedijt de soort 
onder struikgewas of langs bospaadjes op vochtige, voedselrijke bodems, maar ze wordt evengoed aangetroffen 
in gazons, tussen straatstenen, als spontane ondergroei in stadsparkjes enz. Schijnaardbei komt bijgevolg zowel 
in (half)natuurlijke als volkomen stedelijke milieus voor. Door uitlopers kan de soort op korte tijd relatief grote 
oppervlakten koloniseren. Op plaatsen die niet gevoelig zijn aan bodemverstoring (buiten oude bossen) kan de 
soort best verwijderd worden. De soort werd in 2017 al op één plaats aan het Maritiem openluchtmuseum 
waargenomen, in 2022 werd de soort daar op twee plaatsen gezien. De soort kan hier best bestreden worden. 
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3.1.5.10 Reuzenbalsemien 
Reuzenbalsemien wordt in Vlaanderen hoofdzakelijk aangetroffen in natte tot vochtige, voedselrijke ruigten, 
vaak langs allerlei waterlopen. Reuzenbalsemien verwildert ook af en toe langs vochtige bosranden. Omdat de 
soort als sierplant gekweekt wordt, wordt ze ook gevonden in de omgeving van woningen, maar in dit geval 
verdwijnt ze vaak snel. Deze soort mag niet meer worden aangeplant, overheden en natuurorganisaties besteden 
veel middelen om deze soort te bestrijden. Het is een eenjarige plant, dus de plant niet in zaad laten komen door 
te maaien voor eind juni is de boodschap. Op Linkeroever komt de soort beperkt voor langs de Burchtse weel.  
 

3.1.5.11 Late guldenroede 
Late guldenroede wordt in Vlaanderen in een brede waaier van habitats waargenomen, weliswaar meestal op 
relatief tot sterk door de mens beïnvloede groeiplaatsen zoals braakliggende terreinen, weg- en 
spoorwegbermen en rivieroevers. Minder vaak groeit de soort op meer natuurlijke plaatsen, zoals langs 
bosranden en in verruigde rietlanden. Vaak zijn de groeiplaatsen minstens tijdelijk (in de winter) vochtig. Dat 
komt perfect overeen met haar standplaatsvereisten in het gebied van herkomst. 
Late guldenroede en Canadese guldenroede kunnen uitgestrekte monotone vegetaties vormen door middel van 
een netwerk van wortelstokken. Bovendien produceren ze grote hoeveelheden zaad. Door deze combinatie 
worden ze beschouwd als de meest bedreigende invasieven voor biodiversiteit in Europa. Bestrijding kan door 
de planten uit te trekken (kleine groeiplaatsen) of herhaaldelijk te maaien/mulchen en inzaaien met inheemse 
soorten. Wanneer de omstandigheden het toelaten kan best gepoogd worden de wortelstokken te verwijderen. 
Late guldenroede wordt sinds 2017 waargenomen op Linkeroever, in de bermen van de Beatrijslaan en aan de 
oever van de Schelde vlakbij de Sint-Annatunnel. Het is aangewezen om in te grijpen zodat de soort zich niet nog 
meer gaat verspreiden en de hele berm gaat in nemen.  
 

 
Figuur 10: Late guldenroede langs de oever van de Schelde, vlabkij de Sint-Annatunnel. (c) Karin Thiers 
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3.1.5.12 Rimpelroos 
Rimpelroos is een soort die al sinds vele decennia verwilderd aangetroffen wordt. De meeste waarnemingen 
hebben betrekking op verwildering door vegetatieve vermeerdering vanuit de oorspronkelijke aanplant. In elk 
geval is het duidelijk dat Rimpelroos vlot verwildert in de Duinen (op kalkrijk zand) en dat de soort daar ook goed 
bestand is tegen wind en zoutspray. In duinen is het dan ook een gevreesde soort die grote oppervlaktes inneemt 
en daar in de periode 2023 – 2026 op grote schaal zal worden bestreden ikv LIFE Dunias. . Op Linkeroever wordt 
de soort al sinds 2001 waargenomen op 2 groeiplaatsen, deze worden best zo snel mogelijk vervangen door 
inheemse struiken die ook voor insecten veel waardevoller zijn.  
 

3.1.5.13 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 
afvoerpijpen en dakgoten). Eens gevestigd op de muur, zorgt de struik voor een versneld verval, omdat de dikke 
wortels de muur doen scheuren. Vlinderstruik is een uitgesproken warmteminner die profiteert van het warmere 
microklimaat in verstedelijkte gebieden. Buiten de stad heeft de soort het veel moeilijker om stand te houden 
omdat ze bij strenge vorst kapotvriest.  
Daar vlinderstruik in de stedelijke omgeving vaak meer ecologische voor- dan nadelen heeft, wordt hij meestal 
enkel bestreden op plaatsen waar schade kan voorkomen aan gebouwen of infrastructuur. Jonge planten kunnen 
makkelijk worden uitgetrokken, grotere planten kunnen worden uitgegraven met het zorgvuldig verwijderen van 
alle plantdelen. De planten lopen snel terug uit na snoei of terugzetten. Vlinderstruik wordt al sinds 1996 
waargenomen op Linkeroever aan de Burchtse weel. De soort is er aan het uitbreiden op de oever en kan best 
verwijderd worden in het voordeel van inheemse soorten zoals wilgen.  
 

3.1.5.14 Hemelboom 
Hemelboom groeit vooral op goed gedraineerde bodems. In sommige duinbossen is de soort abundant aanwezig 
in de ondergroei. In het binnenland wordt hemelboom vooral gevonden op stenige substraten, zoals 
spoorwegbermen, braakliggende terreinen, muren enz. De soort is warmte- en lichtminnend en verdraagt goed 
droogte, vervuiling en verstoorde omstandigheden. In Vlaanderen komt hij hoofdzakelijk voor als pioniersboom 
in steden waar hij in staat is zich te vestigen in openingen van verhardingen, middenbermen, kaaimuren, enz.  
Zaailingen dienen met wortel te worden verwijderd. Grotere planten kunnen omgezaagd worden, of kunnen 
worden geringd.  
Hemelboom wordt al sinds 2020 waargenomen op Linkeroever, de soort is nu gekend van drie groeiplaatsen en 
wordt er best verwijderd en vervangen door inheemse bomen en struiken.  
 



  32 
 

 
Figuur 11: Hemelboom, een invasieve soort die zich uitbreidt op Linkeroever (c) Joris De Rycke 
 

3.1.5.15 Japanse duizendknoop 
Japanse duizendknoop is een typische soort van voedselrijke, vochtige standplaatsen, zowel in de (half)schaduw 
als in de volle zon. Ze wordt aangetroffen langs de bermen van wegen, spoorwegen en rivieren, in en langs 
bossen, op braakliggende terreinen, verlaten spoorwegterreinen enz. Waar Japanse duizendknoop opduikt, is de 
soort onverwoestbaar en neemt ze binnen de kortste keren grote oppervlakten in, waaronder geen enkele 
inheemse soort overleeft. Haar uitbreiding gebeurt hoofdzakelijk vegetatief. Populaties van Japanse 
duizendknoop kunnen een verhoogde erosiegevoeligheid tot gevolg hebben: in de winter, na de bladval, is de 
vrijgekomen grond extra onderhevig aan wind en water. Zonder twijfel is deze plant een van de schadelijkste 
exoten die voorkomen in Vlaanderen.  
Naar gelang de grootte, ligging van de groeiplaats en het budget zijn er verschillende manieren om deze soort 
aan te pakken. Voor meer info in verband met bestrijding kan je hier terecht.  
https://www.ecopedia.be/planten/japanse-duizendknoop-sachalinse-duizendknoop-en-boheemse-
duizendknoop 
Nulbeheer is niet aan te raden aangezien de soort dan gestaag blijft uitbreiden. Toch is nulbeheer beter dan de 
groeiplaats mee maaien met het regulier maaibeheer, want op die manier verspreidt de soort zich nog veel meer.  
 
 

  

https://www.ecopedia.be/planten/japanse-duizendknoop-sachalinse-duizendknoop-en-boheemse-duizendknoop
https://www.ecopedia.be/planten/japanse-duizendknoop-sachalinse-duizendknoop-en-boheemse-duizendknoop
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3.1.6 Beschrijving van gebiedsgerichte maatregelen en advies  
 
Heel wat pioniersoorten zijn kenmerkend voor Linkeroever en zijn bedreigd door verstruweling en verruiging. 
Het toerisme ter hoogte van Sint-Anneke zorgt enerzijds voor open zand, maar te intensieve recreatie kan op 
termijn ook nadelig zijn. Hieronder geven we enkele richtlijnen mee om de biodiversiteit op Linkeroever te 
vrijwaren:  

- Om Schorrenzoutgras terug te krijgen is het nodig om de struweelzone op de Schelde-oever gefaseerd 
terug te zetten.  

- Om de waardevolle pioniersvegetaties die eigen zijn aan Linkeroever te vrijwaren, is beheer nodig om 
de houtige opslag en ruigtes terug te dringen.  

- Het is nodig dat ervoor gezorgd wordt dat de oevers niet volledig overgroeid geraken met Riet, zodat 
er voldoende dynamiek is voor planten zoals Moerasmelkdistel.  

- Bij beheer van de bermen van de Beatrijslaan wordt best rekening gehouden met behoud van 
pioniersvegetaties en het tegen gaan van vergrassing en verruiging. Dit betekent voldoende intensief 
beheer (meermaals per jaar maaien).  

- Aanplanten/verwildering van invasieve struiken en bomen (Amerikaans krentenboompje, 
Amerikaanse eik, Valse acacia, Hemelboom, Vlinderstruik, Rimpelroos, Smalle olijfwilg, Azijnboom, 
Amerikaanse vogelkers) worden best verwijderd en vervangen door inheemse stuiken en bomen.  
 

3.1.7 Verwerking van alle plantengegevens uit waarnemingen.be 
Alle bestaande gegevens uit onze databank Waarnemingen.be werden digitaal mee aangeleverd bij dit rapport 
en werden gebruikt om in de mate van het mogelijke trends te bepalen van de aandachtsoorten.  
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3.2 Wilde bijen 
 
Er zijn tijdens de inventarisaties in 2022 niet minder dan 71 bijensoorten waargenomen (Tabel 7). Daarnaast 
werden er de voorbije jaren nog 5 bijensoorten waargenomen die in 2022 niet opnieuw geobserveerd werden. 
De meest zeldzame waargenomen bijensoorten op Linkeroever zijn Donkere wimperflank, Vierbandgroefbij, 
Schorzijdebij met parasiet Schorviltbij, Heideviltbij en Geelgespoorde houtmetselbij. 
 
In vergelijking met andere projecten van deze omvang is 76 waargenomen soorten een bijzonder hoog aantal 
soorten. Dit kon bereikt worden dankzij de inzet van onze vrijwilliger Karel Schoonvaere, bijgestaan door 
Augustijn de Ketelaere op 11 april 2022. Daarnaast waren er al redelijk veel waarnemingen bekend uit het 
onderzoeksgebied. 
 
Tabel 7: Totale soortenlijst en hun aantal (#) van de waargenomen soorten in het onderzoeksgebied op Linkeroever tot nu toe. 
Zeldzame en zeer zeldzame soorten zijn aangeduid in het rood. Voor elke soort wordt ook hun socialiteit (P = Broedparasiet; S 

= Solitair; C= Communaal; E= Eusociaal), nestecologie (B= Bovengronds; O= ondergronds) en voedselplant (P = Polylectisch of 
plant waar de soort van afhankelijk is) gegeven. Verder vermelden we ook de Rode Lijst status van elke soort volgens de 

Belgische Rode Lijst (CR = Critically endangered = Ernstig bedreigd, VU = Vulnerable/Kwetsbaar, NT = Near 
threatened/Gevoelig, LC = Least concern/Niet bedreigd, DD = Data deficient/Onvoldoende data). 

Nederlandse naam Wet. naam # Socialiteit Nestecologie Bloembezoek RL 
Andrenidae (18 soorten)             

Witbaardzandbij A. barbilabris 11 S O Poly LC 

Donkere rimpelrug A. bimaculata 8 S O Poly NT 

Goudpootzandbij A. chrysosceles 3 S O Poly LC 

Asbij A. cineraria 3 S O Poly LC 

Wimperflankzandbij A. dorsata 9 S O Poly LC 

Grasbij A. flavipes 21 S O Poly LC 

Vosje A. fulva 11 S O Poly LC 

Roodgatje A. haemorrhoa 13 S O Poly LC 

Wikkebij A. lathyri 2 S O Vlinderbloemigen NT 

Gewone dwergzandbij A. minutula 14 S O Poly LC 

Lichte wilgenzandbij A. mitis 11 S O Wilgen LC 

Viltvlekzandbij A. nitida 7 S O Poly LC 

Vroege zandbij A. praecox 4 S O Wilgen LC 

Donkere wimperflank A. propinqua 2 S O ? DD 

Meidoornzandbij A. scotica 5 S O Poly LC 

Grijze rimpelrug A. tibialis 1 S O Poly LC 

Grijze zandbij A. vaga 14 S O Wilgen LC 

Roodbuikje A. ventralis 15 S O Wilgen LC 

Apidae (22 soorten)             

Gewone sachembij A. plumipes 15 S O Poly LC 

Kattenkruidbij A. quadrimaculata 1 S O Poly LC 

Honingbij A. mellifera 17 E B Poly DD 

Tuinhommel B. hortorum 4 E O, B Poly NT 

Boomhommel B. hypnorum 2 E B Poly LC 

Steenhommel B. lapidarius 24 E O, B Poly LC 

Akkerhommel B. pascuorum 61 E O, B Poly LC 

Weidehommel B. pratorum 7 E O, B Poly LC 

Aardhommel B. terrestris 3 E O, B Poly LC 

Aardhommelgroep B. terrestris-gr. 22 E O, B Poly LC 

Blauwe ertsbij C. cyanea 2 S B Poly LC 
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Nederlandse naam Wet. naam # Socialiteit Nestecologie Bloembezoek RL 
Heideviltbij E. cruciger 1 P O - NT 
Schorviltbij (ssp. 
rozenburgensis) 

E. tarsalis 
rozenburgensis 1 P O - CR 

Gewone viltbij E. variegatus 2 P O - LC 

Bleekvlekwespbij N. alboguttata 5 P O - LC 

Geelschouderwespbij N. ferruginata 5 P O - LC 

Gewone wespbij N. flava 10 P O - LC 

Gewone kleine wespbij N. flavoguttata 2 P O - LC 

Kortsprietwespbij N. fucata 2 P O - LC 

Smalbandwespbij N. goodeniana 1 P O - LC 

Roodharige wespbij N. lathburiana 1 P O - LC 

Variabele wespbij N. zonata 2 P O - LC 

Colletidae (6 soorten)             

Grote zijdebij C. cunicularius 8 S O P (Wilgen) LC 

Schorzijdebij C. halophilus 9 S O Gele composieten LC 

Gewone maskerbij H. communis 3 S O, B Poly LC 

Brilmaskerbij H. dilatatus 1 S B Poly DD 

Tuinmaskerbij H. hyalinatus 4 S O, B Poly LC 

Kleine tuinmaskerbij H. pictipes 3 S O, B Poly LC 

Halictidae (19 soorten)             

Vierbandgroefbij H. quadricinctus 2 S O Poly CR 

Roodpotige groefbij H. rubicundus 2 S, E O Poly LC 

Breedbandgroefbij H. scabiosae 3 S O Poly LC 

Parkbronsgroefbij H. tumulorum 1 S O Poly LC 

Gewone geurgroefbij L. calceatum 1 S, C, E O Poly LC 

Slanke groefbij L. fulvicorne 1 S O Poly LC 

Breedkaakgroefbij L. laticeps 7 S, C O, B Poly LC 

Ingesnoerde groefbij L. minutissimum 1 S O Poly LC 

Langkopsmaragdgroefbij L. morio 10 E O, B Poly LC 

Kleigroefbij L. pauxillum 3 S O Poly LC 

Fijngestippelde groefbij L. punctatissimum 1 S O Poly LC 

Halfglanzende groefbij L. semilucens 2 Onbekend O Poly LC 

Zesvlekkige groefbij L. sexnotatum 1 S O Poly LC 

Gewone franjegroefbij L. sexstrigatum 3 S, C, E O Poly LC 

Biggenkruidgroefbij L. villosulum 1 S O Poly LC 

Grote bloedbij S. albilabris 2 P O - LC 

Bosbloedbij S. ephippius 2 P O - LC 

Kleine spitstandbloedbij S. longulus 1 P O - LC 

Gewone dwergbloedbij S. miniatus 1 P O - LC 

Megachilidae (9 soorten)             

Ranonkelbij C. florisomne 1 S B Boterbloemen LC 

Grote klokjesbij C. rapunculi 2 S B Klokjes LC 

Duinkegelbij C. mandibularis 1 P B - VU 

Tronkenbij H. truncorum 8 S B Gele composieten LC 

Geelgespoorde houtmetselbij H. claviventris 1 S B Poly VU 

Zwartgespoorde houtmetselbij H. leucomelana 1 S B Poly LC 
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Nederlandse naam Wet. naam # Socialiteit Nestecologie Bloembezoek RL 
Tuinbladsnijder M. centuncularis 1 S O, B Poly LC 

Luzernebehangersbij M. rotundata 1 S B Poly LC 

Rosse metselbij O. bicornis 7 S B Poly LC 

Gehoornde metselbij O. cornuta 2 S O, B Poly LC 

Melittidae (2 soorten)             

Pluimvoetbij D. hirtipes 6 S O Gele composieten LC 

Klaverdikpoot M. leporina 3 S O Vlinderbloemigen LC 

 
De meest bijzondere vondst is met voorsprong deze van de Schorviltbij (Figuur 12), de doelsoort voor het 
bijenonderzoek in dit gebied. De soort is de specifieke parasiet van de Schorzijdebij, een bijensoort die haar 
stuifmeel uitsluitend op Zeeaster verzamelt. Beide soorten zijn daarom typisch voor slikken en schorren. Om ze 
te behouden en voldoende kansen te bieden, is het belangrijk om de oevervegetaties te laten ontwikkelen en 
verdere verspreiding van Japanse duizendknoop tegen te gaan. De populaties van de Schorviltbij die bij ons 
voorkomen betreffen zelfs een ondersoort (Schorviltbij ssp. rozenburgensis) die op Europese- en zelfs op 
wereldschaal bedreigd is doordat het leefgebied ervan beperkt is tot de schorren van Nederland, België en 
Noord-Frankrijk.  
 

 
Figuur 12: Het waargenomen vrouwtje Schorviltbij. Dit is een ondersoort die op Europese schaal en zelfs op wereldschaal 
bedreigd is. Het leefgebied ervan is beperkt tot Nederland, België en Noord-Frankrijk. De soort werd nog nooit zo ver landinwaarts 
waargenomen. (c) Karel Schoonvaere 
 
Een andere bijzondere waarneming is deze van de kleine graafwesp Rhopalum gracile die voor het eerst in België 
is waargenomen tijdens het veldwerk voor dit project. De soort jaagt op kleine diptera en bouwt nesten in 
rietstengels. 
 

3.2.1 Nestgelegenheid 
Van de 76 waargenomen soorten wilde bijen in het gebied, nestelen er 11 strikt bovengronds en 52 strikt 
ondergronds (Tabel 7). De overige 13 soorten uit deze studie kunnen zowel boven- als ondergronds een nest 
maken. Vooral het aantal bovengronds nestelende soorten is te laag in het onderzoeksgebied. 
 
Figuur 13 en Figuur 14 geven enkele plekken weer waar ondergronds nestelende bijensoorten hun nestje kunnen 
maken. Zo vormt de verhoogde talud ter hoogte van de zeilclub langs Galgeweel een ideale nestplaats voor 
Grasbijen en kleine groefbijen. We vonden er de zeldzame Halfglanzende groefbij, Ingesnoerde groefbij, 
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Fijngestippelde groefbij en Kleigroefbij, allemaal op een lage, zuidgerichte zandhelling van 10 m lang. Een tekort 
aan nestplaatsen voor ondergronds nestelende bijensoorten lijkt hier in dit onderzoeksgebied geen probleem. 
 

 
Figuur 13: In deze zuidgerichte talud ter hoogte van de zeilclub bij Galgeweel werden heel wat verschillende ondergronds 

nestelende bijensoorten aangetroffen. De ijl begroeide, warme bodem vormt hier dan ook een zeer geschikte nestplaats. (c) 
Karel Schoonvaere (9 mei 2022) 
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Figuur 14: Fietspad tussen Burchtse weel en rode kruis. Rechts groeien wilgen met daaronder nestplaatsen van verschillende 

ondergronds nestelende bijensoorten. (c) Karel Schoonvaere (11 april 2022) 
 
Bovengronds nestelende bijen hebben nood aan staand of liggend dood hout en holle of merghoudende stengels 
om in te nestelen. Dit moet zich bovendien een groot deel van de dag in de zon bevinden. Deze soorten bijen 
vinden hun nestplaatsen meestal in ruigtes, bijvoorbeeld in de stengels van vlier of braam of in het hout van 
afgestorven bomen. 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. De aanwezige bijenhotels (Figuur 15) zijn dan ook niet correct gepositioneerd, 
en kunnen best verplaatst worden. 
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Figuur 15: Dit bijenhotel is vrij goed opgebouwd, maar de positie is niet geschikt om als nestplaats voor wilde bijen te dienen. 

Verplaats dit naar een open, zonnige plaats met een zuid- tot zuidoostelijke oriëntatie. (c) Win Vertommen 
 

3.2.2 Voedselaanbod 
Slechts 12 van de 76 waargenomen bijensoorten kent tot op een bepaalde grens een gespecialiseerd 
voedselbezoek. Dit vrij lage aantal toont aan dat heel wat cruciale plantensoorten ontbreken of te schaars 
aanwezig zijn in het gebied. 
 
Struiken en bomen: 

• Belangrijke voedselplanten voor bijen, zoals Sporkehout, Sleedoorn, Brem en meidoorn zijn slechts her 
en der in het onderzoeksgebied aangetroffen of volledig afwezig. De struiken vormen een interessante 
voedselbron voor wilde bijen in het voorjaar. 

• Wilgen: Enkel in de zuidrand van het gebied is een voldoende groot aanbod van wilgen aanwezig, in de 
buurt van de Burchtse weel. Omdat heel wat bijensoorten gespecialiseerd zijn op deze planten en heel 
wat voorjaarsbijen ervan afhankelijk zijn, achten we dit onvoldoende. Het is dan ook aangeraden om 
waar mogelijk extra wilgen van verschillende soorten (wilgen met lange én korte katjes) aan te planten. 

• Esdoorn (Figuur 16): Bloeiende esdoorn is een bijzonder interessante voedselplant voor wilde bijen. 
Enkele grote solitaire bomen zijn op locatie dan ook een zeer belangrijke voedselbron voor bijen. 
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Figuur 16: Bloeiende esdoorn is een belangrijke voedselplant voor solitaire bijen en hommels. (c) Karel Schoonvaere (9 mei 

2022) 
 
Er is op de meeste plaatsen in het onderzoeksgebied een strakke overgang tussen de graslanden en de bossen. 
Extra mantel- en zoomvegetaties creëren, verder ontwikkelen of behouden zal wilde bijen, dagvlinders en tal 
van andere soortgroepen ten goede komen. Deze zones kunnen natuurlijk ontwikkelen door er slechts een keer 
per jaar rond eind september – begin oktober, of zelfs tweejaarlijks te maaien. In de zoom zijn braam en 
berenklauw belangrijke voedselplanten, in de mantel zijn dit Sporkehout, Sleedoorn en meidoorn. 
 
Kruiden en bloemen: 
De bermen langs de Beatrijslaan worden niet correct beheerd met verruiging en verarming van de 
plantendiversiteit als gevolg. Zo is er slechts her en der een plant Vogelwikke aanwezig. De Wikkebij is op deze 
planten gespecialiseerd en dreigt hier dan ook te verdwijnen. Een aangepast maaibeheer kan het aandeel 
vlinderbloemigen (wikke, klavers) verhogen zodat de soort stabiele populaties kan aanmaken. Dit zal ook 
voordelig zijn voor zeldzame hommelsoorten en tal van andere bijensoorten. 
 
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 na half 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 er 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. Deze stukken kunnen dan enkele weken 
later gemaaid worden of uitgesteld worden tot de volgende maaibeurt waarbij er dan een ander stukje lang 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. Dit noemen we gefaseerd 
maaien.  
 
In de bloemenborders langs de Beatrijslaan zijn interessante voedselplanten voor bijen aangeplant zoals sierui, 
geraniums en kattenkruid. De vegetatie langs de Schelde wordt gedomineerd door riet en Japanse duizendknoop, 
deze laatste vormt een grote bedreiging voor de inheemse fauna en flora. 
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Figuur 17: In deze bloemenborders langs de Beatrijslaan zijn interessante voedselplanten voor wilde bijen aangeplant zoals 

kattenkruid, sierui en geraniums. 
 
 

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 onze 
waarnemer gebruikt (Karel Schoonvaere). Zo kunnen de resultaten van dit veldwerk vergeleken worden bij 
verdere studies. Karel nam tijdens zijn 4 bezoeken aan Linkeroever in 2022 8 soorten waar. In totaal werden er 
24 dagvlinderwaarnemingen verricht waarbij in totaal 41 exemplaren gemeld werden (Tabel 8). De locaties 
waar de dagvlinders geobserveerd werden, zijn weergegeven in Bijlage 7. De vlinders werden vrij verspreid over 
het gebied waargenomen. 
 
De waargenomen soorten dagvlinders betroffen allemaal algemene soorten, met de Rode-lijst status 
‘Momenteel niet in gevaar’ (LC) (Maes et al. 2021). Tabel 8 geeft de soorten met hun respectievelijke aantallen. 
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Tabel 8: 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 8 20 

Bruin blauwtje Aricia agestis LC 1 1 

Boomblauwtje Celastrina argiolus LC 2 2 

Citroenvlinder Gonepteryx rhamni LC 2 2 

Bruin zandoogje Maniola jurtina LC 3 5 

Groot koolwitje Pieris brassicae LC 2 2 

Klein koolwitje Pieris rapae LC 5 6 

Icarusblauwtje Polyommatus icarus LC 1 3 

Totaal     24 41 

 

3.3.2 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 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). 

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 Vogels 
 

3.4.1 Algemene bevindingen 
Luc Audenaert voerde een selectief broedvogelonderzoek uit om de aan- of afwezigheid van 7 doelsoorten in 
kaart te brengen: Bergeend, Krakeend, Kluut, Zwartkopmeeuw, Blauwborst, Kleine Karekiet en Rietzanger. Ook 
andere (minder algemene) soorten werden genoteerd tijdens de onderzoeksrondes. 
De waarnemingen van Luc Audenaert werden aangevuld met die van enkele andere waarnemers indien ze 
ervaring hadden met broedvogelkartering. Dat waren René Maes (4 bezoeken) en Tim Vochten (2 bezoeken). 
Er werden vier inventarisatierondes uitgevoerd op volgende dagen: 

• 02 maart 2022 
• 25 maart 2022 
• 25 april 2022 
• 29 april 2022 
• 01 mei 2022 
• 14 mei 2022 
• 21 mei 2022 
• 22 mei 2022 
• 11 juni 2022 
• 28 juni 2022 

 
Tussen deze bezoeken door werden nog 26 andere, kortere bezoeken uitgevoerd zodat een goed zicht werd 
verkregen op de vaste zangposten of territoria van de doelsoorten. De volledige lijst van bezoeken staat 
vermeld in Tabel 9. 

 
 

Tabel 9: Alle bezoeken aan het onderzochte gebied. 

 
 
De resultaten worden weergegeven in Tabel 10. Deze tabel toont de soorten waarvan de aanwezigheid en 
broedcodes systematisch werd genoteerd. 
 
De horizontale as toont naast de bezoekdata , de daarop vastgestelde waarnemingen alsook de geclusterde data 
(blauw gemarkeerde kolom). De cijfers in die kolom geven het aantal geldige territoria weer naar de gangbare 
en algemeen gangbare Sovon-normen. 
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Tabel 10:  Overzicht van de geclusterde territoria van interessante soorten tijdens alle bezoeken aan de Scheldeschorren en –slikken op Antwerpen-Linkeroever (www/avimap.be) 
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3.4.2 Verspreiding van de doelsoorten in het gebied 
 
Hieronder bespreken we uitsluitend het aantal geldige territoria dat werd waargenomen (naar de nu geldende 
Sovon-criteria). 
Van Bergeend werden op 5 juni 3 tomen met donsjongen waargenomen (Figuur 18). Het is niet altijd makkelijk 
om jonge bergeenden te linken aan de directe omgeving. Wel werden op deze plaats eerder meerdere malen 
Bergeenden opgemerkt, zodat de kans groot is dat deze vogels daar hebben gebroed. 
De open vlakte van de Burchtse Weel biedt ongetwijfeld de beste kansen voor broedende Bergeenden, en wordt 
best gerust gelaten doorheen de broedperiode. 
 

 
Figuur 18  Situering van de geldige territoria (rode blokjes) van Bergeend langs de Scheldeschorren 
 
 
Krakeend werd tijdens de bezoeken in 2022 slechts 1 keer binnen de gebiedsgrens vastgesteld, maar dat 
resulteerde niet in een geldig territorium. De omgeving biedt mogelijk te weinig oevervegetatie of ‘discrete 
sloten’ voor een soort als Krakeend. 
 
Kluut werd niet waargenomen tijdens deze inventarisatie en is met zekerheid niet als broedvogel aanwezig in 
het afgebakende gebied. Mogelijk kan de aanleg van een broedeilandje opties bieden aan Kluut. De optie van 
een eiland maakt bovendien dat (de voor de hand liggende) predatie wordt vermeden. 
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Aangezien er op deze plaats geen meeuwenkolonie aanwezig is, was het niet verrassend dat Zwartkopmeeuw  
hier ontbrak. Wel vliegen er af en toe Zwartkopmeeuwen over die zich naar de broedplaats of de 
foerageergebieden begeven. 
De broedkolonies situeren zich in het Havengebied ten Noorden van Antwerpen. Deze kolonies zijn groot en 
trekken jaarlijks zowat alle Zwartkopmeeuwen uit de omgeving aan. Een vestiging lijkt op korte termijn 
onwaarschijnlijk. Zwartkopmeeuwen zijn erg nomadisch en moeilijk op een plek vast te pinnen, zodat zware 
inspanningen op een relatief kleine oppervlakte waarschijnlijk niet het gewenste resultaat zouden hebben. Het 
lijkt in dit geval dus best om in te zetten op de andere doelsoorten, die –eens gevestigd- veel honkvaster zijn. 
 
Er werden 6 territoria van Blauwborst opgetekend (Figuur 19): 1 in de Burchtse Weel, 3 ter hoogte van het 
Galgenweel, 1 op de Schelde-oevers ter hoogte van Antwerpen L.O en 1 langs de Schelde ter hoogte van het Sint-
Annabos. Blauwborsten zitten graag in rietvelden met verspreide wilgen, die dienen als uitkijkpost en zangplaats. 
Het is vrij klassiek dat Blauwborstparen ietwat geclusterd voorkomen (cfr. De drie aan het Galgenweel), iets wat 
we ook bij de vrij nauwe verwante Nachtegaal zien. Behoud van geïsoleerde struikjes is daarom belangrijk. 
Blauwborsten broeden doorgaans jarenlang in dezelfde omgeving, waarmee deze kaart wellicht de vaste, 
jaarlijkse broedvogels weergeeft. 
 

 
Figuur 19:: Situering van de geldige territoria (rode blokjes) van Blauwborst langs de Scheldeschorren 
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Van Kleine Karekiet (Figuur 20) werden er in totaal 31 territoria als geldig weerhouden. Kleine Karekiet is een 
vrij algemene soort in rietkragen. Het in kaart brengen van Kleine Karekiet ligt echter niet voor de hand in brede 
rietkragen of waar de soort in grotere dichtheden aanwezig is: zoals de telrichtlijnen al aangeven zingen sommige 
vogels erg dicht bij elkaar, het is dan moeilijk uit te maken om hoeveel vogels het precies gaat. De verste 
zangposten laag in het riet (in dit geval tegen de Schelde aan), maken kans om niet gehoord te worden. Dit is dus 
een absoluut minimum voor de soort. 
 

 
Figuur 20: Situering van de geldige territoria (rode blokjes) van Kleine Karekiet langs de Scheldeschorren 
  
 
Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus) werd (in deze onderzoeksperiode) niet binnen de perimeter 
vastgesteld als broedvogel. Rietzangers zingen opvallend en meestal frequent, de kans dat ze er zitten maar niet 
werden opgemerkt is dus klein, al is er zeker geschikt biotoop aanwezig. 
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3.4.3 Overige interessante soorten 
 
De detailkaarten met verschillende waarnemingen en (rode) territoriumstippen van deze soorten zijn te bekijken 
in Bijlage 8. 
 
Een paartje Futen (Podiceps cristatus) broedde succesvol langs de oever van het Galgenweel. 
 
Er waren drie waarnemingen van Koekoek (Cuculus canorus) langsheen de Schelde-oever ter hoogte van de 
Burchtse Weel. Koekoeken specialiseren zich doorgaans op één soort. De kans is groot dat hij dat hier doet op 
Kleine Karekiet. 
 
De Cetti’s Zanger (Cettia cetti) is  recent sterk toegenomen. Klimaatopwarming is een factor die bij deze soort 
in de kaarten speelt. Warme winters zijn sterk bevorderlijk, één strenge winter kan de aantallen echter 
decimeren. 
De situering van de 5 geldige territoria is voorspelbaar: langsheen rietkragen met verspreide struiken (vaak 
wilgen) of andere lage vegetatie. Daarin zoeken ze in de winter ook warmte en beschutting tegen wind ed. 
 

 
Figuur 21: Situering van de territoria van Cetti’s Zanger Cettia cetti langs de Schelde (www.avimap.be). 
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Drie zangposten van Bosrietzanger (Acrocephalus palustris) zaten dicht in elkaars buurt ter hoogte van de 
Burchtse Weel. 
 

Op 14 mei zong er een Spotvogel 
(Hippolais icterina) aan de rand van 
de bebouwde kom bij het Galgen-
weel. Dergelijke zangposten worden 
in die periode door avimap 
beschouwd als een geldig 
territorium.  
 
Hoewel de kans bestaat dat dit toch 
een doortrekkend individu was, 
kunnen we niet uitsluiten dat deze 
vogel toch in de buurt broedde. 
Sommige Spotvogels zingen nl. 
gedurende een slechts korte periode 
kort na de aankomst in het 
broedgebied. 
 
 
 
 

 
De 5 territoria van Tuinfluiter (Sylvia borin) zaten netjes verspreid langsheen de Schelde-oever. De soort zoekt 
laag opschietend struweel met hier en daar hogere bomen op, die fungeren als foerageer- en zangplaats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figuur 22: De situering van de zangpost van Spotvogel 
Hippolais icterina bij het Galgenweel (www.avimap.be). 

FIGUUR 23: Situering van de territoria van Tuinfluiter Sylvia bordin langsheen de 
Schelde-oevers (www.avimap.be). 

 

http://www.avimap.be/
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De Putter (Carduelis carduelis) is een soort die terug opkomt, zelfs in de bebouwde kern. Het in kaart gebrachte 
territorium weerspiegelt de terugkomst van de soort in groenere stadsdelen of ‘open’ wijken, en is dus niet 
gelinkt aan de Schelde-oevers. 

 
De 2 territoria van Rietgors (Emberiza 
schoeniclus) bevonden zich langs de 
Schelde-oever ter hoogte van de 
Burchtse Weel. Dit is een lager aantal 
dan we verwacht hadden. 
 
Rietgorzen zingen niet altijd even 
opvallend en het geluid van lager 
zingende individuen verder in de 
rietkraag kan moeilijk hoorbaar zijn. 
We beschouwen dit aantal dan ook 
als een strikt minimum.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

3.4.4 Mogelijke maatregelen voor meer broedvogelsoorten in het gebied 
- Het behoud van rietkragen langs de Schelde-oever is essentieel. Indien riet gemaaid wordt, is het sterk 

aangewezen om hier en daar stroken oud riet te laten overstaan, dit is belangrijk voor soorten die vroeg in 
het jaar beginnen baltsen en broeden, zoals Blauwborst en Rietgors. 

- Aanwezigheid van (een beperkte hoeveelheid) struweel (wilg) is belangrijk voor sommige broedvogels, 
vooral als zang- en uitkijkpost, maar ook om in te broeden (bijv. grasmusachtigen, Cetti’s zanger). 

- Voor broedende Bergeenden is voldoende rust op de open vlakte van de Burchtse Weel een belangrijk 
aspect. Behoud van Konijnen speelt in het voordeel van Bergeend, aangezien zij graag konijnenpijpen als 
broedhol gebruiken. 

- De aanleg van een zand/schelpen/kiezeleilandje kan Kluten verleiden om er te komen broeden, maar ook 
Visdief Sterna hirundo of Kleine Plevier Charadrius dubius kunnen daar dankbaar gebruik van maken. 

- Afwisseling in biotopen is belangrijk, de afwisseling van rietkragen, kleine bossages, hogere houtkanten en 
zelfs bosranden kan voor een verscheidenheid aan soorten zorgen. Dat is nu ook te zien aan de aanwezigheid 
van Putter, Vuurgoudhaan, Tuinfluiter, Grasmus, Blauwborst etc. 

 
  

Figuur 24: De situering van de 3 zangposten van Rietgors Emberiza schoeniclus 
langs de Schelde ter hoogte van het Galgenweel (www.avimap.be). 
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3.5 Vleermuizen 
 

3.5.1 Manuele detectorwaarnemingen 
 
De wandelingen met manuele detector leverden in de inventarisatieperiode (2022) 83 waarnemingen van 
vleermuizen op, van (minstens) vier verschillende soorten. 
 

Tabel 11 Overzicht van de waargenomen soorten vleermuizen en hun aantallen in 2022. 
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Aantal 
Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 74 
Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii 3 
Dwergvleermuis onbekend Pipistrellus species 1 
Watervleermuis Myotis daubentonii 1 
Laatvlieger Eptesicus serotinus 4 
Totaal  83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 25  Vleermuizenwaarnemingen met manuele detector te Linkeroever, 2022 
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3.5.2 Automatische detectorwaarnemingen 
 
De resultaten van de automatische detectoren kunnen (voorlopig?) niet toegelicht worden. De opnamen hiervan 
bevonden zich op een harde schijf, die helaas gecrasht is vooraleer deze via BTO konden geanalyseerd worden. 
Er worden pogingen ondernomen om bestanden van deze schijf te recupereren, maar we moeten er helaas van 
uit gaan dat deze opnames voorlopig – en mogelijk permanent – onbeschikbaar zijn. 
 

3.5.3 Bijkomende vleermuizendata van Linkeroever uit www.waarnemingen.be 
 
Uit de databank van www.waarnemingen.be werden alle zomergegevens van vleermuizen nagetrokken (tot en 
met 2022, uiteraard met uitsluiting van de huidige projectdata). 
Dit bleek slechts een zeer beperkt aantal meldingen op te leveren: 
- één Watervleermuis en tien Gewone dwergvleermuizen boven het Galgenweel (2009) 
- één Gewone dwergvleermuis in het bosje gelegen tussen de Kennedytunnel, het Forensisch Psychiatrisch 

Centrum en de ingang van de fietstunnel (2017) 
- twee vleermuizen van onbekende soort op de Scheldedijk ter hoogte van de noordoostpunt van het Sint-

Annabos (2021) 
- één vleermuis van ongekende soort op de Beatrijslaan, net ten zuiden van de minigolf (2021) 
 
Deze waarnemingen bieden weinig meerwaarde ten opzichte van het vroegere of huidige 
vleermuizenonderzoek: noch nieuwe soorten, noch nieuwe locaties. Het illustreert wel dat dit gebied, dat 
potentieel interessant is voor vleermuizen, nog te weinig onderzocht werd in het verleden. Het illustreert dus de 
waarde van voorliggende monitoring.  
 

3.5.4 Voorkomen en terreingebruik van de verschillende soorten  
 

3.5.4.1 Gewone dwergvleermuis 
Gewone dwergvleermuis wordt verspreid over het gehele gebied aangetroffen (Figuur 25). Hotspots zijn de 
beboste zones tussen de Noordscheldeweg en de Gloriantlaan, en de strook ten oosten van de Thonetlaan tussen 
de Waaslandtunnel en Blancefloerlaan. Deze zone heeft omwille van haar invulling (zeescouts, speeltuin, 
maritiem openluchtmuseum) meer ‘parkallures’, waar Gewone dwergvleermuizen dankbaar gebruik van maken 
als foerageergebied. 
 
Gewone dwergvleermuizen lijken deze zone – en bij uitbreiding de gehele zone naast de Schelde – te gebruiken 
voor hun verplaatsingen. 
Het aantal dieren dat binnen het onderzoeksgebied voorkomt, valt moeilijk in te schatten, doordat de zone zowel 
erg groot is van oppervlakte als langgerekt van vorm.  
 

http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
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Figuur 26: Waarnemingen van Gewone dwergvleermuis te Linkeroever, 2022. 
 

3.5.4.2 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 foeragerend gevonden op drie 
locaties: het Sint-Annabos, de jachthaven en het Galgenweel. Dit zijn typische locaties voor deze bosgebonden 
soort, die bij voorkeur foerageert nabij (duistere) waterpartijen met opgaande oevervegetatie. De soort lijkt 
relatief beperkt voor te komen in het gebied, maar tijdens het hoogtepunt van de migratieperiode (september) 
wordt ingeschat dat de soort het gebied intensief overvliegt, omwille van de Schelde als oriënterend element. 
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3.5.4.3 Dwergvleermuis onbekend 
Er werd één manuele waarneming gedaan van een Dwergvleermuis die niet tot op soortniveau kon 
gedetermineerd worden. Voor uitgebreidere informatie over de mogelijke soorten verwijzen we naar de 
bespreking van Gewone en Ruige dwergvleermuis. 
 

3.5.4.4 Watervleermuis 
Er werd één waarneming gedaan van een foeragerende Watervleermuis aan het Galgeweel. Mogelijk vliegen er 
ook Watervleermuizen over de Schelde, maar het aantal locaties waar men met detector effectief het 
wateroppervlak kan bereiken, is beperkt – en waar dit mogelijk was, troffen we de soort niet aan. Vanwege het 
beperkt aantal waargenomen Watervleermuizen en het lage aantal beboste delen, schatten we de kans op een 
kolonie Watervleermuizen binnen het onderzoeksgebied bijzonder laag in.  
 

3.5.4.5 Laatvlieger 
Foeragerende Laatvliegers werden waargenomen op de strook tussen de Thonetlaan/Beatrijslaan en de Schelde, 
meer bepaald ter hoogte van de zeescouts (3 waarnemingen), en ter hoogte van de Paul van Ostaijenlaan (1 
waarneming). Het beperkte aantal waarnemingen laat niet onmiddellijk een kolonie in de buurt vermoeden. 
 

3.5.5 Conclusies en aanbevelingen  
 

3.5.5.1 Conclusies 
 
Het gebied biedt een foerageerbiotoop voor minstens vier vleermuizensoorten: Gewone en Ruige 
dwergvleermuis, Watervleermuis en Laatvlieger. Meest van belang als foerageergebied zijn de meer beboste of 
parkachtige delen tussen Thonetlaan/Beatrijslaan en de Schelde, het Sint-Annabos en het Galgeweel. 
Er werden – op één Watervleermuis na – geen waarnemingen gedaan van typisch bosgebonden soorten zoals 
Baardvleermuis, Franjestaart of Grootoorvleermuis. Bos- en Rosse vleermuizen, beide ook boombewonende 
soorten, zijn mobieler dan deze drie eerder vermelde soorten en zouden binnen het foerageergebied wel 
verwacht kunnen worden, indien zij in de ruime omgeving een verblijfplaats kunnen vinden. 
 
In vergelijking met het onderzoek van 2017 (waarbij een andere onderzoeksmethode werd gevolgd), werd de 
aanwezigheid van Laatvlieger, Gewone en Ruige dwergvleermuis bevestigd. Watervleermuis werd in 2022 als 
nieuwe soort gevonden, alhoewel de soort in 2017 al wel bij ander onderzoek foeragerend op het Galgeweel 
werd aangetroffen (Willems & Lefevre 2017). Bosvleermuis (in 2017 twee waarnemingen op automatische 
detector) werd daarentegen niet meer aangetroffen. 
 
 

3.5.5.2 Aanbevelingen 
 
BOSBEHEER 
Het onderzoeksgebied bevat weinig echt aaneengesloten bosbiotoop, waar bomen als verblijf- of kolonieplaats 
voor vleermuizen dienst kunnen doen. Enkel het noordelijk deel (Sint-Annabos) heeft hiertoe enige potenties. 
We bevelen hier een bosbeheer aan dat streeft 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). De geschiktheid van een bos voor vleermuizen 
wordt immers niet door de boomsoort bepaald, wel door zijn leeftijd en de structuurrijkdom.  
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 
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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. 
 
BEHEER VAN WATERPARTIJEN 
Voor Water- en Meervleermuizen is het behouden van een open wateroppervlak van belang. Aan deze 
voorwaarden wordt voldaan in het Galgeweel, de jachthaven en op de Schelde. Door voldoende opgaande 
vegetatie aan de oevers (bomen, rietpartijen) te creëren, worden windluwe zones gevormd waar vleermuizen 
graag foerageren, en insecten ook niet weggeblazen worden. Ook voldoende duisternis (zie verder) is van belang. 
 
VERLICHTING EN CONNECTIVITEIT 
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. In praktijk zijn de jachthaven en het Galgeweel relatief 

groot, en zijn er ook zones die daar vrij intensief gebruikt worden (nabije bewoning, voet/fietspad, …). We 
stellen hier voor om bepaalde duistere zones te voorzien, zonder dat dit de volledige waterpartij betreft en 
een hoge impact zou hebben op het gewenste gebruik van de omgeving of het veiligheidsgevoel aldaar. 

2) Behoud (of aanleg) van een duistere strook langsheen de Schelde. Dit geeft mogelijkheid tot een 
ononderbroken vliegroute van het noorden tot het zuiden van het gebied, zowel voor soorten die over land 
vliegen (bv Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger) als soorten die de oevers volgen (Watervleermuis, 
Meervleermuis). Zeker voor soorten die migreren (Ruige dwergvleermuis, Tweekleurige vleermuis) is een 
dergelijke lange duistere zone een uiterst geschikte manier om de bebouwde en verlichte zone van 
Linkeroever (en dito aan de Rechteroever) te passeren. 
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4 Samenvatting 
 

4.1 Planten 
Er werden 334 plantensoorten genoteerd in 2022 terwijl er in 2017 maar 94 plantensoorten werden genoteerd 
(Antea group, 2017). In 2022 werden zes soorten waargenomen die op de Rode Lijst staan (Van Landuyt et al., 
2006): Gegroefde veldsla (Bedreigd), Gewone agrimonie (Bijna bedreigd), Moerasmelkdistel, Mottenkruid, 
Slanke mantelanjer en Steenanjer (Zeldzaam). Schorrenzoutgras (Zeldzaam) werd enkel in 2017 waargenomen, 
het continue verwijderen van struweel langs de Schelde-oever is nodig om deze soort te laten terug keren en 
behouden.  
 
In totaal werden in 2022 78 uitheemse soorten genoteerd, waarvan 24 tot “incidentele import” gerekend worden 
en 54 soorten zijn “ingeburgerd”. Van de uitheemse soorten zijn er 29 met zekerheid aangeplant. Vijftien 
uitheemse soorten staan op de lijst van invasieve exoten: Amerikaanse vogelkers, Amerikaans krentenboompje, 
Amerikaanse eik, Bezemkruiskruid, Hemelboom, Mahonie, Smalle olijfwilg, Valse acacia, Azijnboom, Japanse 
duizendknoop, Late guldenroede, Reuzenbalsemien, Rimpelroos, Schijnaardbei en Vlinderstruik. Tegen het 
merendeel van deze soorten kan best actie ondernomen worden, omdat ze anders gaan domineren en inheemse 
flora wegconcurreren.  
 
 

4.2 Wilde bijen en dagvlinders 
Wat betreft de aanwezige bijensoorten, scoort Linkeroever bijzonder goed met een totale soortenlijst van 76 
waargenomen soorten. De meest bijzondere vondst is deze van de Schorviltbij, een uiterst zeldzame bijensoort 
die op Europese- en zelfs op wereldschaal bedreigd is doordat het leefgebied ervan beperkt is tot de schorren 
van Nederland, België en Noord-Frankrijk. De overige zeldzame bijensoorten die er aangetroffen werden, zijn 
gastheer Schorzijdebij, Donkere wimperflank, Vierbandgroefbij, Heideviltbij en Geelgespoorde houtmetselbij. 
Daarnaast werden er 8 soorten dagvlinders waargenomen in het onderzoeksgebied in 2022. Het betreffen 
allemaal algemene soorten. 
 
Om te verzekeren dat deze insecten zich blijven thuis voelen in Linkeroever raden we aan om voldoende grote 
oppervlaktes graslanden te behouden en deze correct extensief te beheren. Zo krijgen inheemse bloemen en 
kruiden voldoende kansen om te bloeien en uit te breiden, wat voordelig zal zijn voor de aanwezige bijen, 
dagvlinders en tal van andere soortgroepen. Ook raden we aan om extra mantel- en zoomvegetaties te creëren, 
verder te ontwikkelen of te behouden en voor voldoende nestgelegenheid voor bovengronds nestelende 
bijensoorten te zorgen. Dit laatste kan makkelijk verwezenlijkt worden door de aanwezige bijenhotels correct te 
positioneren en dood hout te laten liggen. 
 

4.3 Vogels 
Van de 7 doelsoorten waren er 3 soorten aanwezig (Bergeend met 3 paren, Blauwborst met 6 territoria, en Kleine 
Karekiet met 31 territoria) en 4 soorten ontbraken (Krakeend, Kluut, Zwartkopmeeuw en Rietzanger). 
 
Voor Zwartkopmeeuw (die jaarlijks in grote aantallen in de noordelijke Antwerpse haven broedt in grote, 
afgelegen kolonies) lijkt het niet aangewezen om (dure) inspanningen te verrichten. Voor soorten als Kluut is dat 
wel een optie: de aanleg van een (zelfs bescheiden) broedeilandje kan hier snel resultaat opleveren, met 
mogelijks positieve effecten op andere soorten die in Vlaanderen als Bijzondere broedvogel (INBO) 
gecategoriseerd staan, zoals Visdief en Kleine Plevier. 
 
Het behoud van rietkragen met verspreide, zowel opschietende als volgroeide struikjes en bomen, alsook stroken 
met oud en jong riet, zal soorten als Kleine Karekiet, Blauwborst en Rietgors in het gebied houden. De vestiging 
van Rietzanger is gezien de huidige toename van de soort in het binnenland, zeker mogelijk. 
 

4.4 Vleermuizen 
Er werden in 2022 twee avonden manuele inventarisaties met batdetector uitgevoerd. Dit leverde 83 
waarnemingen van vleermuizen op. Er werd als extra ook tweemaal een automatische detector langsheen de 
Schelde geplaatst. Deze opnamen hiervan zijn vanwege crash van een harde schijf echter onbeschikbaar. 
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Het gebied biedt een foerageerbiotoop voor minstens vier vleermuizensoorten: Gewone en Ruige 
dwergvleermuis, Watervleermuis en Laatvlieger. Meest van belang als foerageergebied zijn de meer beboste of 
parkachtige delen tussen Thonetlaan/Beatrijslaan en de Schelde, het Sint-Annabos en het Galgeweel. 
Er werden – op één Watervleermuis na – geen waarnemingen gedaan van typisch bosgebonden 
vleermuizensoorten. 
 
In vergelijking met het onderzoek van Antea in 2017 (met een andere onderzoeksmethode) werd 
Watervleermuis in 2022 als nieuwe soort gevonden, alhoewel de soort in 2017 al wel bij ander Natuurpunt-
onderzoek op het Galgeweel werd aangetroffen. Bosvleermuis werd daarentegen niet meer aangetroffen. 
 
Aanbevelingen naar vleermuizen toe richten zich op vleermuisvriendelijk beheer van bos en waterpartijen, en 
maatregelen naar verlichting toe. 
 

4.5 Maatregelen beheer 
 
Hieronder geven we een samenvatting van de belangrijkste aanbevolen beheermaatregelen voor de 
verschillende soortgroepen: 
 
Pioniervegetatie, graslanden en ruigtes 

- Om Schorrenzoutgras terug te krijgen is het nodig om de struweelzone op de Schelde-oever gefaseerd 
terug te zetten. Wilgen blijven best zoveel mogelijk behouden, deze zijn zowel voor vogels als voor 
bijen zeer belangrijk.  

- Om de waardevolle pioniersvegetaties die eigen zijn aan Linkeroever te vrijwaren, is beheer nodig om 
de houtige opslag en ruigtes terug te dringen.  

- Het is nodig dat ervoor gezorgd wordt dat de oevers niet volledig overgroeid geraken met Riet, zodat 
er voldoende dynamiek is voor planten zoals Moerasmelkdistel. Maaien van Riet gebeurd wel best 
gefaseerd om soorten als Blauwborst en Rietgors te behouden.  

- De bermen van de Beatrijslaan mogen niet verruigen, maar worden best ook gefaseerd gemaaid:  
• Hoogstens twee keer per jaar maaien, een eerste keer na half 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.  

• Bij elke maaibeurt is het belangrijk om bepaalde stukken te laten staan. Deze stukken kunnen dan 
enkele weken later gemaaid worden of uitgesteld worden tot de volgende maaibeurt waarbij er dan 
een ander stukje lang 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 wat vaker. 

- Behoud grote brandnetelplekken op zonnige plaatsen voor Dagpauwoog, Kleine vos, Landkaartje, … 
 
Struiken en bomen 

- Aanplanten/verwildering van invasieve struiken en bomen (Amerikaans krentenboompje, 
Amerikaanse eik, Valse acacia, Hemelboom, Vlinderstruik, Rimpelroos, Smalle olijfwilg, Azijnboom, 
Amerikaanse vogelkers, Mahonie) worden best verwijderd en vervangen door inheemse stuiken en 
bomen.  

- Belangrijke voedselplanten voor bijen, zoals Sporkehout, Sleedoorn, Brem en meidoorn zijn slechts her 
en der in het onderzoeksgebied aangetroffen of volledig afwezig. De struiken vormen onder andere een 
interessante voedselbron voor wilde bijen in het voorjaar. 

- De strakke overgang tussen de graslanden en de bossen wordt best omgevormd tot een mantel- en 
zoomvegetaties door de zone aanliggend aan het bos slechts één keer per jaar of tweejaarlijks te maaien 
en/of een mantel met sleedoorn en meidoorn aan te planten.  
 

- Oude bomen zoveel mogelijk behouden voor vogels en vleermuizen.  

 
Waterpartijen 

- behouden van een open wateroppervlak 
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- Rietzones en bomen langs het water voor het creëren van windluwe zones.  
 

Recreatie 

- Voor broedende Bergeenden is voldoende rust op de open vlakte van de Burchtse Weel belangrijk 
aspect.  

- Zorgen dat er duistere zones overblijven 
- Verlichting meer gericht plaatsen en/of overschakelen naar vleermuisvriendelijke lampen.  

Overige maatregelen 
- De aanwezige bijenhotels zijn niet correct gepositioneerd, en kunnen best verplaatst worden 
- De aanleg van een zand/schelpen/kiezeleilandje kan Kluten verleiden om er te komen broeden, maar 

ook Visdief Sterna hirundo of Kleine Plevier Charadrius dubius kunnen daar dankbaar gebruik van 
maken. 
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6 Bijlagen 
 

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

 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 2017 2022 Herkomst Rode Lijst Invasief aangeplant 
Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 

 
x Inheems 

   

Cirsium arvense Akkerdistel 
 

x Inheems 
   

Rorippa sylvestris Akkerkers 
 

x Inheems 
   

Campanula rapunculoides Akkerklokje 
 

x Inheems 
   

Lapsana communis Akkerkool 
  

Inheems 
   

Sonchus arvensis Akkermelkdistel 
  

Inheems 
   

Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietje 
  

Inheems 
   

Convolvulus arvensis Akkerwinde 
  

Inheems 
   

Amelanchier lamarckii Amerikaans 
krentenboompje 

x x Ingeburgerd 
 

x x 

Quercus rubra Amerikaanse eik x x Ingeburgerd 
 

x x 
Prunus serotina Amerikaanse vogelkers x x Ingeburgerd 

 
x 

 

Malus domestica appel x x Inheems 
   

Asparagus officinalis Asperge  
 

x Inheems 
   

Hedera hibernica Atlantische klimop  
 

x Ingeburgerd 
 

x x 
Silene latifolia Avondkoekoeksbloem x x Inheems 

   

Rhys typhina Azijnboom 
 

x Ingeburgerd 
 

x x 
Persicaria lapathifolia Beklierde duizendknoop  

 
x Inheems 

   

Rosa glauca Bergroos 
 

x Incidentele import 
  

x 
Geranium pyrenaicum Bermooievaarsbek  

 
x Inheems 

   

Fagus sylvatica beuk x 
 

Inheems 
   

Senecio inaequidens Bezemkruiskruid  
 

x Ingeburgerd 
 

x 
 

Artemisia vulgaris Bijvoet  
 

x Inheems 
   

Solanum dulcamara Bitterzoet  
 

x Inheems 
   

Ranunculus sceleratus Blaartrekkende 
boterbloem  

 
x Inheems 

   

Sherardia arvensis Blauw walstro  
 

x Inheems 
   

Gnaphalium luteoalbum Bleekgele droogbloem  
 

x Inheems 
   

Papaver dubium Bleke klaproos  
 

x Inheems 
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Tragopogon dubius Bleke morgenster x x Inheems 

   

Rumex sanguineus Bloedzuring  
 

x Inheems 
   

Fagopyrum esculentum * Boekweit  
 

x Incidentele import 
   

Tanacetum vulgare Boerenwormkruid  
 

x Inheems 
   

Vicia villosa Bonte wikke  
 

x Ingeburgerd 
   

Stachys sylvatica Bosandoorn  
 

x Inheems 
   

Hieracium sabaudum Boshavikskruid  
 

x Inheems 
   

Lathyrus sylvestris Boslathyrus  
 

x Inheems 
   

Clematis vitalba Bosrank 
 

x Inheems 
   

Salix caprea Boswilg x x Inheems 
   

Epipactis helleborina Brede wespenorchis 
 

x Inheems 
   

Cytisus scoparius brem x x Inheems 
   

Aucuba japonica Broodboom x 
 

Incidentele import 
  

x 
Populusxcanadensis Canadapopulier x 

 
Incidentele import 

  
x 

Erigeron canadensis Canadese fijnstraal 
 

x Ingeburgerd 
   

Cedrus atlantica Ceder x 
 

Incidentele import 
  

x 
Fallopia baldschuanica Chinese bruidsluier 

 
x Ingeburgerd 

  
x 

Gleditsia triacanthos Valse christusdoorn x 
 

Incidentele import 
  

x 
Melilotus officinalis Citroengele honingklaver 

 
x Ingeburgerd 

   

Melissa officinalis Citroenmelisse 
 

x Ingeburgerd 
  

x 
Pinus nigra subsp.laricio Corsicaanse den x 

 
Ingeburgerd 

  
x 

Datura stramonium  Doornappel  
 

x Incidentele import 
   

Callitriche truncata Doorschijnend 
sterrenkroos  

 
x Inheems 

   

Pseudotsuga menziesii Douglasspar x 
 

Ingeburgerd 
  

x 
Solanum triflorum Driebloemige 

nachtschade  

 
x Ingeburgerd 

   

Helminthothecae chioides Dubbelkelk  
 

x Inheems 
   

Hippophae rhamnoides Duindoorn 
 

x Inheems 
   

Erodium cicutarium subsp. dunense Duinreigersbek x x Inheems 
   

Calamagrostis epigejos Duinriet x x Inheems 
   

Stellaria apetala Duinvogelmuur  
 

x Inheems 
   

Achillea millefolium Duizendblad  
 

x Inheems 
   

Picris hieracioides Echt bitterkruid  
 

x Inheems 
   

Centaurium erythraea Echt duizendguldenkruid  
 

x Inheems 
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Matricaria chamomilla Echte kamille  

 
x Inheems 

   

Valeriana officinalis Echte valeriaan  
 

x Inheems 
   

Scleranthus annuus Eenjarige hardbloem  
 

x Inheems 
   

Crataegus monogyna Eensteilige meidoorn x x Inheems 
   

Rosa rubiginosa Egelantier 
 

x Inheems 
   

Araliae lata Duivelswandelstok x 
 

Incidentele import 
  

x 
Lolium perenne Engels raaigras  

 
x Inheems 

   

Echinochloacrus-galli Europese hanenpoot  
 

x Ingeburgerd 
   

Anthriscus caucalis Fijne kervel  
 

x Inheems 
   

Anthriscus sylvestris Fluitenkruid  
 

x Inheems 
   

Galium verum Geel walstro  
 

x Inheems 
   

Setaria pumila Geelrode naaldaar  
 

x Ingeburgerd 
   

Valerianella carinata Gegroefde veldsla  
 

x Inheems Bedreigd 
  

Sonchus asper Gekroesde melkdistel  
 

x Inheems 
   

Glebionis segetum Gele ganzenbloem  
 

x Inheems 
   

Cornus mas Gele kornoelje x x Inheems 
  

x 
Iris pseudacorus Gele lis  

 
x Inheems 

   

Tragopogon pratensis Gele morgenster  
 

x Inheems 
   

Salix xmultinervis geoorde x grauwe wilg x 
 

Inheems 
   

Holcus lanatus Gestreepte witbol  
 

x Inheems 
   

Medicago arabica Gevlekte rupsklaver  
 

x Inheems 
   

Vulpia ciliata Gewimperd 
langbaardgras  

 
x Incidentele import 

   

Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie  
 

x Inheems Bijna bedreigd 
  

Heracleum sphondylium Gewone berenklauw  
 

x Inheems 
   

Prunella vulgaris Gewone brunel  
 

x Inheems 
   

Fumaria officinalis Gewone duivenkervel  
 

x Inheems 
   

Veronica chamaedrys Gewone ereprijs  
 

x Inheems 
   

Fraxinus excelsior Gewone es x x Inheems 
   

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn x x Inheems 
   

Cerastium fontanum Gewone hoornbloem  
 

x Inheems 
   

Arctium minus Gewone klit  
 

x Inheems 
   

Sonchus oleraceus Gewone melkdistel  
 

x Inheems 
   

Sisymbrium officinale Gewone raket  
 

x Inheems 
   

Lotus corniculatus Gewone rolklaver  
 

x Inheems 
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Symphytum officinale Gewone smeerwortel  

 
x Inheems 

   

Spergula arvensis Gewone spurrie  
 

x Inheems 
   

Luzula campestris Gewone veldbies  
 

x Inheems 
   

Sambucus nigra Gewone vlier  
 

x Inheems 
   

Ornithogalum umbellatum Gewone vogelmelk  
 

x Inheems 
   

Arenaria serpyllifolia Gewone zandmuur  
 

x Inheems 
   

Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid  x x Inheems 
   

Vulpia myuros Gewoon langbaardgras  
 

x Inheems 
   

Agrostis capillaris Gewoon struisgras  
 

x Inheems 
   

Phleum pratense Gewoon timoteegras  
 

x Inheems 
   

Polygonum aviculare Gewoon varkensgras  
 

x Inheems 
   

Galium mollugo Glad walstro  
 

x Inheems 
   

Ulmus minor Gladde iep x 
 

Inheems 
   

Arrhenatherum elatius Glanshaver  
 

x Inheems 
   

Populus canescens Grauwe abeel x 
 

Inheems 
   

Salix cinerea Grauwe wilg x 
 

Inheems 
   

Berteroa incana Grijskruid x x Ingeburgerd 
   

Hirschfeldia incana Grijze mosterd  
 

x Inheems 
   

Setaria viridis Groene naaldaar  
 

x Ingeburgerd 
   

Petasites hybridus Groot hoefblad  
 

x Inheems 
   

Malva sylvestris * Groot kaasjeskruid  
 

x Inheems 
   

Urtica dioica Grote brandnetel  
 

x Inheems 
   

Angelica archangelica Grote engelwortel  
 

x Inheems 
   

Veronica persica Grote ereprijs  
 

x Ingeburgerd 
   

Dipsacus fullonum Grote kaardenbol  
 

x Inheems 
   

Lythrum salicaria Grote kattenstaart  
 

x Inheems 
   

Neottia ovata Grote keverorchis  
 

x Inheems 
   

Papaver rhoeas Grote klaproos  
 

x Inheems 
   

Oenothera glazioviana * Grote teunisbloem  
 

x Incidentele import 
   

Plantago major Grote weegbree  
 

x Inheems 
   

Diplotaxis tenuifolia Grote zandkool  x x Inheems 
   

Pinus sylvestris Grove den x x Ingeburgerd 
   

Primula veris Gulden sleutelbloem  
 

x Inheems 
   

Carpinus betulus Haagbeuk x 
 

Inheems 
   

Ligustrum ovalifolium Haagliguster x x Ingeburgerd 
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Convolvulus sepium Haagwinde  

 
x Inheems 

   

Cynodon dactylon Handjesgras  
 

x Ingeburgerd 
   

Galinsoga quadriradiata Harig knopkruid  
 

x Ingeburgerd 
   

Digitaria sanguinalis * Harig vingergras  
 

x Incidentele import 
   

Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje  
 

x Inheems 
   

Corylus avellana Hazelaar x x Inheems 
   

Trifolium arvense Hazenpootje  
 

x Inheems 
   

Pulicaria dysenterica Heelblaadjes  
 

x Inheems 
   

Althaea officinalis Heemst  
 

x Inheems 
  

x 
Equisetum arvense Heermoes  

 
x Inheems 

   

Ailanthus altissima Hemelboom x x Ingeburgerd 
 

x x 
Capsellabursa-pastoris Herderstasje  

 
x Inheems 

   

Sinapis arvensis Herik  
 

x Inheems 
   

Plantago coronopus Hertshoornweegbree  
 

x Inheems 
   

Lamium amplexicaule Hoenderbeet  
 

x Inheems 
   

Erigeron sumatrensis Hoge fijnstraal  
 

x Ingeburgerd 
   

Glechoma hederacea Hondsdraf  
 

x Inheems 
   

Rosa canina Hondsroos x x Inheems 
   

Humulus lupulus Hop  
 

x Inheems 
   

Medicago lupulina Hopklaver  
 

x Inheems 
   

Anisantha sterilis IJle dravik  
 

x Inheems 
   

Amorpha fruticosa Indigostruik x x Incidentele import 
  

x 
Trifolium incarnatum * Inkarnaatklaver  

 
x Incidentele import 

  
x 

Lolium multiflorum Italiaans raaigras  
 

x Ingeburgerd 
   

Arum italicum * Italiaanse aronskelk  
 

x Incidentele import 
  

x 
Populus nigravar.Italica Italiaanse populier x 

 
Incidentele import 

  
x 

Jacobaea vulgaris Jakobskruiskruid  
 

x Inheems 
   

Fallopia japonica Japanse duizendknoop  
 

x Ingeburgerd 
 

x x 
Herniaria glabra Kaal breukkruid x 

 
Inheems 

   

Saxifraga tridactylites Kandelaartje  
 

x Inheems 
   

Salix viminalis Katwilg x 
 

Inheems 
   

Verbascum phlomoides * Keizerskaars  
 

x Incidentele import 
  

x 
Prunus cerasifera Kerspruim  

 
x Ingeburgerd 

   

Galium aparine Kleefkruid  
 

x Inheems 
   

Parietaria judaica Klein glaskruid  
 

x Inheems 
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Tussilago farfara Klein hoefblad  

 
x Inheems 

   

Senecio vulgaris Klein kruiskruid  
 

x Inheems 
   

Eragros tisminor Klein liefdegras  
 

x Inheems 
   

Geranium purpureum Klein robertskruid  
 

x Ingeburgerd 
   

Crepis capillaris Klein streepzaad  
 

x Inheems 
   

Phleum arenarium Klein timoteegras x 
 

Inheems 
   

Urtica urens Kleine brandnetel  
 

x Inheems 
   

Trifolium dubium Kleine klaver  
 

x Inheems 
   

Aphanes australis Kleine leeuwenklauw  
 

x Inheems 
   

Leontodon saxatilis Kleine leeuwentand x x Inheems 
   

Typha angustifolia Kleine lisdodde  
 

x Inheems 
   

Geranium pusillum Kleine ooievaarsbek  
 

x Inheems 
   

Medicago minima Kleine rupsklaver  
 

x Inheems 
   

Lepidium didymum Kleine varkenskers  
 

x Inheems 
   

Cardamine hirsuta Kleine veldkers  
 

x Inheems 
   

Erodium lebelii Kleverige reigersbek  
 

x Inheems 
   

Hedera helix Klimop  
 

x Inheems 
   

Veronica hederifolia Klimopereprijs  
 

x Inheems 
   

Cerastium glomeratum Kluwenhoornbloem  
 

x Inheems 
   

Rumex conglomeratus Kluwenzuring  
 

x Inheems 
   

Poa bulbosa Knolbeemdgras  
 

x zeldzaam 
   

Centaurea jacea Knoopkruid  
 

x Inheems 
   

Lactuca serriola Kompassla  
 

x Inheems 
   

Eupatorium cannabinum Koninginnekruid  
 

x Inheems 
   

Lipandra polysperma Korrelganzenvoet  
 

x Inheems 
   

Allium vineale Kraailook  
 

x Inheems 
   

Polycarpon tetraphyllum Kransmuur  
 

x Ingeburgerd 
   

Euphorbia helioscopia Kroontjeskruid  
 

x Inheems 
   

Dactylis glomerata Kropaar  
 

x Inheems 
   

Sambucus ebulus Kruidvlier x x Inheems 
   

Ranunculusrepens Kruipende boterbloem  
 

x Inheems 
   

Hordeum murinum Kruipertje  
 

x Inheems 
   

Salix repens Kruipwilg  
 

x Inheems 
   

Rumex crispus Krulzuring  
 

x Inheems 
   

Elymus repens Kweek  
 

x Inheems 
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Solidago gigantea Late guldenroede  

 
x Ingeburgerd 

 
x x 

Prunus laurocerasus Laurierkers x 
 

Ingeburgerd 
 

x x 
Convallaria majalis Lelietje-van-dalen 

 
x Inheems 

   

Dysphania pumilio * Liggende ganzenvoet  
 

x Incidentele import 
   

Trifolium campestre Liggende klaver  
 

x Inheems 
   

Sagina procumbens Liggende vetmuur  
 

x Inheems 
   

Alliaria petiolata Look-zonder-look 
 

x Inheems 
   

Medicago sativa Luzerne  
 

x Ingeburgerd 
   

Bellis perennis Madeliefje  
 

x Inheems 
   

Mahonia aquifolium Mahonia x x Ingeburgerd 
 

x x 
Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren  

 
x Inheems 

   

Leucanthemum vulgare Margriet  
 

x Inheems 
   

Sorbus aria Meelbes x 
 

Inheems 
  

x 
Chenopodium album Melganzenvoet  

 
x Inheems 

   

Glaux maritima Melkkruid x x Inheems 
   

Sonchus palustris Moerasmelkdistel x x Inheems zeldzaam 
  

Lotus pedunculatus Moerasrolklaver  
 

x Inheems 
   

Verbascum blattaria Mottenkruid  
 

x Inheems zeldzaam 
  

Erodium moschatum  Muskusreigersbek  
 

x Incidentele import 
   

Sedum acre Muurpeper  
 

x Incidentele import 
   

Asplenium ruta-muraria Muurvaren  
 

x Inheems 
   

Acer platanoides Noorse esdoorn x x Inheems 
   

Oenothera victorinii 
  

x Ingeburgerd 
   

Juglans regia Okkernoot x x Ingeburgerd 
  

x 
Populus balsamifera Ontariopopulier x 

 
Incidentele import 

  
x 

Pilosella aurantiaca Oranje havikskruid  
 

x Ingeburgerd 
   

Pentaglottis sempervirens Overblijvende ossentong  
 

x Ingeburgerd 
   

Taraxacum officinale s.l. Paardenbloem  
 

x Inheems 
   

Aesculus hippocastanum Paardenkastanje x 
 

Ingeburgerd 
  

x 
Lamium purpureum Paarse dovenetel  

 
x Inheems 

   

Daucus carota Peen  
 

x Inheems 
   

Pyrus Peer x x Inheems 
   

Phacelia tanacetifolia  Phacelia  
 

x Ingeburgerd 
  

x 
Lepidium draba Pijlkruidkers  

 
x Ingeburgerd 

   

Eleusine indica * Plat handjesgras  
 

x Incidentele import 
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Platanus x hispanica Plataan x 

 
Incidentele import 

  
x 

Juncus compressus Platte rus  
 

x Inheems 
   

Fraxinus ornus Pluim-es 
 

x Incidentele import 
  

x 
Portulaca oleracea Postelein  

 
x Inheems 

   

Oenothera lindheimeri  Prachtkaars  
 

x Incidentele import 
  

x 
Prunus domestica Pruim  

 
x Incidentele import 

  
x 

Populus tremula Ratelpopulier x x Inheems 
   

Erodium cicutarium Reigersbek  
 

x Inheems 
   

Tripleurospermum maritimum Reukeloze kamille  
 

x Inheems 
   

Impatiens glandulifera Reuzenbalsemien  
 

x Ingeburgerd 
 

x x 
Rumex obtusifolius Ridderzuring  

 
x Inheems 

   

Phragmites australis Riet  
 

x Inheems 
   

Phalaris arundinacea Rietgras  
 

x Inheems 
   

Schedonorus arundinaceus Rietzwenkgras  
 

x Inheems 
   

Rosa rugosa Rimpelroos 
 

x Ingeburgerd 
 

x x 
Vicia hirsuta Ringelwikke  

 
x Inheems 

   

Campanula trachelium Ruig klokje x 
 

Inheems 
   

Geranium robertianum Robertskruid  
 

x Inheems 
   

Oxybasis rubra Rode ganzenvoet  
 

x Inheems 
   

Lonicera xylosteum Rode kamperfoelie  
 

x Inheems 
  

x 
Trifolium pratense Rode klaver  

 
x Inheems 

   

Cornus sanguinea Rode kornoelje  
 

x Inheems 
  

x 
Spergularia rubra Rode schijnspurrie  

 
x Inheems 

   

Geranium macrorrhizum Rotsooievaarsbek  
 

x Ingeburgerd 
   

Carex hirta Ruige zegge  
 

x Inheems 
   

Myosotis ramosissima Ruw vergeet-mij-nietje 
 

x Inheems 
   

Betula pendula Ruwe berk x x Inheems 
   

Schoenoplectus tabernaemontani Ruwe bies x x Inheems 
   

Ulmus glabra Ruwe iep x x Inheems 
   

Rumex acetosella Schapenzuring  
 

x Inheems 
   

Hieraciumum bellatum Schermhavikskruid  
 

x Inheems 
   

Ranunculus acris Scherpe boterbloem  
 

x Inheems 
   

Salix alba Schietwilg x x Inheems 
   

Matricaria discoidea Schijfkamille  
 

x Ingeburgerd 
   

Potentilla indica Schijnaardbei  
 

x Ingeburgerd 
 

x 
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Triglochin maritimum Schorrenzoutgras x 

 
Inheems zeldzaam 

  

Apium graveolens Selderij  
 

x Inheems 
   

Syringa vulgaris Sering x x Ingeburgerd 
  

x 
Medicago falcata Sikkelklaver  

 
x Inheems 

   

Hypericum perforatum Sint-Janskruid 
 

x Inheems 
   

Echium vulgare Slangenkruid  
 

x Inheems 
   

Petrorhagia prolifera Slanke mantelanjer  
 

x Inheems zeldzaam 
  

Geranium dissectum Slipbladige ooievaarsbek  
 

x Inheems 
   

Corispermum pallasii Smal vlieszaad  
 

x Ingeburgerd 
   

Elaeagnus angustifolia Smalle olijfwilg x x Ingeburgerd 
 

x x 
Lotus glaber Smalle rolklaver  

 
x Inheems 

   

Plantago lanceolata Smalle weegbree  
 

x Inheems 
   

Symphoricarpos albus Sneeuwbes x x Ingeburgerd 
  

x 
Acer campestre Spaanse aak x x Inheems 

   

Cirsium vulgare Speerdistel  
 

x Inheems 
   

Atriplex prostrata Spiesmelde  
 

x Inheems 
   

Dianthus deltoides Steenanjer  
 

x Inheems zeldzaam 
  

Asplenium trichomanes Steenbreekvaren  
 

x Inheems 
   

Quercus ilex steeneik 
 

x Incidentele import 
   

Verbena bonariensis * Stijf ijzerhard  
 

x Incidentele import 
   

Eragrostis multicaulis Stijf straatliefdegras  
 

x Ingeburgerd 
   

Oxalis stricta Stijve klaverzuring  
 

x Ingeburgerd 
   

Chenopodium ficifolium Stippelganzenvoet  
 

x Inheems 
   

Alcea rosea Stokroos  
 

x Incidentele import 
   

Poa annua Straatgras  
 

x Inheems 
   

Eragrostis pilosas.l. Straatliefdegras  
 

x Ingeburgerd 
   

Elymus athericus Strandkweek x 
 

Inheems 
   

Taxus baccata Taxus x x Inheems 
   

Potamogeton pusillus Tenger fonteinkruid  
 

x Inheems 
   

Juncus tenuis * Tengere rus  
 

x Inheems 
   

Salix sepulcralis'Tristis' Treurwilg x 
 

Incidentele import 
   

Euphorbia peplus Tuinwolfsmelk  
 

x Inheems 
   

Liriodendron tulipifera Amerikaanse tulpenboom x 
 

Incidentele import 
  

x 
Salix euxina Turkse kraakwilg 

 
x Incidentele import 

  
x 

Sagina micropetala Uitstaande vetmuur  
 

x Inheems 
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Robinia pseudoacacia Valse acacia x x Ingeburgerd 

 
x x 

Persicaria amphibia Veenwortel  
 

x Inheems 
   

Veronica arvensis Veldereprijs  
 

x Inheems 
   

Cynoglossum officinale Veldhondstong  
 

x Inheems 
   

Lathyrus pratensis Veldlathyrus  
 

x Inheems 
   

Rumex acetosa Veldzuring  
 

x Inheems 
   

Malva alcea Vijfdelig kaasjeskruid  
 

x Inheems 
   

 Potentilla reptans Vijfvingerkruid  
 

x Inheems 
   

Jacobaeae rucifolia Viltig kruiskruid  
 

x Inheems 
   

Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik  
 

x Inheems 
   

Linaria vulgaris Vlasbekje  
 

x Inheems 
   

Sambucus nigra vlier x x Inheems 
   

Buddleja davidii Vlinderstruik 
 

x Ingeburgerd 
 

x x 
Vicia sativa Voederwikke  

 
x Inheems 

   

Prunus padus Vogelkers  
 

x Inheems 
   

Stellaria media Vogelmuur  
 

x Inheems 
   

Vicia cracca Vogelwikke  
 

x Inheems 
   

Samolus valerandi Waterpunge  
 

x Inheems 
   

Prunus mahaleb Weichselboom 
 

x Inheems 
   

Dysphania ambrosioides * Welriekende ganzenvoet  
 

x Incidentele import 
   

Pinus strobus Weymouthden x 
 

Incidentele import 
   

Cichorium intybus Wilde cichorei  
 

x Inheems 
   

Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts x x Inheems 
   

Ligustrum vulgare Wilde liguster  x x Inheems 
   

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes  x x Inheems 
   

Reseda lutea Wilde reseda  
 

x Inheems 
   

Claytonia perfoliata Winterpostelein  
 

x Inheems 
   

Sedum album Wit vetkruid  
 

x Inheems 
   

Populus alba Witte abeel x x Inheems 
   

Lamium album Witte dovenetel  
 

x Inheems 
   

Melilotus albus Witte honingklaver  
 

x Ingeburgerd 
   

Trifolium repens Witte klaver  
 

x Inheems 
   

Cornus alba Witte kornoelje x 
 

Ingeburgerd 
   

Thlaspi arvense Witte krodde  
 

x Inheems 
   

Narcissus poeticus Witte narcis  
 

x Ingeburgerd 
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Lycopus europaeus Wolfspoot  

 
x Inheems 

   

Mentha xalopecuroides Wollige munt x 
 

Inheems 
   

Reseda luteola Wouw  
 

x Inheems 
   

Bromus hordeaceus Zachte dravik  
 

x Inheems 
   

Geranium molle Zachte ooievaarsbek  
 

x Inheems 
   

Arenaria serpyllifolia Zandmuur x x Inheems 
   

Plantago arenaria Zandweegbree x x Ingeburgerd 
   

Carex arenaria Zandzegge  
 

x Inheems 
   

Zannichellia palustris Zannichellia  
 

x Inheems 
   

Scirpus maritimus Heen x x Inheems 
   

Elymus athericus Zeekweek  
 

x Inheems 
   

Saponaria officinalis Zeepkruid x x Inheems 
   

Aegopodium podagraria Zevenblad  
 

x Inheems 
   

Juncus gerardii Zilte rus x x Inheems 
   

Spergularia salina Zilte schijnspurrie x x Inheems 
   

Tilia tomentosa Zilverlinde x 
 

Incidentele import 
  

x 
Lobularia maritima * Zilverschildzaad  

 
x Incidentele import 

   

Potentilla anserina Zilverschoon  
 

x Inheems 
   

Picea abies Zilverspar x 
 

Incidentele import 
  

x 
Prunus avium Zoete kers x x Inheems 

   

Quercus robur Zomereik x x Inheems 
   

Juncus articulatus Zomprus  
 

x Inheems 
   

Helianthus annuus * Zonnebloem  
 

x Inheems 
   

Aster tripolium Zulte x x Inheems 
   

Fallopia convolvulus Zwaluwtong  
 

x Inheems 
   

Populus trichocarpa Zwarte balsempopulier 
 

x Incidentele import 
  

x 
RubusSec.Rubus Zwarte braam  

 
x Inheems 

   

Alnus glutinosa Zwarte els 
 

x Inheems 
   

Solanum nigrum Zwarte nachtschade  
 

x Inheems 
   

Populus nigra  Zwarte populier  
 

x Inheems 
  

x 
Anisantha tectorum Zwenkdravik  

 
x Inheems 
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Bijlage 2 Verspreidingskaarten van de zilte planten die als aandachtsoort werden aangeduid in 2022 
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Bijlage 3 De verspreiding van de inheemse houtige vegetatie in 2022 
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Bijlage 4 De verspreiding van de uitheemse houtige vegetatie in 2022 
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Bijlage 5 De verspreiding van zeldzame plantensoorten die werden waargenomen in 2022 
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Bijlage 6 De verspreiding van invasieve uitheemse planten die werden waargenomen in 2022 
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Bijlage 7 De verspreiding van de waargenomen dagvlinders in 2022 
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Bijlage 8 Verspreidingskaart per broedvogelsoort in 2022 
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