
Rapport Natuurpunt Studie

Drongengoed 
Onderzoek 

Bodembewonende ongewervelden

nr 14  I 2022



 
 

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

studie@natuurpunt.be • www.natuurpunt.be 
 
 
 

 

 

  
 

 

Drongengoed 
Onderzoek 

bodembewonende 
ongewervelden 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

mailto:studie@natuurpunt.be


 

 
 
  

OPDRACHTGEVER  AGENTSCHAP NATUUR & BOS 
Koning Albert I-laan 1.2 bus 74  
8200 BRUGGE 

LEIDEND AMBTENAAR  Klaar Meulebrouck 
 
TERREINWERK   Hans Vansteenbrugge, Jorg Lambrechts, Arnout Zwaenepoel 
TRIAGE STALEN   Maarten Jacobs 
DETERMINATIES Marc Janssen (spinnen), Maarten Jacobs (loopkevers), Pallieter 

De Smedt (pissebedden), Sam Van de Poel (hooiwagens), Tim 
De Blanck (mieren) en Koen Lock (duizend- en miljoenpoten) 

TEKST    Jorg Lambrechts 
 
 
Wijze van citeren: Lambrechts, J. & M. Jacobs 2022. Drongengoed: onderzoek 
bodembewonende ongewervelden. Natuurpunt Studie & Nature-ID iov Agentschap voor 
Natuur en Bos. Natuurpunt Studie Rapportnr. 2022/14.  
 
 
 
© Maart 2022 
 
Met dank aan Arnout Zwaenpoel (WVI) voor de hulp bij de selectie van de locaties, voor 
de vegetatie-opnames en de immer aangename samenwerking. 
Veel dank aan boswachter Hans Vansteenbrugge (ANB) voor het ledigen van de 
bodemvallen.  
Dank aan vrijwilligers Pallieter De Smedt, Tim De Blanck en Koen Lock voor de 
determinaties.  



 

Inhoudsopgave 
 
Samenvatting ........................................................................................................................................... 5 

1 Inleiding ............................................................................................................................................ 7 

2 Methodiek ........................................................................................................................................ 8 

2.1 Zeven locaties onderzocht met bodemvallen in 2021 ..................................................... 8 

2.2 Beschrijving van de zeven met bodemvallen onderzochte locaties in 2021 ......................10 

2.2.1 DG1: nat terrein met natuurherstel .................................................................................. 10 

2.2.2 DG2: bovenop de wallen van voormalige munitiedepots ................................................. 12 

2.2.3 DG3 + DG4: vochtige heide ............................................................................................... 15 

2.2.3.1 DG3: vochtige heide: gechopperde zone ...........................................................16 

2.2.3.2 DG4: vochtige heide .......................................................................................18 

2.2.4 DG5: recente plagplaats .................................................................................................... 19 

2.2.5 DG6: berm van taxibaan vliegveld ..................................................................................... 19 

2.2.6 DG7: vrij dichte struikheide ............................................................................................... 21 

3 Resultaten ...................................................................................................................................... 23 

3.1 Spinnen ...................................................................................................................23 

3.1.1 Algemene bevindingen ...................................................................................................... 23 

3.1.2 Vergelijking van de met bodemvallen onderzochte locaties op hun spinnenfauna ......... 26 

3.1.3 Voorkeurshabitat van de Rode Lijstspinnensoorten ......................................................... 27 

3.1.4 Soortbesprekingen ............................................................................................................ 27 

3.1.5 Samenvatting en conclusies .............................................................................................. 31 

3.2 Loopkevers ..............................................................................................................33 

3.2.1 Algemene bevindingen ...................................................................................................... 33 

3.2.2 Vergelijking van de met bodemvallen onderzochte locaties op hun loopkeverfauna ...... 35 

3.2.3 Soortbesprekingen ............................................................................................................ 35 

3.2.4 Samenvatting en conclusies .............................................................................................. 41 

3.3 Pissebedden .............................................................................................................42 

3.4 Myriapoda (duizend- en miljoenpoten) .......................................................................43 

3.5 Mieren ....................................................................................................................44 

3.6 Hooiwagens .............................................................................................................45 

4 Referenties ..................................................................................................................................... 46 

5 Bijlagen ........................................................................................................................................... 49 



 

5.1 Bijlage 1: Vegetatie-opnames rond de bodemvallen .....................................................49 

 
 



  5 
 

Samenvatting 
 
Dit rapport bespreekt de resultaten van een onderzoek naar bodembewonende ongewervelden in het 
Drongengoed (Maldegem, Oost-Vlaanderen), waarbij in de periode eind maart – eind juni 2021 op 7 
locaties met telkens 2 bodemvallen per locatie is bemonsterd.  
 
Alle spinnen, loopkevers, mieren, pissebedden, hooiwagens, duizend- en miljoenpoten werden 
gesorteerd en door de diverse taxonspecialisten gedetermineerd. 
 
De focus van het onderzoek lag bij de spinnen en loopkevers, zeer soortenrijke groepen met veel 
stenotope soorten, dwz soorten die zeer nauwe eisen aan hun leefomgeving stellen, en dus enkel in 
specifieke, goed ontwikkelde ecotopen voorkomen.  
 
Er zijn bij het onderzoek 1.292 spinnen met bodemvallen gevangen, verdeeld over 63 soorten. Hiervan 
zijn 12 soorten op de Rode Lijst opgenomen: drie soorten zijn ‘bedreigd’ (Haplodrassus silvestris, 
Ozyptila sanctuaria en Trachyzelotes pedestris), zes soorten zijn ‘kwetsbaar’ (Alopecosa cuneata, 
Arctosa leopardus, Pardosa lugubris, Pardosa saltans, Phlegra fasciata en Xerolycosa nemoralis), één 
soort is ‘zeldzaam’ (Pardosa tenuipes) en twee soorten zijn ‘onvoldoende gekend’ (Hahnia pusilla en 
Sintula cornigera).  
 
Het onderzoek leverde 698 loopkevers op, verdeeld over 37 soorten. Er zijn volgens de Rode Lijst 7 
'zeldzame’ soorten (Amara convexior, Amara tibialis, Bembidion mannerheimi, Bradycellus ruficollis, 
Harpalus luteicornis, , Microlestes minutulus en Notiophilus quadripunctatus) en één ‘achteruitgaande’ 
soort (de Groene zandloopkever Cicindela campestris) aangetroffen.  
 
Enerzijds zijn er dus een aantal interessante soorten spinnen en loopkevers gevangen. Anderzijds leidt 
onze decennialange ervaring met dit type onderzoek in natuurgebieden verspreid over Vlaanderen, 
tot de conclusies dat de resultaten zowel van spinnen als loopkevers eerder tegenvallend waren, en 
dat we meer stenotope (Rode Lijst) soorten van open ecotopen verwacht hadden.    
 
We vermoeden dat de open ecotopen de voorbije decennia zo hard onder druk gestaan hebben, zo 
klein waren in oppervlakte, en gedegradeerd in kwaliteit, dat vrijwel alle typische soorten verdwenen 
waren. We vonden in de onderzochte referentiesituaties dus maar weinig kenmerkende soorten terug. 
Voorliggend onderzoek vond plaats nét na het natuurherstel, dus enkel de goed verbreidende soorten 
die nog aanwezig waren, hebben de herstelde terreinen reeds gekoloniseerd.  
 
Met andere woorden, het onderzoek toont aan dat het hoog tijd was voor (grootschalig) natuurherstel. 
Nu is het zaak om in de nabije toekomst te monitoren, om na te gaan of er meer typische (doel)soorten 
opduiken. We doen daartoe reeds een eerste voorstel.  
 
We verwachten dat tal van interessante spinnen- en loopkeversoorten de terreinen met natuurherstel 
zullen koloniseren. De termijn waarop is soort-specifiek, en hangt uiteraard van tal van factoren af, 
zoals: 

• Waar komt de meest nabije populatie van de desbetreffende soort voor ? (sommige vlakbij, in 
Maldegemveld; andere soorten veel verder); 

• Hoe mobiel is die soort? 
 
Over deze beide soort-specifieke factoren (hun verspreiding en hun mobiliteit) is veel nog onbekend.  
Wat we wel weten, is dat alle spinnensoorten in theorie vrij mobiel zijn, want ze kunnen zich over lange 
afstanden verspreiden via ‘ballooning’ (sommige als juveniel, Dwergspinnen ook als adult). We zien 
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dat tal van spinnensoorten zich de voorbije decennia zeer snel over heel Vlaanderen verspreid hebben, 
al dan niet onder invloed van klimaat-verandering, en al dan niet met (onbedoelde) menselijke hulp. 
Dus voor de spinnen is onze aanbeveling op dit moment: zorg dat de ecotopen zich goed kunnen 
ontwikkelen en beheerd worden, en de doelsoorten volgen wel.  
 
Bij de loopkevers zijn er een groot aantal behoorlijk mobiele (gevleugelde) soorten, maar ook een reeks 
minder mobiele soorten (geen of gereduceerde vleugels en/of geen vliegspieren). 
Van deze groep zijn er een aantal sterk afgenomen en die er niet in slagen om natuurgebieden waar 
natuurherstel plaatsvond te herkoloniseren, omdat ze zich enkel lopend kunnen verspreiden. Dit 
betreft bijvoorbeeld Carabus-soorten.  
Op lange termijn zou men kunnen overwegen om zulke soorten te herintroduceren, als aan alle 
voorwaarden (cfr. Mergeay & Verbist 2021) voldaan is.  
Op korte termijn luidt onze aanbeveling: zorg dat de ecotopen zich goed kunnen ontwikkelen en 
beheerd worden, en de mobiele doelsoorten volgen wel.  
 
Het credo voor aanbevolen beheer voor deze soortenrijke fauna is: variatie loont!  
Zorg bijvoorbeeld dat er een afwisseling van de diverse successiestadia binnen de heide aanwezig blijft: 

• Kaal zand; 
• Jonge heide met veel open plekken met kale bodem / mossen / korstmossen; 
• Dichte hoge heide; 
• Oude openvallende heide; 
• Heide met boomopslag als overgang naar bos. 

 
Voor veel soorten is het optimaal als deze verschillende vegetatiestructuren in kleinschalige 
afwisseling aanwezig zijn.  
Dit vergt dus heel wat inspanningen qua kleinschalig plaggen / chopperen / maaien / boomopslag 
verwijderen.  
 
Ook binnen de graslanden is variatie nodig: streef naar voedselarme, bloemrijke graslanden met 
daarbinnen plaatselijk enerzijds zeer schraal begroeide zones en anderzijds zones met overstaande 
vegetaties (‘ruigere’ zones).  
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1 Inleiding 
 
Spinnen (Aranea) en loopkevers (Carabidae) / zandloopkevers (Cicindelidae) staan bekend als goede 
indicatoren voor habitatkwaliteit. Het zijn soortenrijke groepen met heel wat vertegenwoordigers die 
nauw gebonden zijn aan een bepaalde vegetatiestructuur. 
De meeste soorten mieren (Formicidae) zijn, in tegenstelling tot de meerderheid aan loopkever en 
spinnensoorten, gebonden aan oude, stabiele milieus. Ze zijn gevoelig voor beheeringrepen en dat 
maakt hen tot belangrijke indicatoren. Samen met spinnen en loopkevers maken ze een groot deel uit 
van de bodembewonende ongewerveldenfauna.  
Onderzoek naar loopkevers is tevens relevant in kader van onderzoek naar ecologische ontsnippering. 
Er zijn immers tal van brachyptere (kort gevleugelde) of dimorfe loopkevers die niet kunnen vliegen en 
dus zeer gevoelig zijn voor versnippering.  
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2 Methodiek 
 
2.1 Zeven locaties onderzocht met bodemvallen in 2021 
 
Er is gewerkt met bodemvallen. Dit zijn potten die in de grond ingegraven worden, waarmee 
bodemactieve kevers, mieren en spinnen gevangen worden. Dit is de meest gestandaardiseerde vorm 
van onderzoek mbt bodemactieve ongewervelden.  
 
Er zijn in 2021 in totaal zeven reeksen van (telkens) twee bodemvallen geplaatst. Deze zijn gecodeerd 
van DG1 tot DG7.  
 
De zeven reeksen bodemvallen (twee per locatie) zijn geplaatst op 30 maart 2021. Ze zijn circa om de 
2 weken door boswachter Hans Vansteenbrugge geledigd, namelijk op 13 april, 27 april, 11 mei, 25 
mei, 8 juni en 22 juni 2021. Op laatstgenoemde datum zijn de vallen opgehaald. Ze zijn dus bijna 3 
maanden continu werkzaam geweest.  
 
Na het ophalen van de vallen, werd de inhoud getrieerd. Alle spinnen, loopkevers, mieren, 
pissebedden, hooiwagens, duizend- en miljoenpoten werden gesorteerd en door de diverse 
taxonspecialisten gedetermineerd. Vervolgens zijn alle determinaties digitaal ingevoerd. 
 
De locaties waar de bodemvallen in 2021 opgesteld werden, worden weergegeven op Figuur 1. 
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Figuur 1: Situering van de zeven locaties die met telkens 2 bodemvallen onderzocht zijn, in het Drongengoed, in de periode 30 maart – 22 juni 2021 (DR1 – DR7).   
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2.2 Beschrijving van de zeven met bodemvallen onderzochte locaties in 2021 
 
We geven een met foto’s geïllustreerde beschrijving van de zeven bodemval-locaties van 2021. Alle 
foto’s zijn genomen op 30 maart 2021 door Jorg Lambrechts.  
Rond elke bodemval is een vegetatie-opname gemaakt door Arnout Zwaenepoel. Men vindt deze in 
Bijlage 1.  
 
2.2.1 DG1: nat terrein met natuurherstel 
 
Dit was een nat berkenbos en is bij recent natuurherstel (in 2020) omgevormd tot open ecotoop. Het 
betreft een ’s winters zeer nat terrein.  
Beide bodemvallen zijn op reeds drooggevallen oevers gezet, aan de zuidrand van een grote ondiepe 
waterpartij. Aan de andere zijde (ten zuiden) liggen de bodemvallen nabij een bosrand.  
Op dit terrein zal nog verder natuurherstel plaatsvinden: verdiepen tot permanente waterpartij (ven).  
 

 
Figuur 2: locatie DG1: nat, schraal begroeid terrein. Zicht op één der beide bodemvallen. Foto oostwaarts 

genomen. 30 maart 2021. Foto: Jorg Lambrechts. 
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Figuur 3: locatie DG1: zicht op de tweede bodemval, met bosrand op achtergrond. 30 maart 2021. Foto: Jorg 

Lambrechts. 

 
Figuur 4: locatie DG1: detail van een bodemval in schraal begroeid terrein. Het rastertje dient om te vermijden dat 

er kleine zoogdieren, amfibieën en reptielen in de bodemval terechtkomen, het plexiglas dakje dient om 
inregenen te vermijden. 
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2.2.2 DG2: bovenop de wallen van voormalige munitiedepots 
 
Beide bodemvallen zijn bovenop de wallen van voormalige munitiedepots geplaatst. Het betreft smalle 
stroken. De taluds van de wallen zijn steil en daarop bodemvallen plaatsen was niet mogelijk. 
De bodemvallen zijn op 2 verschillende wallen geplaatst, op vrij grote onderlinge afstand (zie Figuur 
1). Deze locatie kan als een soort referentielocatie beschouwd worden. De munitiedepots liggen er al 
‘relatief lang’ en zijn ‘relatief ongestoord’. 
Het beheer veranderde wel doorheen de tijd: 

• Ten tijde van de functie van munitiedepot: frequent gemaaid; 
• Nadien verruigd en verstruweeld met bramen;  
• Momenteel intensief begraasd en betreden door damhert en ree (ook de smalle zones 

bovenop de wallen!).  
 

 
Figuur 5: DG2. Foto noordwaarts genomen vanop de wal van het munitiedepot waar bodemval 1 van locatie DG2 

staat. Zicht op enkele andere wallen van voormalige munitiedepots, waaronder diegene waar bodemval 2 van 
locatie DG2 staat (de verste). Let op de grote oppervlakte recent geplagd terrein ten noorden en ten westen van 

deze locatie. 30 maart 2021. Foto: Jorg Lambrechts. 
. 
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Figuur 6: locatie DG2. Foto van bodemval 1, boven op de wal van het munitiedepot. 30 maart 2021. Foto: Jorg 

Lambrechts. 
 

 
Figuur 7: DG2. Foto zuidwaarts genomen vanop de wal van het munitiedepot waar bodemval 2 van locatie DG2 
staat. Zicht op enkele andere wallen van voormalige munitiedepots, waaronder diegene waar bodemval 1 van 

locatie DG2 staat. 30 maart 2021. Foto: Jorg Lambrechts. 
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Figuur 8: DG2. Foto noordwaarts genomen. Zicht op de wal van het munitiedepot met bodemval 2 van locatie 

DG2 (op de voorgrond, onder op foto) en zicht op een grote oppervlakte geplagd terrein (op achtergrond). 
Rechtsachter op de foto situeert zich locatie DG1.  30 maart 2021. Foto: Jorg Lambrechts. 

 
Figuur 9: locatie DG2. Foto van bodemval 2, boven op de wal van het munitiedepot. 
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2.2.3 DG3 + DG4: vochtige heide 
 
Het perceel waar de bodemvalreeksen DG3 en DG4 opgesteld zijn, is een voormalig lorkenbestand. Er 
vond een grote windval plaats (ca. 1984) door een storm. Het perceel was toen nog geen eigendom 
van ANB en werd in 1986 deels opnieuw herbebost door de toenmalige eigenaar. Deze aanplant is 
slechts voor een deel aangeslagen. Het perceel is wat later aangekocht door ANB. Men is 2 jaar na de 
aankoop stelselmatig gestart met het verwijderen van houtopslag en Pijpenstrootje, elk jaar een zone 
extra. Er is daarbij niet geplagd, wellicht omdat het lorkenbestand niet zo veel strooisel gaf en omdat 
er toch redelijk wat heide naar boven kwam.  
Ongeveer rond 2006 is er af en toe ook eens een kleine kudde (50) schapen over gegaan. Anno 2007 
stond de oude heide er echter op heuphoogte door te weinig beheer. 
Vanaf 2008 zijn er enkele kleinschalige plagwerkjes uitgevoerd, van elk ongeveer 10 m², bijvoorbeeld 
rond het uitgerasterd gagelstruweeltje, en het nu gekapt en geplagd sparrenbos. 
Tussen 2010 en 2012 is de oude heide dan volledig gemaaid in fases. Wellicht omdat het heel oude 
heide was, is er al bij al nog wel wat Pijpenstrootje aanwezig. 
Het perceel zit ook in het begrazingsbestek met geherderde kudde sinds een 10tal jaar, meer bepaald 
na die uitgebreide verjongingsmaaibeurt. 
 
In dit perceel zijn in het verleden rabatten aangelegd, net als in vele andere percelen in dit gebied. Dit 
valt erg op bij de vele recent geplagde percelen.  
 

 
Figuur 10: Zicht op het heideperceel waar de bodemvalreeksen DG3 en DG4 geplaatst zijn. Op de voorgrond de 
niet-gechopperde zone met locatie DG4, waar de vegetatie dus wat verder in de successie is dan in DG3, dat op 

de achtergrond ligt en niet goed zichtbaar is op deze foto. 30 maart 2021. Foto: Jorg Lambrechts. 
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2.2.3.1 DG3: vochtige heide: gechopperde zone  

 
In september 2018 werd op dit deel van het perceel bij wijze van test een cirkelvormige strook 
gechopperd. In die zone werden op 30 maart 2021 beide bodemvallen van DG3 opgesteld door ons. Er 
is veel kale bodem aanwezig. Hier groeien veel Gewone dopheide, Tweenervige zegge, Trekrus, 
Pijpenstro, … en andere zaadbanksoorten.  
Eén van beide vallen is vlakbij een ‘vennetje’ geplaatst, de andere op een rabat.  
 

 
Figuur 11: DG3: zicht op de bodemval die nabij het vennetje is geplaatst, in een recent gechopperde zone. Foto 

oostwaarts genomen. 30 maart 2021. Foto: Jorg Lambrechts. 
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Figuur 12: DG3: zicht op de tweede bodemval in de recent gechopperde zone. De voormalige rabattenstructuur is 

nog zichtbaar. Foto westwaarts genomen. 30 maart 2021. Foto: Jorg Lambrechts. 
 

 
Figuur 13: DG3: detailzicht op de tweede bodemval in de recent gechopperde zone. 30 maart 2021. 
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2.2.3.2 DG4: vochtige heide  

 
Idem DG3, maar de vallen zijn in een niet-gechopperde zone aangelegd waar de vegetatie dus wat 
verder in de successie is dan in DG3 en de bodem bedekt door vegetatie, al is dit ook vaak enkel mos. 
Het is geen dichte vegetatie.   

 
Figuur 14: DG4: één bodemval tussen Pijpenstro, doch in een relatief open vegetatie. 30 maart 2021. 

 
Figuur 15: DG4: de tweede bodemval in een relatief open vegetatie. 30 maart 2021. 



  19 
 

2.2.4 DG5: recente plagplaats 
 
Het bos is gekapt in 2018 en het jaar nadien (2019) is er geplagd. Begin 2020 waren de werken hier 
klaar (plagsel afgevoerd). Vóór ons onderzoek in 2021 vond er dus slechts één jaar vegetatie-
ontwikkeling plaats. Er is nog nauwelijks vegetatie aanwezig. De vallen zijn op de (droge) ruggen van 
de oude rabatten gezet. In de laagtes groeit wat Pitrus.  
 

 
Figuur 16: DG5: bodemvallen in een nauwelijks begroeide, recent geplagde situatie. 30 maart 2021.  

 
2.2.5 DG6: berm van taxibaan vliegveld 
 
De bermen van de taxibaan bestaan uit schraal grasland dat jaarlijks gemaaid wordt. Deze bermen 
werden tot 2016 twee maal per jaar gemaaid. Sinds 2017 wordt er, voornamelijk omwille van de 
beperkte biomassaproductie en de opeenvolgende droge zomers, slechts één keer per jaar gemaaid. 
Sinds een paar jaar moeten de concessie-houdende landbouwers de maaibeurt in twee perioden doen. 
Ze mogen vanaf half juni de ene helft van hun stroken maaien en vanaf augustus dan de andere helft. 
Het zijn dus langwerpige stroken parallel met het bos en met de startbanen die gemaaid worden.  
Soms wordt eerst langs de bosrand gemaaid en in andere stroken wordt eerst langs de betonnen 
startbanen gemaaid. Zo wordt er geschrankt gewerkt en is er wat variatie in het beheer (cfr. sinus 
beheer). Er wordt gevraagd niet te dicht bij de bosranden te maaien zodat daar wat ruigte kan blijven 
staan als overlevingsplek voor invertebraten tijdens het winterhalfjaar. 
In het verleden is dit grasland bemest, wat duidelijk zichtbaar is in de aanwezigheid van storingssoorten 
van voedselrijk terrein, zoals Kropaar en witbol. Plaatselijk zijn schrale zones met Muizenoor, Gewone 
veldbies, … aanwezig.  
Beide bodemvallen zijn aan de rand van een plek Muizenoor gezet, één val nabij de rand van de 
taxibaan, de andere wat verder.  
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Figuur 17: DG6: beide bodemvallen zijn geplaatst in schraal grasland, in de berm van de betonbaan. Bodemval 1 

is rechtsonder op de foto zichtbaar, de tweede waar het materiaal staan. Foto in (noord)oostelijke richting 
genomen. 30 maart 2021. Foto: Jorg Lambrechts. 

 
Figuur 18: DG6: Bodemval 1 is onder op de foto zichtbaar. De roodbruine strook op de achtergrond, achter de 

betonbaan, is de droge heide waar bodemvallen DG7 opgesteld stonden. Foto in zuidoostelijke richting genomen. 
30 maart 2021. Foto: Jorg Lambrechts. 
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Figuur 19: DG6: Bodemval 2 is onder op de foto zichtbaar. Op de achtergrond ligt een geplagde zone, die 
aansluit op de geplagde zone van DG5. Foto in noordelijke richting genomen. 30 maart 2021. Foto: Jorg 

Lambrechts. 
 
 
2.2.6 DG7: vrij dichte struikheide 
 
Tussen de taxibaan en de startbaan van het vliegveld situeert zich een strook bos. Een deel hiervan is 
in 2008 gekapt en omgezet naar droge heide. Het is anno 2021 een soortenarme struikheidevegetatie, 
met wat Trekrus. 
De vallen zijn centraal in deze droge heide geplaatst. Meer noordelijk, nabij de taxibaan, is de bodem 
in deze droge heide heel wat vochtiger.  
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Figuur 20: DG7: zicht op één der beide bodemvallen in een klein open plekje in de hoge, vrij dichte 

struikheidevegetatie. Foto zuidwaarts genomen. 30 maart 2021. Foto: Jorg Lambrechts. 
 

 
Figuur 21: DG7: zicht op de tweede bodemval in de hoge, vrij dichte struikheidevegetatie. Foto noordoostwaarts 

genomen, met de taxibaan op de achtergrond. 30 maart 2021. 
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3 Resultaten 
 
3.1 Spinnen 
 
3.1.1 Algemene bevindingen 
 
We vingen bij voorliggend onderzoek, van 7 locaties in 2021 in het Drongengoed, 1.292 spinnen met 
bodemvallen, verdeeld over 63 soorten.  
De gevangen spinnensoorten en hun aantallen per locatie worden weergegeven in Tabel 1, met 
vermelding van: 

• de status in Vlaanderen volgens de Rode Lijst (Maelfait et al. 1998); 
• habitatvoorkeur (volgens Maelfait et al. 1998). 

 
Van de 63 vastgestelde spinnensoorten zijn 12 soorten op de Rode Lijst opgenomen, meer bepaald in 
de categorieën: 

• Bedreigd (B): drie soorten; Haplodrassus silvestris, Ozyptila sanctuaria en Trachyzelotes 
pedestris.  

• Kwetsbaar (K): zes soorten: Alopecosa cuneata, Arctosa leopardus, Pardosa lugubris, Pardosa 
saltans, Phlegra fasciata en Xerolycosa nemoralis. 

• Zeldzaam (Z): één soort: Pardosa tenuipes.  
• Onvoldoende gekend (OG): twee soorten: Hahnia pusilla en Sintula cornigera.  

 
Opmerkingen:  

1) Soorten uit de categorie ‘Zeldzaam’ zijn sensu stricto geen ‘Rode Lijst-soorten’. De enige 
aangetroffen soort uit deze categorie, de Noordelijke veldwolfspin (Pardosa tenuipes), komt 
in Vlaanderen aan de noordgrens van haar areaal voor. Ze stond tot voor kort bekend als de 
Veldwolfspin (Pardosa proxima).  

 
2) De Rode Lijst van Maelfait et al. (1998) is inmiddels 24 jaar oud. Door enerzijds nieuwe 

inzichten ten gevolge van veel nieuw verspreidingsonderzoek, en anderzijds door reële 
veranderingen (toename / afname) in voorkomen van soorten, is de status van heel wat 
soorten niet meer adequaat, waaronder een deel van de i.k.v. voorliggend onderzoek 
gevangen Rode Lijst-soorten. Een voorbeeld: de Noordelijke veldwolfspin (Pardosa tenuipes) 
is recent zeer sterk toegenomen en hoort in de categorie ‘Momenteel niet bedreigd’ thuis. We 
duiden dit (onder meer) in de soortbesprekingen meer concreet.  

 
De spinnen zijn gedetermineerd door Marc Janssen.  
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Tabel 1: Spinnen gevangen in de periode eind maart – eind juni 2021 in het Drongengoed, met 7 reeksen 
bodemvallen (DG1 – DG7). 

Soort / Locatie Rode 
Lijst Habitat DG1 DG2 DG3 DG4 DG5 DG6 DG7 Totaal 

Agroeca brunnea             1 1   2 
Agyneta mollis               2   2 
Agyneta rurestris         1 1 2 1   5 
Alopecosa cuneata K Godb         41 42   83 
Alopecosa pulverulenta       2 13 20 7 6 3 51 
Arctosa leopardus K Gowt 33   1         34 
Bathyphantes gracilis           1 1     2 
Bathyphantes parvulus     1             1 
Centromerita concinna         1 2     3 6 
Ceratinella brevis             1 1   2 
Cheiracanthium erraticum             1     1 
Clubiona comta       1           1 
Drassodes cupreus         4 2   1 3 10 
Drassyllus pusillus     1   12 8 7 18 1 47 
Enoplognatha thoracica       5   1   18   24 
Eratigena picta     2 7           9 
Erigone atra         3     1 1 5 
Erigone dentipalpis       1 7 1 26     35 
Euophrys frontalis       1           1 
Hahnia pusilla OG   1 1   1   1   4 
Haplodrassus silvestris B Fddd 1         1   2 
Iberina montana           1       1 
Mermessus trilobatus       1       2   3 
Neon reticulatus           1       1 
Oedothorax fuscus     57   5         62 
Oedothorax retusus     17   1     2   20 
Ostearius melanopygius       2           2 
Ozyptila praticola     1             1 
Ozyptila sanctuaria B Godt           2   2 
Ozyptila simplex     4 1 1         6 
Pachygnatha clercki     1   1         2 
Pachygnatha degeeri               5 1 6 
Palliduphantes ericaeus             1     1 
Palliduphantes pallidus       1     1     2 
Pardosa amentata     5       1     6 
Pardosa lugubris K Fddv   6       1   7 
Pardosa nigriceps           2     9 11 
Pardosa palustris       3 2 1 1 18   25 
Pardosa pullata     2 10 72 74 28 21 12 219 
Pardosa saltans K Fddv   5           5 
Pardosa tenuipes Z (n)   161 1 67 1 3 7   240 
Pelecopsis parallela               2   2 
Phlegra fasciata K Godb         2 5   7 
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Soort / Locatie Rode 
Lijst Habitat DG1 DG2 DG3 DG4 DG5 DG6 DG7 Totaal 

Phrurolithus festivus       1   1   3   5 
Piratula hygrophila     49     1       50 
Piratula latitans     2     2       4 
Prinerigone vagans     3   8   3     14 
Saaristoa abnormis       1           1 
Sintula cornigera OG             1 3 4 
Stemonyphantes lineatus                 1 1 
Tenuiphantes tenuis           1 1 1   3 
Tiso vagans       1       1   2 
Trachyzelotes pedestris B Godt   21 1   2 11 1 36 
Trochosa ruricola     1   1 1   4   7 
Trochosa terricola     17 4 2 6 3 7 13 52 
Walckenaeria acuminata                 1 1 
Walckenaeria furcillata       1           1 
Xerolycosa nemoralis K Fddv   10     1   1 12 
Xysticus cristatus     1 9 2 3 4 6 1 26 
Xysticus kochi     6 29 6   21 22   84 
Zelotes latreillei       3 1 2 4 9 4 23 
Zelotes subterraneus       3           3 
Zora spinimana           1   4   5 
                      
Aantal exemplaren 366 131 212 135 163 227 58 1292 
Aantal soorten 21 27 22 24 24 33 16 63 
Aantal Rode-lijstsoorten 4 6 3 2 5 9 3 12 

 
 
LEGENDE: 
 
Rode Lijst: 

• B: Bedreigd; 
• K: Kwetsbaar; 
• Z: Zeldzaam. 

 
Habitat: 

• Fdd = droog loofbos (Fddd: met veel dood hout; Fddv: droge loofbosrand); 
• God = droge, voedselarme graslanden (b: met plekken kale bodem; t: met graspollen); 
• Gow = natte, voedselarme graslanden (t: met graspollen); 
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3.1.2 Vergelijking van de met bodemvallen onderzochte locaties op hun 

spinnenfauna 
 
Het aantal met bodemvallen gevangen spinnen per locatie varieert behoorlijk. In de droge heide (DG7) 
zijn ‘slechts’ 58 spinnen gevangen gedurende het gehele onderzoek. In het nat terrein waar recent 
natuurherstel plaatsvond (DG1) zijn meer dan 6 keer meer spinnen gevangen! (366 ex.). We vonden in 
DG1 (relatief) hoge aantallen: 

• Wolfspin-soorten van nat terrein: de Noordelijke veldwolfspin Pardosa tenuipes (161 ex.), de 
Bospiraat Piratula hygrophila (49 ex.) en de Moswolfspin Arctosa leopardus (33 ex.).  

• Dwergspinnen met uitgesproken pionierskarakter: de Gewone velddwergspin Oedothorax 
fuscus (57 ex.) en de Bolkopvelddwergspin O. retusus (17 ex.). 

 
Soorten uit de eerstgenoemde categorie zijn doelsoorten voor dit terrein, soorten uit laatstgenoemde 
categorie zullen spontaan verdwijnen uit dit terrein bij natuurlijke vegetatiesuccessie.  
 
Op de 5 andere onderzochte locaties lag het aantal met bodemvallen gevangen spinnen wel veel 
dichter bij elkaar, namelijk tussen 131 ex. bovenop de wallen van de voormalige munitiedepots (DG2) 
en 227 ex. in de grazige bermen van de taxibaan van het vliegveld (DG6).  
 
Ook het aantal met bodemvallen gevangen spinnensoorten per locatie verschilt vrij sterk tussen 
bepaalde locaties. De droge heide (DG7) scoort opnieuw het zwakst, met ‘slechts’ 16 spinnensoorten. 
Op de daar vlakbij gelegen locatie DG6, de grazige bermen van de taxibaan van het vliegveld, zijn 
daarentegen net het hoogste aantal spinnensoorten (33 soorten) gevangen, meer dan het dubbel dus 
dan in de droge heide. 
 
Op de 5 andere onderzochte locaties lag het aantal met bodemvallen gevangen spinnensoorten veel 
dichter bij elkaar, namelijk tussen 21 soorten (DG1) en 27 soorten (DG2).  
Op de locatie DG2, waar de meeste spinnen waren gevangen, zijn dus op één na minst spinnensoorten 
gevangen, wat simpelweg aangeeft dat bepaalde soorten die er voorkomen, talrijk zijn.  
 
Een belangrijke parameter in functie van evaluatie van de betekenis van een bepaalde locatie voor 
spinnen, is het aantal spinnensoorten van de Rode Lijst.  
Op elke locatie zijn Rode Lijst soorten gevonden, maar er zijn relatief grote verschillen tussen de 
locaties:  

• Meest is 9 Rode Lijst soorten per locatie, in de grazige bermen van de taxibaan van het 
vliegveld (DG6), alwaar ook het hoogste aantal spinnensoorten gevangen zijn.  

• Minst is 2 Rode Lijst soorten per locatie, in de vochtige heide DG4 (het niet-gechopperde deel); 
• Tweede minst zijn de droge heide DG7 en de vochtige heide DG3 (het gechopperde deel), waar 

telkens 3 Rode Lijst soorten zijn gevonden.  
 
In de soortbesprekingen gaan we verder in op de Rode Lijst soorten.  
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3.1.3 Voorkeurshabitat van de Rode Lijstspinnensoorten 
 
Alle Rode Lijstsoorten sensu stricto, meer bepaald alle soorten uit de categorieën ‘Bedreigd’ en 
‘Kwetsbaar’, zijn door Maelfait et al. (1998) gekarakteriseerd naar ecotoopvoorkeur. Dit betreft 9 
soorten uit voorliggend onderzoek. We vinden de volgende verdeling: 

• Fdd = droog loofbos: 4 soorten, waarvan er drie kenmerkend zijn voor bosranden van dit type 
bos (Fddv) en waarvan de vierde soort typisch is voor situaties met veel dood hout (Fddd); 

• God = droge, voedselarme graslanden: 4 soorten, waarvan 2 typisch zijn voor plekken kale 
bodem binnen deze reeds schrale graslanden (Godb) en 2 andere soorten daarentegen typisch 
voor de aanwezigheid van graspollen (Godt); 

• Gow = natte, voedselarme graslanden: 1 soort, gebonden aan de aanwezigheid van graspollen 
(Gowt); 

 
Ondanks het feit dat we 7 open, niet-beboste ecotopen onderzochten, is bijna de helft (4 van de 9) van 
de aangetroffen Rode Lijst spinnensoorten kenmerkend voor bos(randen). Dit illustreert vooral de 
uitgebreide bosmatrix waarin de onderzochte open ecotopen zich bevinden. Anderzijds weerspiegelt 
dit ook het recente natuurherstel van deze open ecotopen, waardoor er vooralsnog slechts weinig 
kenmerkende soorten van open terrein aanwezig zijn, en mogelijk eerder nog relicten van het beboste 
verleden.  
Van de vier aangetroffen bossoorten zijn er overigens drie typisch voor bosranden. De waarde van het 
gebied voor spinnen zit dus niet enkel in de bossen enerzijds, of de open ecotopen anderzijds, maar 
eveneens in de vele (kilometers) overgangen tussen beide vegetatiestructuren. De lengte van deze 
bosranden is recent sterk verhoogd, door natuurherstel van open ecotopen.  
Dit is trouwens ook voor dagvlinders (o.a. Kleine Ijsvogelvlinder) het geval in dit gebied, een diergroep 
die hier veel beter onderzocht is (zie o.a. Van de Kerckhove 2003).  
 
 
3.1.4 Soortbesprekingen 
 
Eerst bespreken we de ecotoopvoorkeur volgens de literatuur, vervolgens onze eigen bevindingen in 
het studiegebied.  
 
Bedreigd 
 
Haplodrassus silvestris, de Bosmuisspin, heeft volgens Maelfait et al. (1998) een voorkeur voor droog 
loofbos met veel dood hout. Roberts (1998) noemt het eveneens een soort van bossen. In een 
omvangrijk onderzoek in Vlaamse bossen is de soort frequent gevonden (De Bakker et al. 2009).  
In Drongengoed vingen we in de periode eind mei – begin juni 2021 telkens één mannetje op 2 locaties, 
DG1 en DG6. Deze zijn allebei als zwervers vanuit aanpalend bos te beschouwen. De bodemvallen in 
DG1 stonden vlakbij de bosrand (zie Figuur 2 en Figuur 3), maar ook in DG6 was de afstand tot bosrand 
beperkt (zie Figuur 19).  
 
Ozyptila sanctuaria, de Bleke bodemkrabspin, heeft volgens Maelfait et al. (1998) een voorkeur voor 
droge, voedselarme graslanden met graspollen. Roberts (1998) meldt vindplaatsen in Nederlands 
Limburg en in België vooral in de duinen en het zuiden. De eerste waarnemingen voor Belgisch Limburg 
dateren van 1999 in snelwegbermen van de E314 in Zonhoven, Houthalen en Maasmechelen 
(Lambrechts et al., 2000b): in 2 droge, voedselarme graslanden met zeer korte vegetatie en in een 
berm waar een korte grasvegetatie afwisselt met hogere vegetatie van Struikheide, Pijpestro en Brem. 
De soort wordt door ons sindsdien erg frequent gevangen op tal van locaties in Vlaanderen, en nam 
dus sterk toe. Zo vingen we haar in 2011 zelfs in de polders, in totaal 9 exemplaren in 3 deelgebieden 
van het gebiedscomplex Paddegat - Lage Moeren (Zwaenepoel et al., 2014b; Lambrechts et al. 2016). 
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In Drongengoed vingen we 2 exemplaren Bleke bodemkrabspin in DG6, in de grazige bermen van de 
taxibaan van het vliegveld. 
 
Trachyzelotes pedestris, de Stekelkaakkampoot, is door ons de voorbije 20 jaren regelmatig gevangen, 
en uit de vindplaatsen blijkt een voorkeur voor droge, schraal begroeide (warme) graslanden. De 
(sterke) toename in vindplaatsen en de vaak hoge aantallen suggereren een (sterke) toename van deze 
schraal-graslandsoort. Alle gegevens wijzen er op dat de Rode Lijst-status van deze soort dringend aan 
herziening toe is.  
Twee voorbeelden van monitoringsonderzoek om dit te illustreren: 

• In de bermen van de Ring van Brussel (R0) was de Stekelkaakkampoot bij een omvangrijk 
onderzoek anno 2020 de tiende talrijkst gevangen spinnensoort en de talrijkst gevangen Rode 
Lijstsoort. Ze nam er sterk toe tussen 2004 (40 ex.) en 2020 (215 ex.) (Steeman et al. 2021).  

• in het ANB-gebied Wortel-Kolonie (Hoogstraten) is de Stekelkaakkampoot in 2020 in veel 
hogere aantallen gevangen dan in 2011, meer bepaald 127 ex. versus 21 exemplaren 
(Lambrechts et al. 2022).  

 
In voorliggend onderzoek in 2021 in Drongengoed zijn in totaal 36 Stekelkaakkampoten gevangen, 
verspreid over vijf van de zeven onderzochte locaties. De hoogste aantallen zijn aangetroffen bovenop 
de wallen van de voormalige munitiedepots (DG2, 21 ex.) en in de grazige bermen van de taxibaan van 
het vliegveld (DG6; 11 ex.). Op de drie andere locaties ging het slechts om één tot twee dieren, wat op 
zwervers kan wijzen.  
 
Kwetsbaar 
 
Alopecosa cuneata, de Dikpootpanterspin, is met 83 exemplaren de vierde talrijkst aangetroffen 
spinnensoort in voorliggend onderzoek, en de tweede talrijkst aangetroffen Rode Lijst soort (na 
Pardosa tenuipes).  
De hoogste aantallen (42 ex.) zijn vastgesteld in de grazige bermen van de taxibaan van het vliegveld 
(DG6), wat perfect aansluit bij de habitatvoorkeur van deze soort.  
Veel opmerkelijker is dat quasi evenveel dieren (41 ex.) zijn gevangen in DG5, een nog quasi kaal 
terrein. Enerzijds is het zo dat de Dikpootpanterspin volgens Maelfait et al. (1998) inderdaad een 
voorkeur heeft voor plekken kale bodem binnen droge schrale graslanden, maar anderzijds stelden we 
eerder vast dat de soort al te open situaties vermijdt, bijvoorbeeld in het ANB gebied Most-Keiheuvel 
(Lambrechts et al. 2019). Op drogere en kalere plaatsen wordt A. cuneata, de Dikpootpanterspin, 
‘vervangen’ door de nauw verwante Paaspanterspin, Alopecosa barbipes (Roberts, 1998). 
 
Arctosa leopardus, de Moswolfspin, is een soort met een kenmerkend uiterlijk die een voorkeur heeft 
voor nat voedselarm grasland met pollenvegetatie (Maelfait et al. 1998) terwijl ze volgens Roberts 
(1998) vooral in mosrijke venen algemeen kan zijn. Lambrechts & Janssen stelden in meerdere studies 
vast dat er een duidelijke voorkeur is voor schaars begroeide (niet beboste) natte terreinen (dus met 
veel kale natte plekken).  
In voorliggend onderzoek in 2021 in Drongengoed zijn in totaal 34 Moswolfspinnen gevangen. Bijna 
alle dieren (33 ex.) zijn vastgesteld in het nat terrein waar recent natuurherstel plaatsvond (DG1), wat 
perfect overeenstemt met de habitatvoorkeur van de Moswolfspin.  
In de vochtige heide, meer bepaald in schraal begroeide gechopperde deel (DG3), is slechts één enkele 
Moswolfspin gevangen, terwijl deze locatie ook wel geschikt lijkt, in het bijzonder de ven-oever.  
 
Pardosa lugubris, de Zwartstaartboswolfspin, en Pardosa saltans, de Zwarthandboswolfspin, zijn 2 
sterk gelijkende ‘bosrandsoorten’ waarvan er in Vlaanderen een relatief groot aantal vindplaatsen 
bekend zijn. P. lugubris komt plaatselijk abundant voor in bossen op zandbodem, vb. op het Kempens 
plateau. P. saltans zou de ecologische tegenhanger zijn in bossen op voedselrijkere bodem. Soms 
worden ze samen aangetroffen, zoals in het Butselbos in Boutersem (Lambrechts et al. 2017).  
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Recent is een toename van P. saltans op zandbodems in Limburg vastgesteld, met bijvoorbeeld hoge 
aantallen in de Maastrichterheide in Peer (82 mannetjes en 71 wijfjes) (data Marc Janssen) en het 
opduiken op ecoduct Kikbeek in Maasmechelen in 2020, terwijl ze daar ontbrak tijdens drie eerdere 
onderzoeksjaren 2007, 2009 en 2013 (Lambrechts et al. 2021). 
In een ANB-gebied in de Antwerpse Kempen, meer bepaald Wortel Kolonie, werd een gelijkaardig 
fenomeen vastgesteld (Lambrechts et al. 2022). Daar ondergingen beide soorten zeer markante 
aantalsveranderingen in de periode 2011 – 2020. 

• De Zwarthandboswolfspin (P. saltans) kende er een zeer sterke toename. Anno 2011 was ze 
niet vastgesteld, maar in 2020 was het de talrijkst aangetroffen spinnensoort (982 ex.; één 
op 4 gevangen spinnen in 2020 behoorde tot deze soort. 

• De Zwartstaartboswolfspin (P. lugubris) kende daarentegen een sterke afname. Het was in 
2011 de talrijkst gevangen spinnensoort in het gebied (met 643 exemplaren). In 2020 zijn 
‘slechts’ 109 dieren gevangen, waarmee het dat jaar de zevende talrijkst gevangen soort was.  

 
In voorliggend onderzoek in 2021 in Drongengoed zijn beide soorten, Pardosa lugubris, de 
Zwartstaartboswolfspin, en Pardosa saltans, de Zwarthandboswolfspin, in vergelijkbare aantallen 
aangetroffen bovenop de wallen van de voormalige munitiedepots (DG2), nl resp. 6 en 5 exemplaren. 
Daarbuiten is slechts een enkel exemplaar P. lugubris gevonden in de grazige bermen van de taxibaan 
van het vliegveld (DG6; 1 ex.), allicht een zwerver vanuit de aanpalende bosrand.  
 
 

 
Figuur 22: Pardosa saltans, de Zwarthandboswolfspin, neemt in de Kempen toe ten koste van haar 

dubbelganger, P.lugubris. In Drongengoed zijn beide soorten in lage aantallen aangetroffen.  Foto Gilbert Loos 
(Beeldbank ARABEL). 
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Phegra fasciata, de Gestreepte springspin, staat bekend om haar binding aan plekken kale bodem in 
droge voedselarme graslanden (Maelfait et al., 1998). Het is positief dat deze fraaie springspin in 
Drongengoed een populatie heeft in de grazige bermen van de taxibaan van het vliegveld (DG6; 5 ex. 
gevangen) én dat ze reeds de recente natuurherstel locatie DG5 koloniseerde (2 ex. gevangen). 
 
Xerolycosa nemoralis, de Bosrandwolfspin, is –zoals de naam reeds aangeeft – een typische bosrand-
soort van droge loofbossen, vergelijkbaar met de hierboven besproken wolfspinnen Pardosa lugubris 
en Pardosa saltans. De Bosrandwolfspin is dan ook op dezelfde locatie in Drongengoed het meest 
talrijk aangetroffen, meer bepaald bovenop de wallen van de voormalige munitiedepots (DG2; 10 
exemplaren). Voorts is er telkens een enkel dier gevonden in DG5 en DG7. Mogelijk betreffen dit 
zwervende dieren.  
 
Zeldzaam 
 
Pardosa tenuipes, de Noordelijke veldwolfspin, heeft (had) bij ons haar noordgrens en in Nederland 
is (was) ze enkel in Zuid-Limburg gevonden (Roberts, 1998). De soort is recent sterk toegenomen en 
wordt tegenwoordig vaak in hoge aantallen gevonden, in heel Vlaanderen.  
Reeds in 2005 was dit de talrijkst gevangen soort (1551 ex.) bij een bodemvalonderzoek, meer bepaald 
in het VNR Zwinduinen en –polders. Er zijn toen bijzonder hoge aantallen gevonden in een nat, kort 
gegraasd grasland in de Kleyne Vlakte (Lambrechts et al., 2007). 
In 2021 was de Noordelijke veldwolfspin de tweede talrijkst gevangen spinnensoort, met 1078 
exemplaren (22% van alle gevangen spinnen), in een bodemvalonderzoek in het Zwin (o.a. in de Zwin 
uitbreiding) (Cosyns et al. 2022).  
Ook in voorliggend onderzoek in 2021 in Drongengoed was het de talrijkst gevangen spinnensoort.  
Er zijn 240 exemplaren gevangen, op zes van de zeven onderzochte locaties. De hoogste aantallen 
komen voor in het nat terrein waar recent natuurherstel plaatsvond (DG1; 161 ex. gevangen), wat 
overeenstemt met de habitatvoorkeur van de Noordelijke veldwolfspin. De soort wordt geregeld in 
hoge aantallen samen met de Moswolfspin aangetroffen, en dat is ook in DG1 het geval. 
We vonden ook veel Noordelijke veldwolfspinnen in het gechopperde deel van de vochtige heide (DG3; 
67 ex.), terwijl er in het niet-gechopperde – en dus veel dichter begroeide - deel DG4 slechts een enkel 
dier is gevangen.  
 
Onvoldoende gekend 
 
Hahnia pusilla, het Kleinste kamstaartje, is wijd verspreid in de Benelux, maar wordt slechts plaatselijk 
aangetroffen, soms wel in hoge aantallen. Meestal op vochtige plekken (Roberts, 1998). In Vlaams-
Brabant bekend van meerdere bossen, zoals het Heibos in Kortenaken (Lambeets et al. 2008), 
Butselbos (Boutersem), Gravenbos (Grimbergen) en Hellebos (Kampenhout) (Lambrechts et al. 2017). 
We vonden het Kleinste kamstaartje op 4 locaties in Drongengoed in lage aantallen, telkens slechts 
één exemplaar. De soort komt er dus wijd verspreid voor.  
 
Sintula cornigera, het Hoornpalpje, is bekend van vochtige graslanden en venen (Hanggi et al. 1995). 
In Drongengoed is de soort op 2 nabij elkaar gelegen locaties aangetroffen, in de droge heide DG7 (3 
ex.) en in de grazige bermen van de taxibaan van het vliegveld (DG6; 1 ex.).    
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3.1.5 Samenvatting en conclusies 
 
We vingen bij voorliggend onderzoek in 2021 op 7 locaties in het Drongengoed, 1.292 spinnen met 
bodemvallen, verdeeld over 63 soorten. Hiervan zijn 12 soorten op de Rode Lijst opgenomen: drie 
soorten zijn ‘bedreigd’ (Haplodrassus silvestris, Ozyptila sanctuaria en Trachyzelotes pedestris), zes 
soorten zijn ‘kwetsbaar’ (Alopecosa cuneata, Arctosa leopardus, Pardosa lugubris, Pardosa saltans, 
Phlegra fasciata en Xerolycosa nemoralis), één soort is ‘zeldzaam’ (Pardosa tenuipes) en twee soorten 
zijn ‘onvoldoende gekend’ (Hahnia pusilla en Sintula cornigera).  
 
Ondanks het feit dat we 7 open, niet-beboste ecotopen onderzochten, is bijna de helft (4 van de 9) van 
de aangetroffen Rode Lijst spinnensoorten kenmerkend voor bos(randen). Dit illustreert vooral de 
uitgebreide bosmatrix waarin de onderzochte open ecotopen zich bevinden.  
Van die vier aangetroffen bossoorten zijn er wel drie typisch voor bosranden. De waarde van het 
gebied voor spinnen zit niet enkel in de bossen of in de open ecotopen, maar ook in de vele (kilometers) 
overgangen tussen beide vegetatiestructuren!  
 
Anderzijds weerspiegelt het relatief beperkte aantal Rode Lijst soorten van open terrein ook het 
recente natuurherstel van bepaalde van deze open ecotopen, waardoor er vooralsnog slechts weinig 
kenmerkende soorten van open terrein aanwezig zijn, en mogelijk eerder nog relicten van het beboste 
verleden.  
Toch hadden we op bepaalde locaties, zoals de vochtige heide (DG3 en DG4), de droge heide (DG7) en 
in het grasland langs de taxibaan (DG6) meer kenmerkende (Rode Lijst) spinnensoorten verwacht. De 
resultaten zijn in dat opzicht wat tegenvallend, als we vergelijken met de vele andere gebieden in 
Vlaanderen die we reeds onderzochten op spinnen, én met de grootte en bepaalde andere 
natuurwaarden van het gebied. Toch moeten we ook benadrukken dat we slechts een beperkte 
steekproef namen: 7 (punt)locaties zijn (slechts) drie maanden onderzocht. Zonder twijfel zijn er nog 
(tal van) interessante soorten aanwezig die (nog) niet vaststelden. 
 
Er ontbreken nog veel kenmerkende soorten, van:  

• Droge heide: in heidegebieden in de Kempen kunnen tientallen Rode Lijst soorten gevonden 
worden. Hiervan hadden we bepaalde niet al te zeldzame soorten, zoals de Heidesteatoda 
(Asagena phalerata), zeker verwacht aan te treffen.  

• Droge voedselarme graslanden: op de Rode Lijst van spinnen van Vlaanderen staan tientallen 
soorten met voorkeur voor dit ecotoop. Een aantal daarvan komen wijd verspreid over 
Vlaanderen voor en we hadden verwacht meer soorten aan te treffen in Drongengoed. We 
denken aan soorten als Duinkampoot (Zelotes electus) en Steppekampoot (Zelotes petrensis).  

 
Als men een idee wil krijgen van doelsoorten, verwijzen we onder meer naar onderzoeken in deze 
gebieden:  

• Vloethemveld (Zedelgem): dit is allicht het best ontwikkelde heidegebied in West-Vlaanderen, 
met eveneens veel recent natuurherstel (Zwaenepoel et al. 2014a), en kan als voorbeeld 
dienen voor de open ecotopen in Drongengoed. Er zijn in Vloethemveld tal van Rode Lijst 
spinnen aangetroffen bij onderzoek door Lambrechts et al. (2014), die als doelsoorten voor 
Drongengoed kunnen vooropgesteld worden, zoals Arctosa perita, Atypus affinis, 
Cheiracanthium virescens, Drassodes pubescens, Hahnia nava, Ozyptila atomaria, Pardosa 
hortensis, Syedra gracilis, Xerolycosa miniata en Xysticus ferrugineus.  

• Klein Schietveld (Brasschaat). Dit is relevant voor Drongengoed omdat er in dit gebied ook een 
vliegveld / startbaan ligt met aanpalende schrale graslanden. Klein Schietveld en Drongengoed 
huisvesten trouwens beiden een populatie van de bijzondere Aardbeivlinder (Van de 
Kerckhove 2003; Adriaens et al. 2013). Bij onderzoek door Lambrechts et al. (2012) zijn op drie 
onderzochte locaties op het vliegveld van het Klein Schietveld in totaal 25 verschillende Rode-
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lijstspinnen genoteerd. Dit illustreert dat Drongengoed soortenarmer is op dat vlak, maar we 
dienen wel te benadrukken dat er in Drongengoed slechts één locatie is onderzocht. Het zou 
waardevol zijn om bij toekomstige monitoring in Drongengoed nog een tweetal 
referentielocaties langs de startbaan ook te onderzoeken.  

• Most Keiheuvel (Balen). Dit ANB gebied is absolute top qua biodiversiteit. Twee jaar onderzoek 
(in 2014 en 2018) door Lambrechts et al. (2015, 2019) bracht de aanwezigheid van vele 
tientallen Rode Lijst spinnen aan het licht, waaronder tal van in België uiterst zeldzame 
soorten. Voor alle duidelijkheid: we verwachten de meeste van deze soorten niet in 
Drongengoed, we geven dit mee om aan te tonen dat de Kempen erg rijk zijn op dat vlak. 

 
Geen van de 18 Oost-Vlaamse PPS-spinnen (zie Adriaens et al. 2013) is bij voorliggend onderzoek 
aangetroffen in Drongengoed.  
 
We onderzochten in Drongengoed een mix van wat ‘oudere’ locaties (de wallen van de munitiedepots, 
DG2; de vochtige heide DG3 en DG4; de bermen van de taxibaan DG6; de droge heide DG7) en zeer 
recent herstelde terreinen (DG1, DG5). 
De ‘oudere’ locaties onderzoeken was noodzakelijk als ‘referentie’. De recent herstelde terreinen gaan 
nog sterk evolueren: hun fauna gaat nog sterk wijzigen, in navolging van de vegetatiewijzigingen.  
Let op: geen enkele van de ‘oudere’ locaties is als een echt onverstoorde referentielocatie te 
beschouwen. Geen enkele van deze locaties is namelijk al decennia lang in een continu en stabiel 
beheerde toestand, zonder grote ingrepen of verstoringen. Zo zijn de vochtige (DG3 en DG4) en droge 
heide (DG7) hersteld vanuit bosaanplant. De bermen van de taxibaan zijn dan weer bemest geweest, 
wat een enorme impact heeft op de vegetatiestructuur, en op die manier op de spinnenfauna.  
Locatie DG2, bovenop de wallen van de voormalige munitiedepots (DG2), kan als de beste 
referentielocatie beschouwd worden: de munitiedepots liggen er al ‘relatief lang’ en zijn ‘relatief 
ongestoord’ (pers. med. A. Zwaenepoel en H. Vansteenbrugge). 
 
Er zijn om budgettaire redenen slechts 7 locaties met bodemvallen onderzocht. Maar er vond in 
Drongengoed natuurherstel op vrij grote schaal plaats. Veel locaties waren anno 2021 nog in complete 
pionierssituatie, en dus was het weinig zinvol om al deze locaties te onderzoeken met zulk een 
arbeidsintensieve methodiek als bodemvallen. Met één vochtige (DG1) en één droge (DG5) pionier-
locatie hebben we wel een (weliswaar zeer steekproefgewijze) kijk op de aanwezige pionierssoorten. 
De locaties met natuurherstel kunnen echter verschillend evolueren en in de toekomst is het wel 
relevant om gericht een groter aantal locaties met natuurherstel te monitoren. Onze suggestie zou 
zijn: 

• twee referentielocaties die we bij voorliggend onderzoek niet onderzochten: vb. de twee 
botanisch best ontwikkelde locaties langs de startbaan; 

• twee referentielocaties die we bij voorliggend onderzoek wél onderzochten; deze opnieuw als 
referentie onderzoeken; 

• zes locaties die recent natuurherstel kenden. 
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3.2 Loopkevers 
 
3.2.1 Algemene bevindingen 
 
We vingen bij voorliggend onderzoek, van 7 locaties in 2021 in het Drongengoed, 698 loopkevers met 
bodemvallen, verdeeld over 37 soorten.  
De gevangen loopkeversoorten, en hun aantallen per locatie, worden weergegeven in Tabel 2, met 
vermelding van de status in Vlaanderen volgens de meest recente Rode Lijst (Desender et al., 2008). 
Er zijn volgens de Rode Lijst 8 soorten die een status hebben die aangeeft dat ze of zeldzaam zijn of in 
min of meerdere mate bedreigd.  
Een overzicht van de waargenomen Rode Lijstsoorten, verdeeld over de categorieën, geeft volgend 
beeld:  

• Zeldzaam (Z): 7 soorten: Amara convexior, Amara tibialis, Bembidion mannerheimi, Bradycellus 
ruficollis, Harpalus luteicornis, , Microlestes minutulus en Notiophilus quadripunctatus;  

• Achteruitgaand (A): 1 soort: de Groene zandloopkever (Cicindela campestris). 
 
Daarnaast was er nog een soort die we op terrein waarnamen, maar niet met bodemvallen vingen: de 
Bronzen zandloopkever (Cicindela hybrida). Ook deze staat als ‘Achteruitgaand’ op de Rode Lijst.  
 
Soorten opgenomen in de categorie ‘zeldzaam’ (Z) en ‘achteruitgaand’ (A) zijn sensu stricto geen ‘Rode 
Lijstsoorten’. Het betreffen in voorliggend onderzoek echter veelal habitatspecialisten. Vandaar dat de 
‘zeldzame’ soorten hier als doelsoorten voor het natuurbehoud kunnen beschouwd worden en als 
indicatoren voor evaluatie van de aanwezige ecotopen (en gevoerde inrichtingsmaatregelen). 
 
De Veelkleurige kielspriet (Pterostichus versicolor) is de talrijkst aangetroffen loopkeversoort in ons 
onderzoek: de 314 exemplaren representeren 45% van al de gevangen loopkevers. De soort is als enige 
loopkeversoort van het onderzoek op alle 7 met bodemvallen onderzochte locaties aangetroffen.  
De tweede talrijkst aangetroffen soort, en tevens de enige andere soort waarvan meer dan 30 ex. zijn 
gevangen gedurende het onderzoek, is de Groene zandloopkever (124 ex. gevangen).   
 
Volgens Waarnemingen.be zijn 40 soorten loopkevers vastgesteld in Drongengoed (zie 
https://waarnemingen.be/locations/28734/ en https://waarnemingen.be/locations/28734/species/).   
 
Volgende soorten zijn vermeldenswaard:     

• Oeverbontloper (Anthracus consputus) (Synoniem: Acupalpus consputus); 
• Kleine poppenrover (Calosoma inquisitor): meerdere waarnemingen in 2021 en 2022, met 

bewijsfoto’s.  
• Goudglanzende loopkever (Carabus auronitens): meerdere waarnemingen in de periode 2018 

– 2022, door boswachter Hans Vansteenbrugge, met bewijsfoto’s. Dit was in deelgebied 
Koningsbos, relatief ver van de door ons onderzochte locaties. 

• Heidespiegelloopkever (Notiophilus germinyi).  
 
Ook relevant is de fauna van het aanpalende Maldegemveld. Volgens Waarnemingen.be zijn daar 
reeds 63 soorten loopkevers vastgesteld (zie https://waarnemingen.be/locations/107760/ en 
https://waarnemingen.be/locations/107760/species/).      
 
  

https://waarnemingen.be/locations/28734/
https://waarnemingen.be/locations/28734/species/
https://waarnemingen.be/locations/107760/
https://waarnemingen.be/locations/107760/species/
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Tabel 2: Loopkevers gevangen in de periode eind maart – eind juni 2021 in het Drongengoed, met 7 reeksen 
bodemvallen (DG1 – DG7). 

Soort / Locatie 
Rode 
Lijst DG1 DG2 DG3 DG4 DG5 DG6 DG7 Totaal 

Abax ater     1       1   2 
Acupalpus dubius   5 1 2 6       14 
Acupalpus flavicollis   1             1 
Agonum sexpunctatum   28 1 1         30 
Amara aenea             6   6 
Amara communis               1 1 
Amara convexior Z         2 1   3 
Amara lunicollis     2 1 1 4 17 1 26 
Amara ovata     4           4 
Amara tibialis Z   1           1 
Bembidion lampros   3   2 5     5 15 
Bembidion mannerheimi Z     1 2   1 1 5 
Bradycellus harpalinus   1 2         1 4 
Bradycellus ruficollis Z             1 1 
Carabus granulatus   2   1 1       4 
Cicindela campestris A   37 33 2 19 13 20 124 
Dyschirius globosus       3 3     1 7 
Harpalus affinis     1           1 
Harpalus latus           3 9   12 
Harpalus luteicornis Z         1 11   12 
Harpalus rubripes     1       1   2 
Harpalus tardus     1       2   3 
Microlestes minutulus Z           2   2 
Nebria brevicollis   8 4 2 1 3 2   20 
Nebria salina   1 14 8   1     24 
Notiophilus palustris   2       1     3 
Notiophilus quadripunctatus Z         1   1 2 
Notiophilus rufipes     1           1 
Pterostichus cupreus   1 2   5 1 1 1 11 
Pterostichus minor   4     1   1 1 7 
Pterostichus nigrita     1           1 
Pterostichus rhaeticus   28           1 29 
Pterostichus strenuus               2 2 
Pterostichus versicolor   12 20 39 89 21 122 11 314 
Stenolophus mixtus     1           1 
Syntomus foveatus     1           1 
Syntomus truncatellus             2   2 
                    
Aantal exemplaren   96 96 93 116 57 192 48 698 
Aantal soorten   13 19 11 11 11 16 14 37 
Aantal Rode Lijst-soorten    0 2 2 2 4 5 4 8 

 
LEGENDE:  Rode Lijst:  A: Achteruitgaand; Z: Zeldzaam. 
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3.2.2 Vergelijking van de met bodemvallen onderzochte locaties op hun 

loopkeverfauna 
 
Het aantal met bodemvallen gevangen loopkevers per locatie varieert tussen 48 exemplaren in de 
droge heide (DG7) en 57 ex. in de pionierssituatie op de recente plagplaats DG5 enerzijds (het laagste 
aantal), en 192 ex. in de grazige bermen van de taxibaan van het vliegveld (DG6) anderzijds (met 
hoogste aantal). Erg gelijkaardige aantallen op de 4 andere locaties.  
 
Het hoogste aantal loopkeversoorten per locatie (19 soorten) in voorliggend bodemvalonderzoek is 
aangetroffen bovenop de wallen van de voormalige munitiedepots (DG2). Daarop volgde de grazige 
bermen van de taxibaan van het vliegveld (DG6), met 16 soorten.  
Het minst aantal loopkeversoorten (11 soorten) is gevangen op 3 van de 7 locaties, meer bepaald op 
de 2 sites van dezelfde vochtige heide (DG3 en DG4) en in de pionierssituatie op de recente plagplaats 
DG5.  
 
Het aantal gevangen Rode Lijstsoorten varieert tussen 0 en 5.  
Er zijn geen Rode Lijst loopkevers gevangen in het nat terrein met natuurherstel (DG1). Enerzijds is dat 
verrassend, omdat er een groot aantal loopkeversoorten – en ook heel wat Rode lijst soorten – typisch 
zijn voor natte pionierssituaties, bijvoorbeeld voor oevers van stromend en / of stilstaand water. Een 
flink deel hiervan is bovendien gevleugeld, en mobiel, en kan nieuwe terreinen koloniseren. Het gaat 
onder meer over soorten uit de soortenrijke genera Bembidion en Agonum.  
Anderzijds is dit terrein pas recent uit natuurherstel ontstaan, en zijn er binnen het gebied 
Drongengoed geen / weinig goed ontwikkelde natte terreinen met veel kale bodem aanwezig.  
Bovendien leven een deel van deze soorten kort bij de waterlijn, en hebben wij de bodemvallen niet 
vlakbij deze waterlijn gezet om hun functioneren niet in gevaar te brengen (na regenval).  
 
Het hoogste aantal gevangen Rode Lijstsoorten is 5, in de grazige bermen van de taxibaan van het 
vliegveld (DG6). Droge schrale graslanden herbergen veel Rode Lijst loopkeversoorten, en op zich 
hadden we daar eigenlijk nog meer Rode Lijst soorten verwacht. 
Er zijn 2 locaties waar 4 Rode Lijstsoorten zijn gevonden: 

• op de recente plagplaats DG5. Zeer positief dat deze droge pionierssituatie zo snel 
gekoloniseerd wordt door bijzondere soorten! 

• in de droge heide DG7. 
 
 
3.2.3 Soortbesprekingen 
 
Eerst bespreken we de ecotoopvoorkeur volgens de literatuur, vervolgens onze eigen bevindingen in 
het studiegebied Drongengoed.  
 
Zeldzaam 
 
Amara convexior, de Rechte glimmer, is een soort van droge, schrale graslanden, die een vrij sterke 
achteruitgang kende en was daarom in de eerste Rode Lijst als ‘kwetsbaar’ is opgenomen (Desender 
et al. 1995). De soort is macropteer. De soort is voor 1950 in 59 atlashokken in België gevonden, tussen 
1950 en 1980 in 29 atlashokken en in de periode 1980 – 2007 in 53 hokken (Desender et al. 2008). 
In Drongengoed zijn 3 exemplaren Rechte glimmer vastgesteld, waarvan 2 op de recente plagplaats 
DR5 en 1 in de grazige bermen van de taxibaan van het vliegveld (DG6).  
 
Amara tibialis, de Dwergglimmer, is een xerofiele (droogteminnende) soort van zeer open, droge, 
zonnige bodem met een vrijwel altijd korte, maar soms vrij dichte vegetatie van grassen of Struikheide 
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(Turin 2000). Ze is macropteer en zou zich vrij goed kunnen verbreiden. Ze is voor 1950 in 19 
atlashokken in België gevonden, tussen 1950 en 1980 in 18 atlashokken en in de periode 1980 – 2007 
in 56 hokken (Desender et al. 2008). 
In Drongengoed is slechts één exemplaar Dwergglimmer vastgesteld, bovenop de wallen van de 
voormalige munitiedepots (DG2). 
 
Bembidion mannerheimi, de Moerasbospriemkever, wordt door Desender et al. (2008) een stenotope 
bossoort genoemd. De soort is voor 1950 in 65 atlashokken in België gevonden, tussen 1950 en 1980 
in 19 atlashokken en in de periode 1980 – 2007 in 93 hokken, wijd verspreid over het hele land. 
Turin (2000) noemt het een soort van matig vochtige, beschaduwde terreinen, waar hij tussen strooisel 
op schaars begroeide plekken leeft, meer bepaald in vochtige loofbossen op humusrijke bodem. Het is 
een brachyptere soort, die sterk gereduceerde vleugels heeft. Het is een slechte verbreider.  
We vingen 5 exemplaren Moerasbospriemkever in het Drongengoed, verspreid over 4 locaties; meest 
op de beide locaties in de vochtige heide (DG3 en DG4; 3 ex.), ook in de droge heide (DG7, 1 ex.) en in 
de grazige bermen van de taxibaan (DG6, 1 ex.).   
De soort is ook in het Maldegemveld (https://waarnemingen.be/observation/105993611/) 
vastgesteld. 
 
Bradycellus ruficollis, de Heiderondbuik, leeft bijna uitsluitend op heiden (vooral droge 
struikheidevegetaties) met een voorkeur voor een goed ontwikkelde humuslaag. Open 
(naald)bosaanplanten op zand scoren ook goed (Turin 2000). Ondanks het feit dat adulten het hele 
jaar door gevonden kunnen worden, is de soort uitgesproken winteractief.  
Het is een macroptere soort, maar de vliegspieren zijn sterk gereduceerd. Desender (cit. In Turin 2000) 
betwijfelt of waarnemingen uit raamvallen als bewijs voor vliegwaarnemingen kunnen gebruikt 
worden, omdat de dieren goed kunnen klimmen. 
We stelden de aanwezigheid van de Heiderondbuik in Drongengoed vast, op de plaats waar men haar 
zou verwachten obv haar ecotoopvoorkeur, meer bepaald in de droge heide (DG7, 1 ex.).  
 
Harpalus luteicornis, de Geelsprietkruiper, is in België bekend van 10 UTM-hokken (van 5x5km) vóór 
1950, vier hokken tussen 1950 en 1980 en 18 hokken tussen 1980 en 2007. De soort is recent dus wat 
meer gevangen, en verspreid over Vlaanderen. Er is helemaal geen zwaartepunt in de Kempen te 
vinden (Desender et al. 2008). De soort is zelfs opvallend afwezig in tal van bodemvalonderzoeken in 
Limburgse heidegebieden (o.a. Lambrechts et al. 2000a,b; Lambrechts 2002, Lambrechts et al. 2004). 
Harpalus luteicornis stond op de eerste Rode Lijst in de categorie ‘waarschijnlijk bedreigd’ (Desender 
et al. 1995). 
De Geelsprietkruiper is zeer zeldzaam in Nederland, verspreid over het land. Ze komt voor in lichtrijke 
bossen en op zandige, ruderale, open terreinen (Muilwijk et al. 2015). 
We vinden de soort recent veel vaker. Enkele voorbeelden: 

• Op het ecoduct De Munt in Hoogstraten (prov. Antwerpen) is de soort in hoge aantallen 
aangetroffen tijdens de T7 in 2018. Het was daar de derde talrijkst aangetroffen 
loopkeversoort in het onderzoek, met in totaal 113 exemplaren (Feys et al. 2019).  

• Een jaar later, in 2019, vonden we (één exemplaar van) de Geelsprietkruiper op het slechts 
één jaar eerder aangelegde ecoduct Groenendaal in Zoniënwoud (Feys et al. 2020). 

• Anno 2004 zijn er door Desender et al. (2004) 33 exemplaren wijd verspreid over 11 locaties 
gevangen in 26 onderzochte wegbermen van de R0 Ring rond Brussel, waarmee het toen de 
tweede talrijkst gevangen Rode Lijst soort was. Bij een identieke herhaling van dat onderzoek 
anno 2020 is de Geelsprietkruiper nog steeds de tweede talrijkst gevangen Rode Lijst soort, 
maar met véél hogere aantallen. Er zijn namelijk 296 individuen gevonden, verspreid over 16 
van de 26 onderzochte locaties (Steeman et al. 2021).  

 
In Drongengoed zijn 12 exemplaren Geelsprietkruiper vastgesteld, waarvan 11 in de grazige bermen 
van de taxibaan van het vliegveld (DG6) en één enkel dier op de recente plagplaats (DG5).  

https://waarnemingen.be/observation/105993611/
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Microlestes minutulus, de Kleine dwergloper, wordt xerofiel en heliofiel genoemd (droogte- en 
zonminnend). De voorkeur gaat uit naar vrij droge, open en zonnige plaatsen op zandige of 
grindachtige, soms kleiige, bodem, met ijle vegetatie (Turin 2000).  
Ook deze soort slaagde er zeer snel in om het ecoduct Groenendaal te koloniseren. We vingen drie 
exemplaren centraal op het ecoduct (Feys et al. 2020). Desender et al. (2004) vingen slechts 2 
exemplaren Microlestes minutulus in de bermen van de R0. Anno 2020 zijn er niet minder dan 68 
exemplaren Microlestes minutulus gevangen, verspreid over het grootste deel van de R0-bermen. 
In Drongengoed is slechts één ex. Kleine dwergloper vastgesteld, in de grazige bermen van de taxibaan 
van het vliegveld (DG6).  
 
Notiophilus quadripunctatus, de Vierpuntspiegelloopkever, wordt door Desender et al. (2008) een 
kenmerkende soort van bossen genoemd, vooral op zwaardere bodems. De soort is in de periode 1980 
- 2007 slechts van 35 UTM hokken in heel België bekend. In Nederland is de soort echter nog veel 
zeldzamer en pas in 2014 met zekerheid vastgesteld (Heijerman & Aukema, 2014). De soort is makkelijk 
te verwarren met Notiophilus biguttatus. Daardoor is ook de in de literatuur vermelde ecologie kritisch 
te bekijken.  
Notiophilus quadripunctatus heeft waarschijnlijk een erg groot verbreidingsvermogen, gezien het 
voorkomen op eilanden en de vangst van een exemplaar op 1700 m hoogte in Liechtenstein (Heijerman 
& Aukema, 2014).  
We vingen in 2020 twee exemplaren Notiophilus quadripunctatus in grazige bermen van de R0 te St 
Stevens Woluwe (Steeman et al. 2021) en één exemplaar in een lage open struikheidevegetatie op het 
ecoduct Kikbeek (Maasmechelen) (Feys et al. 2021). 
In Drongengoed is op 2 locaties één ex. Vierpuntspiegelloopkever vastgesteld, op de recente plagplaats 
(DG5) en in de droge heide (DG7). 
 
Achteruitgaand 
 
Cicindela campestris, de Groene zandloopkever, is in Nederland de meest eurytope 
zandloopkeversoort die in hoogveen, natte en droge heide en op paden in lichte bossen voorkomt 
(Turin 2000). Binnen droge heide is de soort het talrijkst in lage heidevegetaties, maar kan ook gezien 
worden op kleine open plaatsen te midden van een hoge, dichte struikheidevegetatie (Lambrechts et 
al. 2000a). Het is een soort die zich snel kan verspreiden en zich goed kan handhaven in dynamische 
milieus.  
De Groene zandloopkever was in het Drongengoed de tweede talrijkst aangetroffen loopkeversoort 
met het bodemvalonderzoek. Er zijn niet minder dan 124 ex. gevangen, verspreid over 6 van de 7 
onderzochte locaties. Er zijn flinke aantallen vastgesteld op droge, schraal begroeide plekken, zoals 
bovenop de wallen van de voormalige munitiedepots (DG2; 37 ex.) en op de recente plagplaats (DG5; 
19 ex.). In de vochtige heide zijn er veel meer Groene zandloopkevers gevonden in de schraler 
begroeide, recent gechopperde zone (DG3, 33 ex.) dan in de aanpalende wat dichtere vegetatie (DG4, 
2 ex.). We hadden deze makkelijk herkenbare soort reeds in hoge aantallen vastgesteld bij het plaatsen 
van de bodemvallen op deze locatie (zie https://waarnemingen.be/observation/209680716/). 
In de droge heide zijn heel wat dieren gevangen op de open plekjes tussen de hoge Struikheide (DG7; 
20 ex.), evenals in het aanpalende schrale grasland langs de taxibaan (DG6; 13 ex.). De talrijke 
aanwezigheid in de droge heide was ook al duidelijk bij het plaatsen van de bodemvallen (zie 
https://waarnemingen.be/observation/209680665/).  
We hadden de soort eveneens verwacht op locatie DG1, want hoewel dit vochtig tot nat terrein is, is 
daar veel kale bodem aanwezig. Maar dit was dus de enige locatie die we met bodemvallen 
onderzochten waar we de soort niet aantroffen.   
 

https://waarnemingen.be/observation/209680716/
https://waarnemingen.be/observation/209680665/
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De vele waarnemingen (112 wn. van naar schatting 573 ex.) in Waarnemingen.be sinds 2008 illustreren 
ook de talrijke aanwezigheid van de soort in Drongengoed en geven een nog betere kijk op de 
verspreiding. Zie:  
https://waarnemingen.be/locations/28734/observations/?species=1446&date_after=2008-05-
05&date_before=2022-07-05&view_type=as_map&advanced=on). 
  
In het aanpalende Maldegemveld zijn zelfs nog meer waarnemingen (203 wn. Van 1420 ex.) 
geregistreerd in Waarnemingen.be, wat een indrukwekkende verspreidingskaart oplevert. Zie 
https://waarnemingen.be/locations/107760/observations/?species=1446&date_after=2005-08-
17&date_before=2022-06-04&view_type=as_map&advanced=on.  
 
 

 
Figuur 23: de Groene zandloopkever is een mobiele soort die in Drongengoed wijd verspreid en talrijk voorkomt, 

en die makkelijk nieuwe terreinen koloniseert, na natuurherstel in de open, voedselarme, droge tot vochtige sfeer. 
Foto Maarten Jacobs.  

 
 
Cicindela hybrida, de Bastaardzandloopkever, is meer gebonden aan open, zandige plaatsen dan de 
Groene zandloopkever. Dat komt in heidegebieden sterk tot uiting, doordat de soort beperkt is tot 
plekken met los zand (plagplaatsen, paadjes, stuifzand). 
We vonden de soort niet in de bodemvallen in Drongengoed, maar Jorg Lambrechts, Arnout 
Zwaenepoel en Hans Vansteenbrugge noteerden haar meermaals tijdens terreinbezoeken, in lage 
aantallen. Zie:  
https://waarnemingen.be/locations/28734/observations/?species=1450&date_after=2011-04-
20&date_before=2021-03-30&advanced=on.   
 
  

https://waarnemingen.be/locations/28734/observations/?species=1446&date_after=2008-05-05&date_before=2022-07-05&view_type=as_map&advanced=on
https://waarnemingen.be/locations/28734/observations/?species=1446&date_after=2008-05-05&date_before=2022-07-05&view_type=as_map&advanced=on
https://waarnemingen.be/locations/107760/observations/?species=1446&date_after=2005-08-17&date_before=2022-06-04&view_type=as_map&advanced=on
https://waarnemingen.be/locations/107760/observations/?species=1446&date_after=2005-08-17&date_before=2022-06-04&view_type=as_map&advanced=on
https://waarnemingen.be/locations/28734/observations/?species=1450&date_after=2011-04-20&date_before=2021-03-30&advanced=on
https://waarnemingen.be/locations/28734/observations/?species=1450&date_after=2011-04-20&date_before=2021-03-30&advanced=on
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Momenteel niet bedreigd 
 
Abax ater, Gewone breedborst, is een eurytope bossoort, met de hoogste dichtheden in matig 
vochtige bossen, minder in vochtige tot natte bossen. Daarbuiten kan men de soort in diverse 
beschaduwde terreintypes zoals heide en grasland aantreffen, soms als zwerver vanuit bossen waar 
de reproductie plaatsvindt. De soort is brachypteer, maar kan goed lopen. Ze is vermoedelijk gevoelig 
voor versnippering van bossen, tenzij deze door hagen of houtkanten verbonden zijn (Turin 2000). 
We vingen bij ons bodemvalonderzoek in Drongengoed op 2 locaties één exemplaar (DG2 en DG6), 
maar allicht is de soort talrijk(er) in de bossen.  
 
Agonum sexpunctatum, de Zespuntsnelloper, wordt getypeerd als eurytoop en heliofiel 
(zonminnend). Open, vochtige, zongeëxponeerde plekjes genieten de voorkeur, bijvoorbeeld langs 
kleine plasjes in heiden en in mindere mate ook in grasland, op zandige bodem. Vegetaties met 
veenmos en een mozaiek van grassen of zegges op veenbodem worden ook bewoond. Oevers 
daarentegen zouden gemeden worden. Het zou een bruikbare indicator zijn van voedselarme, vochtige 
terreinen (Turin 2000). De voorkeur voor open plaatsen kwam in een uitgebreid bodemvalonderzoek 
in natte heide (Lambrechts 2002) duidelijk naar voren: van de 8 vindplaatsen waren er 7 op 
plagplaatsen. Het is een macroptere soort.  
In de eerste Rode Lijst (Desender et al. 1995) stond de Zespuntsnelloper als ‘achteruitgaand’ te boek.  
 

 
Figuur 24: de fraaie Zespuntsnelloper (Agonum sexpunctatum) is in Drongengoed meest talrijk gevangen in een 

nat terrein waar recent natuurherstel plaatsvond. Foto Maarten Jacobs. 
 
 
In voorliggend bodemvalonderzoek in Drongengoed was het de derde talrijkst gevangen soort, na de 
veel talrijkere Veelkleurige kielspriet (P. versicolor) en Groene zandloopkever. Het betreft ‘slechts’ 30 
exemplaren. De Zespuntsnelloper heeft een heel duidelijke voorkeur – volledig in overeenstemming 
met de hierboven beschreven ecotoopkeuze – voor de natte pioniersituatie DG1, alwaar 28 
exemplaren zijn gevangen. In de gechopperde zone van de vochtige heide (DG3) is slechts een enkel 
dier gevangen, terwijl we daar meer exemplaren verwacht hadden.   
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Er zijn ook behoorlijk wat waarnemingen van deze soort uit het nabijgelegen Maldegemveld. Zie: 
https://waarnemingen.be/locations/107760/observations/?species=19293&date_after=2005-08-
21&date_before=2016-07-02&advanced=on.  
 
Carabus granulatus, de Kettingschallebijter (of Gekorrelde schallebijter), is wellicht de talrijkste 
Carabus-soort in Vlaanderen. De soort is gebonden aan vochtige terreinen. Men vindt vooral hoge 
aantallen in natte gebieden met staand dood hout. Men kan soms hoge aantallen samen 
overwinterend achter de schors van een dode boom aantreffen. De Kettingschallebijter is de enige 
Carabus-soort die lang gevleugeld is. 
We vingen in Drongengoed 4 Kettingschallebijters met de bodemvallen, twee in de natte 
pioniervegetatie DG1 en twee in de vochtige heide DG3 en DG4.  
 
Pterostichus rhaeticus, de Heidezwartschild, wordt nog maar vrij recent van de Moerasboszwartschild 
(P. nigrita) onderscheiden. De Heidezwartschild is in Nederland vrij algemeen in oligotrofe terreinen. 
Terwijl P. nigrita eerder voorkomt in meer eutrofe situaties en op zwaardere bodemtypes, is P. 
rhaeticus eerder een veensoort.  
We troffen beide soorten aan in Drongengoed, maar meer Heidezwartschilden (29 ex.) dan 
Moerasboszwartschilden (1 ex.). De Heidezwartschild was de vierde talrijkst gevangen loopkeversoort, 
en - net als voor de zonet besproken Zespuntsnelloper – geldt dat vrijwel alle dieren gevangen zijn in 
de natte pionierssituatie DG1, waar recent natuurherstel plaatsvond. Een enkel dier is gevangen in de 
droge heide (DG7). 
 

 
Figuur 25: De Heidezwartschild (Pterostichus rhaeticus) is in Drongengoed meest talrijk gevangen in een nat 

terrein waar recent natuurherstel plaatsvond. Foto Maarten Jacobs.   
  

https://waarnemingen.be/locations/107760/observations/?species=19293&date_after=2005-08-21&date_before=2016-07-02&advanced=on
https://waarnemingen.be/locations/107760/observations/?species=19293&date_after=2005-08-21&date_before=2016-07-02&advanced=on
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3.2.4 Samenvatting en conclusies 
 
Een relatief kortlopend bodemvalonderzoek, van eind maart tot eind juni 2021, op 7 locaties in het 
Drongengoed, leverde 698 loopkevers op, verdeeld over 37 soorten. Er zijn volgens de Rode Lijst 7 
'zeldzame’ soorten (Amara convexior, Amara tibialis, Bembidion mannerheimi, Bradycellus ruficollis, 
Harpalus luteicornis, , Microlestes minutulus en Notiophilus quadripunctatus) en één ‘achteruitgaande’ 
soort (de Groene zandloopkever Cicindela campestris) aangetroffen.  
 
Hoewel er dus een aantal interessante loopkeversoorten zijn aangetroffen, ontbreken er ook heel wat 
soorten die we verwacht hadden.  
Droge voedselarme graslanden zijn doorgaans rijk aan zeldzame soorten. In het grasland langs de 
taxibaan missen we bijvoorbeeld deze Rode Lijst soorten: 

• Amara soorten, zoals A. aulica, A. bifrons, A. equestris, A. famelica, …; 
• Harpalus soorten, zoals H. anxius, H. attenuatus, H. distinguendus, H. griseus, H. puncticeps, 

H. smaragdinus,… 
 
In de droge heide kunnen ook nog veel soorten verwacht worden. Zoals we ook bij de spinnen 
beschreven, zijn de heiderelicten in Oost- en West-Vlaanderen veel armer aan specifieke, zeldzame 
heidesoorten dan de Kempense heidegebieden, maar toch kunnen ze een grote betekenis hebben.  
Zo komt in het Vloethemveld een grote populatie Heideroodkruin (Anisodactylus nemorivagus) voor 
(Zwaenepoel et al. 2014a), een in heel NW- en Midden-Europa uiterst zeldzame soort die voorts slechts 
van enkele plekken in de Kempen bekend is (Rode Lijst: met uitsterven bedreigd).  
 
In het natte, schraal begroeide terrein DG1 misten we Rode lijst soorten als de Bruine bontloper 
(Acupalpus brunnipes), de Vensnelloper (Agonum versutum), de Kopergroene snelloper (Agonum 
viridicupreum) en de Donkere venpriemkever (Bembidion obliquum), soorten die in het 
Maldegemveld al wel vastgesteld zijn (https://waarnemingen.be/locations/107760/species/).  
 
Deze kunnen dus allen als doelsoorten vooropgesteld worden.  
 
Uiteraard zou het erg relevant zijn om de brede bermen van de startbaan zelf ook eens grondig te 
onderzoeken (o.a. op de genoemde soorten), zoals we ook bij de spinnen concludeerden. Ons voorstel 
is om dat over enkele jaren, bijvoorbeeld in 2025, te koppelen aan een monitoring van de locaties met 
natuurherstel die anno 2021 nog in volledige pionierssituatie waren. 
 
  

https://waarnemingen.be/locations/107760/species/
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3.3 Pissebedden 
 
De pissebedden maakten geen deel uit van de monitoringsopdracht. Toch hebben we ze mee getrieerd 
uit de bodemvalstalen, en bezorgd aan specialist Pallieter De Smedt. Hij heeft ze op naam gebracht. 
Dit leverde drie soorten pissebedden op (zie Tabel 3), die alle drie zeer algemeen zijn in Vlaanderen: 
de Mospissebed (Philoscia muscorum), de Ruwe pissebed (Porcellio scaber) en de Kelderpissebed 
(Oniscus asellus).  
 
 

Tabel 3: Pissebedden gevangen in de periode eind maart – eind juni 2021 in het Drongengoed, met 7 reeksen 
bodemvallen (DG1 – DG7) 

Locatie Datum Soort Aantal 
DG2 27/04/2021 Philoscia muscorum 2 
DG2 11/05/2021 Philoscia muscorum 2 
DG3 11/05/2021 Oniscus asellus 1 
DG3 11/05/2021 Porcellio scaber 1 
DG4 11/05/2021 Porcellio scaber 2 
DG5 27/04/2021 Porcellio scaber 1 
DG5 8/06/2021 Porcellio scaber 1 
DG5 22/06/2021 Porcellio scaber 1 
DG6 27/04/2021 Porcellio scaber 1 
DG6 11/05/2021 Porcellio scaber 1 
DG6 25/05/2021 Porcellio scaber 1 
DG7 27/04/2021 Porcellio scaber 2 
DG7 8/06/2021 Oniscus asellus 1 
DG7 8/06/2021 Porcellio scaber 1 
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3.4 Myriapoda (duizend- en miljoenpoten) 
 
De duizend- en miljoenpoten maakten geen deel uit van de monitoringsopdracht. Toch hebben we ze 
mee getrieerd uit de bodemvalstalen, en bezorgd aan specialist Koen Lock. Hij heeft ze op naam 
gebracht.  
Dit leverde 12 soorten op (zie Tabel 4). 
 
De meest bijzondere soort is de Smalle haakpoot (Ophyiulus pilosus). Deze is pas recent nieuw voor 
België gevonden. Zie https://www.natuurpunt.be/nieuws/zesjarige-onderzoeker-ontdekt-nieuwe-
miljoenpoot-voor-belgi%C3%AB-20220207. We vingen één exemplaar bovenop de wallen van de 
voormalige munitiedepots (DG2).    
 
De meest soortenrijke situatie is bovenop de wallen van de voormalige munitiedepots (DG2), waar 8 
soorten zijn aangetroffen, gevolgd door de grazige bermen van de taxibaan van het vliegveld (DG6), 
met 6 soorten. 
 
Op 2 locaties, beide locaties in dezelfde vochtige heide, zijn daarentegen geen duizend- en 
miljoenpoten aangetroffen.    
 
 
Tabel 4: Duizend- en miljoenpoten gevangen in de periode eind maart – eind juni 2021 in het Drongengoed, met 

7 reeksen bodemvallen (DG1 – DG7) 
 

Wetenschappelijke 
naam Nederlandse naam DG1 DG2 DG5 DG6 DG7 Totaal 
Cryptops hortensis Tuinbladkruiper   2 2     4 
Cylindroiulus punctatus Knotskronkel   3 4 5   12 
Glomeris marginata Zwarte kogel     1 4 1 6 
Julus scandinavius Grote knotspoot   2   3 4 9 
Lithobius calcaratus Kalksteenloper   1   2   3 
Lithobius forficatus Gewone duizendpoot   2       2 
Lithobius microps Dwergsteenloper   2   2   4 
Ophyilulus pilosus Smalle haakpoot   1       1 
Polydesmus angustus Grote platrug       4   4 
Polydesmus coriaceus Getande platrug 13 2       15 
Schendyla nemorensis Bosaardkruiper     1     1 
Tachypodoiulus niger Witpootkronkel         2 2 
                
Aantal exemplaren   13 15 8 20 7 63 
Aantal soorten   1 8 4 6 3 12 

 
 
  

https://www.natuurpunt.be/nieuws/zesjarige-onderzoeker-ontdekt-nieuwe-miljoenpoot-voor-belgi%C3%AB-20220207
https://www.natuurpunt.be/nieuws/zesjarige-onderzoeker-ontdekt-nieuwe-miljoenpoot-voor-belgi%C3%AB-20220207
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3.5 Mieren 
 
Deze groep was niet voorzien in de opdracht. De gevangen mieren zijn evenwel uitgesorteerd en de 
determinaties zijn uitgevoerd door Tim De Blanck. 
 
Dit leverde 352 mieren, verdeeld over 8 soorten, op (Tabel 5). In de Rode Lijst (Dekoninck et al. 2003) 
zijn deze opgenomen als ‘momenteel niet bedreigd’.  
 
 

Tabel 5: Mieren gevangen in de periode eind maart – eind juni 2021 in het Drongengoed, met 7 reeksen 
bodemvallen (DG1 – DG7) 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam DG1 DG2 DG4 DG5 DG6 DG7 Totaal 

Formica fusca Grauwzwarte mier   3         3 
Lasius flavus Gele weidemier         2   2 
Lasius niger Wegmier   13 1 4 103 145 266 
Lasius platythorax Humusmier     4     42 46 
Leptothorax acervorum Behaarde slankmier     1       1 
Myrmica ruginodis Bossteekmier 6   2       8 
Myrmica sabuleti Zandsteekmier         3 1 4 
Myrmica scabrinodis Moerassteekmier     5   3 14 22 
                  
Aantal exemplaren   6 16 13 4 111 202 352 
Aantal soorten   1 2 5 1 4 4 8 

 
Het niet-gechopperde deel van de vochtige heide (DG4) is de locatie waar het hoogste aantal 
mierensoorten zijn vastgesteld bij voorliggend onderzoek (5 soorten), terwijl het gechopperde deel 
(DG3) de enige locatie was waar geen mieren zijn vastgesteld.  
In de droge heide (DG7) en in de grazige bermen van de taxibaan (DG6) zijn telkens 4 mierensoorten 
gevonden.  
De grote plagplaats, waar recent natuurherstel plaatsvond (DG5), leverde enkel Wegmieren op, dé 
uitgesproken pionierssoort en cultuurvolger onder de mieren.  
 
Heide is een ecotoop dat rijk is aan mierensoorten, waaronder tal van Rode Lijst soorten. Ook droge, 
schrale bosranden zijn interessant, voor de verschillende soorten Rode bosmieren. Die staan allemaal 
op de Rode lijst.  
We verwachten dus op termijn interessante (Rode Lijst) mierensoorten in het studiegebied.  
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3.6 Hooiwagens 
 
Deze groep was niet voorzien in de opdracht. De gevangen hooiwagens zijn uitgesorteerd en de 
determinaties zijn verricht door Sam Van de Poel (Natuurpunt Studie). 
 
Het onderzoek leverde slechts één individu van één soort op (zie Tabel 6). 
 

Tabel 6: Hooiwagens gevangen in de periode eind maart – eind juni 2021 in het Drongengoed, met 7 reeksen 
bodemvallen (DG1 – DG7) 

 
Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse 
naam DG1 DG2 DG3 DG4 DG5 DG6 DG7 Totaal 

Phalangium opilio 
Gewone 
hooiwagen      1  1 

             
Aantal exemplaren        1  1 
Aantal soorten        1  1 

 
Er werd slechts één soort hooiwagen gevonden binnen deze opdracht, de warmte- en 
droogteminnende Gewone hooiwagen (Phalangium opilio). Nagenoeg alle hooiwagens die bij ons 
voorkomen zijn vochtminnend, dus het was te verwachten dat op de droge, schrale locaties waar de 
meeste bodemvallen stonden, geen andere soorten zouden voorkomen. De Gewone hooiwagen is een 
zeer algemene soort in Vlaanderen.  
 
Ook de vangstperiode is niet ideaal voor hooiwagens doordat een groot deel van de soorten pas als 
adult actief is vanaf de zomer. Hogere aantallen kunnen verwacht worden als de bodemvallen ook 
actief zijn in september en oktober. 
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5 Bijlagen 
 
5.1 Bijlage 1: Vegetatie-opnames rond de bodemvallen 
 
Deze zijn gemaakt door Arnout Zwaenepoel. 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam DG1 DG2/1 DG2/2 DG3 DG4 DG5 DG6 DG7 
Achillea millefolium Duizendblad             m2   
Agrostis vinealis Zandstruisgras m4 7 6   p1   1   
Anthoxantum odoratum Reukgras     a2 p1     5   
Arrhenatherum elatius Glanshaver             m4   
Betula pendula Ruwe berk     p2         p1 
Betula pubescens Zachte berk p1   p2         p4 
Calamagrostis epigeios Duinriet   a2 a2       p1   
Calluna vulgaris Struikhei p1 p2 p1 p2 6   p1 9 
Carex binervis Tweenervige zegge         r1     p1 
Carex pilulifera Pilzegge     r1 p1 p1     r1 
Castanea sativa Tamme kastanje   r1 r1           

Centaurium erythraeum 
Echt 
duizendguldenkruid             p1   

Cerastium fontanum Gewone hoornbloem             p1   
Cirsium palustre Kale jonker             r1   
Dactylis glomerata Kropaar             p1   
Dicranella heteromalla Pluisjesmos .1               
Digitalis purpurea Vingerhoedskruid     r1           
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren   r1 r1           
Erica tetralix Gewone dophei r1       2       
Festuca rubra Rood zwenkgras             m4   
Frangula alnus Sporkehout   r1             
Hedera helix Klimop     r1           
Hieracium pilosella Muizenoortje             a2   
Holcus lanatus Gestreepte witbol             m2   
Holcus mollis Gladde witbol m2 m2 m4           
Hypericum pulchrum Fraai hertshooi   r1 p1           
Hypnum jutlandicum Heideklauwtjesmos   .1     .4     1 
Hypochoeris radicata Gewoon biggenkruid     r1       m4   
Juncus acutiflorus Veldrus       r1         
Juncus bufonius Greppelrus           p1     
Juncus bulbosus Knolrus m4     p1   p1     
Juncus conglomeratus Biezenknoppen 3   r1 p2 p1   r1 p1 
Juncus effusus Pitrus 1 r1 r1   p1       
Leucanthemum vulgare Margriet             m4   
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie     r1           
Lotus corniculatus Gewone rolklaver             a2   
Luzula campestris Gewone veldbies             m4   
Luzula multiflora multiflora Veelbloemige veldbies         r1       
Molinia caerulea Pijpenstrootje 3   r1 3 1     a2 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam DG1 DG2/1 DG2/2 DG3 DG4 DG5 DG6 DG7 
Pinus sylvestris Grove den     r1 r1       r1 
Plantago lanceolata Smalle weegbree             a2   
Polytrichum commune Gewoon haarmos   .4 .2           
Potentilla erecta Tiormentil p1           m2   
Prunella vulgaris Gewone brunel             a2   
Prunus serotina Amerikaanse vogelkers   r2             
Pteridium aquilinum Adelaarsvaren       p1 p4       
Quercus robur Zomereik p1   p1           
Ranunculus acris Scherpe boterbloem             p1   
Ranunculus repens Kruipende boterbloem             a2   
Rhytidiadelphus squarrosus Haakmos             .4   
Rubus fruticosus Braam p1 p2 a4           
Rumex acetosa Veldzuring             p1   
Salix aurita Geoorde wilg               r1 
Salix x multinervis Geoorde x Grauwe wilg p1             r1 
Scleropodium purum Groot laddermos     .1       .4   
Sieglingia decumbens Tandjesgras             p1   
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes               r1 
Teucrium scorodonia Valse salie   a2 a4           
Trifolium repens Witte klaver             a2   
Veronica officinalis Mannetjesereprijs     p1           

 
 
 
 



Natuurpunt is de grootste natuurvereniging in  
Vlaanderen. Duizenden vrijwilligers en 400 professionele  
medewerkers werken voor de bescherming van belangrijke 
leefgebieden, soorten en landschappen. Om dit doel te 
bereiken beschermt de vereniging de resterende natuur 
in Vlaanderen door gebieden aan te kopen en beheren, 
door soorten en leefgebieden te bestuderen en  
monitoren, door mensen kennis te laten maken met de 
natuur en door beleidsbeïnvloeding op lokaal, regio-naal 
en Europees niveau. Natuurpunt beheert meer dan 
22.800 ha natuur verspreid over 500 natuurgebieden. 
110.000 families zijn lid van Natuurpunt.
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