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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 en wilde bijen in 2022 in 
het Park Spoor Noord. Een aantal doelsoorten werden in kaart gebracht en er werden schattingen van de 
aantallen gemaakt. Daarnaast wordt van deze groepen de hele soortenlijst gegeven. Op basis van deze gegevens 
worden gebiedsgerichte maatregelen en beheeradvies gegeven. Figuur 1 geeft een overzicht van het gebied met 
de aanwezige infrastructuur.  
 

 
Figuur 1: Situering van het Park Spoor Noord met de aanwezige infrastructuur. Bron: Google maps. 
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2 Methodiek inventarisatie 
 

2.1 Flora 
 
Op 2 juni 2022 werd de vegetatie door Roosmarijn Steeman in kaart gebracht.  
Elke vindplaats van elke doelsoort werd met GPS ingevoerd. Daarbij werd het exact aantal exemplaren vermeld 
of, indien de soort abundant was, het geschat aantal exemplaren. Bij soorten die zeer abundant zijn, werd de 
oppervlakte die de soort inneemt ingeschat in m².   
 
Alle overige plantensoorten die we in het park aantroffen, werden aangeduid op de streeplijst. Voor zeldzame 
soorten en invasieve exoten werd de exacte locatie via GPS ingevoerd en de grootte van de groeiplaats ingeschat. 
 
Losse waarnemingen van vrijwilligers in waarnemingen.be werden ook meegenomen.  
 
 

2.2 Wilde bijen 
 
Wilde bijen werden gedurende 7 dagen geïnventariseerd tussen maart en eind augustus 2022 (25 maart, 15 april, 
6 mei, 4 juni, 5 juli, 1 augustus en 24 augustus) door Stefan Verheyen. Bovendien bezocht Win Vertommen het 
gebied op 15 juni 2022. 
 
De potenties voor wilde bijen werden bekeken en de ecologische toestand van de verschillende habitats 
geëvalueerd in functie van het gevoerde beheer. Op de meest kansrijke plekken (met name op bloemen, rond 
mogelijk interessante nestplaatsen en in bosranden) werden wilde bijen geïnventariseerd door middel van 
netvangsten. Bijen die niet meteen op naam gebracht konden worden, werden meegenomen en later 
gedetermineerd met behulp van een stereoscopische binoculair. Alle waarnemingen werden ter plaatse 
ingevoerd in de www.waarnemingen.be-database met behulp van de app Obsmapp. Ook belangrijke 
voedselplanten voor wilde bijen werden zoveel mogelijk ingevoerd.  
 
De inventarisaties vonden plaats tijdens gunstige weersomstandigheden: 

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

 

2.3 Dagvlinders 
 
Dagvlinders werden tezamen met de wilde bijen geïnventariseerd door Stefan Verheyen. 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.   
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3 Resultaten 
 

3.1 Flora 
In totaal werden 159 plantensoorten genoteerd in Park Spoor Noord in 2022. Twee soorten staan op de Rode 
Lijst (Van Landuyt et al., 2006): Korenbloem (Bijna bedreigd) en Grote tijm (Kwetsbaar). Beide soorten zijn 
verwilderd uit inzaai respectievelijk aanplant.  
Van de waargenomen soorten zijn er 28 niet inheems: 22 soorten hebben de status ingeburgerd en 6 hebben als 
status “incidentele import”. Zeven uitheemse soorten zijn ooit ingezaaid en verwilderd: Weegbreeslangenkruid, 
Oosterse morgenster, Bossalie, Overblijvende ossentong, Stokroos, Brede lathyrus en Phacelia. Zes uitheemse 
soorten zijn ooit aangeplant: Okkernoot, Haagliguster, Rimpelroos, Witte paardenkastanje, Veelboemige roos en 
Moeraseik.  
Van de uitheemse soorten zijn er vijf die op de lijst van invasieve exoten staan: Amerikaanse vogelkers, 
Rimpelroos, Bezemkruiskruid, Vlinderstruik en Japanse duizendknoop.  
 

3.1.1 Beknopte bespreking van de waargenomen zeldzame soorten 
 
Tabel 1 Overzicht van de zeldzame soorten waargenomen in 2022 in Park Spoor Noord. 

Nederlandse naam Aantal groeiplaatsen 2022 Aantal exemplaren/oppervlakte 
in 2022 

Grote tijm 1 1 
Kraailook 1 1 
Ruige lathyrus 3 3 
Korenbloem 1 1 

 

3.1.1.1 Kraailook 
Kraailook is een soort van graslanden, is ook te vinden in zomen en struweelranden en heeft een voorkeur voor 
kalkhoudende bodems. Ze verdraagt volle zon tot halfschaduw in zomen en struweelranden en heeft een 
voorkeur voor kalkhoudende bodems. De soort werd op één locatie in Park Spoor Noord waargenomen. Wellicht 
krijgt de soort daar de kans om te groeien door het gefaseerd maaibeheer.  
 

3.1.1.2 Grote tijm 
Grote tijm is een soort van schrale, droge of iets vochtige graslanden op overwegend kalkrijke bodems. In de 
kustduinen groeit Grote tijm in soortenrijke graslanden. De soort houdt van zonnige, open plaatsen op kalkrijke 
bodem en is ook te vinden langs spoorwegen, zandige plekken in het winterbed van rivieren en tussen stenen op 
zonnige, open plaatsen in steden. De soort staat op de Rode Lijst als “Kwetsbaar”. Het is een zuiderse soort 
waarvan de herkomst op deze plaats onduidelijk is. Wellicht is ze verwilderd uit aanplant.  
 

3.1.1.3 Ruige lathyrus 
Ruige lathyrus wordt in Vlaanderen vooral gevonden op braakliggende terreinen, spoorwegbermen en op open 
plekken in weg- en kanaalbermen. De soort groeit vooral op vochtige, kalkhoudende bodems. In Wallonië wordt 
ze ook gevonden in graanakkers. Voor België is het een inheemse soort, maar op Vlaams niveau is het een 
adventieve soort. Wellicht werd deze hier ingezaaid. Ruige lathyrus werd op drie plaatsen waargenomen in Park 
Spoor Noord in 2022.  
 

3.1.1.4 Korenbloem 
Korenbloem is (of was) in de eerste plaats een soort van graanakkers op zandige tot lemige, eerder droge en niet 
te voedselrijke bodem. Ze groeit zowel in wintergraan- als zomergraanakkers. Door allerlei veranderingen in de 
landbouw is de Korenbloem in de voorbije halve eeuw in graanakkers veel zeldzamer geworden. Vandaag kan de 
plant op steeds meer plaatsen alleen nog omschreven worden als een adventief- of bermplant. Dat min of meer 
onbestendig optreden is doorgaans het gevolg van het activeren van een in de bodem aanwezige zaadvoorraad 
na grondverzet. Korenbloem werd slechts op één plaats waargenomen in 2022 in Park Spoor Noord. Het is 
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mogelijk dat Korenbloem hier spontaan is opgedoken, maar het kan ook zijn dat deze soort in de zaadmengsels 
zat die hier werden gebruikt, omdat de soort hier ook al in 2019 opdook.  
 

 
Figuur 2 Grote tijm werd waargenomen tussen de kasseien. (c) Karin Thiers 
 
 

3.1.2 Beknopte bespreking van de waargenomen indicatorsoorten 
We selecteerden 9 indicatorsoorten voor waardevolle natuurtypes in Park Spoor Noord. In Tabel 2 wordt een 
overzicht gegeven van het voorkomen van de soorten in 2022 en vervolgens worden de soorten kort besproken.  
 
Tabel 2 Overzicht van de waargenomen indicatorsoorten in 2022 in Park Spoor Noord. 

Nederlandse naam Aantal groeiplaatsen in 2022 Aantal planten in 2022 
Brem 2 10 
Gewone margriet 3 150 
Gewone rolklaver 8 10m² 
Gewoon reukgras 3 15 
Glad walstro 14 14m² 
Hazenzegge 1 5 
Veldlathyrus 3 3 
Veldrus 1 1m² 
Zeegroene rus 2 2m² 
Gele lis 13 13m² 

 
 

3.1.2.1 Brem 
Brem is een lichtminnende struik van lichte, eerder droge, zure en vrij voedselarme, zandige tot lemige bodems. 
Waar Brem tot ontwikkeling komt, is de bodem altijd zuur of ontkalkt. De struik gedijt in een brede waaier van 
standplaatsen: open plekken in het bos, kapvlakten, bredere boswegen en lichte bosranden. Brem vormt soms 
min of meer uitgestrekte struwelen. De soort is een indicator voor een goede toestand van “Brem- en 
gaspeldoornstruweel” en het is een waardplant voor een aantal vlindersoorten. Brem is al sinds 2012 gekend van 
Park Spoor Noord, de soort groeit er nu met twee planten.  
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3.1.2.2 Gewone margriet 
Margriet is een soort van verschillende types droge tot vochtige, matig voedselrijke graslanden. De soort groeit 
op klei, leem en zand, zowel op zure als op basische bodems. Margriet treedt het talrijkst op in graslanden die 
pas gemaaid worden nadat de soort zaad gevormd heeft (vanaf half juni), maar ze houdt ook stand onder 
begrazingsbeheer. Zelfs onder gazonbeheer houdt de soort vegetatief goed stand, maar dan bloeit ze nauwelijks. 
Gewone margriet is een indicatorsoort voor soortenrijke glanshaverhooilanden.  
In 2012 werden van deze soort 50 planten vegetatief waargenomen, weliswaar slechts op 1 groeiplaats. In 2022 
werden 3 groeiplaatsen genoteerd, waarvan eentje met 50 planten.  
 

 
Figuur 3 Grootste groeiplaats van Gewone margriet, ten noorden van de Zomerbar (c) Roosmarijn Steeman 
 

3.1.2.3 Gewone rolklaver 
Gewone rolklaver is een lage plant met gele bloemen en liggende tot opstijgende stengels. De plant is erg variabel 
en kan op veel bodemsoorten gedijen. Het is een belangrijke nectarplant voor veel insectensoorten, het is onder 
andere de waardplant van het Icarusblauwtje, een klein, felblauw vlindertje. Het aantal bijensoorten dat nectar 
bij rolklaver haalt is opmerkelijk groot, en de Harsbij is zelfs een echte rolklaverspecialist. Eens rolklaver zich 
vestigt in een grasland, kan de soort snel uitbreiden, mits er gemaaid wordt na de zaadzetting (half juni).  
De soort werd op 8 plaatsen waargenomen in Park Spoor Noord, ze is er al gekend sinds 2011. 
 

3.1.2.4 Gewoon reukgras 
Gewoon reukgras groeit in graslanden, maar heeft daarbinnen een vrij brede ecologische range. De soort komt 
op de meeste bodemtypes voor en is vrij tolerant voor wat betreft het vochtgehalte van de bodem. In 
halfnatuurlijke omstandigheden kon de soort tot het begin van de twintigste eeuw in principe dan ook ongeveer 
bijna overal voorkomen. Tegenwoordig is het vooral de bemestingsgraad die bepaalt in welke mate Gewoon 
reukgras nog in de graslanden voorkomt. Uit het landbouwareaal is Gewoon reukgras voor een belangrijk deel 
verdreven, maar in wegbermen is het nog steeds een wijdverspreide soort, hoewel ze nog maar zelden de 
bermvegetatie domineert. Voor natuurbeheerders is Gewoon reukgras momenteel een positieve indicatorsoort 
die wijst op verschraling (= verlaging van de voedselrijkdom, waardoor forse grassen afnemen en veel soorten 
kruiden zich kunnen vestigen en toenemen). Het is een waardplant voor Bruin zandoogje, Krasser en Hooibeestje.  
De soort werd op drie plaatsen in Park Spoor Noord waargenomen.  
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3.1.2.5 Glad walstro 
Glad walstro komt voor op een hele reeks van standplaatsen op sterk uiteenlopende bodems. De soort kan zowel 
op zandige als op lemige en kleiige, humusarme tot vrij humusrijke bodems staan. De zuurgraad ervan varieert 
van neutraal tot kalkrijk. Extreem voedselarme of voedselrijke standplaatsen worden gemeden. Over het 
algemeen groeit de plant op niet te zware gronden, in vrij open tot open vegetaties. Ze houdt eerder van zonnige 
tot licht schaduwrijke, droge tot matig vochtige standplaatsen en is ook veel te vinden in zoomvegetaties in 
bosranden, op dijkhellingen of oeverwallen, of in droge bermen. Glad walstro is een indicatorsoort van 
soortenrijke glanshaverhooilanden. In Park Spoor Noord komt de soort lokaal zeer frequent voor, er werden 14 
grote groeiplaatsen geteld.  
 

3.1.2.6 Hazenzegge 
Hazenzegge is een soort van heischraal grasland en kapvlakten. Ze komt vooral voor op zandbodems, maar ook 
enigszins uitgeloogde zandleem- en leembodems. Ze staat vooral op (matig) vochtige standplaatsen, zowel op 
voedselarme als matig voedselrijke bodems. Het is een indicatorsoort voor Dotterbloemgrasland. In de nattere, 
dieper gelegen zones, samen met Koninginnenkruid en Heelblaadjes.  
 

3.1.2.7 Veldlathyrus 
Veldlathyrus is een soort van vochtige en natte graslanden en jonge ruigten op natte tot vochtige bodem. De 
soort komt op allerlei bodemtypes voor, maar op de voedselarmste zandbodems is ze schaars. Veldlathyrus is 
een indicatorsoort van een goede toestand van soortenrijke glanshaverhooilanden en moerasspirearuigtes.  
De soort werd op drie locaties waargenomen in Park Spoor Noord.  
 

3.1.2.8 Veldrus 
Veldrus is een grondwaterafhankelijke graslandsoort van voedselarme, meestal zure tot neutrale bodems. Heel 
vaak is er op de vindplaatsen sprake van ijzerrijke kwel. De soort komt vooral voor op zandige bodems. Op 
leembodems komt ze her en der voor, steeds op plaatsen met (voedselarme) kwel. Veldrus tolereert zowel 
begrazing als maaibeheer, bemesting is nefast. Veldrus is een indicator voor een goede toestand van 
dotterbloemgrasland en vochtig heischraal grasland, het id een goede kwelinidicator. De soort werd op één 
locatie waargenomen in Park Spoor Noord, samen met Hazenzegge in een dieper gelegen stuk.  
 

3.1.2.9 Zeegroene rus 
Zeegroene rus verkiest vooral zwaardere (klei, leem), kalkrijke, minerale gronden en verdraagt enige ziltheid. De 
soort groeit in allerlei overgangszones tussen water en land, zoals de oevers van sloten en poelen, waterkanten, 
begraasde of gemaaide grazige terreinen met periodieke wateroverlast (maar de soort verdwijnt bij te intensieve 
begrazing). Het is een indicatorsoort van een goede toestand van Zilverschoongrasland. De soort werd verspreid 
over twee grote groeiplaatsen waargenomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4 Groeiplaats van Zeegroene rus in Park Spoor Noord (c) Roosmarijn Steeman 
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3.1.2.10 Gele lis 
Gele lis is een soort van oevers van sloten, beken, rivieren, kanalen, poelen en grotere plassen, maar ook van 
natte hooilanden, broekbossen e.d. Ze kan lang nablijven in verlandingssituaties of hoog op de oevers groeien, 
boven de normale waterlijn. Gele lis kan lang standhouden op eenzelfde plaats en uitgroeien tot fors ontwikkelde 
pollen en uitgebreide populaties. Zelden of nooit echter treedt de soort als plaatselijke dominant op. Het is een 
indicatorsoort voor een goede toestand van moerasspirearuigtes, rietlanden en broekbossen. De soort werd op 
13 groeiplaatsen in het park waargenomen, voornamelijk in een greppel die gelegen is ten zuiden van de 
Zomerbar.  
 

 
Figuur 5 Gele lis in een greppel ten zuiden van de Zomerbar (c) Roosmarijn Steeman 
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3.1.3 Beknopte bespreking van de invasieve exoten 
 
In totaal werden er vijf invasieve exoten waargenomen in Park Spoor Noord in 2022. Een overzicht van het aantal 
groeiplaatsen (en aantal planten of oppervlakte die de soort in neemt) van deze soorten wordt gegeven in Tabel 
3.  
 
Tabel 3 Overzicht van de invasieve exoten waargenomen in 2022 in Park Spoor Noord. 

Nederlandse naam Groeiplaatsen in 2022 Aantal/oppervlakte in 2022 
Amerikaanse vogelkers 1 2 
Bezemkruiskruid 8 8 
Rimpelroos 1 2m² 
Vlinderstruik 4 7 
Japanse duizendknoop 2 6m² 

 

3.1.3.1 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. De soort is momenteel slechts met 2 jonge planten aanwezig, waardoor 
verwijdering met een beperkte inspanning haalbaar is.   
 

3.1.3.2 Bezemkruiskruid 
Bezemkruiskruid is een soort van pioniersmilieus op vochtige tot droge, matig voedselrijke bodems. 
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. Om die reden(en) zouden wij bestrijding niet aanbevelen.  
 

 
Figuur 6 Rimpelroos verdringt de groeiplaats van Brem in Park Spoor Noord. 
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3.1.3.3 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 Park Spoor Noord is de soort nog beperkt aanwezig (2m²), maar ze gaat 
in concurrentie met de inheemse veel waardevollere Brem. De soort wordt best zo snel mogelijk verwijderd, 
zodat Brem kan uitbreiden.  
 

3.1.3.4 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 vormt in Park Spoor Noord 
geen probleem voor de infrastructuur en kan in deze stadscontext, waar struiken en bomen goed tegen de hitte 
en droogte moeten, beter behouden blijven.   
 

3.1.3.5 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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3.1.4 Beschrijving van gebiedsgerichte maatregelen en advies  
 
De structuur van het park, met veel reliëf en een gefaseerd maaibeheer, zorgt ervoor dat deze open groene 
ruimte waardevol is voor de biodiversiteit in de stad. Hieronder geven we nog een aantal maatregelen die de 
biodiversiteit in dit park nog kunnen verhogen.  
 
1) Bij aanplant en inzaai steeds kiezen voor inheemse soorten 
Bij de aanleg van het park in 2007-2008 zijn verschillende bloemenmengsels ingezaaid, waarbij enkele soorten, 
die van nature hier niet voorkomen, zich hier konden vestigen en stand konden houden. De Oosterse morgenster 
is bijvoorbeeld opvallend goed vertegenwoordigd in het park, een soort die van nature in Oost- en Zuid-Europa 
en Midden-Azië voorkomt en in Nederland zeldzaam is aan de Maas. Het was beter geweest om de Gele 
morgenster in te zaaien, een soort die hier wel van nature voorkomt.  
Bij aanplant en inzaai is het belangrijk om zoveel mogelijk te kiezen voor inheemse planten.  
 
2) Invasieve exoten verwijderen  
Rimpelroos, Amerikaanse vogelkers en Japanse duizendknoop bestrijden om zo de inheemse planten meer 
kansen te geven.  
 
3) Nog meer structuur in het park brengen door extra struiken en bomen te planten.  
 
4) Graslanden bloemrijker maken 
De stukken met zeer veel raaigras verschralen door een vroege maaibeurt half mei, eventueel ook als extra 
maaibeurt. Bij gefaseerd maaien worden best de meest bloemrijke stukken niet gemaaid.  
Probeer toch alle bloemrijke stukken jaarlijks minstens 2 keer te maaien, vanaf half juni en vanaf half september.  
 

3.1.5 Verwerking van alle plantengegevens uit waarnemingen.be 
Alle bestaande gegevens uit onze databank Waarnemingen.be werden digitaal mee aangeleverd bij dit rapport 
en werden gebruikt om in de mate van het mogelijke trends te bepalen van de aandachtsoorten.  
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3.2 Wilde bijen 
 
Er zijn tijdens de inventarisaties in 2022 58 bijensoorten waargenomen (Tabel 4). Daarnaast werden er de 
voorgaande jaren nog 5 extra bijensoorten waargenomen die in 2022 niet opnieuw geobserveerd werden. Dit 
brengt het totaal anno 2022 op 63 bijensoorten. De meest zeldzame bijensoorten die er aangetroffen werden, 
zijn Bremzandbij, Heideviltbij, Rimpelkruinbloedbij en Rosse kegelbij. 
 
Tabel 4: Totale soortenlijst en hun aantal (#) van de waargenomen soorten in Park Spoor Noord tot nu toe. 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 (NT = Near threatened/Gevoelig, LC = Least concern/Niet bedreigd, DD = Data 
deficient/Onvoldoende data). 

Nederlandse naam Wet. naam # Socialiteit Nestecologie Bloembezoek RL 
Andrenidae (10 soorten)        
Witbaardzandbij A. barbilabris 2 S O Poly LC 

Wimperflankzandbij A. dorsata 4 S O Poly LC 

Grasbij A. flavipes 17 S O Poly LC 

Vosje A. fulva 1 S O Poly LC 

Roodgatje A. haemorrhoa 1 S O Poly LC 

Gewone dwergzandbij A. minutula 1 S O Poly LC 

Bremzandbij A. ovatula 1 S O P (Vlinderbloemen) NT 

Grijze rimpelrug A. tibialis 2 S O Poly LC 

Grijze zandbij A. vaga 4 S O Wilgen LC 

Roodbuikje A. ventralis 1 S O Wilgen LC 

Apidae (16 soorten)        
Gewone sachembij A. plumipes 10 S O Poly LC 

Kattenkruidbij A. quadrimaculata 3 S O Poly LC 

Honingbij A. mellifera 5 E B Poly DD 

Boomhommel B. hypnorum 3 E B Poly LC 

Steenhommel B. lapidarius 9 E O, B Poly LC 

Akkerhommel B. pascuorum 14 E O, B Poly LC 

Weidehommel B. pratorum 3 E O, B Poly LC 

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

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

Blauwe ertsbij C. cyanea 3 S B Poly LC 

Heideviltbij E. cruciger 2 P O - NT 

Zwartsprietwespbij N. flavopicta 2 P O - LC 

Kortsprietwespbij N. fucata 3 P O - LC 

Roodsprietwespbij N. fulvicornis 2 P O - LC 

Geeltipje N. sheppardana 1 P O - LC 

Variabele wespbij N. zonata 1 P O - LC 

Colletidae (8 soorten)        
Wormkruidbij C. daviesanus 8 S O Gele composieten LC 

Klimopzijdebij C. hederae 3 S O Klimop LC 

Gewone maskerbij H. communis 18 S O, B Poly LC 

Poldermaskerbij H. confusus 1 S B Poly LC 

Zompmaskerbij H. gredleri 5 S B Poly DD 

Tuinmaskerbij H. hyalinatus 20 S O, B Poly LC 

Kleine tuinmaskerbij H. pictipes 7 S O, B Poly LC 
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Nederlandse naam Wet. naam # Socialiteit Nestecologie Bloembezoek RL 
Resedamaskerbij H. signatus 10 S B Poly LC 

Halictidae (13 soorten)        
Parkbronsgroefbij H. tumulorum 1 S O Poly LC 

Breedbandgroefbij H. scabiosae 5 S O Poly LC 

Gewone geurgroefbij L. calceatum 3 S, C, E O Poly LC 

Breedkaakgroefbij L. laticeps 1 S, C O, B Poly LC 

Matte bandgroefbij L. leucozonium 7 S O Poly LC 

Glanzende groefbij L. lucidulum 4 S O Poly LC 

Langkopsmaragdgroefbij L. morio 1 E O, B Poly LC 

Glimmende smaragdgroefbij L. nitidulum 3 C, E O Poly LC 

Biggenkruidgroefbij L. villosulum 1 S O Poly LC 

Bosbloedbij S. ephippius 2 P O - LC 

Kleine spitstandbloedbij S. longulus 1 P O - LC 

Grote spitstandbloedbij S. puncticeps 3 P O - LC 

Rimpelkruinbloedbij S. reticulatus 1 P O - LC 

Megachilidae (14 soorten)        
Grote wolbij A. manicatum 1 S O, B Poly LC 

Ranonkelbij C. florisomne 1 S B Boterbloemen LC 

Grote klokjesbij C. rapunculi 1 S B Klokjes LC 

Rosse kegelbij C. rufescens 4 P O - NT 

Tronkenbij H. truncorum 5 S B Gele composieten LC 

Tuinbladsnijder M. centuncularis 4 S O, B Poly LC 

Lathyrusbij M. ericetorum 6 S B Vlinderbloemigen LC 

Luzernebehangersbij M. rotundata 8 S B Poly LC 

Grote bladsnijder M. willughbiella 5 S O, B Poly LC 

Rosse metselbij O. bicornis 17 S B Poly LC 

Blauwe metselbij O. caerulescens 1 S O, B Poly LC 

Gehoornde metselbij O. cornuta 12 S O, B Poly LC 

Kauwende metselbij O. leaiana 1 S B Composieten LC 

Gewone tubebij S. breviuscula 5 P B - LC 

Melittidae (2 soorten)        
Pluimvoetbij D. hirtipes 4 S O Gele composieten LC 

Klaverdikpoot M. leporina 4 S O Vlinderbloemigen LC 
 

3.2.1 Nestgelegenheid 
Van de 63 waargenomen soorten wilde bijen in het park nestelen er 14 strikt bovengronds en 34 strikt 
ondergronds (Tabel 4). De overige 15 soorten uit deze studie kunnen zowel boven- als ondergronds een nest 
maken. Vooral het eerste cijfer is in vergelijking met andere, gelijkaardige projecten vrij groot. Dit is waarschijnlijk 
te danken aan de aanwezige bijenhotels (Figuur 7). Deze zijn goed opgebouwd en gepositioneerd. Een deel van 
de bamboe stengels zijn uit het bijenhotel gevallen. Een herstelling is hier dus aan de orde. Door een gaas over 
het bijenhotel te hangen kan voorkomen worden dat de stengels eruit vallen of vogels de bijenlarven komen 
opeten. Bijkomend zou er voor deze soorten nog voor extra ruigtes, takkenwallen of houtstapels kunnen gezorgd 
worden, waar deze bijen ook een geschikte nestplaats zouden kunnen vinden. 
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Figuur 7: De bijenhotels in het park zijn goed opgebouwd en gepositioneerd. (Foto: Stefan Verheyen). 

 

 
Figuur 8: In deze steile talud langs de spoorweg was in het voorjaar veel nestgelegenheid voor ondergronds nestelende 
bijensoorten aanwezig. (Foto: Stefan Verheyen – 6/05/2022). 
 
Figuur 8 geeft een locatie weer waar ondergronds nestelende bijensoorten hun nestje kunnen maken. Ook 
andere locaties waar de bodem in het voorjaar voldoende open en ijl begroeid is, kunnen dienen als nestplaats 
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voor deze soorten. Het is daarbij wel belangrijk dat dergelijke taluds zeker gemaaid worden in september – 
oktober zodat de bodem voldoende open is in het voorjaar van het jaar erop. 
 

3.2.2 Voedselaanbod 
12 van de 63 waargenomen bijensoorten kent tot op zekere hoogte een gespecialiseerd voedselbezoek. Dit is 
een vrij normaal aantal in verhouding tot het totale aantal waargenomen soorten. Toch blijft het belangrijk om 
te blijven inzetten op het behoud van inheemse, extensief beheerde vegetaties. 
 
Struiken en bomen: 

• Sleedoorn, Sporkehout en meidoorn zijn in het voorjaar erg belangrijke voedselplanten voor wilde bijen. 
Deze soorten zijn bijzonder belangrijk voor bijen en andere insecten, maar werden slechts her en der in 
het park aangetroffen. 

• Wilgen: Er werden slechts 2 wilgenspecialisten waargenomen, waardoor we zouden kunnen stellen dat 
er een te klein aanbod is aan (verschillende soorten) wilgen. Deze behoren tot de belangrijkste planten 
voor wilde bijen. We raden daarom aan om voor extra wilgen te zorgen, liefst van verschillende soorten. 

• De aanwezige fruitbomen zijn een interessante voedselbron voor wilde bijen wanneer ze in bloei 
komen. 

• Brem (Figuur 9): Deze plant bloeit uitbundig met gele bloemen in het voorjaar. De plant is onmisbaar 
voor de daarop gespecialiseerde Bremzandbij die ook al in het gebied waargenomen werd, ook al 
groeien er slechts enkele struiken ter hoogte van het grote bijenhotel. Het zou goed zijn als de plant op 
meer plaatsen in het gebied voorkomt. 

 
Figuur 9: Wanneer Brem in bloei komt in het voorjaar, staat de plant vol met gele bloemen. De plant is geliefd bij hommels, 
honingbijen en wilde bijen. De Bremzandbij is er zelfs van afhankelijk (Foto: Stefan Verheyen – 15/04/2022). 
 

• Klimop (Figuur 10) is een zeer interessante voedselplant voor wilde bijen omdat de plant veel nectar 
biedt in een periode (september-oktober) waarin er voor de rest weinig planten in bloei staan. Voor de 
Klimopbij, die ook al enkele keren in het park waargenomen werd, is de plant zelfs onmisbaar. 
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Figuur 10: Klimop trekt in het najaar heel wat insecten aan (Bijen, zweefvliegen, vlinders, kevers, …). De plant biedt immers veel 
nectar in een periode waar er voor de rest weinig planten in bloei staan in de natuur (Foto: Stefan Verheyen – 24/08/2022). 
 

• Tegen de zuidflanken van de hellingen langs de spoorlijn krijgt braam de kans om uitbundig te groeien 
en bloeien. Wanneer deze in bloei komt in de zomer is dit een belangrijke voedselplant voor wilde bijen 
en tal van andere insecten. Bovendien vormen de merghoudende stengels een interessante 
nestgelegenheid voor enkele bovengronds nestelende soorten. 

 
Kruiden en bloemen: 
Op verschillende plaatsen in het park zijn extensief beheerde graslanden aanwezig waar van juni tot september 
heel wat interessante bloemen voor wilde bijen groeien zoals Wilde Reseda, Knoopkruid, Akkerdistel, klavers, 
Wilde Peen, Boerenwormkruid, Heelblaadjes, … Het is van groot belang om deze graslanden correct te blijven 
beheren (Zie ook §3.1.4). 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 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. 
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3.3 Dagvlinders 
 
Dankzij hun aantrekkelijk uiterlijk worden dagvlinders vaak waargenomen en ingevoerd in waarnemingen.be. 
We hebben dan ook een goed beeld van hun actuele voorkomen. Omwille van het feit dat deze soortgroep voor 
de verschillende levensfasen verschillende eisen stellen aan hun leefgebied, kunnen de soorten ons heel wat 
leren over een bepaald gebied. Het is ook een dankbare soortgroep in die zin dat 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 waarnemingen uit onze database werden er in 2022 6 soorten geobserveerd. In totaal 
werden er 12 dagvlinderwaarnemingen verricht waarbij in totaal 13 exemplaren gemeld werden (Tabel 5). 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 5 geeft de soorten met hun respectievelijke aantallen. 
Het Kaasjeskruiddikkopje is een soort die in 2006 pas voor het eerst in Vlaanderen is vastgesteld, maar inmiddels 
heel Vlaanderen koloniseerde: zie https://waarnemingen.be/species/721/maps/?start_date=1022-06-
23&interval=15552000&end_date=2022-12-20&map_type=grid1k. Enkel in de zandige Kempen wordt ze weinig 
waargenomen.   
 
Tabel 5: Waargenomen soorten dagvlinders in 2022 met hun Rode lijst categorie (Maes et al. 2021), aantallen waarnemingen en 
aantallen individuen. 

Nederlandse 
naam 

Wetenschappelijke 
naam RL categorie Aantal 

waarnemingen 
Aantal 
individuen 

Dagpauwoog Aglais io LC 5 5 

Kaasjeskruiddikkopje Carcharodus alceae LC 1 1 

Boomblauwtje Celastrina argiolus LC 1 1 

Bont zandoogje Pararge aegeria LC 1 1 

Klein koolwitje Pieris rapae LC 3 4 

Atalanta Vanessa atalanta LC 1 1 

Totaal     12 13 
 

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 (gefaseerd maaien). 

- 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. 

 
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, …  

https://waarnemingen.be/species/721/maps/?start_date=1022-06-23&interval=15552000&end_date=2022-12-20&map_type=grid1k
https://waarnemingen.be/species/721/maps/?start_date=1022-06-23&interval=15552000&end_date=2022-12-20&map_type=grid1k
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4 Samenvatting 
 

4.1 Planten 
In totaal werden 159 plantensoorten genoteerd in Park Spoor Noord in 2022. Twee soorten staan op de Rode 
Lijst (Van Landuyt et al., 2006): Korenbloem (Bijna bedreigd) en Grote tijm (Kwetsbaar). Beide soorten zijn 
verwilderd uit inzaai respectievelijk aanplant.  
Van de waargenomen soorten zijn er 28 niet inheems. Zeven uitheemse soorten zijn ooit ingezaaid en verwilderd: 
Weegbreeslangenkruid, Oosterse morgenster, Bossalie, Overblijvende ossentong, Stokroos, Brede lathyrus en 
Phacelia. Zes uitheemse soorten zijn ooit aangeplant: Okkernoot, Haagliguster, Rimpelroos, Witte 
paardenkastanje, Veelbloemige roos en Moeraseik.  
Van de uitheemse soorten zijn er vijf die op de lijst van invasieve exoten staan: Amerikaanse vogelkers, 
Rimpelroos, Bezemkruiskruid, Vlinderstruik en Japanse duizendknoop.  
 
De structuur van het park met veel reliëf en een gefaseerd maaibeheer zorgen ervoor dat deze open groene 
ruimte waardevol is voor de biodiversiteit in de stad.  
 

4.2 Wilde bijen en Dagvlinders: 
Wat betreft de aanwezige bijensoorten scoort Park Spoor Noord vrij goed met een totale soortenlijst van 63 
waargenomen soorten. De meest zeldzame bijensoorten die er aangetroffen werden, zijn Bremzandbij, 
Heideviltbij, Rimpelkruinbloedbij en Rosse kegelbij. Daarnaast werden er 6 soorten dagvlinders waargenomen in 
het onderzoeksgebied in 2022. Het betreffen allemaal algemene soorten, hoewel het Kaasjeskruiddikkopje pas 
vrij recent Vlaanderen koloniseerde. 
 
Om te verzekeren dat deze insecten zich blijven thuis voelen in Park Spoor Noord, 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. 
 

4.3 Aanbevelingen voor beheer 
 
1) Aanplant en inzaai 

- aanplant van Sleedoorn, Sporkehout en meidoorn 
- Geen bloemenmengsels met uitheemse soorten inzaaien.  

 
Invasieve exoten  

- Verwijderen van Rimpelroos, Amerikaanse vogelkers en Japanse duizendknoop 
- Geen (potentiële) invasieve soorten aanplanten.  

 
Struweel 

- Wilgen, bramen en brem laten uitbreiden 
- Klimop in bloei laten komen 

 
Graslanden  

- Graslanden nog bloemrijker maken door op bepaalde stukken met zeer veel raaigras te gaan verschralen 
door een vroege maaibeurt half mei, eventueel zelfs als derde maaibeurt erbij te nemen tot deze 
stukken bloemrijker worden.  

- Bloemrijkere stukken hoogstens twee keer per jaar maaien: een eerste keer na half juni en een tweede 
keer rond eind september-begin oktober.  

- gefaseerd maaien: bij elke maaibeurt bepaalde stukken laten staan, bij voorkeur de stukken met de 
grootste dichtheid aan bloemen.  

 
Bijenhotels 
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- Herstellen van kapotte stukken in de bijenhotels.  
- Een gaas voor de stengels hangen om te voorkomen dat deze eruit vallen of vogels de bijenlarven komen 

opeten.  
- Extra ruigtes, takkenwallen of houtstapels creëren rond de bijenhotels voor extra nestplaats.  
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6 Bijlagen 
 

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

 

Nederlandse naam 
Wetenschappelijke 
naam Herkomst Rode Lijst Invasief 

Aanplant/inzaai/ 
verwilderd 

Gewone vlier   Sambucus nigra Inheems    
Wollige sneeuwbal   Viburnum lantana Inheems   A 
Gelderse roos   Viburnum opulus Inheems   A 
Melganzenvoet   Chenopodium album Inheems    
Kraailook   Allium vineale Inheems    
Fluitenkruid   Anthriscus sylvestris Inheems    
Selderij   Apium graveolens Inheems   V 
Peen   Daucus carota Inheems    
Gewone berenklauw   Heracleum sphondylium Inheems    
Duizendblad   Achillea millefolium Inheems    
Grote klit   Arctium lappa Inheems    
Gewone klit   Arctium minus Inheems    
Bijvoet   Artemisia vulgaris Inheems    
Madeliefje   Bellis perennis Inheems    
Korenbloem   Centaurea cyanus Inheems Bijna bedreigd   
Knoopkruid   Centaurea jacea Inheems    
Wilde cichorei   Cichorium intybus Inheems   V 
Akkerdistel   Cirsium arvense Inheems    
Speerdistel   Cirsium vulgare Inheems    
Klein streepzaad   Crepis capillaris Inheems    
Stinkend streepzaad   Crepis foetida Inheems   V 
Canadese fijnstraal   Erigeron canadensis Ingeburgerd    
Hoge fijnstraal   Erigeron sumatrensis Ingeburgerd    
Koninginnekruid   Eupatorium cannabinum Inheems    
Kaal knopkruid   Galinsoga parviflora Inheems    
Harig knopkruid   Galinsoga quadriradiata Ingeburgerd    
Bleekgele droogbloem   Gnaphalium luteoalbum Ingeburgerd    
Gewoon biggenkruid   Hypochaeris radicata Inheems    

 
Leucanthemum vulgare  
subsp. ircutianum Inheems   V 

Margriet   Leucanthemum vulgare Inheems    
Echte kamille   Matricaria chamomilla Inheems    
Schijfkamille   Matricaria discoidea Inheems    
Heelblaadjes   Pulicaria dysenterica Inheems    
Bezemkruiskruid   Senecio inaequidens Ingeburgerd  x  
Jakobskruiskruid   Jacobaea vulgaris Inheems    
Klein kruiskruid   Senecio vulgaris Inheems    
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Nederlandse naam 
Wetenschappelijke 
naam Herkomst Rode Lijst Invasief 

Aanplant/inzaai/ 
verwilderd 

Gekroesde melkdistel   Sonchus asper Inheems    
Gewone melkdistel   Sonchus oleraceus Inheems    
Boerenwormkruid   Tanacetum vulgare Inheems    

Oosterse morgenster 
 Tragopogon pratensis var. 
orientalis  Incidentele import   I 

Reukeloze kamille  
 Tripleurospermum 
maritimum Inheems    

Ruwe berk   Betula pendula Inheems    
Haagbeuk   Carpinus betulus Inheems   A 
Weegbreeslangenkruid   Echium plantagineum  Incidentele import   I 
Slangenkruid   Echium vulgare Inheems    
Overblijvende ossentong   Pentaglottis sempervirens Ingeburgerd   I 
Phacelia   Phacelia tanacetifolia  Incidentele import   I 
Gewone smeerwortel   Symphytum officinale Inheems    
Raapzaad   Brassica rapa  Inheems   I 
Herderstasje   Capsella bursa - pastoris Inheems    
Grote zandkool   Diplotaxis tenuifolia Inheems    
Amerikaanse kruidkers   Lepidium virginicum Ingeburgerd   V 
Gewone raket   Sisymbrium officinale Inheems    
Gewone zandmuur   Arenaria serpyllifolia Inheems    
Gewone hoornbloem   Cerastium fontanum Inheems    
Kluwenhoornbloem   Cerastium glomeratum Inheems    
Kransmuur   Polycarpon tetraphyllum Ingeburgerd    
Avondkoekoeksbloem   Silene latifolia Inheems    
Vogelmuur   Stellaria media Inheems    
Akkerwinde   Convolvulus arvensis Inheems    
Haagwinde   Convolvulus sepium Inheems    
Muurpeper   Sedum acre Inheems    
Tripmadam   Sedum rupestre Inheems    
Hazenzegge   Carex leporina Inheems    
Heermoes   Equisetum arvense Inheems    
Brem   Cytisus scoparius Inheems    
Ruige lathyrus   Lathyrus hirsutus Inheems   V 
Brede lathyrus   Lathyrus latifolius Ingeburgerd   V 
Veldlathyrus   Lathyrus pratensis Inheems    
Gewone rolklaver   Lotus corniculatus Inheems    
Hopklaver   Medicago lupulina Inheems    
Luzerne   Medicago sativa Ingeburgerd    
Citroengele honingklaver   Melilotus officinalis Ingeburgerd    
Hazenpootje   Trifolium arvense Inheems    
Kleine klaver   Trifolium dubium Inheems    
Rode klaver   Trifolium pratense Inheems    
Witte klaver   Trifolium repens Inheems    
Vogelwikke   Vicia cracca Inheems    
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Aanplant/inzaai/ 
verwilderd 

Ringelwikke   Vicia hirsuta Inheems    
Voederwikke   Vicia sativa Inheems    
Bonte wikke   Vicia villosa Inheems    
Moeraseik   Quercus palustris Incidentele import   A 
Zomereik   Quercus robur Inheems   A 
Zachte ooievaarsbek   Geranium molle Inheems    
Sint-Janskruid  Hypericum perforatum Inheems    
Gele lis   Iris pseudacorus Inheems    
Okkernoot   Juglans regia  Ingeburgerd   A 
Veldrus   Juncus acutiflorus Inheems    
Pitrus   Juncus effusus Inheems    
Zeegroene rus   Juncus inflexus Inheems    
Trekrus   Juncus squarrosus Inheems    
Tengere rus   Juncus tenuis  Ingeburgerd    
Witte dovenetel   Lamium album Inheems    
Paarse dovenetel   Lamium purpureum Inheems    
Wolfspoot   Lycopus europaeus Inheems    
Bossalie   Salvia nemorosa Incidentele import   I 
Bosandoorn   Stachys sylvatica Inheems    
Grote tijm   Thymus pulegioides Inheems Kwetsbaar   
Stokroos   Alcea rosea  Incidentele import   A 
Klein kaasjeskruid   Malva neglecta Inheems    
Groot kaasjeskruid   Malva sylvestris Inheems    
Winterpostelein   Claytonia perfoliata Inheems    
Es   Fraxinus excelsior Inheems   A 
Haagliguster   Ligustrum ovalifolium Ingeburgerd   A 
Bleke klaproos   Papaver dubium Inheems    
Grote klaproos   Papaver rhoeas Inheems    
Grove den   Pinus sylvestris Inheems   A 
Vlasbekje   Linaria vulgaris Inheems    
Smalle weegbree   Plantago lanceolata Inheems    
Grote weegbree   Plantago major Inheems    
Veldereprijs   Veronica arvensis Inheems    
Gewoon struisgras   Agrostis capillaris Inheems    
IJle dravik   Anisantha sterilis Inheems    
Gewoon reukgras   Anthoxanthum odoratum Inheems    
Glanshaver   Arrhenatherum elatius Inheems    
Zachte dravik   Bromus hordeaceus Inheems    
Kropaar   Dactylis glomerata Inheems    
Ruwe smele   Deschampsia cespitosa Inheems    
Kweek   Elymus repens Inheems    
Rood zwenkgras   Festuca rubra Inheems    
Gestreepte witbol   Holcus lanatus Inheems    
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verwilderd 

Kruipertje   Hordeum murinum Inheems    
Italiaans raaigras   Lolium multiflorum Ingeburgerd    
Engels raaigras   Lolium perenne Inheems    
Rietgras   Phalaris arundinacea Inheems    
Gewoon timoteegras   Phleum pratense Inheems    
Riet   Phragmites australis Inheems    
Straatgras   Poa annua Inheems    
Plat beemdgras   Poa compressa Inheems    
Veldbeemdgras   Poa pratensis Inheems    
Ruw beemdgras   Poa trivialis Inheems    
Rietzwenkgras   Schedonorus arundinaceus Inheems    
Beemdlangbloem   Schedonorus pratensis Inheems    
Japanse duizendknoop   Fallopia japonica Ingeburgerd  x  
Beklierde duizendknoop   Persicaria lapathifolia Inheems    
Gewoon varkensgras   Polygonum aviculare Inheems    
Veldzuring   Rumex acetosa Inheems    
Krulzuring   Rumex crispus Inheems    
Ridderzuring   Rumex obtusifolius Inheems    
Bosrank   Clematis vitalba Inheems   A 
Scherpe boterbloem   Ranunculus acris Inheems    
Kruipende boterbloem   Ranunculus repens Inheems    
Wilde reseda   Reseda lutea Inheems    
Eenstijlige meidoorn   Crataegus monogyna Inheems   A 
Kleine pimpernel   Poterium sanguisorba Inheems   I 
Amerikaanse vogelkers   Prunus serotina Ingeburgerd  X  
Veelbloemige roos   Rosa multiflora Ingeburgerd   A 
Rimpelroos   Rosa rugosa Ingeburgerd  X A 
Zwarte braam   Rubus Sec. Rubus Inheems    
Glad walstro   Galium mollugo Inheems    
Schietwilg   Salix alba Inheems    
Spaanse aak   Acer campestre Inheems   A 
Witte paardenkastanje   Aesculus hippocastanum Ingeburgerd   A 
Vlinderstruik   Buddleja davidii Ingeburgerd  X  
Zwarte toorts   Verbascum nigrum Inheems    
Doornappel   Datura stramonium  Ingeburgerd    
Grote lisdodde   Typha latifolia Inheems    
Grote brandnetel   Urtica dioica Inheems    
Kleine brandnetel   Urtica urens Inheems    
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Bijlage 2 Verspreidingskaarten van de zeldzame planten waargenomen in 2022. 
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Bijlage 3 Verspreidingskaart van de indicatorsoorten waargenomen in 2022 
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Bijlage 4 De verspreiding van invasieve struiken en kruiden 
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