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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 libellen, wilde bijen, 
vogels, vleermuizen, amfibieën en reptielen en paddenstoelen in de Kleine Struisbeekvallei in 2022. Een aantal 
doelsoorten werden in kaart gebracht en er werden schattingen van de aantallen gemaakt, die vergeleken 
worden met de monitoring van 2017. 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 de ligging van het gebied.   
 

 
Figuur 1 Situering van de Kleine Struisbeekvallei. Bron: OpenStreetMaps. 
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2 Methodiek inventarisatie 
 

2.1 Flora 
 
De Vallei van de Kleine struisbeek werd vlakdekkend onderzocht voor de flora in de periode van 26 maart 2022 
tot 1 november 2022. De volledige inventarisatie was haalbaar omdat het gebied slechts een beperkte 
oppervlakte heeft. Deze methode was anderzijds noodzakelijk omdat niet precies te voorspellen is waar de 
doelsoorten zullen opduiken en er gevraagd werd om alle populaties in kaart te brengen.   
 
Eind april werd de voorjaarsflora in kaart gebracht met als doelsoorten: Salomonszegel, Bosanemoon, Dalkruid 
en Pinksterbloem.  
In juni werd gezocht naar Gevleugeld hertshooi, Bosorchis, Rapunzelklokje en Zwanenbloem.  
 
Elke vindplaats van elke doelsoort werd met GPS exact ingevoerd. Daarbij werd het exact aantal exemplaren 
vermeld of, indien de soort zeer abundant was, het geschat aantal exemplaren. 
 
Alle overige plantensoorten die we in het gebied aantroffen, werden aangeduid op de streeplijst. Voor zeldzame 
soorten en voor invasieve exoten werd de exacte locatie via GPS ingevoerd.  
 
 

2.2 Wilde bijen 
 
Wilde bijen werden meermaals geïnventariseerd in 2022 door Olivier Foubert. Daarnaast bezocht Win 
Vertommen het gebied op 14 juni 2022, samen met Marcel Rijkelijkhuizen. 
 
Door middel van transect-tellingen via de app ObsMapp werden alle soorten wilde bijen met hun exacte 
aantallen en locatie ingevoerd. Er werd intensief gezocht naar wilde bijen op bloemen, rond mogelijk 
interessante nestplaatsen en in bosranden. De inventarisaties vonden plaats bij dezelfde gunstige 
weersomstandigheden als dagvlinders. 
 
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 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 Libellen en dagvlinders 
 
Libellen en dagvlinders werden bij dezelfde weersomstandigheden geïnventariseerd als wilde bijen. Beide 
soortgroepen zijn immers niet actief bij regenweer of andere ongunstige omstandigheden. De meeste soorten 
werden geïnventariseerd op basis van zichtwaarnemingen met het blote oog of met een verrekijker. De 
inventarisaties werden uitgevoerd op verschillende dagen tussen eind maart en begin september 2022 door 
Veerle de Saedeleer (26 maart, 15 april, 7 mei, 23 juni, 10 juli, 15 augustus en 12 september 2022) en Toon 
Verbruggen (2 mei, 8 mei en 30 juni 2022). 
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2.4 Vogels  
 

2.4.1 Inventarisatie 
Vogelwerkgroep Ardea voerde op vraag van Natuurpunt Studie een selectief broedvogelonderzoek uit om de 
aan- of afwezigheid van 2 doelsoorten (Kievit en IJsvogel) in kaart te brengen. Ook andere (minder algemene) 
soorten werden genoteerd tijdens de bezoeken. 
De waarnemers die de terreinbezoeken uitvoerden, waren Guy Borremans, Niels Schild en (aanvullend) Eddie 
Schild. 
 
Er werden vier inventarisatierondes uitgevoerd op volgende dagen: 

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

 
Daarnaast werd het projectgebied in de periode van 15 maart tot 30 april ook enkele keren gericht bezocht om 
de aanwezigheid van één of meerdere koppels IJsvogel (en andere opmerkelijke soorten) te bevestigen en 
mogelijke nestplaatsen van IJsvogel te lokaliseren. 
 
De veldrondes in de Struisbeekvallei werden doorgaans gelijktijdig uitgevoerd met die in Fort 6 aangezien beide 
gebieden in elkaars buurt liggen, zodoende kregen we ook zicht op waar de doelsoorten in de (eveneens 
onderzochte) tussenliggende of grensgebieden aanwezig waren. Zo krijgen we ook een beter beeld op wat de 
mogelijkheid of de waarschijnlijkheid is dat deze soorten zich binnen het beoogde gebied zullen vestigen. 
 
De resultaten worden weergegeven in Tabel 1 (zie ook Bijlage 5).  
Deze tabel toont de soorten waarvan de aanwezigheid en broedcodes in alle rondes werd genoteerd. 
 
De horizontale as toont naast de bezoekdatums en de daarop vastgestelde gegevens ook de geclusterde data. 
De cijfers in die kolom geven het aantal geldige territoria weer naar de gangbare en algemeen gangbare Sovon-
normen. 
 
 
Tabel 1:  Overzicht van de geclusterde soorten tijdens alle bezoeken aan de Kleine Struisbeekvallei (www/avimap.be) 
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2.4.2 Bespreking van de doelsoorten 

2.4.2.1 Sovon-richtlijnen bij inventarisatie van Kievit 
Alle waarnemingen, met nadruk op territoriaal individu (mannetjes maken baltsvluchten, vechten in de lucht, 
draaien nestkuiltjes, zitten fier rechtop vaak op kleine verhoging in terrein), paren en aanwijzingen voor nest: 
alarm (incl. afleidingsgedrag), broedende vogel (aan begin broedseizoen goed zichtbaar; meestal broedt het 
vrouwtje, soms het mannetje). 
LET OP: deze soort kan semi-koloniaal voorkomen, soms in hoge dichtheden. Trek dan ruim tijd uit om de situatie 
van afstand te observeren en ga in eerste instantie uit van broedende vogels en mannetjes (lange kuif, zwarte 
keel) dan wel vrouwtjes (korte kuif en gevlekte keel). Kies voor de op dat moment talrijkste sekse. Probeer nesten 
te koppelen aan vogels in de directe omgeving (bijv. broedend vrouwtje koppelen aan dichtstbijzijnd baltsend, 
wachthoudend of opvliegend mannetje). 
Bij kortstondige verstoring in de eifase vliegen de vogels honderden meters weg en wachten totdat de verstoring 
voorbij is; mannetjes keren vaak het eerst terug (tel aantal naar nestplek terugkerende mannetjes). Als telling op 
deze wijze onmogelijk is, bijv. door langdurige verstoring: alle individuen tellen (en delen door 1,5). 
Niet-broedende vogels in groepjes (aan begin van broedseizoen vooral trekkers, aan einde mislukte broedvogels 
van elders) buiten beschouwing laten. 
Paren met kuikens (behalve zeer kleine, begeleid door fel reagerende oudervogels) kunnen al behoorlijke 
afstanden hebben afgelegd. 
 

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

2.5 Vleermuizen 
 
De vallei van de Kleine Struisbeek (segment tussen de Dijkstraat en Doornstraat) werd gebiedsdekkend 
onderzocht met behulp van manuele batdetectoren. Het gebied werd afgewandeld langs alle wandelpaden. 
Vleermuizen werden - indien mogelijk - op het terrein gedetermineerd met een full spectrum detector Batlogger 
M (Elekon AG, Luzern, Zwitserland) en een time-expansie batdetector Pettersson D240x (Pettersson Elektronik 
AB, Uppsala, Zweden). De Pettersson D240X werd ingesteld op het heterodyne kanaal op 34 kHz. Elke passage 
van een vleermuis werd manueel opgenomen via de Batlogger M en de GPS-coördinaten werden gelogd.  
 
Er werden 4 avondbezoeken aan het gebied gebracht met manuele detectoren op volgende dagen: 29/07, 14/08, 
29/08 en 6/10/2022. De duur van een bezoek bedroeg minimum 1,5 uur.  
 
De geluidsopnames werden gedigitaliseerd en geanalyseerd met Batsound (Pettersson Elektronik AB, Zweden, 
versie 4.2) en BatExplorer (Elekon AG, versie 2). De soorten werden gedetermineerd op basis van 



  10 
 

referentiewerken en -geluiden (Barataud, 2012; Middleton et al., 2014; Russ, 2012; Van De Sijpe, 1999). De 
gegevens werden geografisch verwerkt in QGIS 3.12.2 (Quantum GIS Development Team, 2020). 
 

2.6 Amfibieën 
 
Net als in 2017 werden in het voorjaar van 2022 fuiken van het type Vermandel in poel 1 en poel 2 van de Kleine 
Struisbeekvallei geplaatst. Dit werd gedaan zoals beschreven in het Meetnetten protocol dat over heel 
Vlaanderen als de standaard wordt aanzien. In iedere poel werden twee fuiken geplaatst op de meest 
interessante plaatsen. Deze fuiken bleven gedurende 24 uur actief waarna ze gecontroleerd werden. Naast de 
waargenomen Kamsalamanders, die de hoofddoelsoort waren, werden alle andere waargenomen amfibieën 
genoteerd.  
 
Naast poel 1 en 2 werden nog fuiken geplaatst in enkele andere waterpartijen in de omgeving.   
 
Aan het begin van de zomer werden alle waterpartijen nog eens bemonsterd met een schepnet type RAVON, om 
na te gaan of er voortplanting (larven) waargenomen kon worden. 
 
 

2.7 Paddenstoelen 
 
Gericht onderzoek naar graslandpaddenstoelen werd uitgevoerd door de paddenstoelenwerkgroep Zuidrand 
Antwerpen met ondersteuning van de Koninklijke Vlaamse Mycologenvereniging (KVMV) voor microscopische 
determinaties.  
Het gebied werd vlakdekkend onderzocht op paddenstoelen tussen 5 januari 2022 en 16 november 2022.  
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3 Resultaten 
 

3.1 Flora 
 
Er werden in totaal 160 plantensoorten waargenomen in 2022, in de Vallei van de Kleine struisbeek. 20 van deze 
soorten zijn niet inheems. Van deze uitheemse soorten zijn er 10 aangeplant en 11 soorten staan op de lijst van 
invasieve exoten. Van de indicatorsoorten die in 2017 werden waargenomen in de vallei van de Kleine struisbeek 
zijn Waterviolier en Tongvaren verdwenen. In Bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van de soorten met hun 
herkomst, invasiviteit en of de soorten aangeplant, ingezaaid of verwilderd zijn.  
 

3.1.1 Beknopte bespreking van de waargenomen doelsoorten 
 

Tabel 2 Overzicht van de doelsoorten in de vallei van de Kleine struisbeek met aantal groeiplaatsen in 2017 en 2022. 
Soort Aantal 

locaties 
2017 

Aantal 
exemplaren 

2017 

Oppervlakte 
2017 

Aantal 
locaties 

2022 

Aantal 
exemplaren 

2022 

Oppervlakte 
2022 

Bosanemoon 1 100  2  10m² 
Pinksterbloem 5 225  9 185  
Zwanenbloem 3 303  2 123  
Gevlekte aronskelk 2 2  4 4  
Waterviolier 2 2  0   
Bosandoorn 1   1   
Zachte naaldvaren 1 1  1 1  
Tongvaren 1   0   
Grote bevernel 2   1   
Rapunzelklokje 0   1 10  

 

3.1.1.1 Bosanemoon 
Bosanemoon groeit vooral op luchtige, matig droge tot natte, matig voedselrijke bodems met een goede 
strooiselvertering onder niet al te schaduwrijk loofbos. De bodemtextuur varieert van zandig over lemig tot kleiig, 
maar de voorkeur gaat uit naar leembodems. Wat de zuurgraad betreft, worden extremen vermeden. 
Bosanemoon heeft een lichte voorkeur voor “oud bos”. Nieuwe bosaanplantingen, palend aan oud bos, worden, 
indien de bodemomstandigheden gunstig zijn, vrij snel gekoloniseerd. Overstroming wordt slecht verdragen. 
Buiten het bos groeit de plant vooral in en langs houtkanten en hagen van enige ouderdom. In allerlei bermen 
en zelfs in graslanden kan de soort ook wel eens gevonden worden: veelal betreft het hier relictpopulaties van 
vroegere bossen en houtkanten, kolonisten vanuit naburig bos of door grondwerken versleept materiaal. In 2022 
werd de soort op een tweede locatie waargenomen. Bosanemoon is een kensoort voor de klasse van de eiken- 
en beukenbossen op voedselrijke bodem. 
Geen bodemverstoring en zorgen dat de plant niet door bodembedekkers zoals Klimop wordt overwoekerd, zijn 
de aanbevelingen voor behoud en uitbreiding van deze populaties. Bosanemoon is een kensoort voor de klasse 
van de Eiken- en Beukenbossen op voedselrijke bodem.  
 

3.1.1.2 Pinksterbloem 
Pinksterbloem groeit in natte tot vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke graslanden en in bossen op natte, 
voedselrijke bodems. Periodieke overstroming wordt goed verdragen. Pinksterbloem komt voor op basische tot 
zwak zure bodems. Echt zure bodems worden gemeden. De soort gedijt in grasland onder maai- of graasbeheer 
en in bronbossen of beek- begeleidende bossen, ook onder hakhoutbeheer. Bij intensief maaibeheer 
(gazonbeheer) kan de soort aanwezig blijven en zich vegetatief uitbreiden. Pinksterbloem werd in 2022 op meer 
locaties waargenomen dan in 2017, maar het totale aantal planten is iets lager.  
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Figuur 2 Zwanenbloem in bloei in de Kleine Struisbeekvallei. (c) Jean-Jeauques Espinos 
 

3.1.1.3 Zwanenbloem 
Zwanenbloem is een soort van oevers van sloten en poelen, meestal met minstens de voet in stilstaand tot zwak 
stromend water, maar soms ook dieper. De soort kan massaal voorkomen in verlandende, dichtgeslibde, 
periodisch droogvallende sloten of poelen. Deze biotopen zijn een optimaal kiemingsmilieu. De soort houdt van 
neutraal tot licht alkalisch, ionenrijk, bicarbonaatrijk, hard water. De bodemtextuur lijkt minder belangrijk. 
Zwanenbloem is beter bestand tegen herbiciden dan andere waterplanten waardoor de soort vrijkomende 
ruimte kan inpalmen en soms volledig domineren. Zwanenbloem werd al in 2008 genoteerd voor het gebied in 
waarnemingen.be, en leek in 2017 toegenomen. In 2022 is deze opvallende soort minder frequent aanwezig dan 
in 2017. 
 

3.1.1.4 Gevlekte aronskelk 
In het begin van de lente kun je in rijkere en drogere loofbossen de driehoekige bladeren van de Gevlekte 
aronskelk vinden. Iets later verschijnen de kolfvormige bloeiwijzen die opvallen door hun witte spatha, die de 
kolf gedeeltelijk omhult. De Gevlekte aronskelk is net als Bosanemoon een kensoort voor de klasse van de eiken- 
en beukenbossen op voedselrijke bodem. Deze soort wordt al sinds 2011 opgetekend in het gebied en lijkt toe 
te nemen.  
 

3.1.1.5 Bosandoorn 
Bosandoorn is een overblijvende plant uit de lipbloemenfamilie die beschaduwde plaatsen verkiest. Het is een 
soort van voedselrijke boszomen en een kensoort van eiken- en beukenbossen op voedselrijke bodem. Het is 
een vrij algemene soort die belangrijk is als nectarplant voor verschillende soorten bijen. Bosanemoon wordt al 
sinds 2012 waargenomen in het gebied. De soort werd net als in 2017 op 1 locatie waargenomen in 2022.  
 

3.1.1.6 Zachte naaldvaren 
Zachte naaldvaren is een soort van licht beschaduwde plaatsen op vochtige, voedselarme, humeuze, zwak zure 
tot meestal kalkhoudende grond. De soort verkiest bossen en holle wegen. In de regio duikt de soort de jongste 
jaren steeds vaker op. In 2017 werd de soort voor het eerst waargenomen in het gebied, er werd slechts één 
exemplaar gevonden. Dit ene exemplaar is in 2022 nog steeds het enige dat werd gevonden in het gebied.  
 



  13 
 

3.1.1.7 Grote bevernel 
Grote bevernel komt voor op vochtige, matig voedselrijke bodems, vooral in hooiland en in bermen, maar 
eveneens langs grazige paden, heggen, bosranden, taluds en in holle wegen. Het is een indicatorsoort voor 
bloemrijke glanshaverhooilanden. De soort werd in 2017 op 2 plaatsen waargenomen in de Kleine 
Struisbeekvallei, in 2022 is de soort slechts op 1 plaats gezien.  
 

3.1.1.8 Rapunzelklokje 
Rapunzelklokje groeit vooral op vochtige tot droge, matig voedselrijke en kalkhoudende bodems. Het is een soort 
van grazige vegetaties op zonnige open plaatsen. Ze heeft behoefte aan voldoende open plekken om te kiemen. 
De bodem mag tamelijk stikstofrijk zijn. Ze staat in wegbermen en spoorweg- bermen, op rivierdijken en in 
zonnige zomen van struwelen. De soort is een indicator voor soortenrijke glanshaverhooilanden.  
Het is de eerste keer dat Rapunzelklokje wordt waargenomen in de Kleine Struisbeekvallei.  
 

 
Figuur 3: Rapunzelklokje is in 2022 voor het eerst aangetroffen in de Kleine Struisbeekvallei (c) Veerle De Saedeleer. 
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3.1.2 Beknopte bespreking van de invasieve exoten 
In 2022 werden 11 soorten invasieve exoten waargenomen in de Vallei van de Kleine struisbeek. Een overzicht 
van het aantal groeiplaatsen (en aantal planten of oppervlakte die de soort in neemt) van deze soorten wordt 
weergegeven in Tabel 3. De kaart met de verspreiding van de 11 waargenomen invasieve exoten in het gebied 
Kleine Struisbeek bevindt zich in Bijlage 3.  
Reuzenbalsemien werd in 2022 niet meer waargenomen in het gebied. Watercrassula en Laurierkers werden in 
2017 niet gezien, maar waren in 2022 wel aanwezig.  
 
Tabel 3 Overzicht van de invasieve planten waargenomen in de Kleine Struisbeekvallei in 2017 en 2022. 

Soort Aantal 
locaties 

2017 

Aantal 
exemplaren/ 
oppervlakte  

2017 

Aantal locaties  
2022 

Aantal exemplaren/ 
oppervlakte  

2022 

Japanse duizendknoop 1 10m² 1 (+1) 50m²(+250m²) 
Amerikaanse vogelkers 2 2 3 3 
Amerikaans krentenboompje 1  1  
Gewone Robinia 1  1  
Reuzenbalsemien 1  0  
Klein springzaad 1 10 1 50 
Mahonie 1 1 1 1 
Canadese kornoelje 1  2  
Watercrassula 0  2 6m² 
Laurierkers 0  1 1 
Schijnaardbei 3 100 13 1000 
Zwart tandzaad 3  1  

 
 
Hieronder worden alle waargenomen invasieve planten kort besproken: in welke mate ze invasief zijn, of het 
nodig is om ze in het gebied te bestrijden en op welke manier ze best kunnen bestreden worden.  
 

3.1.2.1 Japanse duizendknoop 
Japanse duizendknoop kan voor heel wat schade zorgen. Als deze uitheemse plant dominant wordt, dan 
ontstaat er een zeer soortenarm systeem, een groene woestijn. Naast ecologische schade kan deze plant ook 
schade aan infrastructuur aanrichten: de stevige wortelstokken kunnen funderingen en afvoerbuizen 
beschadigen.  
Tussen Geitenpad en Kleine Struisbeek is de hele oever van de beek over zo'n 50 m begroeid. De oever is 
ongeveer 1m breed, wat resulteert in een begroeide oppervlakte van een 50 m². Aan de overkant van de beek 
(net buiten het gebied) is de situatie ernstiger, langs de oever groeit er 250 m² Japanse duizendknoop.  
Als hier niet ingegrepen wordt, zal dit alleen maar erger worden. Meer info over de mogelijkheden om de soort 
terug te dringen is hier te vinden.  
https://www.ecopedia.be/planten/japanse-duizendknoop 
 

3.1.2.2 Amerikaanse vogelkers 
Amerikaanse vogelkers verspreidt zich gemakkelijk en snel in ijle bossen, vooral op zandbodems. De boomsoort 
kan daar andere planten-, struiken- en pionierboomsoorten verdringen. De soort werd in 2022 op drie locaties 
langs de beek waargenomen.  
 

3.1.2.3 Amerikaans krentenboompje 
Amerikaans krentenboompje is een soort die nog vaak aangeplant wordt en verwilderd voorkomt op zandige 
gronden. Het is een struik van ongeveer 12m hoog. De soort kan dominant verjongen en wordt gemakkelijk door 
vogels verspreid. Vooral op heideterreinen kan de soort in concurrentie gaan met inheemse planten.  
Toch blijft de lokale impact van de soort beperkt doordat ze zelden of nooit dichte bestanden vormt en zeer goed 
verterende bladeren heeft. De soort kan als voedselbron dienen voor vogels. 

https://www.ecopedia.be/planten/japanse-duizendknoop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zandgrond
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zandgrond
https://nl.wikipedia.org/wiki/Struik
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Amerikaans krentenboompje werd enkel langs de tennisvelden waargenomen. De soort is hier wellicht ook 
aangeplant. Zolang de soort zich niet in de buurt van heideterreinen bevindt, moet ze niet bestreden worden.  
 

3.1.2.4 Gewone robinia 
Robinia is een pioniersoort. Op plaatsen waar de soort wordt aangeplant en voldoende licht en ruimte krijgt, kan 
de boom sterk uitgroeien en schadelijke gevolgen hebben op allerlei vlakken: 

• Robinia is een vlinderbloemige die voor aanrijking en verruiging van de bodem zorgt. Op voedselarme 
droge bodems zorgt deze boom op die manier voor een achteruitgang van de waardevolle inheemse 
plantengroei.  

• In de bermen vormt de snelgroeiende wortelopslag een probleem voor verkeersveiligheid door 
zichtbelemmering.  

• Beschadigingen aan verhardingen door wortelopdruk komen eveneens regelmatig voor.  
 
Robinia wordt enkel bestreden op plaatsen waar het een bedreiging vormt voor de lokale biodiversiteit (droge 
graslanden, lichtrijke bossen) en waar verkeersveiligheid of infrastructuur in het gedrang komen (bv. bermen). 
In het studiegebied werd Robinia slechts één keer waargenomen, langs de rand van het gebied. De soort vormt 
hier niet meteen een bedreiging voor de natuur.  
 

3.1.2.5 Klein springzaad 
Klein springzaad is familie van Reuzenbalsemien en groeit net zoals deze soort explosief en heeft een snelle 
zaadverspreiding. De soort is wijd verspreid in een groot deel van de Vlaamse bossen. De populaties zijn echter 
meestal stabiel en relatief beperkt in omvang. Omdat bestrijding (waarbij de bosbodem beschadigd wordt) meer 
nadelen dan voordelen heeft, worden de populaties meestal met rust gelaten. In de vallei van de Kleine 
struisbeek werd de soort nog steeds slechts op één plaats waargenomen. Het aantal planten is wel toegenomen.  
 

 
Figuur 4: Groeiplaats van Schijnaardbei in de Kleine Struisbeekvallei, met vruchten. (c) Veerle De Saedeleer 
 

3.1.2.6 Schijnaardbei 
Deze invasieve exoot lijkt op Bosaardbei maar de vrucht van deze plant is niet lekker en de bloemen zijn geel 
i.p.v. wit. Schijnaardbei wordt in Vlaanderen in een relatief brede waaier aan habitats gevonden. Het best gedijt 
de soort onder struikgewas of langs bospaadjes op vochtige, voedselrijke bodems, maar ze wordt evengoed 
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aangetroffen in gazons, tussen straatstenen,…. Door uitlopers kan de soort op korte tijd relatief grote 
oppervlakten koloniseren. 
Vaak komt Schijnaardbei voor in habitats die zeer gevoelig zijn aan verstoring waardoor bestrijding bijna steeds 
meer schadelijke gevolgen heeft dan wanneer deze met rust worden gelaten. (Technisch vademecum Beheer 
van Invasieve Uitheemse planten, ANB). 
De plant was in 2017 maar van drie plaatsen bekend in het gebied, maar is zich wel hard aan het uitbreiden met 
in 2022 in totaal 13 groeiplaatsen.  
 

3.1.2.7 Mahonie 
Mahonie werd vroeger vaak aangeplant. De struik verkiest droge, bij voorkeur kalkrijke grond in duinen of in 
stedelijke omgeving. In duingebieden kan ze hoge densiteiten bereiken en komt ze zowel in duingrasland, 
struweel als bos voor. Wellicht gedijt de soort het best in min of meer beschaduwde, droge tot iets vochtige, 
vaak iets kalkhoudende, matig voedselrijke milieus. Verontrustend is de recente opmars van Mahonie in 
duinstruweel. Elders blijft de toename van de soort nog binnen de perken. In het binnenland moet hier tegen 
voorlopig dus geen actie ondernomen worden. De soort heeft zich niet verder uitgebreid in het gebied.  
 

3.1.2.8 Canadese kornoelje 
Canadese kornoelje is in het verleden op verschillende plaatsen aangeplant in de bermen en op afritcomplexen. 
Het is bekend dat de soort vaak met de inheemse kornoelje wordt verwisseld door tuincentra en op die manier 
in onze natuur verzeild geraakt. De struik staat bekend om zijn enorme vegetatieve uitbreiding: 
stengelfragmenten worden via water over langere afstanden verspreid. Er werd nog geen zaadkieming 
vastgesteld in België. De soort hoeft zeker niet overal te worden bestreden, enkel op locaties met een ecologische 
hoofddoelstelling kan men bestrijding overwegen indien de schade die hierdoor wordt veroorzaakt niet te groot 
is. 
Canadese kornoelje werd in 2017 op naam gebracht in het gebied op één plaats. In 2022 werd de soort op twee 
plaatsen waargenomen. We raden aan om de soort zo snel mogelijk te verwijderen, voor ze begint te woekeren.  
 

3.1.2.9 Watercrassula 
Watercrassula is een doorlevende oever- en waterplant met dunne, ronde, kruipend-opstijgende stengels. Het 
is een plant van oevers en ondiepe wateren, maar komt ook ondergedoken voor tot meer dan 2m diep. 
Watercrassula kan vooral zeer dominant worden op oevers en in het water van zwak gebufferde wateren, zoals 
poelen, vennen en waterhoudende laagtes in zandgebieden en seizoenaal droogvallend water.  
Watercrassula werd in 2017 niet waargenomen in het gebied, omdat de populatie in 2016 verwijderd werd. We 
beschouwden de verwijdering in 2017 als succesvol, maar moesten in 2022 helaas vast stellen dat de soort zich 
opnieuw in het gebied vestigde. De soort werd waargenomen in de 1e poel, ten noorden van het Geitenpad. Aan 
de geplagde zijde nam de plant ca 1m² in, aan de overkant was er een groeiplaats van 5m².  
 
Beheer: Nieuwe infectiehaarden worden best zo snel mogelijk verwijderd. Bij voorkeur gebeurt dit voorzichtig 
handmatig, zodat geen fragmenten elders terecht komen.  
 

3.1.2.10 Laurierkers 
Laurierkers is een invasieve exoot. Ze kan zich op plaatsen waar de soort eenmaal gevestigd is, snel uitbreiden 
via ondergrondse uitlopers. De plant heeft een dichte, groenblijvende kruin die licht wegneemt voor inheemse 
ondergroei. De opwarming van ons klimaat speelt in het voordeel van deze plant. Bovendien is de plant een 
potentiële vector van plantenziektes. De bladeren bevatten stoffen die toxisch zijn voor mensen. Toch wordt 
deze soort nog heel vaak aangeplant. Laurierkers werd in 2021 voor het eerst opgetekend in het gebied en kan 
hier best verwijderd worden.  
 

3.1.2.11 Zwart tandzaad 
Zwart tandzaad is in Vlaanderen een plant van voedselrijke tot zeer voedselrijke, vochtige tot natte 
standplaatsen: rivier- en vijveroevers, droogvallende vijvers enz. Haar ecologische niche komt perfect overeen 
met die van het inheemse Veerdelig tandzaad. Zwart tandzaad lijkt vitaler te zijn, met onder meer een grotere 
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zaadproductie en is bovendien minder kieskeurig ten aanzien van voedselrijkdom en vochtigheidsgraad van de 
bodem. Om die redenen kan plaatselijk worden vastgesteld dat de soort Veerdelig tandzaad verdringt. In de 
Kleine Struisbeekvallei is de soort in 2022 nog maar van 1 groeiplaats bekend, de soort lijkt hier niet echt een 
probleem te vormen.  
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3.1.3 Beschrijving van gebiedsgerichte maatregelen en advies  

3.1.3.1 Knelpunten beheer  
- Invasieve exoten zoals Japanse duizendknoop, Canadese kornoelje en Watercrassula kunnen best zo snel 

mogelijk aangepakt worden. Deze soorten kunnen op korte tijd grote oppervlakten innemen. Ook 
Laurierkers kan best uit het gebied verwijderd worden.  

 

3.1.3.2 Beheeradvies 
- De aanpak om Watercrassula uit het park te verwijderen, is prioritair.  
- Het is belangrijk om zo snel mogelijk tot een aanpak te komen om Japanse duizendknoop uit het park 

te verwijderen/in te dijken. Er moet afgewogen worden welke aanpak hier haalbaar is.  
- Bij nieuwe aanplanten in het park wordt gezocht naar inheemse alternatieven. 

http://www.alterias.be/images/stories/downloads/Nederlands/brochure_definitief_nl.pdf 
- De open terreindelen worden best een eerste keer gemaaid tussen 15 juni en 15 juli en een tweede keer 

tussen 15 september en 15 oktober. Het is belangrijk dat het maaisel goed wordt afgevoerd.  
- Kies voor een gefaseerd maaibeheer. Dat resulteert in een grotere natuurwaarde. Hierbij worden 

ruigere stukken gecreëerd langs de bosranden die slechts 1 keer per jaar gemaaid worden in augustus-
september. 

-  Een aantal plassen zijn sterk overgroeid met wilgen. Hier komt de Zwanenbloem voor. De oevers open 
maken, dus plaatselijk de wilgen verwijderen, zal ervoor zorgen dat de Zwanenbloem opnieuw kan 
uitbreiden. 

 

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

http://www.alterias.be/images/stories/downloads/Nederlands/brochure_definitief_nl.pdf


  19 
 

3.2 Wilde bijen 
 
De totale soortenlijst voor de Vallei van de Kleine Struisbeek, bestaande uit de soorten die waargenomen werden 
in 2022, samen met de overige soorten die eerder al in de database van waarnemingen.be geregistreerd werden, 
bevat nu 28 soorten (Tabel 4). 
 
Tabel 4: Totale soortenlijst en hun aantal (#) van de waargenomen soorten in Vallei Kleine Struisbeek tot eind 2022. Voor elke 
soort wordt ook hun socialiteit (P = Broedparasiet; S = Solitair; C= Communaal; E= Eusociaal), nestecologie (B= Bovengronds; 
O= ondergronds) en waardplant (P = Polylectisch of ) gegeven. Verder vermelden we ook de Rode Lijst status van elke soort (VU 
=Vulnerable/Kwetsbaar, NT = Near threatened/Gevoelig, LC = Least concern/Niet bedreigd, DD = Data deficient/Onvoldoende 
data) volgens de Belgische Rode Lijst van Drossart et al. (2019). 

Nederlandse naam Wet. naam # Socialiteit Nestecologie Bloembezoek RL 
Andrenidae (5 soorten)             
Goudpootzandbij A. chrysosceles 1 S O Poly LC 

Wimperflankzandbij A. dorsata 1 S O Poly LC 

Grasbij A. flavipes 2 S O Poly LC 

Roodgatje A. haemorrhoa 2 S O Poly LC 

Valse rozenzandbij A. helvola 1 S O Poly VU 

Apidae (10 soorten)             
Honingbij A. mellifera 6 E B Poly DD 

Boomhommel B. hypnorum 4 E B Poly LC 

Steenhommel B. lapidarius 1 E O, B Poly LC 

Akkerhommel B. pascuorum 4 E O, B Poly LC 

Weidehommel B. pratorum 1 E O, B Poly LC 

Vierkleurige koekoekshommel B. sylvestris 1 P O, B - LC 

Aardhommelgroep B. terrestris - gr. 3 E O, B Poly LC 

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

Geelschouderwespbij N. ferruginata 1 S O - LC 

Smalbandwespbij N. goodeniana 1 P O - LC 

Colletidae (1 soort)             
Gewone maskerbij H. communis 3 S O, B Poly LC 

Halictidae (6 soorten)             
Roodpotige groefbij H. rubicundus 1 S, E O Poly LC 

Matte bandgroefbij L. leucozonium 1 S O Poly LC 

Langkopsmaragdgroefbij L. morio 2 E O, B Poly LC 

Zesvlekkige groefbij L. sexnotatum 1 S O Poly LC 

Gewone franjegroefbij L. sexstrigatum 1 S, C, E O Poly LC 

Biggenkruidgroefbij L. villosulum 1 S O Poly LC 

Megachilidae (5 soorten)             
Tuinbladsnijder M. centuncularis 1 S O, B Poly LC 

Distelbehangersbij M. ligniseca 1 S B P (Distels) LC 

Grote bladsnijder M. willughbiella 1 S O, B Poly LC 

Rosse metselbij O. bicornis 1 S B Poly LC 

Gehoornde metselbij O. cornuta 1 S O, B Poly LC 

Mellitidae (1 soort)             
Gewone slobkousbij M. europaea 2 S O Wederik LC 
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De meest zeldzame soorten die waargenomen werden in dit gebied, zijn Valse rozenzandbij en 
Distelbehangersbij. Valse rozenzandbij is een typische bosrandsoort. Ze is te vinden op open plekken in bossen 
of in bosranden. De soort heeft geen specifieke voorkeur voor een bepaalde plantensoort, maar wordt vaak 
gevonden op bloeiende bomen, struiken of braam. Distelbehangersbij is, zoals de naam al aangeeft, afhankelijk 
van distels en andere composieten. Aanwezige planten zoals Kale jonker en Knoopkruid zijn belangrijke 
voedselplanten voor de soort. 
 

3.2.1 Nestgelegenheid 
Van de 28 waargenomen soorten wilde bijen in het gebied nestelen er slechts 4 strikt bovengronds en 13 strikt 
ondergronds (Tabel 4). De overige 11 soorten uit deze studie kunnen zowel boven- als ondergronds een nest 
maken. Vooral het aantal bovengronds nestelende soorten is bijzonder laag in het gebied. 
 
Bovengronds nestelende bijen hebben nood aan staand of liggend dood hout en holle of merghoudende stengels 
om in te nestelen. Dit moet zich bovendien een groot deel van de dag in de zon bevinden. Deze soorten bijen 
vinden hun nestplaatsen meestal in ruigtes, bijvoorbeeld in de stengels van vlier of braam of in het hout van 
afgestorven bomen. Als deze nestplaatsen niet aanwezig zijn, kunnen bijenhotels een goed alternatief zijn. Het 
is echter belangrijk dat deze goed gepositioneerd zijn. Zo dienen ze in de volle zon te staan en het grootste deel 
van de dag zonbeschenen te zijn. 
 
Ondergronds nestelende soorten hebben nood aan open grond die ook zo lang mogelijk in de vlakke zon ligt. 
Door graslanden correct te beheren (zie verder), zullen deze plekken ook gecreëerd worden. Als een goed 
maaischema gevolgd wordt, is het dus niet nodig om te zorgen voor extra nestgelegenheid voor deze 
bijensoorten. 
 

3.2.2 Voedselaanbod 
Slechts 2 van de 28 waargenomen bijensoorten kent tot op zekere hoogte een gespecialiseerd voedselbezoek. 
Dit ligt er deels aan dat we in dit park te laat van start zijn kunnen gaan met het veldwerk. Zo hebben we de 
specialisten op wilgen gemist. Toch toont dit uitzonderlijk laag aantal aan dat er nog wat cruciale plantensoorten 
ontbreken of te schaars aanwezig zijn in het gebied.  
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Figuur 5: De graslanden in Vallei Kleine Struisbeek worden extensief beheerd. Verder zijn er verschillende soorten wilgen 

aanwezig die in het voorjaar een belangrijke voedselbron vormen voor wilde bijen. 
 
Struiken en bomen: 

• Sleedoorn, meidoorn en Sporkehout behoren tot de belangrijkste struiken voor wilde bijen en andere 
insecten, maar werden slechts her en der in het park aangetroffen. 

• Wilgen zijn goed vertegenwoordigd in het park. Deze planten zijn erg belangrijk voor bijen in het 
voorjaar omdat ze al vroeg in het voorjaar in bloei komen. Verschillende bijensoorten zijn erop 
gespecialiseerd en ook voor andere soortgroepen zijn wilgen onmisbaar. 

• In de bossen en bosranden zijn eik en esdoorn algemeen aanwezig. Wanneer deze bomen in bloei 
komen, vormen ze een ondergewaardeerde, maar niettemin zeer belangrijke bron van nectar en 
stuifmeel. 
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Figuur 6: De graslanden in Vallei Kleine Struisbeek worden extensief beheerd. Een tijdlang (vb. 5 jaar) een doorgedreven 
maaibeheer uitvoeren, met een extra maaibeurt in mei, kan ervoor zorgen dat deze graslanden minder gedomineerd worden door 
grassen en interessante voedselplanten voor bijen zoals Knoopkruid op deze foto wijder verspreid geraken. 
 
Kruiden en bloemen: 
De graslanden worden extensief beheerd. Deze maatregel heeft een positieve invloed op de aanwezige 
bijensoorten. Zo krijgen de aanwezige bijenplanten zoals Veldlathyrus, Knoopkruid, Gewone berenklauw, Kale 
jonker, … de kans om tot bloei te komen en zich te verspreiden. De graslanden worden momenteel nog teveel 
gedomineerd door grassen. Het is dan ook belangrijk om het maaibeheer aan te passen zodat kruiden en 
bloemen bevoordeeld worden ten opzichte van grassen (Zie ook §3.1.3.2). 
 
De algemene maatregel is om de graslanden twee keer per jaar te maaien, een eerste keer in de tweede helft 
van juni en een tweede keer rond eind september-begin oktober. echter, de zones (of graslanden) waar 
grassen te dominant zijn, worden best een extra keer gemaaid 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. Dit noemen we gefaseerd 
maaien.       
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3.3 Dagvlinders 
 
Dankzij hun aantrekkelijk uiterlijk worden dagvlinders vaak waargenomen en ingevoerd in waarnemingen.be. 
We hebben dan ook een goed beeld van hun actuele voorkomen. Omwille van het feit dat deze soortgroep voor 
de verschillende levensfasen verschillende eisen stellen aan hun leefgebied, kunnen ze ons verder heel wat leren 
over een bepaald gebied. Het is ook een dankbare soortgroep waarbij soorten vaak snel reageren op genomen 
beheermaatregelen. 
 
Er wordt een overzicht gegeven van de waargenomen soorten en hun aantal waarnemingen binnen het 
onderzoeksgebied. Daarnaast worden ook aanbevelingen gedaan om het beheer te optimaliseren i.f.v. 
dagvlinders. 
 

3.3.1 Bespreking waarnemingen Dagvlinders 
Bij de analyse van de waargenomen soorten met hun aantallen werden enkel de waarnemingen van Veerle de 
Saedeleer en Toon Verbruggen gebruikt. Zo kunnen de resultaten van dit veldwerk vergeleken worden bij 
verdere studies. Ze namen tijdens hun bezoeken aan het park in 2022 13 soorten waar. Er werden 78 
dagvlinderwaarnemingen verricht waarbij in totaal 177 exemplaren gemeld werden (Tabel 5). De locaties waar 
de dagvlinders geobserveerd werden, zijn weergegeven in Bijlage 4. Het belang van extensief beheerde 
graslanden valt hier meteen uit af te leiden. 
 
De waargenomen soorten dagvlinders betroffen allemaal algemene soorten, met de Rode-lijst status 
‘Momenteel niet in gevaar’ (LC) (Maes et al. 2021). 
 
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 7 17 

Oranjetipje Anthocharis cardamines LC 8 13 

Boomblauwtje Celastrina argiolus LC 2 2 

Citroenvlinder Gonepteryx rhamni LC 1 1 

Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas LC 1 1 

Bruin zandoogje Maniola jurtina LC 7 49 

Groot dikkopje Ocholodes sylvanus LC 2 4 

Bont zandoogje Pararge aegeria LC 19 39 

Groot koolwitje Pieris brassicae LC 2 2 

Klein geaderd witje Pieris napi LC 13 25 

Klein koolwitje Pieris rapae LC 4 9 

Gehakkelde aurelia Polugonia c-album LC 9 10 

Icarusblauwtje Polyommatus icarus LC 3 5 

Totaal     78 177 

 

3.3.2 Doelsoort Oranjetipje 
 
Het Oranjetipje (Anthocharis cardamines) is een soort van vochtige graslanden, meestal in de buurt van bossen.  
De soort heeft 1 generatie van begin april tot begin juni met een piek tussen half april en half mei. De 
voornaamste waardplanten zijn Pinksterbloem en Look-zonder-look, maar ook andere kruisbloemigen 
waaronder Gewone raket, Gewoon barbarakruid, Raapzaad, Herik en Bittere veldkers worden gebruikt. De 
rupsen voeden zich aanvankelijk met de verse zaadjes in de bloemhoofdjes, maar later ook met de steeltjes en 
de bloemhoofdjes zelf. De verpopping vindt plaats in hogere vegetatie in de buurt van de waardplant. Vaak 
gebruikte nectarplanten zijn dezelfde als de waardplanten (Pinksterbloem en Look-zonder-look). Het Oranjetipje 
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komt vaak in dezelfde gebieden voor als Bont zandoogje, Boomblauwtje, Citroenvlinder, Gehakkelde aurelia, 
Icarusblauwtje, Koninginnenpage en Landkaartje (Maes et al., 2013). 
 
Uit de floratellingen van dit project (3.1.1: Beknopte bespreking van de waargenomen doelsoorten) blijkt dat 
Pinksterbloem vrij algemeen is in het studiegebied. Doelsoort Oranjetipje werd dan ook meermaals 
waargenomen in het gebied in 2022 (Bijlage 4, Rode sterren). Om deze vlinder te behouden, i is het uitstellen 
van een eerste maaibeurt tot na midden juni een gunstige maatregel aangezien er tot laat in het voorjaar eitjes 
op de waardplanten gelegd worden. Een gefaseerd mantel- en zoombeheer aan de randen van vochtige 
graslanden komt de overwintering van de poppen ook zeker ten goede. Als soort van vrij vochtige graslanden is 
het behoud van een voldoende hoog waterpeil eveneens belangrijk (Maes et al., 2013). 
 

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

- Volg voor het beheer van de extensieve graslanden dezelfde richtlijnen als beschreven in §3.1.3. Waar 
bijen nood hebben aan stuifmeel van bloemen voor hun nakomelingen, hebben dagvlinders nood aan 
de juiste waardplanten die dienen als voedsel voor de rupsen. Zeker voor graslandsoorten, die hun eitjes 
afzetten op grassen en kruiden, is het zeer belangrijk om bij elke maaibeurt bepaalde stukken te laten 
staan. 

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

 
Voor specifieke beheertips en aanbevelingen verwijzen we daarom naar §3.2: Wilde bijen. 
 
Een belangrijke maatregel, specifiek voor dagvlinders, is de volgende: behoud grote brandnetelplekken op 
zonnige plaatsen. Grote brandnetel is de waardplant voor ‘brandnetelvlinders’ zoals Dagpauwoog, Kleine vos, 
Landkaartje, …    
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3.4 Libellen 
 
Libellen stellen voor hun adulte levensstadium andere habitateisen als voor hun larvale levensstadium. Zo 
worden de eitjes van libellen en juffers in of rondom water afgezet. Daar eten de larves allerlei waterdiertjes die 
kleiner zijn dan zijzelf, vaak ook andere larves van libellen. Als adult zijn libellen goede jagers en vangen ze allerlei 
vliegende insecten . 
 
De soortgroep vormt daarom één van de meest bruikbare soortgroepen om een beeld te krijgen op de kwaliteit 
van aan water gelinkte biotopen. Heel wat libellensoorten hebben specifieke en uiteenlopende habitatvereisten. 
Zo zijn er soorten die enkel voorkomen in de armste heidevennen, andere soorten prefereren zuurstofrijk 
stomend water, van nature eutrofe stilstaande wateren, etc. 
 

3.4.1 Bespreking waarnemingen Libellen 
 
Bij de analyse van de waargenomen soorten met hun aantallen werden enkel de waarnemingen van Veerle De 
Saedeleer en Toon Verbruggen gebruikt. Zo kunnen de resultaten van dit veldwerk vergeleken worden bij 
verdere studies. Ze namen tijdens hun bezoeken aan Fort 6 in 2022 12 soorten waar. Er werden 46 
libellenwaarnemingen verricht waarbij in totaal 64 exemplaren gemeld werden (Tabel 6). Alle aangetroffen 
soorten zijn ‘momenteel niet bedreigd’ volgens de meest recente Rode Lijst (De Knijf et al. 2022). 
De Tangpantserjuffer stond in de vorige Rode lijst (De Knijf 2006) als ‘kwetsbaar’ genoteerd. Sinds kort wordt ze 
als ‘Momenteel niet bedreigd’ beschouwd (De Knijf et al. 2022).  
 
 
Tabel 6: Waargenomen soorten libellen 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 

Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea Momenteel niet bedreigd 1 1 

Grote keizerlibel Anax imperator Momenteel niet bedreigd 1 1 

Houtpantserjuffer Chalcolestes viridis Momenteel niet bedreigd 5 7 

Azuurwaterjuffer Coenagrion scitulum Momenteel niet bedreigd 1 1 

Lantaarntje Ischnura elegans Momenteel niet bedreigd 2 3 

Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus Momenteel niet bedreigd 3 4 

Tangpantserjuffer Lestes dryas Momenteel niet bedreigd 6 8 

Gewone pantserjuffer Lestes sponsa Momenteel niet bedreigd 2 2 

Bruine winterjuffer Sympecma fusca Momenteel niet bedreigd 7 16 

Zuidelijke heidelibel Sympetrum meridionale Momenteel niet bedreigd 1 1 

Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum Momenteel niet bedreigd 16 19 

Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum Momenteel niet bedreigd 1 1 

Totaal     46 64 

 

3.4.2 Doelsoorten 
6 soorten waren opgegeven als doelsoort voor het gebied, namelijk Zwervende pantserjuffer, Bosbeekjuffer, 
Vroege glazenmaker, Tangpantserjuffer, Tengere pantserjuffer en Bruine korenbout. Van deze soorten werden 
Zwervende pantserjuffer en Tangpantserjuffer waargenomen in 2022 door onze vrijwilligers. 
 

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

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

• Zorg voor geleidelijk aflopende oevers 
• Zorg voor een gefaseerd maaibeleid van oevervegetaties 
• Leg extra poelen aan waar nodig of mogelijk. Dit zal ook voordelig zijn voor amfibieën 

 
Als adult moeten libellen voldoende vliegende insecten kunnen vinden. Maatregelen die voordelig zijn voor wilde 
bijen, zweefvliegen en dagvlinders zijn dus onrechtstreeks ook voordelig voor deze soortgroep.  
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3.5 Vogels 

3.5.1 Vaststellingen mbt de doelsoorten in de Vallei van de Kleine Struisbeek 
 
Van zowel Kievit als Ijsvogel werden binnen het gebied geen territoriale vogels of geldige territoria vastgesteld. 
 
Kievit is niet binnen de perimeter aanwezig als broedvogel, maar er bevond zich een territoriaal koppel net ten 
westen van het gebied, op het perceel op de hoek van de Doornstraat en de Drie Eikenstraat. Dit nest werd 
gemarkeerd en de landbouwer werd verwittigd, zodat het nest kon uitgespaard worden bij landbewerking. Toch 
lijkt het broedsel mislukt te zijn, aangezien er geen jongen werden waargenomen. 
 
IJsvogel is wel aanwezig op de Drie Eikencampus, ten westen van de vallei en ten zuiden van het Fort, en is er 
wellicht ook broedvogel want er werd een waarschijnlijke broedplaats vastgesteld aan Fort 6 (dus bij de bovenste 
witte stippellijn op Figuur 7), zoals beschreven in Steeman et al. (2023). Een vestiging langs de Kleine Struisbeek 
is daarmee verre van denkbeeldig. 
 
In de oevers van de Kleine Struisbeek werden door de Stad Antwerpen (ondersteund met advies door 
Vogelwerkgroep Ardea) in de winter van 2021-2022 twee kunstnesten voor IJsvogel ingegraven. Voorlopig 
zonder succes aangezien de IJsvogel hier niet werd waargenomen. 
De IJsvogel werd wel 1x waargenomen in het traject van de Kleine Struisbeek ter hoogte van de 
universiteitscampus Drie Eiken. Op de verschillende plassen op deze campus wordt er regelmatig IJsvogel 
waargenomen. De vraag is of dit hetzelfde of een ander koppel is dan dat van de fortgracht. Vooral in 2021 
werden regelmatig vliegbewegingen waargenomen van de fortgracht, door het bos over de Fort VI-straat en de 
grachten/plassen op de universiteitscampus tot aan de vijver gelegen ter hoogte van het UZA en ten noorden 
van Revalidatiecentrum Revarte (zie Figuur 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 7: Vliegroute ijsvogels in 2021  
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In 2022 lijken de verplaatsingen niet meer zo duidelijk en lijkt de kans te bestaan dat er een koppel op de 
Universiteitscampus aanwezig is en een koppel op de fortgracht. Zowel in 2021 als in 2022 werd er duidelijk 
baltsgedrag (Figuur 8) waargenomen en werden er verschillende nestgangen getest. 

 

 
Figuur 8  Baltsgedrag bij de ijsvogels op Campus Drie Eiken: het mannetje (met rood aan de snavel) biedt een visje aan het 

vrouwtje (volledig zwarte snavel) aan.  
 
 

3.5.1.1 Verspreiding van de doelsoorten in het gebied 
In het gebied werd de doelsoorten dus niet vastgesteld, al lijkt dat voor de toekomst zeker niet onmogelijk, in 
het bijzonder voor ijsvogel (gezien de genomen maatregelen rond kunstmatig aangelegde nestplaatsen. 
 
Onderstaande kaarten (Figuur 9 t.e.m. Figuur 
11) geven een beeld van waar de soorten zich 
net buiten het gebied bevinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 9: Situering van mislukt broedpaar kievit ten westen van het 
onderzoeksgebied 
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Figuur 10: Situering van vermoedelijke broedplaats ijsvogel op de Drie Eikencampus 

 

 
Figuur 11: Alle ijsvogelwaarnemingen tussen 1 maart en 15 mei 2022 
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3.5.2 Overige interessante soorten 
 

Een volwassen koppeltje Scholeksters 
Haematopus ostralegus foerageerde op 19 
april 2022 op de akkers en voetbalvelden 
rondom  het sport-centrum Mariënborgh 
(Figuur 12). 
Scholeksters hebben een vrij groot 
territorium en kunnen tijdens de broedtijd 
behoorlijke afstanden afleggen tussen de ene 
en de andere foerageerplaats. 
Maar ze kunnen ook onopvallend broeden op 
platte daken zoals die van grote industriële 
gebouwen. 
Een broedgeval zou evenwel resulteren in 
meer waarnemingen in de onmiddellijke 
omgeving. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figuur 13 Koppeltje scholekster rust even uit op een akker © Niels Schild 
 
Er werd ook een volwassen Kleine bonte specht (Dryobates minor) in broedbiotoop opgemerkt (zie Figuur 14). 
Deze laatste soort is meestal stil en de trefkans is dus klein. Ze kunnen erg stiekem broeden in bijv. dicht, jong 
berkenbos. Het is dus goed mogelijk dat Kleine bonte specht in het studiegebied of in de onmiddellijke omgeving 
daadwerkelijk een territorium heeft. 
 

Figuur 12: Foerageerplaats koppeltje Scholeksters (www.avimap.be). 
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De Grote gele kwikstaart Motacilla 
cinerea broedde in 2021 en 2022 op 
één van de gebouwen van het UZA net 
naast de Kleine Struisbeek en 
verzamelde insecten voor hun jongen 
aan de plassen op de Drie Eikencampus 
(zie Figuur 15). 
 
De soort wordt aangetrokken door de 
aanwezigheid van iets bredere 
waterpartijen en geschikte broed-
plaatsen in menselijke constructies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 14: Waarnemingsplaats van Kleine bonte specht in 
broedbiotoop (www.avimap.be). 

Figuur 15: Broedgeval van Grote gele kwikstaart op de Drie Eikencampus 
(www.avimap.be). 
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Figuur 16: Grote gele kwikstaart op de Campus Drie Eiken  © Niels Schild 
 
 

3.5.3 Mogelijke maatregelen voor meer broedvogelsoorten in het gebied 
 
- De omvorming van akkers in het gebied naar plasdras gebieden zou waardevol zijn, voor zowel de beperkte 

kamsalamanderpopulatie als weidevogels zoals scholekster en kievit. 
- Het uitdrogen van plassen (vooral op de Drie eikencampus) in de droge perioden is problematisch voor het 

waterleven maar ook voor alle soorten die afhankelijk zijn van dat waterleven, zoals ijsvogel, grote gele 
kwikstaart, … 

- De Canadese ganzen en Nijlganzen zorgen in het hele gebied voor veel mest met afvalstoffen die de 
waterkwaliteit aantasten. Waterkwaliteit blijft dus steeds een belangrijke zorg, zowel voor de grachten en 
vijvers als voor de (al smalle) Kleine Struisbeek zelf. 

- Positief is wel het opnieuw meanderen van de Kleine Struisbeek aan de Doornstraat. Hier is extra 
waterberging mogelijk en dit zorgt zeker voor een grotere biodiversiteit.  
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3.6 Vleermuizen 
 

3.6.1 Overzicht waarnemingen 
 
De wandelingen met manuele detectoren leverden 325 waarnemingen van vleermuizen op in 2022. Er werden 
tijdens de inventarisatie minstens 7 soorten vleermuizen waargenomen: Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus 
pipistrellus), Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii), Laatvlieger (Eptesicus serotinus), Watervleermuis 
(Myotis daubentonii), Franjestaart (Myotis nattereri), Baard/Brandts vleermuis (Myotis mystacinus/brandtii) en 
Grootoorvleermuis (Plecotus spp.). Een overzicht van de waargenomen vleermuizen is te vinden in Tabel 7 en op 
Figuur 17 en Figuur 18. Er werd voor Gewone dwergvleermuis een aparte kaart gemaakt, omdat het hoge aantal 
waarnemingen hiervan de goede leesbaarheid van de overige soorten belemmerde. 
 

Tabel 7: overzicht vleermuizenwaarnemingen 2022 
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Aantal 
Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 263 
Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii 11 
Baard/Brandts vleermuis Myotis mystacinus/brandtii 20 
Watervleermuis Myotis daubentonii 2 
Franjestaart Myotis nattereri 1 
Myotis-soort Myotis spp. 20 
Laatvlieger Eptesicus serotinus 7 
Grootoorvleermuis onbekend Plecotus spp. 9 
Vleermuis onbekend Chiroptera spp. 1 
Totaal  334 

 
Deze waarnemingen kunnen vergeleken worden met de groenmonitoring in 2017 (Steeman et al., 2017), en 
oudere gegevens uit voorgaande studies. In 2011 en 2012 werd langs de loop van de Kleine Struisbeek 
vleermuizenonderzoek uitgevoerd op vaste meetpunten (De Ridder et al., 2013). In 2013 werd het bosgebied 
Mariënborgh onderzocht op vleermuizen (De Ridder & Sanders, 2014). 
 
De in 2022 vastgestelde soortensamenstelling is vergelijkbaar met de waarnemingen van voorgaande jaren. Bijna 
11% van de waargenomen vleermuizen bij de manuele waarnemingen behoren tot het genus Myotis. Het 
aandeel Myotis-vleermuizen is hoger door de uitgesproken aanwezigheid van Baard/Brandts vleermuis.  
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Figuur 17: waarnemingen van Gewone dwergvleermuis, 2022. 
 

 
Figuur 18: waarnemingen van alle vleermuizensoorten uitgezonderd Gewone dwergvleermuis, 2022. 
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3.6.2 Voorkomen en terreingebruik van de verschillende soorten 
 

3.6.2.1 Gewone dwergvleermuis  
Gewone dwergvleermuis werd bij elk terreinbezoek op route of jagend over het hele gebied gevonden. De 
activiteit en aantallen zijn in tegenstelling tot voorgaande inventarisaties niet enkel hoog ter hoogte van het 
bosgebied Mariënborgh, maar over het ganse gebied. De activiteit is hoog in de vroege avond, en vermindert 
met het vorderen van de avond als de dieren zich meer over de omgeving verspreiden. De vallei van de Kleine 
Struisbeek functioneert hier als een vliegroute voor de Gewone dwergvleermuis. De dieren komen aanvliegen 
vanuit de nabij gelegen woonwijk Neerland en vanuit het bosgebied Mariënborgh. De dieren kunnen dan op 
route waargenomen worden in de grote dreef van het bosgebied om zich dan via de vallei van de Kleine 
Struisbeek verder te verspreiden over het landschap om te jagen. 
 

3.6.2.2 Ruige dwergvleermuis 
Ruige dwergvleermuis is in Vlaanderen vooral bekend als migrerende soort, die in het voorjaar (rond maart - 
april) en het najaar (rond september – oktober) wordt waargenomen. In het studiegebied werden vanaf augustus 
2022 sporadische waarnemingen gedaan van voorbij vliegende of jagende dieren, vooral in de onmiddellijke 
omgeving van de Kleine Struisbeek. Er werd geen baltsgedrag vastgesteld in tegenstelling tot voorgaande 
inventarisaties.  
  

3.6.2.3 Grootoorvleermuizen 
De grootoorvleermuizen zijn op basis van akoestische waarnemingen moeilijk op soort te determineren en 
worden als groep behandeld. Het aandeel grootoorvleermuizen wordt meestal onderschat omwille van de 
moeilijker waar te nemen echolocatie. Grootoorvleermuizen werden jagend in het gehele gebied waargenomen 
met een zwaartepunt in het bosgebied ten noorden van de Kleine Struisbeek. De dieren jagen langs de bospaden 
en bosranden, in de dreven, in de kruinen van bomen, maar ook boven extensieve graslanden.  
 

3.6.2.4 Laatvlieger 
Laatvlieger is een soort van parken, bosranden, open gebied zoals vochtige graslanden en akkers en randen van 
stedelijk gebied. Laatvlieger werd in beperkte aantallen jagend of op route in het gebied aangetroffen. De dieren 
jagen boven de graslanden, langs de bosranden en boswegen. Het gaat telkens over 1 tot 2 dieren. De 
vliegactiviteit was lager dan in 2013 en 2017. De voetbalvelden aan de zuid-zuidwestelijke bosrand van 
Mariënborgh worden niet meer gebruikt als jachtgebied. De natuurlijke grasmat is hier nu vervangen door 
kunstgras, en er is nieuwe verlichting geplaatst.  
 

3.6.2.5 Myotis-soorten 
De Myotis-soorten zijn op basis van geluidsopnamen niet altijd op soort te determineren. De volgende soorten 
werden met zekerheid tijdens de inventarisatie in 2022 vastgesteld: Baard/Brandts vleermuis, Franjestaart en 
Watervleermuis. De overige waarnemingen worden als (niet tot soortniveau gedetermineerde) Myotis-vleermuis 
besproken. 
Baard/Brandts vleermuis werd vanaf augustus waargenomen in het bos ten noorden van de Kleine Struisbeek. 
Het ging telkens over meerdere dieren jagend langs de bospaden ter hoogte van de boomkruinen. De 
jachtactiviteit was verspreid over het hele bos en over de hele avond. Baard/Brandts vleermuis kon ook op route 
doorheen het bos vastgesteld worden. De dieren vlogen in de richting van de Doornstraat om daar waarschijnlijk 
ter hoogte van de Universiteitsbaan de baan over te vliegen. In 2013 en 2017 werden Baard/Brandts vleermuizen 
slechts in beperkte mate of niet met zekerheid vastgesteld.  
Franjestaart werd op één avond in augustus jagend waargenomen in hetzelfde bos. Het is een boombewonende 
vleermuizensoort. In de zomer vinden we kolonies van deze soort vooral in bomen. Franjestaart is de derde 
talrijkst overwinterende soort in de Antwerpse fortengordel. Ongeveer 15% van de overwinterende vleermuizen 
zijn Franjestaarten. De Franjestaart wordt vooral teruggevonden in de forten ten noordoosten van Antwerpen. 
Deze soort wordt in de forten 5 tot 8 slechts in kleine aantallen aangetroffen. In 2013 en 2017 werd tijdens de 
inventarisaties eveneens jachtgedrag vastgesteld van Franjestaart. 
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Jachtgedrag van Watervleermuis werd beperkt vastgesteld langs de bedding van de Kleine Struisbeek. De vijvers 
in het gebied zelf hebben een te beperkte oppervlakte of te veel begroeiing om interessant te zijn voor 
foeragerende Watervleermuizen. De vijvers stonden bovendien gedurende de inventarisatieperiode droog.  
Myotis-soorten werden in beperkte aantallen op route in het gebied aangetroffen. Op de inventarisatieronde in 
juli ontbrak route-activiteit volledig, maar in augustus werden er telkens minstens 4 Myotis-vleermuizen op route 
waargenomen vanuit het bos ten noorden van de Kleine Struisbeek. De vliegrichting kon echter niet bepaald 
worden. Op basis van de visuele waarnemingen en geluidsopnames konden de vleermuizen niet tot op soort 
gedetermineerd worden.  
Hieruit kan geconcludeerd worden dat een deel van de vallei van de Kleine Struisbeek nog steeds een vaste 
vliegroute voor Myotis-vleermuizen is. De dieren vertrekken van uit het bosgebied Mariënborgh, volgen een deel 
van de bedding van de beek om zich dan verder via het bos over het landschap te verspreiden. De activiteit op 
de route lijkt lager dan in 2017. Dit is mogelijks te wijten aan de toegenomen verlichting aan de sportvelden van 
het sportcentrum Mariënborgh. Hierdoor worden delen van de loop van de Kleine Struisbeek op bepaalde 
tijdstippen verlicht. 
 

3.6.3 Conclusie 
 
De vallei van de Kleine Struisbeek (segment tussen de Dijkstraat en Doornstraat) is een geschikt zomerleefgebied 
voor een aantal soorten vleermuizen: Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger, Grootoorvleermuis en 
Baard/Brandts vleermuis. De eerste twee soorten zijn gebouwbewoners bij uitstek. De twee laatste gebruiken 
zowel bomen als gebouwen als verblijfplaats. Voor Laatvlieger is het studiegebied een onderdeel van een veel 
ruimer jachtgebied met o.a. Fort 6, Groen Neerland en Park van Eeden en de landbouwgebieden “Drie Eiken” en 
“Edegemse Hoek”.  
 
Sinds de vorige inventarisatie in 2017 is een deel van het gebied interessanter geworden als jachtgebied voor 
Myotis-vleermuizen, in het bijzonder Baard/Brandts vleermuis. Dit is mogelijks het gevolg van de verdere 
ontwikkeling van het bosgebied ten noorden van de Kleine Struisbeek. De houtopslag is hoger gegroeid zodat er 
meer ruimte tussen de boomkruinen en de bospaden zijn. Dit is ideaal voor deze vleermuissoorten die vaak 
boven bospaden op een hoogte van 4 tot 6 meter jagen. Het is niet duidelijk of toegenomen verlichting langs de 
vliegroute en het bosgebied Mariënborgh eveneens gezorgd heeft voor een gedeeltelijk verplaatsing van 
jachtgebied. 
Vleermuizen zijn gevoelig voor lichtverstoring bij verblijfplaatsen, op vliegroutes en in het jachtgebied. De 
sportterreinen ter hoogte van het bosgebied Mariënborgh worden ’s avonds tijdelijk verlicht, vaak op momenten 
waarop vleermuizen jagen of uitvliegen. De grasmatten van de sportvelden zijn vervangen door kunstgras en de 
hoeveelheid verlichting is toegenomen ten opzichte van de groenmonitoring in 2017. Hierdoor worden nu ook 
delen van het bos en de Kleine Struisbeek rechtstreeks verlicht. Dit heeft mogelijks een negatief effect op de 
vliegroute langsheen de Kleine Struisbeek en de geschiktheid van de bosranden langsheen de sportvelden als 
jachtgebied voor o.a. Laatvlieger.  
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Figuur 19. Verlichting van de sportvelden Mariënborgh (29 augustus 2022) 
 
Niettemin blijft het bosgebied Mariënborgh, zuidelijk van de Kleine Struisbeek, een echt oud-hout eiland in een 
voor de rest relatief open of verstedelijkt gebied. Het vormt een voor vleermuizen geschikt boshabitat met 
verschillende oude eiken en beuken met loshangende schors, scheuren, spleten en holten. Door de beperkte 
oppervlakte en de relatieve isolatie van het bos staat het gebied echter sterk onder druk.  
 
De vallei van de Kleine Struisbeek vormde een belangrijke vliegroute voor Watervleermuis vanuit Mariënborgh 
naar omliggende gebieden met voldoende grote waterpartijen zoals Fort 6, Campus Drie Eiken, de Put van de 
Meyvis en Steytelinckpark. Een deel van de aanbevelingen uit de groenmonitoring 2017 voor optimalisatie van 
de vliegroute werd gevolgd. De provincie Antwerpen dienst Waterbeleid verlegde een deel van de bedding van 
de Kleine Struisbeek weg van het verlichte deel van de Doornstraat. De andere aanbevelingen werden niet 
gevolgd. De oversteekplaats werd heraangelegd met witte LED-verlichting rechtstreeks schijnend op de 
vliegroute. De aanbeveling was om aan de oversteekplaats een hop-over te voorzien en vleermuisvriendelijke 
verlichting te plaatsen aangezien de vleermuizen hier de Doornstraat oversteken. 
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Figuur 20. Heringerichte oversteekplaats met vleermuis ONvriendelijke verlichting 
 
 
Onze aanbeveling om deze vliegroute te verbeteren door het ontwikkelen van meer vleermuisvriendelijke 
oversteekplaatsen, blijft behouden:  

- ter hoogte van de Universiteitsbaan, door het plaatsen van vleermuisvriendelijke straatverlichting 
(dynamische verlichting, beperken lichtverstrooiing, aanpassen kleurenspectrum); 

- ter hoogte van de Kleine Struisbeek, door het plaatsen van aangepaste vleermuisvriendelijke 
straatverlichting (dynamische verlichting, beperken lichtverstrooiing, aanpassen kleurenspectrum), het 
creëren van een zogenaamde hop-over van geleidende beplantingen en het vervolledigen van een stuk 
ontbrekende houtkant. 
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Figuur 21: Overzicht voorgestelde maatregelen (bron: Google Maps, 2017) 
 
De loop van de Kleine Struisbeek ter hoogte van de Dijkstraat grenst aan een landbouwperceel. De aanleg van 
een bufferstrook van 5 à 10 meter langs de loop van de waterloop kan de oppervlakte jachtgebied van 
vleermuizen verhogen. De bufferstrook kan doorgetrokken worden langs de bosrand van het domein 
Mariënborgh. Het creëren van bufferstroken kan een positief effect hebben op het aanbod van insecten in het 
landbouwgebied, en bijgevolg ook de waarde als jachtgebied versterken. Dit is belangrijk voor vleermuizen die 
effectief jagen in het landbouwgebied en in de overgangen tussen landbouw- en bosgebied zoals 
Dwergvleermuizen, Laatvliegers en Grootoorvleermuizen. 
De Dijkstraat kreeg nieuwe straatverlichting. Deze witte LED-verlichting heeft een verstorend effect op de 
vleermuisfuncties van de beek. Er wordt aanbevolen om de verlichting in een straal van 50 meter rond de beek 
te doven of vleermuisvriendelijk te maken (dynamische verlichting, beperken lichtverstrooiing, aanpassen 
kleurenspectrum).  

Vleermuisvriendelijke 
verlichting 

Vleermuisvriendelijke 
verlichting, hop-over en 
aanplantingen 

Verlegde bedding beek  
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Figuur 22: Bedding van de Kleine Struisbeek ter hoogte van de Kleine Doornstraat 
  

Ontwikkelen buffer 
langs waterloop 
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3.7 Amfibieën 
 
Op zes plaatsen in de ruime omgeving van de vallei van de Kleine Struisbeek werden in 2022 fuiken gezet. In twee 
poelen langs de Kleine struisbeek, in twee grachten in het bos ten zuiden van de Kleine Struisbeek, in de tuinvijver 
van vrijwilliger Rudi Leemans in de Kleine doornstraat en in gebied Groen Neerland (Figuur 22). De resultaten 
worden hieronder per deelgebied besproken (Tabel 8).  
 

 
Figuur 23: Kaart met de locaties waar met fuiken bemonsterd werd in 2022. 
 
 
Tabel 8: Resultaten van de fuikvangsten in 2022. 
 

Waterpartij Datum 
Kamsalamander Alpenwatersalamander Kleine 

watersalamander 
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw 

Struisbeek poel 1 18/mei 0 0 1 0 0 0 
Struisbeek poel 2 18/mei 0 0 0 0 0 0 
Struisbeek poel 2 31/mei 0 0 0 1 0 0 
Struisbeek poel 1 31/mei 1 1 0 0 5 0 

Bos gracht 1 18/mei 0 0 0 0 0 0 
Bos gracht 2 18/mei 0 0 0 0 0 0 

Kleine doornstraat tuin 18/mei 3 2 14 12 2 2 
Kleine doornstraat tuin 20/mei 3 2 10 8 5 4 
Kleine doornstraat tuin 31/mei 5 4 2 11 1 1 

Groen Neerland 18/mei 0 0 0 0 0 0 
Groen Neerland 20/mei 0 0 2 0 1 0 
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3.7.1 Kleine Struisbeek 
In de twee poelen die net ten noorden van de Kleine Struisbeek liggen werden - net als in 2017 - twee fuiken 
geplaatst om de amfibieën in deze waterpartijen te inventariseren. De nadruk ligt hier vooral op de 
Kamsalamander. Tijdens de inventarisaties in 2017 werden hier gemiddeld zeven Kamsalamanders per 
vangstsessie gevangen. Van 17 op 18 mei en van 30 op 31 mei 2022 waren de twee fuiken in beide poelen actief. 
Het waterniveau in beide poelen was door de warme en droge maanden die vooraf gingen al behoorlijk 
geslonken, maar wel nog voldoende om de fuiken te zetten (Figuur 23 & Figuur 24).  
 
Poel 1 heeft een rijke watervegetatie, ligt zonbeschenen in een extensief beheerd grasland in de nabijheid van 
bos dat als winterhabitat kan dienen. Dit is een ideale combinatie voor de Kamsalamander. Toch werden er na 
twee vangstsessies met twee fuiken slechts twee Kamsalamanders, twee Alpenwatersalamanders en vijf Kleine 
watersalamanders gevangen. Dit is zeer beperkt voor de potenties dat dit waterlichaam heeft. Afgelopen jaren 
zal deze poel verschillende jaren (vroegtijdig) zijn drooggevallen, nog voor het moment dat de larven aan land 
waren gaan waardoor de voortplanting dus mislukte. Als dit verschillende jaren na elkaar plaatsvindt, heeft dat 
op termijn nefaste gevolgen voor de aanwezige salamanderpopulaties. Ook het feit dat dit nog de enige 
salamander-waardige poel in dit gebied is, zet het duurzame voortbestaan van de populaties op de helling. 
Tijdens de schepnetronde op 4 juli 2022 werden in het kleine overgebleven plasje geen amfibieënlarven 
gevonden. Er zal dus geen, of toch maar een zeer beperkte, voortplanting geweest zijn in 2022 wat betreft de 
salamanders.  
Deze waterpartij zou de komende jaren gefaseerd geruimd moeten worden, zodat zowel de watervegetatie wat 
wordt teruggezet, als de poel wat wordt uitgediept. Maar dit dient in minstens twee keer te gebeuren, waarbij 
telkens dus maar een deel van de poel aangepakt wordt en het waterleven nog wel terecht kan in het niet 
aangepakte deel. Vervolgens krijgt de poel de tijd om te herstellen en kan de watervegetatie makkelijk het 
geruimde deel weer koloniseren, waarna het overgebleven deel aangepakt wordt. 
 
Voor poel 2 werd in 2017 al het advies gegeven om de bomen rondom de waterpartij af te zetten zodat het 
zonlicht weer aan het wateroppervlak kan komen. Dit gebeurde nog niet waardoor de waterpartij zich 
ondertussen in een dicht bomenbestand bevindt. Afgelopen jaren heeft het dichte bladerdek van de bomen het 
zonlicht tegengehouden waardoor nagenoeg alle watervegetatie verdwenen is. De bladval van de bomen heeft 
de waterpartij opgevuld waardoor een dikke sliblaag is ontstaan en het water een teveel aan nutriënten bevat. 
Momenteel is dit geen leefgebied voor salamanders meer. Slechts één vrouwtje Alpenwatersalamander werd 
gevonden tijdens de twee vangstsessies. Tijdens de schepnetronde van 4 juli stond deze waterpartij al een tijd 
lang droog. Het is dan ook hoog nodig dat deze waterpartij heringericht wordt. Om de Kamsalamander hier weer 
kansen te geven, moeten de bomen rondom de waterpartij gekapt worden en moet de vrijgekomen zone 
opgenomen worden in het extensief beheerde grasland. Hierdoor zal het zonlicht het wateroppervlak weer 
kunnen bereiken. De waterpartij dient geruimd te worden. Dit hoeft niet gefaseerd zoals in poel 1, omdat er in 
de gehele waterpartij momenteel quasi geen leven meer voorkomt. Als deze werken hebben plaatsgevonden, 
zullen de salamanderpopulaties en al het andere waterleven hier wel bij varen. Het zou landschappelijk ook een 
meerwaarde zijn voor de gehele site als de waterpartij weer zichtbaar is.  
 
 



  43 
 

 
Figuur 24: Poel 1 langs de Kleine Struisbeek op 18 mei 2022. 
 

 
Figuur 25: Poel 2 langs de Kleine Struisbeek op 18 mei 2022. Deze is zeer sterk beschaduwd en heeft nagenoeg geen betekenis 
meer voor salamanders. Er is dringend beheer vereist!  
 
In slechts één van de twee poelen langs de Kleine Struisbeek konden dus nog twee Kamsalamanders gevonden 
worden. Dat is gemiddeld één Kamsalamander per vangstsessie terwijl er in 2017 nog gemiddeld zeven 
Kamsalamanders per vangstsessie gevonden worden. Dit is een duidelijke achteruitgang die snel aangepakt moet 
worden om de populatie niet verloren te laten gaan. 
 

3.7.2 Bosgrachten 
In het bos ten zuiden van de Kleine Struisbeek liggen verschillende grachten waarvan in mei 2022 nog enkele 
water bevatten (Figuur 25). Uit interesse werden hier van 17 op 18 mei twee fuiken geplaatst om na te gaan of 
er amfibieën aanwezig zijn. Maar dit bleek niet het geval te zijn.  
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Figuur 26: Gracht in het bos ten zuiden van de Kleine Struisbeek op 18 mei 2022.  
 

3.7.3 Tuinvijver Kleine doornstraat 
Vrijwilliger Rudi Leemans, die mee de inventarisaties deed in 2017 en 2022, woont zelf aan de rand van het 
gebied en heeft een tuinvijver met salamanders. De vangstresultaten tonen duidelijk aan dat deze kleine 
tuinvijver voor de drie soorten salamanders nog de meest geschikte leefomgeving vormt van het hele gebied 
(Tabel 8). Dankzij Rudi en zijn vrouw kan dit leefgebied stand houden, maar dit is geen duurzame situatie. Als 
deze woning ooit van eigenaar verandert, is het voortbestaan van het tuinvijvertje en haar waardevolle fauna 
onzeker. Over drie vangstsessies konden 19 Kamsalamanders gevangen worden. Dit evenaart het gemiddelde 
vangstsucces van 2017. De tuin van Rudi sluit dus aan bij het gebied van de Kleine Struisbeek, maar ook de 
natuurlijke tuin zelf is ideaal als landhabitat voor amfibieën daar er vele schuilplaatsen zijn. 
 

3.7.4 Groen Neerland 
Ten noorden van de Kleine doornstraat ligt gebied Groen Neerland. Een zone in ontwikkeling waar plaats is voor 
wonen, ontspanning, educatie en natuur. Ook hier zijn enkele waterpartijen aanwezig, maar de meeste waren 
reeds drooggevallen bij de start van de inventarisaties in mei 2022. De waterpartijen in het park-gedeelte 
bevatten vis en zijn daardoor ongeschikt voor amfibieën. De waterpartijen in het natuurgebied hebben potenties, 
maar ook hier zal het belangrijk zijn om ervoor te zorgen dat zonlicht het wateroppervlak kan blijven bereiken. 
Op de meeste plaatsen is al te veel beschaduwing ondertussen. Beheer is hier urgent, zoniet, dan wordt de 
situatie zoals bij poel 2 langs de Kleine Struisbeek met een opstapeling van organisch materiaal, een teveel aan 
nutriënten en geen watervegetatie. Tijdens de twee vangstsessies in twee waterpartijen werden er slechts twee 
mannetjes Alpenwatersalamander en één mannetje Kleine watersalamander gevangen. 
 

3.7.5 Advies 
De opmerkingen die geformuleerd werden in het rapport van 2017 blijven grotendeels behouden, omdat ze nog 
steeds van toepassing zijn en niet zijn uitgevoerd. Het extensief maaibeheer rond poel 1 en 2 langs de Kleine 
Struisbeek zal een positief effect hebben op de amfibieënpopulaties, maar er zijn andere dringende maatregelen 
nodig om de aanwezige populaties te behouden (zie de opmerkingen bij de bespreking van de deelgebieden 
hierboven).  
Om de Kamsalamanderpopulatie langs de Kleine Struisbeek een extra duwtje in de rug te geven, kan het aantal 
geschikte waterpartijen opgetrokken worden. Een mogelijke locatie hiervoor wordt aangegeven op de kaart 
hieronder (Figuur 27). Deze locatie is zonbeschenen, ligt in een extensief beheerd grasland en nabij een reeds 
bezette poel. Zwemmende honden moeten geweerd worden. Maar de druk van zwemmende honden zal niet 
groter zijn dan bij poel 1. Bij teveel overlast zou een afscherming vanop het grindpad kunnen worden gerealiseerd 
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door de aanplant van een ecologische haag (met meidoorn, Sleedoorn) die dan eveneens dienst kan doen als 
landhabitat.  
Als paraplusoort zorgt de Kamsalamander ervoor dat een breed gamma aan andere organismen ook geschikt 
leefgebied vinden in waterpartijen die wordt ingericht en beheerd voor deze soort. 
 

 
Figuur 27: Mogelijke locatie voor het aanleggen van de bijkomende poel voor Kamsalamander.  
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3.8 Paddenstoelen 

3.8.1 Algemene bevindingen 
Er werden 139 soorten paddenstoelen waargenomen in het gebied in 2022. Sinds 2009 werden er al 298 soorten 
opgetekend in www.waarnemingen.be. De volledige soortenlijst met Rode-Lijstcategorie, ecologie en 
indicatorwaarde voor graslanden wordt weergegeven in Bijlage 6.  
 

3.8.2 Rode-Lijstsoorten 
Er wordt gebruikt gemaakt van de Rode Lijst van Nederland (Arnolds & van den Berg, 2013), omdat de Voorlopige 
Rode Lijst voor Vlaanderen (Walleyn & Verbeken, 1999) slechts een beperkt aantal groepen behandelt.  
Er werden twee Rode Lijstsoorten waargenomen in het gebied: Netstelige heksenboleet en Rafelig breeksteeltje. 
Netstelige heksenboleet is zeldzaam. Het is een symbiont van eik op schrale, kalkrijke bodem op warme plaatsen. 
(Ozinga et al., 2013). Rafelig breeksteeltje is een zeldzame saprofyt op voedselrijke, basische bodem. De 
Kandelaarurnkorstzwam, de zeer zeldzame korstzwam die werd waargenomen in 2017, is niet meer gezien in het 
gebied na 2017.  
 

 
Figuur 28 De Zwarte amaniet, een soort die pas sinds 2008 uit Vlaanderen gekend is, werd in 2022 in de Vallei van de Kleine 
struisbeek waargenomen. 
 

3.8.3 Ecologie 
 
De ecologie van de paddenstoelen geeft weer welke biotopen in het gebied domineren en in welke 
ontwikkelingsfase het gebied zit. Met hoofdzakelijk graslanden kom je aan meer terrestrische saprofyten (St), 
terwijl veel dood hout dat blijft liggen resulteert in een groot percentage houtsaprofyten (Sh). In gebieden met 
een voedselarme, strooiselarme bodem, zoals schrale dreven, is het aandeel mycorrhizasymbionten (Em) 
meestal vrij hoog. In Tabel 9 en Tabel 10 wordt het aandeel van elke ecologische groep in de vallei van de Kleine 
Struisbeek weergegeven. 
Het aandeel symbionten in de vallei van de Kleine Struisbeek was in 2017 zeer laag. Dit was enerzijds te wijten 
aan het feit dat het gebied grotendeels te nat en te voedselrijk is voor symbionten, maar was wellicht ook het 
gevolg van de omstandigheden in het najaar van 2017 die niet ideaal waren voor veel symbionten. In 2022 is het 
aandeel symbionten al heel wat hoger (18%), maar nog ver verwijderd van de ideale verhouding die rond de 30% 
zit voor waardevolle bosgebieden. Het aandeel houtsaprofyten is in 2022 het hoogst, gevolgd door het aandeel 
terrestrische saprofyten.   
 

http://www.waarnemingen.be/
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Tabel 9: Overzicht van het aantal soorten, Rode-Lijstsoorten en de verdeling over de verschillende ecologische groepen in 2017 
en 2022 

 Aantal 
2017 

Aantal 
2022 

Percentage 
2017 

Percentage 2022 

Aantal soorten  102 139   
Aantal RL-soorten 1 2 1 1 
Aantal symbionten  4 25 4 18 
Aantal saprofyten  79 98 78 70 
Aantal parasieten  16 12 15 9 
Aantal slijmzwammen  1 3 1 1 
Aantal aan mos gebonden soorten  1 1 1 1 

 
 
Tabel 10  Overzicht van het aantal soorten in de categorieën van saprofyten 

  

 

3.8.4 Indicatorsoorten voor graslanden 
Voor de graslandindicatoren baseren we ons op Kuyper (1994) en Ozinga et al. (2013). Er werden slechts vijf 
indicatorsoorten voor graslanden waargenomen in het gebied. Het gaat om vier soorten van voedselrijke, 
verstoorde bodem en 1 soort van sterk bemeste graslanden (Tabel 11). De indicatorsoort voor beginnende 
verschraling en indicator voor verdroging die werden waargenomen in 2017, werden in 2022 niet meer 
waargenomen. Dit kan natuurlijk te maken hebben met het feit dat paddenstoelen slechts periodiek verschijnen 
en bepaalde jaren zelfs geen vruchten vormen als de omstandigheden niet optimaal zijn. Daarom maakten we 
ook een Tabel 12 op met graslandindicatorsoorten die werden waargenomen van 2018 tot 2021.  
Op basis van de waargenomen fungi kunnen we stellen dat de graslanden voedselrijk zijn en dat er nog een lange 
weg te gaan is om deze om te vormen tot schrale graslanden.  
 
 
Tabel 11: Indicatorsoorten voor graslanden in de vallei van de Kleine Struisbeek die werden waargenomen in 2022 
Verstoringsindicator 
Geschude inktzwam 
Plooirokje 
Dooiergele mestzwam 
Gewone beurszwam 
 
Sterk bemeste , permanente graslanden 
Weidekringzwam  

 
 
Tabel 12: Indicatorsoorten voor graslanden in de vallei van de Kleine Struisbeek die werden waargenomen in 2018 -2021 
Indicator voor pioniergraslanden op schrale bodem 
Grasleemhoed (2020) 
 
Indicator voor beginnende verschraling 
Grasmosklokje (2019) 
Oranjegeel trechtertje (2021) 
 
 

  

 Aantal 
2017 

Aantal 2022 Percentage 
2017 

Percentage 
2022 

Aantal saprofyten 79 98   
Aantal houtsaprofyten (%) 32 45 40 46 
Aantal terrestrische saprofyten – St (%) 39 14 49 40 
Aantal saprofyten op kruidachtige plantendelen – Sk (%) 8 39 38 14 
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3.8.5 Gebiedsgerichte maatregelen en advies 
De vallei van de Kleine Struisbeek is zowel waardevol voor symbionten als voor dood houtsaprofyten en 
terrestrische saprofyten. Dankzij de gradiënt van droog naar nat is de diversiteit aan soorten groot. 
 
 
Graslanden 
De graslanden zijn op de meeste plaatsen te voedselrijk voor graslandpaddenstoelen. Het is dus belangrijk om 
voldoende te maaien en het maaisel goed af te voeren. Er wordt best voor een eerste keer gemaaid tussen 15 
juni en 30 juni en voor de tweede keer tussen 15 september en 15 oktober. De meest voedselrijke graslanden 
worden echter best een extra keer gemaaid in mei. 
 
Dreven 
De laanbomen langs het Geitepad zijn ideaal voor symbionten. Het is belangrijk om ook daar een extensief 
maaibeheer uit te voeren met een eerste keer maaien tussen 15 juni en 30 juni en voor de tweede keer tussen 
15 september en 15 oktober en het maaisel goed af te voeren.  
 
Broekbossen 
De broekbossen zijn goed ontwikkeld met veel dood-houtpaddenstoelen en zelfs een zeer zeldzame soort op 
Zwarte els. Deze broekbossen ongestoord verder laten ontwikkelen is voor paddenstoelen de beste optie.  
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4 Samenvatting 
 

4.1 Planten 
Er werden in totaal 160 plantensoorten waargenomen in 2022, in de Vallei van de Kleine Struisbeek. 20 van deze 
soorten zijn niet inheems. Van deze uitheemse soorten zijn er 10 aangeplant en 10 soorten staan op de lijst van 
invasieve exoten. Van de indicatorsoorten die in 2017 werden waargenomen in de vallei van de Kleine Struisbeek 
zijn Waterviolier en Tongvaren verdwenen. Rapunzelklokje is een nieuwe indicatorsoort voor het gebied.  
In totaal werden 11 invasieve exoten waargenomen in het gebied. Reuzenbalsemien werd in 2022 niet meer 
waargenomen. Watercrassula en Laurierkers werden in 2017 niet gezien, maar waren in 2022 wel aanwezig in 
het gebied.  
 

4.2 Vogels 
Van de doelsoorten Kievit en Ijsvogel werden binnen het gebied geen territoriale vogels of geldige territoria 
vastgesteld. Van Kievit werd een territoriaal koppel ten westen van het gebied waargenomen, op het perceel op 
de hoek van de Doornstraat en de Drie Eikenstraat. Dit nest werd gemarkeerd en de landbouwer verwittigd, 
zodat er rond het nest gewerkt kon worden. Toch mislukte het broedsel, want er werden geen jongen 
waargenomen.  
IJsvogel is aanwezig op de Drie Eikencampus, ten westen van de vallei en ten zuiden van het Fort, en is er wellicht 
ook broedvogel. Een vestiging langs de Kleine Struisbeek is zeer realistisch. 
Scholekster werd foeragerend aangetroffen op de akkers en voetbalvelden rondom het sport-centrum 
Mariënborgh. Er werd ook een volwassen Kleine bonte specht in broedbiotoop opgemerkt. De Grote gele 
kwikstaart broedde in 2021 en 2022 op één van de gebouwen van het UZA net naast de Kleine Struisbeek en 
verzamelde insecten voor hun jongen aan de plassen op de Drie Eikencampus. De soort wordt aangetrokken door 
de aanwezigheid van iets bredere waterpartijen en geschikte broed-plaatsen in menselijke constructies. 
 

4.3 Vleermuizen 
Het onderzoek met manuele detectoren leverde 325 waarnemingen van vleermuizen op in 2022. Er werden 
tijdens de inventarisatie minstens 7 soorten vleermuizen waargenomen: Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus 
pipistrellus), Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii), Laatvlieger (Eptesicus serotinus), Watervleermuis 
(Myotis daubentonii), Franjestaart (Myotis nattereri), Baard/Brandts vleermuis (Myotis mystacinus/brandtii) en 
Grootoorvleermuis (Plecotus spp.).  
 

4.4 Wilde bijen 
De totale soortenlijst van wilde bijen in de Vallei van de Kleine Struisbeek bedraagt 28 soorten.  
De meest zeldzame soorten die waargenomen werden in dit gebied, zijn: Valse rozenzandbij (bosrandsoort) en 
Distelbehangersbij (gebonden aan distels en andere composieten).  
 
Van de 28 waargenomen soorten wilde bijen nestelen er slechts 4 strikt bovengronds en 13 strikt ondergronds. 
De overige 11 soorten uit deze studie kunnen zowel boven- als ondergronds een nest maken. Vooral het aantal 
bovengronds nestelende soorten is bijzonder laag. 
 

4.5 Dagvlinders 
Veerle De Saedeleer en Toon Verbruggen namen in 2022 177 dagvlinders waar van 13 verschillende soorten. 
Doelsoort Oranjetipje werd meermaals waargenomen tijdens het veldwerk. 
 

4.6 Libellen 
Er zijn in 2022 door ons 12 soorten libellen waargenomen, en er werden in totaal 64 exemplaren geteld. Van de 
6 doelsoorten voor het gebied (Zwervende pantserjuffer, Bosbeekjuffer, Vroege glazenmaker, Tangpantserjuffer, 
Tengere pantserjuffer en Bruine korenbout) werden Zwervende pantserjuffer en Tangpantserjuffer 
waargenomen in 2022. 
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4.7 Amfibieën 
In de twee poelen die net ten noorden van de Kleine Struisbeek liggen, werden in 2017 gemiddeld 7 
Kamsalamanders per vangstsessie waargenomen. Dit aantal is in 2022 afgenomen tot 1 Kamsalamander per 
vangstsessie. Poel 1 is nog steeds geschikt voor Kamsalamander, maar door de droogte in het voorjaar valt deze 
poel vroegtijdig droog, waardoor de voortplanting niet succesvol is. Poel 2 is niet meer geschikt omdat deze te 
weinig zonlicht krijgt en teveel slib bevat door het bladafval van de omringende bomen. De grachten in het bos 
ten zuiden van de Kleine Struisbeek werden in mei onderzocht, maar er werden geen amfibieën gevonden.  
In de tuin van vrijwilliger Rudi Leemans, aan de rand van het gebied, werden gedurende 3 vangstsessies 19 
Kamsalamanders gevangen. Deze poel is belangrijk voor het gebied, maar een poel in een private tuin is geen 
duurzame oplossing. De waterpartijen in Groen Neerland waren al drooggevallen bij de start van de 
inventarisaties en de waterpartijen in het park bevatten vis en zijn dus ongeschikt.  
 

4.8 Paddenstoelen 
Er werden 139 soorten paddenstoelen waargenomen in het gebied in 2022. Twee soorten staan op de Rode Lijst 
(Arnolds & Van den Berg, 2013): Netstelige heksenboleet en Franjebreeksteeltje. Het aantal waargenomen 
symbionten is toegenomen van 4% in 2017 naar 18% in 2022. Het aandeel houtsaprofyten is ook toegenomen 
van 40% (2017) naar 46% (2022). In de graslanden werden in 2022 enkel storingsindicatoren en een indicator 
voor sterk bemeste graslanden waargenomen. In 2019, 2020 en 2021 werden wel indicatorsoorten voor 
beginnende verschraling van graslanden waargenomen in het gebied. Op basis van de waargenomen fungi 
kunnen we stellen dat de graslanden voedselrijk zijn en dat er nog een lange weg te gaan is om deze om te 
vormen tot schrale graslanden.  
 

4.9 Beheermaatregelen 
 
Waterpartijen 

- De aanpak om Watercrassula uit poel 1 te verwijderen is prioritair.  
- Een aantal plassen zijn sterk overgroeid met wilgen. Hier komt de Zwanenbloem voor. De oevers open 

maken, dus plaatselijk de wilgen verwijderen, zal ervoor zorgen dat de Zwanenbloem opnieuw kan 
uitbreiden. 

- Bomen verwijderen rond waterpartijen, zodat er lichtinval is, die zorgt voor waterplanten en minder 
nutriëntenaanrijking doordat er minder bladeren invallen.  

- Gefaseerd maaibeheer van de oevervegetatie.  
- Aanleg van een extra poel om het risico van droogvallen te spreiden.  
- Poelen  onbereikbaar maken voor verstoring door mensen en honden, door aanleg van takkenwallen of 

hagen.  
 
Verwijdering invasieve exoten 

- Het is belangrijk om zo snel mogelijk tot een aanpak te komen om Japanse duizendknoop en 
Watercrassula uit het gebied te verwijderen/in te dijken. Er moet afgewogen worden welke aanpak hier 
haalbaar is.  

 
Graslanden 

- De open terreindelen worden best een eerste keer gemaaid tussen 15 juni en 15 juli en een tweede keer 
tussen 15 september en 15 oktober. De meest voedselrijke graslanden worden echter best een extra 
keer gemaaid in mei. Het is belangrijk dat het maaisel goed wordt afgevoerd.  

- Kies voor een gefaseerd maaibeheer. Dat resulteert in een grotere natuurwaarde. Hierbij worden 
ruigere stukken gecreëerd langs de bosranden die slechts 1 keer per jaar gemaaid worden in augustus-
september. 
 

Mantel- en zoomvegetaties 
- Ruigtes creëeren langs bosranden om de overgang van grasland naar bos wat geleidelijker aan te doen 

verlopen.  
- Extra struiken en houtkanten aanplanten is belangrijk voor een waaier aan soorten.  

- Behoud van grote brandnetelplekken en bramenkoepels.  
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- Ervoor zorgen dat de houtkanten een aaneengesloten corridor vormen, en indien stukken ontbreken 
deze aanvullen met aanplant 
 

Verlichting 

- Ter hoogte van de Universiteitsbaan en ter hoogte van de Kleine Struisbeek vleermuisvriendelijke 
straatverlichting plaatsen.  
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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 Invasief A/Z/V 
Gewone vlier   Sambucus nigra Inheems   
Gelderse roos   Viburnum opulus Inheems   
Uitstaande melde   Atriplex patula Inheems   
Spiesmelde   Atriplex prostrata Inheems   
Melganzenvoet   Chenopodium album Inheems   
Fluitenkruid   Anthriscus sylvestris Inheems   
Peen   Daucus carota Inheems   
Gewone berenklauw   Heracleum sphondylium Inheems   
Gewone pastinaak   Pastinaca sativa Inheems   
Grote bevernel   Pimpinella major Inheems   
Hulst   Ilex aquifolium Inheems   
Italiaanse aronskelk   Arum italicum Incidentele import   
Gevlekte aronskelk   Arum maculatum Inheems   
Klimop   Hedera helix Inheems   
Duizendblad   Achillea millefolium Inheems   
Bijvoet   Artemisia vulgaris Inheems   
Zwart tandzaad   Bidens frondosa  Ingeburgerd x  
Kruldistel   Carduus crispus Inheems   
Knoopkruid   Centaurea jacea Inheems   
Wilde cichorei   Cichorium intybus Inheems   
Akkerdistel   Cirsium arvense Inheems   
Kale jonker   Cirsium palustre Inheems   
Speerdistel   Cirsium vulgare Inheems   
Canadese fijnstraal   Erigeron canadensis Ingeburgerd   
Koninginnekruid   Eupatorium cannabinum Inheems   
Kompassla   Lactuca serriola Inheems   
Akkerkool   Lapsana communis Inheems   
Margriet   Leucanthemum vulgare Inheems   
Heelblaadjes   Pulicaria dysenterica Inheems   
Jakobskruiskruid   Jacobaea vulgaris Inheems   
Klein kruiskruid   Senecio vulgaris Inheems   
Gewone melkdistel   Sonchus oleraceus Inheems   
Boerenwormkruid   Tanacetum vulgare Inheems   
Paardenbloem   Taraxacum officinale s.l.  Inheems   
Wijfjesvaren   Athyrium filix-femina Inheems   
Klein springzaad   Impatiens parviflora Ingeburgerd x  
Zwarte els   Alnus glutinosa Inheems   
Ruwe berk   Betula pendula Inheems   
Haagbeuk   Carpinus betulus Inheems   
Hazelaar   Corylus avellana Inheems   
Gewone smeerwortel   Symphytum officinale Inheems   
Look-zonder-look Alliaria petiolata Inheems   
Bosveldkers   Cardamine flexuosa Inheems   
Pinksterbloem   Cardamine pratensis Inheems   
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Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam Herkomst Invasief A/Z/V 
Zwanenbloem   Butomus umbellatus Inheems   
Rapunzelklokje   Campanula rapunculus Inheems   
Wilde kamperfoelie   Lonicera periclymenum Inheems   
Gewone hoornbloem   Cerastium fontanum Inheems   
Kluwenhoornbloem   Cerastium glomeratum Inheems   
Dagkoekoeksbloem   Silene dioica Inheems   
Kruipkardinaalsmuts   Euonymus hederaceus Ingeburgerd   
Akkerwinde   Convolvulus arvensis Inheems   
Haagwinde   Convolvulus sepium Inheems   
Rode kornoelje   Cornus sanguinea Inheems   
Canadese kornoelje   Cornus sericea Ingeburgerd   
Watercrassula   Crassula helmsii Ingeburgerd x  
Ruige zegge   Carex hirta Inheems   
IJle zegge   Carex remota Inheems   
Boszegge   Carex sylvatica Inheems   
Smalle stekelvaren   Dryopteris carthusiana Inheems   
Brede stekelvaren   Dryopteris dilatata Inheems   
Mannetjesvaren   Dryopteris filix-mas Inheems   
Heermoes   Equisetum arvense Inheems   
Veldlathyrus   Lathyrus pratensis Inheems   
Moerasrolklaver   Lotus pedunculatus Inheems   
Robinia   Robinia pseudoacacia Ingeburgerd x  
Hazenpootje   Trifolium arvense Inheems   
Kleine klaver   Trifolium dubium Inheems   
Rode klaver   Trifolium pratense Inheems   
Witte klaver   Trifolium repens Inheems   
Voederwikke   Vicia sativa Inheems   
Heggenwikke   Vicia sepium Inheems   
Vierzadige wikke   Vicia tetrasperma Inheems   
Tamme kastanje   Castanea sativa Ingeburgerd  x 
Beuk   Fagus sylvatica Inheems  x 
Zomereik   Quercus robur Inheems  x 
Amerikaanse eik   Quercus rubra Ingeburgerd x x 
Echt duizendguldenkruid   Centaurium erythraea Inheems   
Slipbladige ooievaarsbek   Geranium dissectum Inheems   
Robertskruid   Geranium robertianum Inheems   
Kantig hertshooi   Hypericum maculatum Inheems   
Sint-Janskruid  Hypericum perforatum  Inheems   
Gele lis   Iris pseudacorus Inheems   
Okkernoot   Juglans regia  Ingeburgerd  x 
Pitrus   Juncus effusus Inheems   
Hondsdraf   Glechoma hederacea Inheems   
Gele dovenetel   Lamiastrum galeobdolon Inheems   
Wolfspoot   Lycopus europaeus Inheems   
Watermunt   Mentha aquatica Inheems   
Bosandoorn   Stachys sylvatica Inheems   
Grote kattenstaart   Lythrum salicaria Inheems   
Es   Fraxinus excelsior Inheems  x 
Haagliguster   Ligustrum ovalifolium Ingeburgerd  x 
Wilde liguster   Ligustrum vulgare Inheems   
Beklierde basterdwederik   Epilobium ciliatum Inheems   
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Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam Herkomst Invasief A/Z/V 
Viltige basterdwederik   Epilobium parviflorum Inheems   
Brede wespenorchis   Epipactis helleborine Inheems   
Vingerhoedskruid   Digitalis purpurea Inheems   
Smalle weegbree   Plantago lanceolata Inheems   
Grote weegbree   Plantago major Inheems   
Beekpunge   Veronica beccabunga Inheems   
Klimopereprijs   Veronica hederifolia Inheems   
Gewoon struisgras   Agrostis capillaris Inheems   
Grote vossenstaart   Alopecurus pratensis Inheems   
IJle dravik   Anisantha sterilis Inheems   
Gewoon reukgras   Anthoxanthum odoratum Inheems   
Glanshaver   Arrhenatherum elatius Inheems   
Zachte dravik   Bromus hordeaceus Inheems   
Duinriet   Calamagrostis epigejos Inheems   
Kropaar   Dactylis glomerata Inheems   
Ruwe smele   Deschampsia cespitosa Inheems   
Europese hanenpoot   Echinochloa crus-galli Ingeburgerd   
Kweek   Elymus repens Inheems   
Liesgras   Glyceria maxima Inheems   
Gestreepte witbol   Holcus lanatus Inheems   
Kruipertje   Hordeum murinum Inheems   
Italiaans raaigras   Lolium multiflorum Ingeburgerd   
Engels raaigras   Lolium perenne Inheems   
Rietgras   Phalaris arundinacea Inheems   
Riet   Phragmites australis Inheems   
Straatgras   Poa annua Inheems   
Ruw beemdgras   Poa trivialis Inheems   
Rietzwenkgras   Schedonorus arundinaceus Inheems   
Japanse duizendknoop   Fallopia japonica Ingeburgerd x  
Veenwortel   Persicaria amphibia Inheems   
Waterpeper   Persicaria hydropiper Inheems   
Gewoon varkensgras   Polygonum aviculare Inheems   
Veldzuring   Rumex acetosa Inheems   
Krulzuring   Rumex crispus Inheems   
Ridderzuring   Rumex obtusifolius Inheems   
Grote wederik   Lysimachia vulgaris Inheems   
Bosanemoon   Anemone nemorosa Inheems   
Gewoon speenkruid   Ficaria verna Inheems   
Scherpe boterbloem   Ranunculus acris Inheems   
Kruipende boterbloem   Ranunculus repens Inheems   
Amerikaans krentenboompje   Amelanchier lamarckii Ingeburgerd x  
Eenstijlige meidoorn   Crataegus monogyna Inheems   
Moerasspirea   Filipendula ulmaria Inheems   
Geel nagelkruid   Geum urbanum Inheems   
Zilverschoon   Potentilla anserina Inheems   
Schijnaardbei   Potentilla indica Ingeburgerd x  
Zoete kers   Prunus avium Inheems   
Laurierkers   Prunus laurocerasus Ingeburgerd x  
Vogelkers   Prunus padus Inheems   
Amerikaanse vogelkers   Prunus serotina Ingeburgerd x  
Hondsroos groep   Rosa Subsec. Caninae Inheems   
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Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam Herkomst Invasief A/Z/V 
Zwarte braam   Rubus Sec. Rubus Inheems   
Wilde lijsterbes   Sorbus aucuparia Inheems   
Kleefkruid   Galium aparine Inheems   
Glad walstro   Galium mollugo Inheems   
Boswilg   Salix caprea Inheems   
Spaanse aak   Acer campestre Inheems   
Noorse esdoorn   Acer platanoides Inheems   
Gewone esdoorn   Acer pseudoplatanus Inheems   
Witte paardenkastanje   Aesculus hippocastanum Ingeburgerd   
Knopig helmkruid   Scrophularia nodosa Inheems   
Bitterzoet   Solanum dulcamara Inheems   
Zwarte nachtschade   Solanum nigrum Inheems   
Taxus   Taxus baccata Inheems   
Grote brandnetel   Urtica dioica Inheems   
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Bijlage 2 Verspreidingskaarten van planten die als aandachtsoort werden aangeduid 
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Bijlage 3 De verspreiding van invasieve struiken en kruiden 
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Bijlage 4 Locaties waar dagvlinders geobserveerd werden in Vallei Kleine Struisbeek in 2022. 
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Bijlage 5 Totalen broedvogels Kleine Struisbeek 2022 
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Bijlage 6 Overzicht waarnemingen macrofungi in de Kleine Struisbeek met 
Rode-lijststatus en Ecologie.  

 
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Ecologie Rode Lijst Graslandindicator 
Zwarte amaniet   Amanita inopinata Em   
Vliegenzwam   Amanita muscaria Em   
Groene knolamaniet   Amanita phalloides Em   
Parelamaniet   Amanita rubescens Em   
Gewoon eekhoorntjesbrood   Boletus edulis Em   
Netstelige heksenboleet   Boletus luridus Em Kwetsbaar  
Tweekleurige vaalhoed   Hebeloma mesophaeum Em   
Oranjebloesemzwam   Hebeloma sacchariolens Em   
Witte satijnvezelkop   Inocybe geophylla Em   
Lila satijnvezelkop   Inocybe lilacina Em   
Gewone fopzwam   Laccaria laccata Em   
Kaneelkleurige melkzwam   Lactarius quietus Em   
Rimpelende melkzwam   Lactarius tabidus Em   
Gewone berkenboleet   Leccinum scabrum Em   
Gewone krulzoom   Paxillus involutus Em   
Scherpe kamrussula   Russula amoenolens Em   
Zilveren ridderzwam   Tricholoma argyraceum Em   
Zilvergrijze ridderzwam   Tricholoma scalpturatum Em   
Kastanjeboleet   Xerocomus badius Em   
Haagbeukmelkzwam   Lactarius circellatus Em   
Kleine aardappelbovist   Scleroderma areolatum Em   
Bleke elzenzompzwam   Alnicola escharoides Em   
Greppelmelkzwam   Lactarius lacunarum Em   
Zwartpurperen russula   Russula undulata Em   
Schotelrussula   Russula velenovskyi Em   
Variabel kristalkopje   Didymium squamulosum F   
Zilveren boomkussen   Reticularia lycoperdon F   
Groot kalkschuim   Mucilago crustacea F   
Berkenzwam   Piptoporus betulinus P   
 Entyloma ranunculi-repentis P   
Schijnaardbeiroest   Frommeëlla mexicana P   
Gewoon meniezwammetje   Nectria cinnabarina P   
Schermbloemmeeldauw   Erysiphe heraclei P   
Platte tonderzwam   Ganoderma lipsiense P   
Gele kussentjeszwam   Hypocrea aureoviridis P   
Esdoornvlekkenzwam   Rhytisma acerinum P   
Knolhoningzwam   Armillaria lutea P   
Echte tonderzwam   Fomes fomentarius P   
Harslakzwam   Ganoderma resinaceum P   
Rode waskussentjeszwam   Hypocrea tremelloides P   
Geweizwam   Xylaria hypoxylon Sh   
Zwarte trilzwam   Exidia plana Sh   
Waaierbuisjeszwam   Polyporus varius Sh   
Porseleinzwam   Oudemansiella mucida Sh   
Houtknoopje   Cudoniella acicularis Sh   
Waaierkorstzwam   Stereum subtomentosum Sh   
Toefige labyrintzwam   Abortiporus biennis Sh   
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Ecologie Rode Lijst Graslandindicator 
Papierzwammetje   Byssomerulius corium Sh   
Geel hoorntje   Calocera cornea Sh   
Kleine bostrechterzwam   Clitocybe candicans Sh   
Zwerminktzwam   Coprinellus disseminatus Sh   
Bleek oorzwammetje   Crepidotus caspari Sh   
Roodporiehoutzwam   Daedaleopsis confragosa Sh   
Eikenschorsschijfje   Diatrypella quercina Sh   
Blauwgrijze schorsmycena   Mycena pseudocorticola Sh   
Kleine breedplaatmycena   Mycena speirea Sh   
Gewone oesterzwam   Pleurotus ostreatus Sh   
Gewone hertenzwam   Pluteus cervinus Sh   
Splijthoedhertenzwam   Pluteus ephebeus Sh   
Roze raspzwam   Steccherinum ochraceum Sh   
 Trichothecium roseum Sh   
Sneeuwwitte kaaszwam   Tyromyces chioneus Sh   
Prachtvlamhoed   Gymnopilus junonius Sh   
Echt judasoor   Auricularia auricula-judae Sh   
Kussenvormige houtzwam   Hapalopilus rutilans Sh   
Gewone zwavelkop   Hypholoma fasciculare Sh   
Bleke oesterzwam   Pleurotus pulmonarius Sh   
Grauwgroene hertenzwam   Pluteus salicinus Sh   
Helmmycena   Mycena galericulata Sh   
Grote bloedsteelmycena   Mycena haematopus Sh   
Week oorzwammetje   Crepidotus mollis Sh   
Grijze buisjeszwam   Bjerkandera adusta Sh   
Wit oorzwammetje   Crepidotus variabilis Sh   
Donzige korstzwam   Cylindrobasidium laeve Sh   
Roodplaathoutzwam   Daedaleopsis tricolor Sh   
Plooiplaatzwammetje   Delicatula integrella Sh   
Elzenbundelzwam   Flammula alnicola Sh   
Harige harpoenzwam   Hohenbuehelia fluxilis Sh   
Witte vlierschorszwam   Hyphodontia sambuci Sh   
Paarse eikenschorszwam   Peniophora quercina Sh   
Oranje aderzwam   Phlebia radiata Sh   
Zwavelgeel franjekelkje   Trichopeziza sulphurea Sh   
Peervormige stuifzwam   Lycoperdon pyriforme Sh   
Houtknotszwam   Xylaria polymorpha Sh   
Oranje druppelzwam   Dacrymyces stillatus Sh   
Blauwplaatstropharia   Stropharia rugosoannulata Sk   
Gestreept nestzwammetje   Cyathus striatus Sk   
Hazenpootje   Coprinopsis lagopus Sk   
Oranjerode stropharia   Leratiomyces ceres Sk   
Wieltje   Marasmius rotula Sk   
Suikermycena   Mycena adscendens Sk   
Rossige kussentjeszwam   Hypocrea rufa Sk   
Gerimpeld mosoortje   Arrhenia retiruga Am   
Zwavelgeel schijfzwammetje   Bisporella sulfurina Sk   
Smeerwortelmycena   Hemimycena candida Sk   
Beukennapvlieskelkje   Hymenoscyphus fagineus Sk   
Eikeldopzwam   Hymenoscyphus fructigenus Sk   
Takruitertje   Marasmiellus ramealis Sk   
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Ecologie Rode Lijst Graslandindicator 
Tengere beukentaailing   Marasmius setosus Sk   
Rafelig breeksteeltje   Pholiotina exannulata St Kwetsbaar  
Paarse schijnridderzwam   Lepista nuda St   
Oranje dwergmycena   Mycena acicula St   
Kastanje-inktzwam Parasola auricoma St   
Bleke franjehoed   Psathyrella candolleana St   
Langsteelfranjehoed   Psathyrella conopilus St   
Gewoon 
eikenbladzwammetje   Gymnopus dryophilus St   
Gewoon donsvoetje   Tubaria furfuracea St   
Stinkparasolzwam   Lepiota cristata St   
Plooivoetstuifzwam   Calvatia excipuliformis St   
Groene anijstrechterzwam   Clitocybe odora St   
Gewone glimmerinktzwam   Coprinellus micaceus St   
Grote kale inktzwam   Coprinopsis atramentaria St   
Geschubde inktzwam   Coprinus comatus St  verstoringsindicator 
Bundelcollybia   Gymnopus confluens St   
Donker 
eikenbladzwammetje   Gymnopus ocior St   
Vaalroze parasolzwam   Lepiota subincarnata St   
Roodbruine 
schijnridderzwam   Lepista flaccida St   
Parelstuifzwam   Lycoperdon perlatum St   

Weidekringzwam   Marasmius oreades St  
Sterk bemeste, permanente 
graslanden 

Breedplaatstreephoed   Megacollybia platyphylla St   
Draadsteelmycena   Mycena filopes St   
Melksteelmycena   Mycena galopus St   
Gewoon elfenschermpje   Mycena pura St   
Heksenschermpje   Mycena rosea St   
Gewoon plooirokje   Parasola plicatilis St  verstoringsindicator 
Franjebreeksteeltje   Pholiotina velata St   
Sierlijke franjehoed   Psathyrella corrugis St   
Gewone beurszwam   Volvariella gloiocephala St  verstoringsindicator 
Dooiergele mestzwam   Bolbitius titubans St  verstoringsindicator 
Valse kopergroenzwam   Stropharia caerulea St   
Tranende franjehoed   Lacrymaria lacrymabunda St   
Nevelzwam   Clitocybe nebularis St   
Witte koraalzwam   Clavulina coralloides St   
Vleeskleurige zalmplaat   Clitopilus geminus St   
Grauwe bossatijnzwam   Entoloma rhodopolium St   

Verkleurzwammetje  
 Melanophyllum 
haematospermum St   

Papilmycena   Mycena vitilis St   
Botercollybia   Rhodocollybia butyracea St   
Draadknotszwam   Macrotyphula juncea St   
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