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1 Inleiding 
 
Verschillende organisaties werken in Vlaams‐Brabant aan behoud van biodiversiteit. Om dat op een 
efficiënte manier te doen, is kennis nodig van die biodiversiteit. Welke soorten komen waar voor en 
wat hebben ze nodig? Natuurpunt Studie is dag in dag uit bezig met deze vragen en het vormt onze 
kerntaak.  
 
Met  financiële  ondersteuning  van  de  Provincie  Vlaams‐Brabant  via  de  BNBP  (Bijzondere 
NatuurBeschermingsProjecten) werkt het team van Natuurpunt Studie al jarenlang aan kennisopbouw 
van  de  aanwezige  biodiversiteit  in  Vlaams‐Brabant.  En  dat  loont!  Er  is  een  indrukwekkende 
hoeveelheid belangrijke informatie verzameld, soms via grensverleggend onderzoek.   
 
Binnen de uitgevoerde projecten lag de focus vaak op één specifieke (veelal bedreigde) soort zoals 
bijvoorbeeld  Grauwe  klauwier,  Das,  Steenmarter,  Eikelmuis,  Kamsalamander,  Vroedmeesterpad, 
Knautiabij, Iepenpage, Sleedoornpage, Grote weerschijnvlinder ... 
 
Bij andere projecten werd een bepaalde soortgroep onderzocht bijvoorbeeld vleermuizen, wilde bijen, 
nachtvlinders,  etc.  Soms  werd  het  onderzoek  binnen  de  soortgroepen  nog  verder  gericht  op  een 
taxonomische/ecologische  groep  of  een  subselectie,  zoals  bijvoorbeeld  akkerflora  of 
graslandpaddenstoelen, of de subselectie PPS planten. 
 
De provincie Vlaams‐Brabant gebruikt in haar werking rond natuur zowel een soortenbenadering als 
een leefgebiedenbenadering. Eén van de 12 leefgebieden is ‘parklandschap en bomenrijen’.  
In  het  kader  van  het  project waarvan  dit  rapport  het  eindproduct  is, werd  vertrokken  vanuit  een 
biotoop  of  een  leefgebied  en  gaan  we  na  welke  soorten  er  voorkomen  van  een  selectie  aan 
diergroepen.  
Zo onderzochten we in 2013 – 2014 de ongewerveldenfauna van zes oud‐bosrelicten, in 2012‐2013 de 
fauna van zes heiderelicten en in de loop van 2010‐2011 werden vijf natte valleigebieden onderzocht. 
Telkens betrof het daarbij een selectie aan gebieden waarvan voorheen weinig bekend is en waar een 
schat aan nieuwe gegevens verzameld werd. 
 
In de loop van 2016‐2017 werd gewerkt rond het ‘leefgebied’ oude kasteelparken. Daar zijn een aantal 
goede redenen voor. 

 Er situeren zich heel wat oude kasteelparken in de provincie Vlaams‐Brabant.  

 Vaak zijn die in privé eigendom en niet vrij toegankelijk. Dat maakt dat er in die gevallen veelal 
weinig  bekend  is  van  de  fauna  en  (myco)flora  van  deze  domeinen.  Er  zijn  dus  nog  grote 
kennislacunes. 

 Vaak kennen die oude parken een relatief continu beheer en zijn er (relicten van) belangrijke 
natuurwaarden  aanwezig  (bv.  oude  bomen,  oud‐bosflora,  oude  graslanden,  waterpartijen, 
oude hoogstamboomgaarden, infrastructuur voor vleermuizen, …) 

 Onbekend is onbemind. Als we de natuurwaarden niet in kaart brengen, kunnen we ook niet 
helpen om ze efficiënt te beheren en beschermen. 

 Het  opwaarderen  en  in  stand  houden  van  biodiversiteit  op  privéterreinen  valt  onder  de 
kerntaak van Regionale Landschappen. Er zijn veel potenties aanwezig indien privé‐eigenaren 
open staan voor het verhogen van de biodiversiteit van deze domeinen. 

 
Voorliggend  rapport  geeft  de  resultaten  van  een  uitgebreide  inventarisatie  van  vogels,  zoogdieren 
(incl.  vleermuizen),  herpetofauna,  ongewervelden  (wilde  bijen,  zweefvliegen,  dagvlinders,  libellen, 
sprinkhanen,  lieveheersbeestjes  en  nachtvlinders),  planten  en  paddenstoelen  binnen  het 
geselecteerde  parkgebied  ‘Provinciedomein  Huizingen’.  Op  basis  van  deze  gegevens  worden 
gebiedsgerichte maatregelen en beheeradvies gegeven.  
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Initieel  was  het  de  bedoeling  een  privé  domein  binnen  Regionaal  Landschap  Groene  Corridor  te 
selecteren, maar daarvoor werd geen toestemming bekomen. 
 
 

2 Doelstelling 
 
De  doelstelling  van  het  uitgevoerde  project  was  kennis  verzamelen  over  de  geselecteerde 
soortengroepen binnen een goed voorbeeld van een oud kasteelpark,  in dit geval Provinciedomein 
Huizingen.  
De hier uitgeteste en bijgewerkte methodiek kan nadien uitgerold worden als standaard voor andere 
oude kasteelparken. 
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3 Methodiek inventarisatie 
 

3.1 Inleiding 
 
We kiezen bewust voor een multisoortenbenadering. We selecteren de meest relevante soorten van 
een aantal soortgroepen. Niet elke soort is relevant voor elk kasteelpark: met name het opvolgen van 
watergebonden soorten is enkel van toepassing indien er waterpartijen en waterlopen aanwezig zijn 
in het gebied.  
 
Natuurpunt Studie voerde alle waarnemingen onmiddellijk digitaal in het veld in via ObsMapp. Dit is 
een smartphone‐applicatie waarbij waarnemingen automatisch worden gekoppeld aan de huidige tijd 
en de GPS‐locatie. Alle waarnemingen zijn nadien opgeladen naar www.waarnemingen.be. 
 
 

3.2 Avifauna 
 

3.2.1 Doelsoorten 
 
Soorten met binding aan oude bomen:  
Boomklever, Glanskop en alle 5 soorten spechten (vooral de minder algemene soorten als Kleine Bonte 
specht, Middelste Bonte Specht en Zwarte specht); 
(het  enige  territorium  in  Vl‐Br,  na  het  jaar  2000,  van  onze  zesde  spechtensoort  in  Vlaanderen, 
Draaihals, bevond zich trouwens in een kasteelpark, in Kortenaken). 
 
Soorten met binding aan ‘open bos’ of, als vervanghabitat, hoogstamboomgaarden, en daarom vaak 
in Kasteelparken: 
Grauwe vliegenvanger, Gekraagde roodstaart;  
 
Soorten met binding aan water: 
IJsvogel, Grote gele kwikstaart 
 
Soorten met binding aan gebouwen: 
Kerkuil, Boerenzwaluw, … 
 

3.2.2 Methodiek: 6 ochtendbezoeken 
 
Deze 6 bezoeken zijn verdeeld over de maanden maart (1), april (2), mei (2) en juni (1). 
In  de  ochtendrondes  zal worden  geïnventariseerd  van  één  tot  anderhalf  uur  voor  zonsopgang  tot 
maximaal  vijf  uur  erna.  Bij  vele  soorten  treden  territoriale  gedragingen  vooral  in  de  vroege 
ochtenduren op. Een aantal soorten kent hun hoogste trefkans rond zonsopgang, terwijl andere later 
op de ochtend een hogere  trefkans bereiken. Bij  sommige  soorten  is er  tegen de avond weer een 
opleving, die doorgaans echter maar vrij kort duurt. Er worden geen specifieke avondrondes voorzien 
voor  uilen.  Dit  vereist  relatief  te  veel  inspanning.  Het  opvolgen  van  het  voorkomen  van  Kerkuil  is 
trouwens een materie waar de Kerkuilenwerkgroep zich specifiek mee bezig houdt, dus dat laten we 
aan hen over. 
 
De bovenstaande vermelde soorten zijn een aantal doelsoorten. Natuurpunt Studie zal bijkomend nog 
alle  relevante  vogelsoorten  karteren  die  voorkomen  in  het  studiegebied.  Deze  omvat  alle  soorten 
opgenomen op: 
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•  Bijlage 1 van de Vogelrichtlijn (bv. Wespendief); 
•  Rode Lijst van de broedvogels van Vlaanderen; 
•  de PPS‐lijst (provinciale prioritaire soorten) van de Provincie Vlaams‐Brabant; 
•  de lijst Bijzondere Broedvogels Vlaanderen (BBV‐project) 
 
Het  komt  er  op  neer  dat we  enkel  een  beperkt  aantal  in  Vlaanderen  zeer  algemene  soorten  niet 
karteren. 
 

3.2.3 Invoer data via ObsMapp 
 
Natuurpunt  Studie  zal  alle  waarnemingen  in  het  veld  invoeren  via  ObsMapp.  Alle  waarnemingen 
kunnen  later  worden  opgeladen  naar  één  van  de  gekoppelde  portaalsites  (bv.  www.avimap.be). 
Natuurpunt  Studie  is  vooralsnog  de  enige  onderzoeksinstelling  in  Vlaanderen  die  deze  uiterst 
nauwkeurige en zeer efficiënte applicatie in het veld gebruikt voor broedvogelkartering, al zal ook deze 
toepassing steeds vaker de norm worden. Natuurpunt Studie zette de voorbije jaren zwaar in op het 
opleiden van professionals en vrijwilligers om deze tool te gebruiken en dit werpt zijn vruchten af.  
 
De GPS geeft (met een nauwkeurigheid van 3 tot 5 m) aan waar u zich bevindt. In gebieden met weinig 
duidelijke  geografische  referentiepunten  is  dit  een  enorm  voordeel.  Vaak  is  het  immers  niet 
gemakkelijk om een exacte positie op afgedrukte orthofoto’s in het veld te bepalen. Door deze hoge 
nauwkeurigheid kunnen alle territoriumindicerende waarnemingen van de weerhouden soorten met 
een hoge plaatsprecisie worden ingevoerd. In gebieden met hoge dichtheden van bepaalde soorten is 
een exacte locatie uitermate belangrijk voor de latere verwerking van de gegevens.  
Alle data kunnen onmiddellijk worden opgeladen naar www.avimap.be. Dit betekent dat er niets moet 
worden gedigitaliseerd: geen analoge dagkaarten die ’s avonds moeten worden ingevoerd alle data 
zijn dezelfde dag al online beschikbaar, geen kans op kaartverlies, geen kans op vergissingen tijdens 
het  digitaliseren.  Correct  en  efficiënt  maar  vooral  enorm  tijdbesparend.  Natuurpunt  Studie  is  de 
Vlaamse voortrekker in het ObsMapp‐verhaal en probeert ernaar te streven dat deze standaard wordt 
gebruikt, zowel door de professionele medewerkers als door de vrijwilligers.  
 

3.2.4 Verwerking van de gegevens: www.avimap.be 
 
De  interpretatie  van  de  veldgegevens  zal  worden  uitgevoerd  door  de  autoclusteringsmodule 
www.avimap.be. De Stichting Overkoepelend Vogelonderzoek Nederland  (SOVON) ontwikkelde ‐  in 
opdracht  van  en  samen  met  Natuurpunt  Studie,  INBO  &  Natagora  ‐  een  versie  van  deze 
autoclusteringsmodule voor België.  
 
Deze online  invoermodule  garandeert  dat  alle  ingevoerde data  op een gestandaardiseerde manier 
worden verwerkt  tot  territoria, op basis  van de  criteria van van Dijk & Boele  (2011) en de nieuwe 
update  van  SOVON‐BMP  2016  (Vergeer  et  al.  2016).  Subjectieve  interpretatie  die  kan  ontstaan 
wanneer  verschillende  personen  de  data  manueel  moeten  interpreteren,  wordt  hiermee  tot  een 
minimum beperkt. Deze autoclusteringsmodule is in Nederland intussen uitgegroeid tot dé standaard 
bij  elke  broedvogelkartering  die  in  opdracht  van  overheden  door  studiebureaus  of  NGO’s worden 
uitgevoerd. In Vlaanderen is deze module vooralsnog enkel beschikbaar voor Natuurpunt en het INBO.  
 

3.3 Zoogdieren – onderdeel ‘Vleermuizen’ 
 
We hanteren een 4 tal verschillende methodieken. 
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‐ Gebouwen doorzoeken naar zomerverblijfplaatsen en/of kolonies.  
Voor het Provinciedomein Huizingen was dit niet aan de orde: het kasteel heeft enkel zolders die in 
gebruik zijn, en voor vleermuizen totaal ongeschikt. 
 
‐ Algemene zomer‐inventarisatie (+ plekken met grote activiteit bepalen): via bemande batdetector‐

avonden. Hiertoe wordt op 3 avonden gespreid over de periode mei– augustus gedurende twee à 
drie  uur  (vanaf  een  kwartier  à  een  half  uur  na  zonsondergang)  random  rondgelopen  in  de 
verschillende deelgebieden. De gemaakte opnames worden nadien geanalyseerd. Dit onderzoek 
resulteert  in  verspreidingskaarten  van  soorten  vleermuizen  voor  het  studiegebied. De  gelopen 
‘tracks’ worden bijhouden zodat de inventarisatie‐inspanning visueel wordt weergeven en ook een 
vergelijking  tussen  de  inventarisatie‐inspanning  en  het  effectief  voorkomen  van  vleermuizen 
zichtbaar is. 

Voor het Provinciedomein Huizingen werden vijf bezoeken gebracht verspreid over het zomerhalfjaar 
(Tabel 1). De gelopen routes verliepen over het ganse gebied.  
 
Tabel 1: overzicht manuele detectorinventarisaties. 

Datum 
25 mei 2017 
23 juni 2017 
22 juli 2017 
19 augustus 2017 
16 september 2017 

 
‐ Vangstonderzoek  voor  cryptische  soorten  (bv.  Gewone  grootoorvleermuis  en  Grijze 

grootoorvleermuis)  of  soorten  met  een  bijzonder  stille  sonar  (bv.  Ingekorven  vleermuis, 
Franjestaart). Dit zijn dus soorten die lastig op detector te registreren zijn. De mistnetten worden 
op  zorgvuldig  geselecteerde  locaties  geïnstalleerd  om  de  vangstkans  te  verhogen.  Om  de 
vangstkans  voor  zeldzame  soorten  te  verhogen, wordt  gebruik  gemaakt  van  een  zogenaamde 
‘acoustic  lure’  (type UltraSoundGate  Player‐BL  Light,  Avisoft Gbr.  Duitsland),  een  apparaat  dat 
sociale  geluiden  van  vleermuizen produceert  en  zo de  vangstkans  verhoogt  (Hill & Greenaway 
2005).  Vangsten  van  bijzondere  soorten  (vb.  Bosvleermuis,  Mopsvleermuis),  kunnen  worden 
gezenderd  met  een  lichtgewicht  radiozender  (0,35  gr,  Telemetrie‐Service‐Dessau,  Dessau, 
Duitsland). We zenderen bij voorkeur vrouwtjes, omdat deze de hoogste eisen aan hun habitat 
stellen (voortplanting) en aldus het meest relevant zijn voor bescherming (Dietz & Kalko 2007). 
Om ethische redenen moet de zender altijd minder dan 5% van het  lichaamsgewicht bedragen 
(Aldridge & Brigham 1988). 

In het Provinciedomein Huizingen werden een vangstavond gehouden op 10  juli 2017, waarbij drie 
netten (met acoustic lure) werden open gezet van 21:45 tot 2:45 in het bos nabij de zuidelijke vijver. 
 
‐ Controle  van  winterverblijfplaatsen  (ijskelders).  Dit  komt  neer  op  een  telling  van  de 

overwinterende dieren in de periode december – eind februari. 
In  het  Provinciedomein  Huizingen  werden  de  twee  aanwezige  ijskelders  op  overwinterende 
vleermuizen onderzocht tijdens de winter 2016‐2017. 
 
 

3.4 Zoogdieren – onderdeel ‘Overige zoogdieren’ 
 
De meest ‘kenmerkende’ zoogdiersoort voor oude kasteelparken is wellicht Eikelmuis. Het is voor deze 
soort  nog  niet  helemaal  duidelijk  wat  de  beste  onderzoeksmethodiek  is.  We  zullen  een  aantal 
methodes uittesten (o.a. cameraval en ophangen nestkast).  
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Anderzijds loont het in kasteelparken met voldoende oude bomen de moeite om onderzoek te doen 
naar  Boommarter,  middels  cameravalonderzoek.  Dit  zal  in  elk  geval  ook  nog  waarnemingen  van 
andere zoogdieren opleveren.  
 
 

3.5 Herpetofauna 
 
In  oude  kasteelparken  liggen  vaak  vijvers,  maar  dit  zijn  doorgaans  geen  hoog  kwalitatieve 
waterpartijen  voor  amfibieën.  We  stellen  voor  om  geen  gericht  onderzoek  naar  amfibieën  uit  te 
voeren.  
Wel  is  het  zinvol  om  de  aan‐  of  afwezigheid  van  Hazelworm  na  te  gaan.  We  zullen  hiertoe 
slangenplaten uitleggen.  
 
Methodiek 
We zullen gebruik maken van ‘slangenplaten’ vermits dit een erg goede methode is om Hazelwormen 
te  inventariseren  (cfr.  Lambrechts  et  al.  2013).  Dit  is  een  zogenaamde  thigmotactische  soort  die 
contact  zoekt  met  het  substraat  en  graag  wegkruipt  onder  allerlei  materiaal  (Lenders  2011). 
Slangenplaten zijn niet meer dan metalen of kunststof ‘golfplaten’ van circa 50x50 cm. Slangenplaten 
leveren daarenboven ook gegevens op van kleine zoogdieren en amfibieën. Slangenplaten zijn vooral 
succesvol in de periode april – oktober. Het is een goedkope en makkelijke methodiek. 
 
We  zullen  de  slangenplaten  uitleggen  bij  start  van  het  avifauna  onderzoek  en  bij  elk  bezoek  voor 
avifauna controleren we ook de slangenplaten.  
 

3.6 Ongewervelden – onderdeel ‘Wilde bijen’ 
 
Er  werden  gezien  de  korte  vliegtijd  en  sterke  seizoenaliteit  van  de  meeste  bijen‐  en 
zweefvliegensoorten  verspreid  over  het  vliegseizoen  6  dagbezoeken  gebracht  aan  het 
provinciedomein gericht op inventarisatie van wilde bijen en zweefvliegen (zie hieronder), met name 
op  16  maart,  6  mei,  24  mei,  27  juni,  6  juli  en  op  16  augustus  2017  een  halve  dag.  Er  werd 
geïnventariseerd  bij  voldoende  goed  weer,  en  de  meest  kansrijke  plekken  werden  afgezocht, 
waaronder  potentieel  goede  nestplaatsen,  bloeiende  struiken  of  bomen  en  bloeiende  planten  in 
bloemenborders,  extensief  gemaaide  gazons  en  hooilandjes.  Op  27  juni  werd  het  bezoek  snel 
afgebroken wegens slecht weer, evenals na een dikke halve dag op 6 juli. 
 

3.7 Ongewervelden – onderdeel ‘Zweefvliegen’ 
 
De focus lag op de zweefvliegen die specifiek gebonden zijn aan dode of zieke (delen van) oude bomen. 
Kasteelparken hebben een bijzondere potentie voor deze vaak zeldzame en erg mooie zweefvliegen, 
gezien de typische aanwezigheid van monumentale bomen.  
 
De larven van deze zweefvliegen bevinden zich in sapstromen van boomwonden, in dik rottend hout 
in verschillende stadia van afbraak en in rottingsholten, waarbij elk type haar eigen specifieke soorten 
bevat. Zo bevatten boomstronken of dode ondergrondse wortels met nog hard kernhout larven van 
Echte en Donkere wespvlieg. Als het hout verder wegrot, vormt het dan weer de geschikte omgeving 
voor  larven  van  verschillende  soorten  Woudzwevers  en  Bladlopers  en  de  Juweelzweefvlieg. 
Rottingsholten  worden  dan  weer  gebruikt  door  onder  andere  meerdere  erg  zeldzame 
Glanszweefvliegen  en  de  zogenaamde  Pocota.  Alles  samen  gaat  het  gemakkelijk  om  enkele  10‐en 
verschillende  soorten.  Daarnaast  zijn  ook  andere  zweefvliegen  tijdens  de  inventarisatie 
geïdentificeerd. 
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Tijdens het  inventariseren van wilde bijen werd eveneens aandacht geschonken aan  zweefvliegen. 
Hierbij  werd  vooral  geconcentreerd  op  het  afzoeken  van  dode  of  zieke  (delen  van)  oude  bomen 
aangezien deze heel wat sterk gespecialiseerde en vaak zeldzame zweefvliegen herbergen en oude 
bossen en vooral kasteelparken heel wat potenties hebben voor deze soorten. Er werd echter ook 
gezocht op en nabij bloeiende voorjaarsflora, langs de kwelbeekjes, ’s morgens langs de bosranden, 
en in de zomer op bloeiende ruigtevegetatie. 
  
Daarnaast  werd  een  test  gedaan  om  de  vaak  moeilijk  waarneembare,  zeldzame,  specialistische 
zweefvliegen van rottingsholtes in bomen te inventariseren, door middel van (1) het uitscheppen van 
twee bereikbare natuurlijke rotholtes, en (2) het ophangen van drie artificiële rotholtes. Deze laatste 
bestonden uit 2L petflessen gevuld met nat zaagsel half opgevuld met regenwater en een opening in 
de  zijkant. Het  zaagsel was afkomstig van een paar  jonge bomen van Gewone esdoorn, werd eind 
maart gemaakt en daarna koel bewaard  in een grote zak  tot gebruik. De petflessen werden  in een 
houten nestkast geplaatst en op 2,5‐3 meter hoogte opgehangen tegen een boomstam. Kast 1 werd 
opgehangen in het bosje bovenop de ijskelder (lat 50,74214152, lon 4,28228977), kast 2 in de bosrand 
(lat 50,74081249, lon 4,28243998) en kast 3 in het bos (lat 50,73936797, lon 4,28371495). De artificiële 
rotholtes werden opgehangen op 6 mei en opgehaald op 13 oktober 2017. Ze werden bijgevuld met 
regenwater op 16 augustus, en hadden toen nog steeds een laag water onderin. Op 13 oktober werden 
ook de natuurlijke rotholtes uitgeschept met een lepel en onderzocht op larven. 
 

 
Figuur 1 Artificiële rotholtekast met ernaast de erin opgestelde petfles met opening en deels onder water staand nat zaagsel 
(links), en opgesteld (rechts). 

 
Identificatie van zweefvliegen en wilde bijen gebeurde zoveel mogelijk in het veld. Exemplaren die niet 
direct met zekerheid op naam konden gebracht worden, werden meegenomen en achteraf onder de 
binoculair gedetermineerd. Een deel van de opgeprikte beestjes, inclusief alle moeilijk identificeerbare 
soorten, werd op naam gebracht door Frank Van de Meutter. 
 
De bespreking van de beheer‐ en beleidsrelevante soorten is deels gebaseerd op Peeters et al. (2012) 
(bijen),  Reemer  et  al.  (2009)  (zweefvliegen),  deels  op  informatie  over  verspreiding  en  vliegtijd  op 
waarnemingen.be en deels op eigen ervaring. 
 
Om de volledigheid van de inventarisatie in te schatten werd voor zowel de bijen als de zweefvliegen 
een rarefaction curve opgesteld en een inschatting gemaakt van de totale aanwezige soortendiversiteit 
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aan de hand van de ACE en Chao1 schatters (Gotelli & Colwell 2010). Dit werd gedaan met behulp van 
package vegan in RStudio Version 1.0.153. 
 

3.8 Ongewervelden – onderdeel ‘Dagvlinders, libellen, sprinkhanen en 
lieveheersbeestjes’ 
 
Er zijn niet echt kenmerkende soorten dagvlinders, libellen en sprinkhanen te identificeren voor oude 
kasteelparken. Voor lieveheersbeestjes kunnen oude kasteelparken erg soortenrijk zijn, want zonnige 
loofbosranden  leveren  vaak  heel  wat  soorten  op.  Het  is  zeker mogelijk  dat  er  bijzondere  soorten 
voorkomen,  afhankelijk  van  welke  ecotopen  (waterpartijen  voor  libellen)  of  vegetatietypes  goed 
ontwikkeld zijn, en dus onder meer welke waardplanten aanwezig zijn. We denken aan soorten zoals 
Iepenpage of Kleine ijsvogelvlinder.  
 
Methodiek 
We nemen deze 4 soortgroepen samen omdat het onderzoek kan gecombineerd worden. We deden 
4 dagen onderzoek, één per maand bij geschikt weer, in de maanden mei, juni, juli en augustus 2017.  
We combineren zichtwaarnemingen met sleepvangsten. 
 

3.9 Ongewervelden – onderdeel ‘Nachtvlinders’ 

In tegenstelling tot dagvlinders komen er in de provincie Vlaams‐Brabant tientallen soorten 
nachtvlinders voor die aan loofbomen gebonden zijn. Het aandeel bossoorten ligt dus bij 
nachtvlinders veel hoger dan bij dagvlinders. Bovendien zijn sommige soorten gebonden aan oude 
bomen, die in kasteeldomeinen vaak voorkomen.  

Een soort die nagenoeg uitsluitend in park‐ en kasteeldomeinen voorkomt, is de Lindedwergspanner 
(Eupithecia egenaria). Dit is een weinig mobiele soort die vooral leeft in de kruinen van grote lindes. 
Tot voor kort was er slechts één vindplaats in Vlaanderen (in een Antwerps kasteelpark), maar in 
2015 gebeurden waarnemingen in Zemst en Zevergem. Daarnaast zijn nog tal van andere 
interessante loofbossoorten in parken aan te treffen, zoals Kleine slakrups, Geelblad, 
Porseleinvlinder, Draak, Marmeruil, Lichtgrijze uil en Donkere iepenuil.  

Methodiek 
Het  onderzoek  gebeurde  op  de  klassieke  manieren,  met  smeer  en  licht.  Daarvoor  werd  gebruik 
gemaakt  van  Skinnervallen  die  Natuurpunt  Studie  in  het  kader  van  eerdere  Vlaams‐Brabantse 
projecten kon aankopen. Er werd verspreid over de periode mei‐september tijdens 3 dagen onderzoek 
verricht met een nachtvlindervalbij geschikte weersomstandigheden,. Alle gevangen soorten werden 
genoteerd. 
 

3.10 Planten 
 
Er werden soortgerichte inventarisaties uitgevoerd daar het niet de bedoeling was om binnen dit dit 
project  een  vegetatiekaart  op  te  maken.  Gerichte  inventarisaties  werden  uitgevoerd  naar    oud‐
bossoorten (vb. Eenbes, Daslook) en oud‐graslandsoorten (vb. Voorjaarszegge).  
eEr werden twee dagen terrreinwerk uitgevoerd specifiek voor planten: éénmaal in het voorjaar voor 
de  voorjaarsbloeiers  en  éénmaal  in  de  zomer.  Alle  locaties  van  interessante  soorten  worden  via 
Obsmapp ingevoerd.  Verder werden tevens tal van indicatieve en zeldzame soorten waargenomen 
tijdens de inventarisaties van de andere soortgroepen. 
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3.11 Paddenstoelen 
 
Oude  kasteelparken  kennen  vaak  een  soortenrijke  en  soms  bijzondere mycoflora.  Er  kunnen  veel 
bijzondere soorten gevonden worden in bepaalde specifieke ecotopen of landschapselementen, zoals 
in oude dreven of in oude graslanden.  
Er werden 2 dagen  terreinwerk uitgevoerd, verspreid over de periode september  ‐ november. Een 
(groot) aantal soorten kan niet met zekerheid in het veld herkend worden, en werd meegenomen voor 
microscopische determinatie. Alle locaties van interessante soorten worden via ObsMapp ingevoerd.  
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4 Resultaten 
 

4.1 Inleiding 
 
In  het  hoofdstuk  Resultaten  wordt  een  beschrijving  gegeven  van  het  onderzoeksgebied  en  de 
aanwezige biotopen die hierbinnen aangetroffen werden. Ook wordt een overzicht gegeven van het 
totaal aantal aanwezige waarnemingen verricht binnen het onderzoeksgebied. 
Verder  worden  ook  de  resultaten  van  het  onderzoek  naar  de  verschillende  geselecteerde 
taxonomische  sub‐  en/of  soortgroepen  weergegeven.  Indien  er  beheer‐  en/of  beleidsrelevante 
soorten aangetroffen werden, worden deze ook kort en bondig besproken.  
 
In het luik ‘Conclusies en aanbevelingen’ wordt ingegaan op de belangrijkste vaststellingen en worden 
een aantal aanbevelingen gedaan om het beheer te optimaliseren i.f.v. de besproken soort(en). 
 
Bij de verdere bespreking wordt vooral ingegaan op de beleids‐ en beheerrelevante soorten. Voor de 
soorten wordt waar mogelijk de Rode Lijstcategorie weergegeven. De benaming en definitie van de 
nieuwe Rode Lijstcategorieën voor Vlaanderen is terug te vinden in onderstaande Tabel 2 
 
Tabel 2 Benaming en definities van de nieuwe Rode Lijstcategorieën voor Vlaanderen. 

 
ERNSTIG BEDREIGD – CRITICALLY ENDANGERED (CR) vroeger: Met uitsterven bedreigd  
Een soort is Ernstig bedreigd wanneer de best beschikbare kennis aangeeft dat het voldoet aan een van de criteria A‐E voor Ernstig 
bedreigd, en dat het daarom een bijzonder grote kans heeft om uit te sterven in het wild.  
 
BEDREIGD – ENDANGERED (EN)  
Een soort is Bedreigd wanneer de best beschikbare kennis aangeeft dat het voldoet aan een van de criteria A‐E voor Bedreigd, en dat het 
daarom een heel grote kans heeft om uit te sterven in het wild.  
 
KWETSBAAR – VULNERABLE (VU)  
Een soort is Kwetsbaar wanneer de best beschikbare kennis aangeeft dat het voldoet aan een van de criteria A‐E voor Kwetsbaar, en dat 
het daarom een grote kans heeft om uit te sterven in het wild.  
 
BIJNA IN GEVAAR – NEAR THREATENED (NT) vroeger: Achteruitgaand of Zeldzaam  
Een soort is Bijna in gevaar wanneer het getoetst werd aan de criteria A‐E, maar momenteel niet voldoet aan de criteria voor Ernstig 
bedreigd, Bedreigd of Kwetsbaar, maar er wel bijna aan voldoet of er vermoedelijk aan zal voldoen in de nabije toekomst. In Nederland 
heet deze categorie Gevoelig.  
 
MOMENTEEL NIET IN GEVAAR – LEAST CONCERN (LC) vroeger: Momenteel niet bedreigd  
Een soort is Momenteel niet in gevaar wanneer het getoetst werd aan de criteria A‐E, maar niet voldoet aan de criteria voor Ernstig 
bedreigd, Bedreigd, Kwetsbaar of Bijna in Gevaar. In Nederland heet deze categorie Thans niet bedreigd.  
 
ONVOLDOENDE DATA – DATA DEFICIENT (DD) vroeger: Onvoldoende gekend  
Een soort valt onder Onvoldoende data wanneer er onvoldoende informatie beschikbaar is om op basis van verspreidings‐ of 
populatiegegevens een rechtstreekse of onrechtstreekse inschatting te maken van de kans op uitsterven. Een soort in deze categorie kan 
goed bestudeerd zijn en de biologie kan goed gekend zijn, maar bruikbare gegevens over aantallen en verspreiding ontbreken. 
Onvoldoende data is daarom geen Rode Lijstcategorie sensu stricto. Het onderbrengen van soorten in deze categorie geeft aan dat meer 
informatie nodig is en dat nog te voeren onderzoek zou kunnen uitwijzen dat de soort in een Rode Lijstcategorie thuishoort. Het is 
belangrijk om gebruik te maken van alle mogelijke data en om de juiste keuze te maken tussen Onvoldoende data en een Rode 
Lijstcategorie. Als er vermoed wordt dat het verspreidingsgebied van een soort klein is of dat er een vrij lange periode verstreken is sinds 
de laatste waarneming, is een indeling in een Rode Lijstcategorie vermoedelijk gerechtvaardigd. In Nederland heet deze categorie 
Onvoldoende gegevens.  
 
NIET VAN TOEPASSING – NOT APPLICABLE (NA)  
Voorbeelden van soorten waarvoor de categorie Niet van toepassing geldt, zijn uitheemse soorten of zwervers (bv. geen regelmatige 
bezoekers of dwaalgasten).  
 
NIET GEËVALUEERD – NOT EVALUATED (NE)  
Een soort is Niet geëvalueerd wanneer het nog niet getoetst werd aan de Rode Lijstcriteria. 
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4.2 Beschrijving van het onderzoeksgebied 
 

4.2.1 Algemene beschrijving van het onderzoeksgebied 
 
Het besproken gebied  is  grofweg gesitueerd  tussen Brussel  en Halle en  ligt  net  ten oosten van de 
E19/R0  (zie  Figuur  2).  Het  gebied  ligt  ten  noorden  van  het  Hallerbos  en  is  er  min  of  meer  mee 
verbonden via bermbeplantingen langs de E19/R0.  
 
Het besproken gebied dat verder in dit rapport als ‘onderzoeksgebied’ benoemd wordt, bestaat uit 
twee deelgebieden. Het Provinciedomein Huizingen in het noorden en het Hanenbos in het zuiden. 
Voor een beeld van de twee deelgebieden, de  totaal bestudeerde perimeter wordt verwezen naar 
Figuur 3. 
 
Met een totale oppervlakte van 112,5 ha vormt het één van de grootste stapsteengebieden tussen 
het grote boscomplex van het Zoniënwoud en het Hallerbos.  
 
In  het  kader  van  dit  rapport  werden  alle  projectwaarnemingen  en  losse  waarnemingen  aanwezig 
binnen www.waarnemingen.be geanalyseerd. In totaal gaat het over niet minder dan 9.737 verrichte 
waarnemingen waarbij  in totaal 187.238 waargenomen individuen werden doorgegeven (zie Tabel 
3).  Voor  een  overzicht  van  de  geanalyseerde  waarnemingen  binnen  het  onderzoeksgebied  wordt 
verwezen naar de bijlagen. 
 
Tabel 3 Overzicht van de verrichte waarnemingen en waargenomen individuen binnen het onderzoeksgebied (bron: 
projectwaarnemingen en www.waarnemingen.be) 

 

Soortgroep  # verrichte waarnemingen  # waargenomen individuen 

Planten  1578  173647 

Bijen wespen en mieren  700  1335 

Dagvlinders  355  692 

Kevers  51  119 

Libellen  77  169 

Nachtvlinders en micro's  2498  4403 

Paddenstoelen  2910  3815 

Reptielen en amfibieën  23  197 

Sprinkhanen en krekels  27  110 

Vliegen en Muggen  196  273 

Vogels  491  1332 

Zoogdieren  831  1146 

Eindtotaal  9737  187238 
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Figuur 2 Het onderzoeksgebied is grofweg gesitueerd tussen Brussel en Halle en op vlak van natuurgebieden vormt het een 
stapsteengebied tussen het Hallerbos en Zoniënwoud. 

 

 
Figuur 3 Perimeter onderzoeksgebied met weergave van de deelgebieden Provinciedomein Huizingen en Hanenbos 



22 
 

4.2.2 Habitatrichtlijngebieden in de ruime omgeving van het onderzoeksgebied 
 
Het onderzoeksgebied is niet opgenomen als Speciale Beschermingszone (SBZ), noch als 
Habitatrichtlijngebied, noch als Vogelrichtlijngebied. In de directe omgeving zijn twee 
Habitatrichtlijngebieden aanwezig (zie Figuur 4).  
 
De voor deze Habitatrichtlijngebieden aangemelde Habitats en soorten zijn tevens relevant voor het 
onderzoeksgebied. De habitats betreffen de habitats van bijlage I van het Natuurdecreet, met 
vermelding van hun Natura 2000‐code, waarbij het teken ″*″ aangeeft dat het een prioritaire habitat 
betreft in de zin van de Habitatrichtlijn. De soorten waarvoor de speciale beschermingszone 
aangewezen werden betreffen soorten van bijlage II van het Natuurdecreet. 
 

4.2.2.1 BE2400009 Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden 
 
Habitats 
3150  Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition 
4030   Droge Europese heide 
6230*  Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane 

gebieden in het binnenland van Europa) 
6410    Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (EU‐Molinion) 
6430   Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones 
6510   Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis 
7220*   Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion) 
7230  Alkalisch laagveen 
9120   Atlantische  zuurminnende  beukenbossen  met  Ilex  en  soms  ook  Taxus  in  de  ondergroei 

(Quercion robori‐petraeae of Ilici‐Fagenion) 
9130   Beukenbossen van het type Asperulo‐Fagetum 
9160   Sub‐Atlantische en Midden‐Europese wintereikenbossen of eiken‐haagbeukbossen behorend 

tot het Carpinion‐betuli 
9190    Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten 
91E0*   Alluviale  bossen  met  Alnus  glutinosa  en  Fraxinus  excelsior  (Alno‐Padion,  Alnion  incanae, 
Salicion albae) 
 
Soorten 
Vissen:    Beekprik, Rivierdonderpad en Bittervoorn 
Amfibieën:   Kamsalamander, Vroedmeesterpad  
Mollusken:  Zeggekorfslak voorkomend in grote zeggenvegetaties  
Vogelsoorten:  Zwarte specht, Middelste bonte specht, Wespendief  
Insecten:  Vliegend hert  
Zoogdieren:  Verschillende soorten vleermuizen  
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4.2.2.2 BE2400008 Zoniënwoud 
 
Habitats 
3150   Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition;  
4030   Droge Europese heide 
6210   Droge  half‐natuurlijke  graslanden  en  struikvormende  facies  op  kalkhoudende  bodems 

(Festuco Brometalia) 
6230*   Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane 

gebieden in het binnenland van Europa 
6430   Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones 
6510   Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis 
9120   Atlantische  zuurminnende  beukenbossen  met  Ilex  en  soms  ook  Taxus  in  de  ondergroei 

(Quercion robori‐petraeae of Ilici‐Fagenion) 
9130   Beukenbossen van het type Asperulo‐Fagetum 
9160   Sub‐Atlantische en Midden‐Europese wintereikenbossen of eiken‐haagbeukbossen behorend 

tot het Carpinion‐betuli 
91E0*   Alluviale  bossen  met  Alnus  glutinosa  en  Fraxinus  excelsior  (Alno‐Padion,  Alnion  incanae, 
Salicion albae) 
 
Soorten 
Vissen:    Bittervoorn 
Amfibieën:   Kamsalamander 
Insecten:  Vliegend hert  
Zoogdieren:  Verschillende  soorten  vleermuizen  (o.a.  Vale  vleermuis,  Ingekorven  vleermuis, 

Mopsvleermuis,  Bechstein’s vleermuis) 
 

 
Figuur 4 Habitatrichtlijngebieden in ruime omgeving van het onderzoeksgebied  
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4.2.3 Biologische Waarderingskaart (BWK) en Habitatkaart 
 

4.2.3.1 Biologische Waarderingskaart (BWK) 
 
De Biologische Waarderingskaart (BWK)  is een uniforme inventarisatie en evaluatie van het gehele 
Vlaamse  grondgebied  aan  de  hand  van  een  set  karteringseenheden  die  staan  voor  vegetaties, 
bodembedekking  en  kleine  landschapselementen  (lijn‐  en  puntvormige  elementen).  Ook  met  de 
aanwezigheid van belangrijke fauna‐elementen werd rekening gehouden. In kader van dit project werd 
gewerkt met de meest recente versie nl. BWK versie 2. 
 
Indien  we  BWK  ‐versie  2,  analyseren  voor  het  onderzoeksgebied  komen  we  tot  volgende 
vaststellingen: 
 

- Binnen  het  onderzoeksgebied  is  er  een  ruim  gamma  aan  karteringstypen  aanwezig.  De 
verhouding tussen de vegetatietypes lijken ons representatief voor andere parkgebieden. In 
het  Provinciedomein  Huizingen  en  Hanenbos  zijn  heel  wat  bijzondere  vegetatietypes 
aanwezig.  

 
- Met 44,5ha zijn de Goed ontwikkelde Eiken‐haagbeukenbossen met wilde hyacint (qe+) en 

Zuur  eikenbos  (qs)  opvallend  goed  vertegenwoordigd.  Het  onderzoeksgebied  draagt  voor 
deze vegetatietypes een belangrijke regionale verantwoordelijkheid! 

 
- In totaal is er binnen het onderzoeksgebied een graslandareaal aanwezig van 6,7ha, hiervan 

is echter slechts 0,34ha gekarteerd als soortenrijk permanent grasland. Voor dit vegetatietype 
zijn er nog heel wat openliggende kansen aanwezig. 

 
- Als alle bostypes waarin naaldbomen domineren samengeteld worden, beslaan ze in totaal 

14,3ha. 
 

- In  het  onderzoeksgebied  beslaan  de  zones  die  gekarteerd  werden  als  recreatiezone  en 
bebouwing in totaal 14ha  

 
- Van het vegetatietype park en Kasteelpark werd in totaal een kleine 20ha gekarteerd 

 
Voor  een  overzichtstabel  van  de  gekarteerde  BWK‐types  binnen  het  onderzoeksgebied  wordt 
verwezen naar Tabel 4 
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Tabel 4 Overzicht van de aanwezige BWK-eenheden op basis van EENHEID 1 (bron: BWK versie 2) 

EENH1  BWK naam  Opp (m2)  Opp (ha) 

ae, ae‐  Open water  26815  2,68 

bl, bs  Akker  11749  1,17 

hp  soortenarm permanent cultuurgrasland  37378  3,74 

hp*  soortenrijk permanent cultuurgrasland  3545  0,35 

hx  zeer soortenarm permanent cultuurgrasland  26399  2,64 

kj  hoogstamboomgaard  16332  1,63 

kp, kpk  Park en Kasteelpark  199793  19,98 

kt  talud  5065  0,51 

kw  holle weg  3600  0,36 

lhb  populier natte standplaats met ondergroei v bomen  110  0,01 

n  Loofhoutaanplant (exclusief populier)  10470  1,05 

gml  gemengd loofhout  6144  0,61 

pa  naaldhout zonder ondergroei  16817  1,68 

pmb  naaldhout met jonge struiken/bomen in ondergroei  115212  11,52 

pms  naaldhout met braam/varens,…  11180  1,12 

ppmb  Grove den met jonge struiken/bomen in ondergroei  48425  4,84 

qe+  Eiken‐haagbeukenbos met wilde hyacint (goed ontwikkeld)  216833  21,68 

qs  zuur eikenbos  229382  22,94 

ua, ui, un, ur  bebouwing  13575  1,36 

uv  recreatiezone  126163  12,62 

weg  weg  320  0,03 

Totale oppervlakte     1125305  112,53 

 
 

 
Figuur 5 Weergave van de gekarteerde BWK-eenheden (bwk versie 2) binnen het onderzoeksgebied. 
 

 



26 
 

4.2.3.2 Habitatkaart 
 
In Vlaanderen komen actueel 47 Natura 2000 habitattypen van de Bijlage I van de Habitatrichtlijn 
voor. Daarnaast zijn er in Vlaanderen ook 15 regionaal belangrijke biotopen (RBB) gedefinieerd. Dit 
zijn  biotopen die  naar  biologische waarden en belang  voor  de biodiversiteit  vergelijkbaar  zijn met 
habitattypen, maar die op Europees niveau minder bedreigd zijn.  
 
Voor de gekarteerde Natura 2000 habitattypen werd bepaald of ze al dan niet habitatwaardig zijn. Het 
resultaat hiervan is de Habitatkaart (De Saeger et al. 2016). De habitatpolygonen worden opgesplitst 
in twee grote categorieën; 
HAB  Habitat, het volledige kaartvlak is habitatwaardig. Er kunnen één of meer habitattypen 
voorkomen. 
OHAB  Onzeker habitat (kennislacune): het kaartvlak is mogelijk volledig, of bevat delen die mogelijk 

habitatwaardig zijn. Dit betreft percelen die omwille van de vroegere vertaalslag uit de BWK 
niet eenduidig konden vertaald worden naar een habitattype. Deze kennislacunes worden 
opgelost bij herkarteringen. 

 
Indien we Habitatkaart, analyseren voor het onderzoeksgebied komen we tot volgende vaststellingen: 

- het onderzoeksgebied is voor een belangrijk deel opgenomen in de habitatkaart.  
 

- In het noordelijk deel van het onderzoeksgebied is een grote polygoon afgebakend als 
habitatwaardig biotoop (qs + fe* + fs). Dit onderdeel bestaat voornamelijk uit Zuur Eikenbos 
 

- In het zuidelijk deel van het onderzoeksgebied is een grote polygoon afgebakend als 
habitatwaardig biotoop (qe* + qs). Dit onderdeel bestaat voornamelijk uit goed ontwikkeld 
Eiken‐haagbeukenbos met wilde hyacint (zie Figuur 6) 
 

- Verder zijn er nog twee kleinere zones aanwezig waarbij in het zuiden een kleine strook als 
habitatwaardig Zuur eikenbos (qs) is gekarteerd. In het oosten is een zone gekarteerd als 
habitatwaardige Holle weg (kw). 

 
Voor een overzichtskaart van de gekarteerde habitat‐eenheden binnen het onderzoeksgebied wordt 
verwezen naar Figuur 7 
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Figuur 6 Binnen het onderzoeksgebied is vooral de grote oppervlakte aan Goed ontwikkeld Eiken-haagbeukenbos met wilde 
hyacint (qe+) bijzonder. In het voorjaar kleuren grote zones van het bos prachtig blauw. (Foto Ilf Jacobs) 

 

 
Figuur 7 Habitatkaart van het onderzoeksgebied 
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4.2.4 Bosleeftijdskaart 
 
De bosleeftijdskaart (1771 ‐ 2001) combineert de gegevens van volgende 4 kaarten:  
1. De Ferrariskaarten (opgemaakt tussen 1771 en 1778)  
2. De kaarten van Vandermaelen (opgemaakt tussen 1846 en 1854)  
3. De 3de editie van topografische kaarten op 1:20.000 (het merendeel werd opgemaakt tussen 1910 
en 1940)  
4. De actuele bebossing volgens de boskartering, versie 2001.  
 
Voor de opmaak van de Bosleeftijdskaart werd op de vier gebruikte kaarten enkel onderscheid 
gemaakt tussen bos en niet‐bos. Omwille van de geografische onnauwkeurigheid en het beperkt 
aantal bronnen kan de kaart vooral benut worden als indicatief voor de hoshistoriek (naar: AGIV). 
 
De aanwezigheid van tal van oude bosplanten (zie bespreking Planten) en goed ontwikkelde 
vegetatietypes als Goed ontwikkeld Eiken‐haagbeukenbos met wilde hyacint staven dat een 
belangrijk deel van het onderzoeksgebied effectief uit oud bos bestaat (zie Figuur 8). Het gebied is 
hiermee onderdeel van een cluster van oude bossen in de omgeving van het Hallerbos en 
Zoniënwoud (zie Figuur 9). 
 

 
Figuur 8 Bosleeftijdskaart: detailkaart van het onderzoeksgebied 
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Figuur 9 Bosleeftijdskaart van de ruime regio rond het onderzoeksgebied. 

 

4.2.5 Beschrijving van de aanwezige habitattypes  
 
In dit onderdeel worden de belangrijkste Natura 2000 habitattypes beschreven naar Decleer et al. 
(2007).  
De beschreven habitattypes zijn ofwel aanwezig binnen het onderzoeksgebied ofwel zijn er potenties 
aanwezig om bestaande vegetaties te laten evolueren deze vegetatietypes (vnl. codes 6230 en 6510). 
 
Overzicht van de besproken Natura 2000 habitattypes: 
 

- Beukenbossen van het type Asperulo‐Fagetum (code 9130) 
 

- Sub‐Atlantische  en  Midden‐Europese  Wintereikenbossen  of  Eiken‐  Haagbeukenbossen 
behorend tot het Carpinion betuli (code 9160) 

 
- Atlantische  zuurminnende  beukenbossen  met  Ilex  en  soms  ook  Taxus  in  de  ondergroei 

(Quercion robori‐petraeae of Ilici‐Fagenion) (code 9120) 
 

- Alluviale  bossen  met  Alnus  glutinosa  en  Fraxinus  excelsior  (Alno‐Padion,  Alnion  incanae, 
Salicion albae)( code 91E0) 

 
- Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane 

gebieden in het binnenland van Europa) (code 6230) 
 

- Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (code 6510) 
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4.2.5.1 Eiken-beukenbossen met Wilde hyacint (en Parelgras-Beukenbossen) 
 
Officiële term    Beukenbossen van het type Asperulo‐Fagetum 
N2000‐code    9130 
 
Dit habitattype omvat de beukenbossen met een goed ontwikkelde voorjaarsflora in het Midden‐
Europees en Atlantisch deel van West‐, Centraal‐ en Oost‐Europa, die voorkomen op pH‐neutrale 
bodems met goed verteerde, sterk gemineraliseerde humuslaag. In Vlaanderen worden twee 
subtypes onderscheiden: Midden‐Europese neutrofiel beukenbos dat in Vlaanderen enkel aanwezig 
is in de Voerstreek en het Atlantische neutrofiel Beukenbos (Eiken‐Beukenbos met Wilde hyacint).  
Het Atlantische neutrofiel Beukenbos (Eiken‐Beukenbos met Wilde hyacint) omvat bossen met 
dominantie van Zomereik, Es of Beuk, aangevuld met Gladde iep en Zoete kers. Karakteristiek is de 
aanwezigheid van tapijten van Wilde hyacint. Daarnaast komt veel Wijfjesvaren voor, evenals 
Bosanemoon, en op vochtige plaatsen ook Daslook. Het onderzoeksgebied bevat voornamelijk de 
wat zuurdere variant van dit bostype en waarbij er gemeenschappelijke soorten zijn met de Eiken‐
Beukenbossen op zure bodem (9120) zoals Witte klaverzuring en Bosgierstgras. De meer neutrale 
variant heeft veel soorten gemeen met het Essen‐Eikenbos (9160). Het verschil zit hem in de 
aanwezigheid van Wilde hyacint. In het Eiken‐Beukenbos met Wilde hyacint komen soorten voor als 
Hazelaar, Gewone esdoorn, Grauwe abeel en soms ook Haagbeuk, Rode kornoelje, Spaanse aak, 
Wilde kardinaalsmuts, Eenstijlige meidoorn, Gewone vlier en Gelderse roos. De kruidlaag bestaat uit 
soorten als Gele dovenetel, Kleine maagdenpalm, Bosanemoon, Gevlekte aronskelk en Grote muur. 
Dit type heeft mondiaal een zeer klein areaal en komt enkel voor in Zuid‐ Engeland, Noord‐
Frankrijk en de Vlaamse leemstreek ten westen van Brussel. 
 

Voorkomen in onderzoeksgebied: Dit vegetatietype neemt een grote tot zeer grote oppervlakte in 
van het onderzoeksgebied. Bovendien is het vegetatietype zeer goed ontwikkeld wat blijkt uit het 
voorkomen van een groot deel van de kenmerkende soorten 

 
Soorten in onderzoeksgebied: Populatie aanwezig/broedvogel ‐ afwezig ‐ soort ooit waargenomen  
 
Habitattypische soorten ‐ Cs biotiek (heeft als constante soort en indicator goede biotiek): 
Hazelworm (Anguis fragilis), Boomklever (Sitta europaea), Bosuil (Strix aluco), Glanskop (Parus 
palustris), Goudvink (Pyrrhula pyrrhula), Middelste bonte specht (Dendrocopos medius), Wespendief 
(Pernis apivorus), Zwarte specht (Dryocopus martius), Havik (Accipiter gentilis) 
 
Habitattypische  soorten  ‐  Karakteristieke  soort:  Hazelmuis  (Muscardinus  avellanarius), 
Vuursalamander (Salamandra salamandra) 
LSVI sleutelsoort (lokale staat van instandhouding): Muskuskruid (Adoxa moschatellina), Daslook 
(Allium ursinum), Gevlekte aronskelk (Arum maculatum), Bosanemoon (Anemone nemorosa), Ruig 
klokje (Campanula trachelium), Boszegge (Carex sylvatica), Mannetjesvaren (Dryopteris filix‐mas), 
Amandelwolfsmelk (Euphorbia amygdaloides), Wilde hyacint (Hyacinthoides non‐scripta), 
Schedegeelster (Gagea spathacea), Lievevrouwebedstro (Galium odoratum), Gele dovenetel (Lamium 
galeobdolon), Narcis (Narcissus pseudonarcissus), Vogelnestje (Neottia nidus‐avis), Witte 
klaverzuring (Oxalis acetosella), Eenbes (Paris quadrifolia), Gewone salomonszegel (Polygonatum 
multiflorum), Slanke sleutelbloem (Primula elatior), Heelkruid (Sanicula europaea), Grote muur 
(Stellaria holostea), Spekwortel (Tamus communis), Kleine maagdenpalm (Vinca minor), 
Donkersporig bosviooltje (Viola reichenbachiana), Bleeksporig bosviooltje (Viola riviniana), Zomereik 
(Quercus robur), Wintereik x zomereik (quercus x rosacea), Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus), 
Zoete kers (Prunus avium), Hazelaar (Corylus avellana), Haagbeuk (Carpinus betulus), Spaanse aak 
(Acer campestre), Zomerlinde (Tilia platyphyllos), Rode kornoelje (Cornus sanguinea), Wilde 
kardinaalsmuts (Euonymus europaeus) 
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Figuur 10 Typisch beeld van Eiken-Beukenbossen met Wilde hyacint (9130) in het onderzoeksgebied met LSVI soorten als 
Wilde hyacint, Narcis, Daslook, etc. (foto’s Ilf Jacobs)  
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4.2.5.2 Essen-Eikenbossen zonder Wilde hyacint 
 
Officiële term  Sub‐Atlantische en Midden‐Europese Wintereikenbossen of Eiken‐ 

Haagbeukenbossen behorend tot het Carpinion betuli 
N2000‐code  9160 
 
Dit bostype omvat in Vlaanderen de typische subatlantische Eiken‐Haagbeukenbossen zonder Wilde 
hyacint, ook wel de Essen‐Eikenbossen zonder Wilde hyacint genoemd. De vochttoestand kan sterk 
wisselen gedurende het jaar door de aanwezigheid van een stuwwatertafel of ondiepe 
grondwatertafel in natte gronden. Deze bossen komen voor op valleibodems, depressies en zones 
grenzend aan rivier‐ en beekbegeleidende bossen, maar ook hellingbossen en plateaubossen met 
bodems met een hangwatertafel. De voedselrijkdom en zuurtegraad van de bodem is variabel. Twee 
subtypes worden onderscheiden: 1. Een vrij zuur wat armer type op zure leemgronden met een 
zuurtolerante voorjaarsflora zoals Witte klaverzuring, Bosgierstgras, Bosanemoon, Grote muur en 
Gele dovenetel. 2. Een neutraal iets voedselrijkere type met soorten als Bosbingelkruid, Slanke 
sleutelbloem, Eenbes en Daslook. De boomlaag bestaat van nature uit Zomereik, of een menging van 
Zomereik, Wintereik, Es, Haagbeuk en Linde. Doorgaans zijn deze bossen periodiek te vochtig om 
onder natuurlijke omstandigheden Beuk als dominante boomsoort toe te laten. De huidige sterke 
dominantie van eik is evenwel vaak toe te schrijven aan het vroegere hak‐ en middelhoutbeheer.  
Dit bostype is zeldzaam in Vlaanderen. Dit bostype is dominant aanwezig in vrijwel alle middelgrote 
en grote voedselrijke loofboscomplexen in het oosten van Vlaanderen. Het zwaartepunt van de 
verspreiding ligt in de leemstreek van Oost‐ Brabant en Limburg (Meerdaalwoud, Haspengouwse 
bossen, enz.). Ook elders in Vlaanderen is het type aan te treffen, vaak op de overgangszone naar 
alluviaal bos. 
 

Voorkomen in onderzoeksgebied: Dit vegetatietype neemt naast voorgaand vegetatietype de 
belangrijkste plaats in het onderzoeksgebied. Wilde hyacint en meer bepaald het al dan niet 
voorkomen ervan vormt het diagnostische kenmerk is tussen vegetatietype 9130 en 9160. Beide 
vegetatietypes lopen in elkaar door en harde grenzen zijn vaak moeilijk te trekken. Ook dit 
vegetatietype is zeer goed ontwikkeld met (veelvuldig) voorkomen van tal van kensoorten.  

 
Soorten in onderzoeksgebied: Populatie aanwezig/broedvogel ‐ afwezig ‐ soort ooit waargenomen  
 
Habitattypische soorten ‐ Cs biotiek (heeft als constante soort en indicator goede biotiek): 
Hazelworm (Anguis fragilis), Boomklever (Sitta europaea), Bosuil (Strix aluco), Glanskop (Parus 
palustris), Goudvink (Pyrrhula pyrrhula), Middelste bonte specht (Dendrocopos medius), Wespendief 
(Pernis apivorus), Zwarte specht (Dryocopus martius), Havik (Accipiter gentilis), Houtsnip (Scolopax 
rusticola), Appelvink (Coccothraustes coccothraustes), Fluiter (Phylloscopus sibilatrix) 
 
Karakteristieke soort (heeft als karakteristieke soort): Hazelmuis (Muscardinus avellanarius) 
LSVI sleutelsoort (lokale staat van instandhouding): Daslook (Allium ursinum), Bosanemoon 
(Anemone nemorosa), Gevlekte aronskelk (Arum maculatum), Boszegge (Carex sylvatica), Lelietje‐
van‐dalen (Convallaria majalis), Mannetjesvaren (Dryopteris filix‐mas), Gele dovenetel (Lamium 
galeobdolon), Witte klaverzuring (Oxalis acetosella), Eenbes (Paris quadrifolia), Gewone 
salomonszegel (Polygonatum multiflorum), Slanke sleutelbloem (Primula elatior), Heelkruid (Sanicula 
europaea), Grote muur (Stellaria holostea), Bosereprijs (Veronica montana), Kleine maagdenpalm 
(Vinca minor), Donkersporig bosviooltje (Viola reichenbachiana), Bleeksporig bosviooltje (Viola 
riviniana), Zomereik (Quercus robur), Wintereik x zomereik (quercus x rosacea), Haagbeuk (Carpinus 
betulus), Winterlinde (Tilia cordata), Zoete kers (Prunus avium), Gewone esdoorn (Acer 
pseudoplatanus), Spaanse aak (Acer campestre), Aalbes (Ribes rubrum), Wilde kardinaalsmuts 
(Euonymus europaeus), Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia), Hazelaar (Corylus avellana) 
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Figuur 11 Typisch beeld van Essen-Eikenbossen zonder Wilde hyacint (9160) in het onderzoeksgebied met LSVI soorten als 
Eenbes, Bosereprijs Bosanemoon, Daslook, etc (foto’s Ilf Jacobs)  
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4.2.5.3 Eiken-Beukenbossen op zure bodems 
 
Officiële term  Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook 

Taxus in de ondergroei (Quercion robori‐petraeae of Ilici‐Fagenion) 
N2000‐code  9120 
 
In onze streken beantwoorden de eikenmengbossen en Eiken‐Beukenbossen op vrij voedselarme 
zand‐ en zandleemgronden, en de zuurminnende beukenbossen op uitgeloogde leempakketten het 
best aan dit type. Ook bossen met Bosgierstgras en Witte klaverzuring (de zogenaamde Gierstgras‐
Beukenbossen) behoren tot dit type. Dit zijn bossen met iets rijkere kruidlaag waarbij sporadisch 
Bosanemoon en Groot heksenkruid voorkomen. Dit type is echter te arm om bij het Essen‐Eikenbos 
(habitattype 9160) te worden gerekend. Bij ons is vaak eik (zowel Zomer‐ als Wintereik) dominant 
aanwezig, maar Beuken verjongen er vrij goed, naast plaatselijk ook Gewone esdoorn, Es en Zoete 
kers. In het Gierstgras‐Beukenbos is Beuk vaak dominant. In de struiklaag komt vooral veel Hazelaar 
voor en mogelijk ook Gelderse roos en Haagbeuk. Bij de vochtige variant van dit type kunnen ook 
Zwarte els, Zachte berk en Geoorde wilg aanwezig zijn  
Dit bostype, en zeker goed ontwikkelde vormen ervan, zijn zeldzaam in Vlaanderen. Het type komt 
voor op de Vlaamse zandrug, in de Lage Kempen en op de tertiaire zandkoppen van het Brabants 
district.  
 

Voorkomen in onderzoeksgebied: Dit vegetatietype is slecht in beperkte mate aanwezig in het 
onderzoeksgebied. Het betreffen vooral bossen op uitgeloogde leem‐ en zandleembodems. De 
kenmerkende plantensoorten zijn meestal aanwezig als relicten op paden, holle wegen, 
‘kaalgeblazen hellingen’, door exploitatie verstoorde zones, etc. De zones binnen het 
onderzoeksgebied waar als hoofdboomsoort naaldbomen aanwezig zijn vormen de zones met de 
meeste potenties om te gaan voor eventueel herstel van dit habitattype. 

 
Soorten binnen onderzoeksgebied: Populatie aanwezig/broedvogel  ‐  afwezig  ‐ soort ooit 
waargenomen  
 
Habitattypische soorten ‐ Cs biotiek (heeft als constante soort en indicator goede biotiek): 
Hazelworm (Anguis fragilis), Boomklever (Sitta europaea), Bosuil (Strix aluco), Middelste bonte 
specht (Dendrocopos medius), Wespendief (Pernis apivorus), Zwarte specht (Dryocopus martius), 
Havik (Accipiter gentilis), Fluiter (Phylloscopus sibilatrix) 
 
LSVI sleutelsoort (lokale staat van instandhouding): Bosanemoon (Anemone nemorosa), Dubbelloof 
(Blechnum spicant), Pilzegge (Carex pilulifera), Lelietje‐van‐dalen (Convallaria majalis), Witte 
klaverzuring (Oxalis acetosella), Wilde kamperfoelie (Lonicera periclymenum), Grote veldbies (Luzula 
sylvatica), Dalkruid (Maianthemum bifolium), Gewone salomonszegel (Polygonatum multiflorum), 
Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum), Valse salie (Teucrium scorodonia), Zomereik (Quercus robur), 
Wintereik x zomereik (quercus x rosacea), Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia), Gewone esdoorn (Acer 
pseudoplatanus), Ruwe berk (Betula pendula), Hazelaar (Corylus avellana), Haagbeuk (Carpinus 
betulus), Sporkehout (Frangula alnus), Hulst (Ilex aquifolium). 
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Figuur 12 Typisch beeld van Eiken-Beukenbos op zure bodem (9120) in het onderzoeksgebied met LSVI soorten als 
Dubbelloof, Pilzegge, Witte klaverzuring, Adelaarsvaren, Valse salie, etc. Foto: Ilf Jacobs (links), Dubbelloof –Saxifraga, Rudger 
Barendse (rechts)  
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4.2.5.4 Valleibossen, (Elzenbroekbossen en Zachthoutooibossen) 
 
Officiële term  Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno‐

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
N2000‐code      91E0 
 

Dit habitattype is zeer ruim en omvat de Elzen‐Essenbossen (Alno‐Padion), Elzenbroekbossen (Alno 
glutinasae) en Wilgenbossen (Salicion albae), die vooral voorkomen op alluviale bodems langs 
rivieren en beken en in moerassige depressies. Het habitattype bestaat uit diverse subtypes, die 
elkaar soms overlappen. Binnen het onderzoeksgebied komen in geringe mate volgende subtypes 
voor: 
 

Goudveil‐Essenbos (Carici remotae‐Fraxinetum) komt voor aan bronnen en bronbeken, op lemige 
tot zandlemige bodems en heeft een typische bronflora (o.a. Paarbladig en Verspreidbladig goudveil, 
Hangende zegge, Bittere veldkers enz.). Dit type wordt ook kortweg “bronbos” genoemd.  
 

Beekbegeleidend Vogelkers‐Essenbos (Pruno‐ Fraxinetum) en Essen‐Iepenbos (Fraxino‐Ulmetum) 
komen overwegend voor op bodems die ’s winters vanuit de waterloop kortstondig kunnen 
overstromen. De boomlaag is soortenrijk: naast Es komen ook Vogelkers, Grauwe abeel, Gladde iep, 
Zomereik en Zoete kers voor. Typisch is de rijke voorjaarsflora (o.a. Slanke sleutelbloem, Grote 
keverorchis, Boswederik, Daslook, Eenbes, Bosanemoon, Speenkruid, Dotterbloem, enz. 
 

Voorkomen in onderzoeksgebied: Dit vegetatietype is binnen het onderzoeksgebied als een smal lint 
aanwezig langs een bronbeekje, meerbepaald in het Hanenbos. Dit vegetatietype wordt in het gebied 
vooral gekenmerkt door Paarbladig goudveil, Dotterbloem, Bittere veldkers en tevens door minder 
indicatieve soorten als Eenbes, Bosereprijs en Daslook. Hangende zegge is tevens aanwezig maar is 
mogelijk van geïntroduceerde oorsprong. Dit vegetatietype gaat binnen het onderzoeksgebied vaak 
naadloos over in andere vegetatietypes zoals Essen‐Eikenbossen zonder Wilde hyacint (9160).  

 

Soorten binnen onderzoeksgebied: Populatie aanwezig/broedvogel  ‐  afwezig  ‐ soort ooit 
waargenomen  
 

Habitattypische soorten ‐ Cs biotiek (heeft als constante soort en indicator goede biotiek): 
Boomklever (Sitta europaea), Bosuil (Strix aluco), Goudvink (Pyrrhula pyrrhula), Havik (Accipiter 
gentilis), Matkop (Parus montanus), Middelste bonte specht (Dendrocopos medius), Nachtegaal 
(Luscinia megarhynchos), Wespendief (Pernis apivorus), Wielewaal (Oriolus oriolus), Zwarte specht 
(Dryocopus martius) 
 

Habitattypische soorten ‐ Karakteristieke soort: Vuursalamander (Salamandra salamandra) 
 

Kenmerkende soort (heeft als kenmerkende soort): Daslook (Allium ursinum), Bittere veldkers 
(Cardamine amara), Hangende zegge (Carex pendula), Verspreidbladig goudveil (Chrysosplenium 
alternifolium), Paarbladig goudveil (Chrysosplenium oppositifolium), Reuzenpaardenstaart 
(Equisetum telmateia), Koningsvaren (Osmunda regalis), Eenbes (Paris quadrifolia), Bosroos (Rosa 
arvensis), Bloedzuring (Rumex sanguineus), Moerasvaren (Thelypteris palustris), Bosereprijs 
(Veronica montana). 
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Figuur 13 Typisch voorbeeld van een ‘Alluviaal bos’ in het onderzoeksgebied met kenmerkende soorten als Paarbladig goudveil 
Bittere veldkers, Bosereprijs (foto’s Ilf Jacobs).  
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4.2.5.5 Heischrale graslanden en soortenrijke graslanden van zure bodems 
 
Officiële term  Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van 

berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van 
Europa) 

N2000‐code  6230 
 

Borstelgraslanden of heischrale graslanden (Nardo‐Galion) zijn vegetaties op voedselarme, meestal 
(zwak) zure, lemige zandbodems waarin grassen zoals Borstelgras, Tandjesgras, Pijpenstrootje en 
struisgrassoorten domineren, maar waarin kruiden en heidestruiken eveneens talrijk aanwezig 
kunnen zijn. Het betreft soortenrijke graslanden met een gesloten grasmat. Heischrale graslanden 
ontstaan vaak door het maaien, betreden, beweiden, plaggen, afbranden of verstoren van 
heidevegetaties. Afhankelijk van de bodemvochtigheid komen zowel droge als natte typen voor. 
Binnen deze graslanden onderscheidt men in Vlaanderen de volgende typen: Droge heischrale 
graslanden, gekenmerkt door de combinatie van Brem, Muizenoor, Hondsviooltje, Bleeksporig 
bosviooltje en Mannetjesereprijs behoren tot de associatie van Liggend walstro en Fijn schapengras 
(Galio hercynici‐Festucetum ovinae). Er zijn geen strikte kensoorten. Het voorkomen van Fijn 
schapengras, Gewoon biggenkruid, Muizenoor, Zandblauwtje en Schapenzuring onderscheiden dit 
type van vochtige heischrale graslanden. In de productievere vegetaties van het Struisgrasverbond 
zijn Hooibeestje, Kleine vuurvlinder en Icarusblauwtje algemene dagvlinders, waarvan de rupsen 
respectievelijk op grassen, Schapenzuring en Gewone rolklaver leven. Heischrale graslanden met 
overgangen naar ruigtes en struweel zijn potentiële leefgebieden van Levendbarende hagedis en 
Hazelworm. Heischrale graslanden behoren tot één van de meest bedreigde habitattypes in 
Vlaanderen en komen in goed ontwikkelde vorm nog slechts “marginaal” voor. 
 

Voorkomen in onderzoeksgebied: Dit vegetatietype is momenteel niet aanwezig in het 
onderzoeksgebied. Desalniettemin zijn binnen een grasland gelegen in het Hanenbos typische 
plantensoorten aanwezig die kenmerkend zijn voor droge heischrale graslanden. Vooral de 
aanwezigheid van Tandjesgras, Muizenoor en Gewone veldbies binnen het grasland en soorten als 
Bleke zegge, Mannetjesereprijs, Pilzegge, etc. buiten het grasland wijzen op potenties voor dit 
vegetatietype. Het is alvast belangrijk om het beheer op het graslandje met enkele relictsoorten te 
optimaliseren i.f.v het behoud en verdere uitbreiding van deze kensoorten. 

 

Soorten binnen onderzoeksgebied: Populatie aanwezig/broedvogel  ‐  afwezig  ‐ soort ooit 
waargenomen  
 

Karakteristieke soort (heeft als karakteristieke soort): Aardbeivlinder (Pyrgus malvae ), Veldkrekel 
(Gryllus campestris) 
 

Kenmerkende soort (heeft als kenmerkende soort): Tandjesgras (Danthonia decumbens), Liggend 
walstro (Galium saxatile), Borstelgras (Nardus stricta), Heidekartelblad (Pedicularis sylvatica), 
Welriekende nachtorchis (Platanthera bifolia), Liggende vleugeltjesbloem (Polygala serpyllifolia), 
Blauwe knoop (Succisa pratensis), Hondsviooltje (Viola canina), Zandstruisgras (Agrostis vinealis), 
Pilzegge (Carex pilulifera), Blauwe zegge (Carex panicea), Sterzegge (Carex echinata), Geelgroene 
zegge (Carex demissa), Bleke zegge (Carex pallescens), Echte stijve ogentroost (Euphrasia stricta), 
Tormentil (Potentilla erecta), Mannetjesereprijs (Veronica officinalis), Bleeksporig bosviooltje (Viola 
riviniana), Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe), Gewoon struisgras (Agrostis capillaris), Rood 
zwenkgras (Festuca rubra), Zandblauwtje (Jasione montana), Klein vogelpootje (Ornithopus 
perpusillus), Schapenzuring (Rumex acetosella), Hazenpootje (Trifolium arvense), Gewone veldbies 
(Luzula campestris), Mannetjesereprijs (Veronica officinalis), Muizenoor (Hieracium pilosella), 
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Liggend walstro (Galium saxatile), Grasklokje (Campanula rotundifolia), Gewoon biggenkruid 
(Hypochaeris radicata), Gewone rolklaver (Lotus corniculatus), Brem (Cytisus scoparius) 
 

       
 

 
Figuur 14 In het Hanenbos is een grasland aanwezig dat een aantal kenmerkende plantensoorten bevat voor heischrale 
graslanden. Het is echter een (zeer) zwak ontwikkeld biotoop waarin Tandjesgras (geheel onder), Gewone veldbies (links) en 
Muizenoor (midden) de belangrijkste kensoorten vormen. Andere kensoorten voor heischrale graslanden die elders in het 
onderzoeksgebied werden aangetroffen zijn o.a. Bleke zegge (rechts), Mannetjesereprijs en Pilzegge. (Foto’s Ilf Jacobs). 
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4.2.5.6 Glanshaver- (en Grote vossenstaartgraslanden)  
 
Officiële term  Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 
N2000‐code  6510 
 
Dit habitattype omvat Glanshavergraslanden van droge tot vochtige bodems. De associaties van het 
Grote vossenstaartverbond dewelke periodiek overstroomd worden maakt deel uit van dit 
habitattype maar is niet aanwezig in het onderzoeksgebied. Glanshavergraslanden (Arrhenatherion) 
bestaan uit hooilanden, hooiweiden, graslanden met extensieve seizoensbeweiding of zomen, vaak 
met een uitbundig bloeiaspect met veel composieten en schermbloemigen. Door het afnemen van 
het zuivere hooibeheer en de intensivering van de landbouw zijn er buiten natuurreservaten 
nauwelijks goed ontwikkelde Glanshavergraslanden bewaard gebleven. Op bermen en dijken komt 
dit type echter nog talrijk voor. Dit habitattype heeft een grote variatie aan verschijningsvormen 
naargelang de standplaats (bodemtype, vochtgehalte, voedselrijkdom en kalkgehalte). In Vlaanderen 
komen glanshavergraslanden vooral in verarmde vorm voor, waarbij de kensoorten van het 
Glanshaververbond ontbreken: Langs wegbermen en op dijken komen vrij algemeen vegetaties voor 
met typische soorten als Peen, Fluitenkruid, Pastinaak, Gewone berenklauw, Kraailook, Knoopkruid, 
Margriet en Gele morgenster. In wegbermen en landbouwhooilanden op zandige bodems vindt men 
graslanden met o.a. Knoopkruid, Duizendblad, Margriet, Gewone brunel, Vertakte leeuwentand en 
Peen. Het ontbreken van vele kensoorten kan hier echter natuurlijk zijn en samenhangen met de 
voedselarme bodem. De bloemenrijkdom van goed ontwikkelde Glanshaverhooilanden trekken een 
soortenrijke insectenfauna aan. Glanshavergraslanden zijn “zeer tot uiterst zeldzaam” geworden en 
grotendeels teruggedrongen tot bermen, dijken en beheerde percelen in natuurreservaten.  
 
Soorten binnen onderzoeksgebied: Populatie aanwezig/broedvogel  ‐  afwezig ‐ soort ooit 
waargenomen  
 
Karakteristieke soort (heeft als karakteristieke soort): Klaverblauwtje (Cyaniris semiargus), 
Kwartelkoning (Crex crex), Paapje (Saxicola rubetra) 
 
Kenmerkende soort (heeft als kenmerkende soort): Gewone margriet (Leucanthemum vulgare), 
Knoopkruid (Centaurea jacea), Veldlathyrus (Lathyrus pratensis), Rapunzelklokje (Campanula 
rapunculus), Glad walstro (Galium mollugo), Grote bevernel (Pimpinella major), Groot streepzaad 
(Crepis biennis), Beemdkroon (Knautia arvensis), Knolsteenbreek (Saxifraga granulata), Goudhaver 
(Trisetum flavescens), Gulden sleutelbloem (Primula veris), Ruige leeuwentand (Leontodon hispidus), 
Kleine ratelaar (Rhinanthus minor), Bevertjes (Briza media), Weidekervel‐torkruid (Oenanthe 
silaifolia), Grote pimpernel (Sanguisorba officinalis) 
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Figuur 15 Goed ontwikkelde Glanshavergraslanden zijn binnen het onderzoeksgebied niet aanwezig. Echter door het inbrengen 
van zaden van een aantal kensoorten in de boomgaard is momenteel een vrij nectarrijke vegetatie aanwezig die reeds heel wat 
kenmerken vertoont van een beter ontwikkeld Glanshavergrasland. Binnen het gebied zijn tevens vochtigere graslandtypes 
aanwezig met soorten als Glad walstro, Pinksterbloem, Ruige zegge, etc. Een doorgezet en doordacht maaibeheer kan in 
nabije toekomst in deze zones leiden tot mooie bloemrijke situaties (Foto’s Ilf Jacobs en Pieter Vanormelingen (rechtsboven)) 
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4.2.5.7 Structuurelementen en microhabitats  
 
Vooral beleidsmatig wordt er de dag van vandaag sterk gefocust op Natura 2000 habitattypes en een 
aantal  Regionaal  Belangrijke  Biotopen  (RBB).  Verder  worden  vegetaties  tevens  gekarteerd  en 
gevalideerd  op  basis  van  de  BWK‐karteringen.  Het  grootste  deel  van  de  aanwezige  habitats  in 
Vlaanderen kunnen inderdaad gevat worden onder de Natura 2000‐habitattypes en/of de Regionaal 
Belangrijke Biotopen  (RBB) en/of Vlaamse natuurtypes  (BWK). De belangrijkste habitats werden  in 
voorgaand onderdeel beschreven. 
 
Naast én binnen deze habitats zijn er echter nog  ‘specifieke structuurelementen en microhabitats’ 
aanwezig die een essentiële rol spelen in de kwaliteit van de besproken habitats, belangrijk zijn voor 
een bepaalde fase in de levenscyclus van bepaalde soorten of vormen op zichzelf het volledig én enige 
leefgebied v voor specifieke soorten! Het gaat bij voorbeeld over open plekken in bossen, mantel‐ en 
zoomvegetaties, liggend en staand dood hout, boomholten, sapstromen, tijdelijke en permanente 
(bos)poelen,  steilrandjes  en  open  zandplekjes,  heterogene  vegetatiestructuur,  voedselarme 
bosbodems met beperkte/zonder strooisellaag, etc. 
 
We bespreken deze ‘specifieke structuurelementen en microhabitats’ in detail in het hoofdstuk ‘ 
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Beheeradvies’. Verder  komen  ze  tevens  aan bod bij  de onderzoeksresultaten  van de  verschillende 
soortgroepen. 
 

 
Figuur 16 Bepaalde structuurelementen en microhabitats –zoals staand dood hout- spelen een essentiële rol in de kwaliteit van 
habitats, zijn belangrijk voor een bepaalde fase in de levenscyclus van bepaalde soorten of vormen op zichzelf het volledig én 
enige leefgebied voor specifieke soorten.   
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4.3 Avifauna 
 

4.3.1 Inleiding 
 
De broedvogelkartering in Provinciedomein Huizingen werd uitgevoerd zoals gepland. De focus werd 
gelegd  op  specifieke  indicatorsoorten  voor  bepaalde  biotopen  en  beleids‐en/of  beheerrelevante 
soorten.  Door  zeer  algemene  soorten  niet mee  op  te  nemen  in  de  broedvogelkartering werd  tijd 
gewonnen en kon een groter broedvogeltraject afgebakend worden. Op deze manier kon een groter 
onderdeel  van  het  domein  onderzocht  worden  op  de  aanwezigheid  en  abundantie  van  de 
focussoorten. De invoer en analyse van de gegevens gebeurde via de autoclusteringsmodule AVIMAP 
(www.avimap.be); 
 
De monitoringsroute (zie Figuur 17) werd uitgestippeld met als doelstelling om zowel: 

- de verschillende landschapstypes (bv. open, gesloten, droog bos, graslanden, etc.) als 
- de meest waardevolle biotopen (bv. bronbossen, oude boskernen) te inventariseren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 17 Onderzoeksgebied met weergave van de zone waar de broedvogelinventarisatie plaatsvond, de gelopen 
monitoringsroute en de bezoekstippen. 
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4.3.2 Onderzoeksresultaten  
 

4.3.2.1 Losse waarnemingen van vogels binnen Provinciedomein Huizingen 
 
In  de  loop  van 2017 werd  volop  ingezet  op  een  broedvogelkartering  in  het  onderzoeksgebied. Dit 
resulteerde  in  een  groot  aantal  ingevoerde  projectwaarnemingen  met  broedcode  in 
www.waarnemingen.be. 
 
In  de  loop  van  het  uitgevoerde  project  werden  echter  ook  buiten  de  broedvogelkartering 
vogelwaarnemingen  verricht  door  de  projectmedewerkers.  Deze  losse  waarnemingen  van  de 
projectmedewerkers,  alle  gegevens  van  de  broedvogelkartering  en  alle  losse  waarnemingen  van 
natuurliefhebbers die het gebied bezocht hebben en waarnemingen invoerden, werden opgenomen 
in een totaallijst van waargenomen vogelsoorten. Deze totaallijst is terug te vinden als bijlage (Tabel 
36). 
 
In totaal werden doorheen de jaren 77 verschillende vogelsoorten waargenomen.  
Het totaal aantal verrichte waarnemingen bedraagt 491 waarbij in totaal 1332 exemplaren gemeld 
werden.  De  bijzonderste  vogelsoorten  zijn  IJsvogel,  Boompieper,  Zwarte  Ooievaar,  Appelvink, 
Middelste bonte specht, Kleine bonte specht, Boomvalk, Kraanvogel, Kruisbek, Grauwe vliegenvanger, 
Wespendief, Fluiter, Waterral en Slobeend.  
 
Voor een overzichtskaart van een aantal typische bossoorten nl. Appelvink, Fluiter, Glanskop, Havik, 
Houtsnip, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Zwarte specht en Wespendief, zie Figuur 19 
Voor een overzichtskaart van een aantal soorten van bosranden, structuurrijke zones, waterpartijen 
en parklandschappen, zie Figuur 20 
 

 
Figuur 18  De Wespendief is een typische soort die zich ophoudt in grote gevarieerde bosgebieden. Door zijn geheimzinnig gedrag 
valt de aanwezigheid van de soort vaak niet op tot het moment dat de jongen uitvliegen. In het onderzoeksgebied werd de soort 
eenmalig waargenomen maar kon geen territorium vastgesteld worden (Foto: Saxifraga, Martin Mollet)  
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Figuur 19 Overzicht van de verrichte vogelwaarnemingen van de typische bossoorten (bron: www.waarnemingen.be) 

 

 
Figuur 20 Overzicht van de verrichte vogelwaarnemingen van bosranden, structuurrijke zones, waterpartijen en 
parklandschappen (bron: www.waarnemingen.be) 
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4.3.2.2  Broedvogelkartering 
 
De broedvogelkartering vond plaats op 2 april, 29 april, 16 mei, 31 mei, 23 juni en 20 juli 2017. Vermits 
veruit het grootste gedeelte van het broedvogeltraject gelegen is in vrij gesloten oud bos zijn vooral 
de  voorjaarsrondes  van  belang.  De  broedvogelwaarnemingen  tijdens  de  rondes  later  op  het  jaar 
werden  veelal  verricht  bij  de  inventarisaties  van  andere  soortgroepen  zoals  dagvlinders,  libellen, 
sprinkhanen … 
 
In totaal werden i.k.v. de broedvogelkartering 180 puntwaarnemingen verricht binnen de 
afgebakende zone van in totaal 31 potentiële broedvogelsoorten (indicator‐, beheer‐ en/of 
beleidsrelevante soorten). Voor een aantal van de focussoorten werden waarnemingen verricht 
binnen het onderzoeksgebied maar de verrichte waarnemingen volstonden niet om via de 
autoclusteringsmethode AVIMAP tot een geldig territorium te komen. Voor een overzicht van alle 
verrichte waarnemingen per bezoekdag, zie Tabel 6  
 
Alle  puntwaarnemingen  dewelke  verricht  werden  tijdens  de  verschillende  bezoekdagen  werden 
geanalyseerd  gebruikmakende  van  de  autoclusteringsmodule  AVIMAP.  In  totaal  werden  er  69 
territoria afgebakend van geïnventariseerde focussoorten, zie Tabel 5  
 

4.3.2.3 Bespreking van beheer-en/of beleidsrelevante soorten 
 
In dit onderdeel worden de beheer‐ en/of beleidsrelevante soorten kort en bondig besproken.  
In 8.1 Beheer‐ en/of beleidsrelevante Avifaunasoorten ‐detailbespreking en territoriumkaarten d.m.v. 
Avimap, worden deze soorten meer in detail besproken. 
 
Havik         Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) 
Rode Lijststatus     Bijna in Gevaar (NT) 
Van de Havik werd 1 territorium afgebakend in een rustige zone van het onderzochte gebied. De soort 
werd verschillende keren waargenomen en ook het nest kon gelokaliseerd worden. 
 
Zwarte Specht      Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) 
Rode Lijststatus     Bijna in Gevaar (NT) 
Van de Zwarte specht werd 1 territorium afgebakend in het onderzochte gebied. De soort heeft een 
groot ruimtegebruik en werd verschillende keren waargenomen, zowel auditief als visueel. Een recent 
gebruikte broedholte kon gelokaliseerd worden. 
 
Middelste Bonte Specht   Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) 
Rode Lijststatus     Bijna in Gevaar (NT) 
Van de Middelste bonte specht werden via AVIMAP 3 territoria afgebakend. Dit aantal werd na analyse 
en  a.d.h.v.  terreinkennis  en  ‘expert  judgement’  gecorrigeerd  naar 2  territoria.  Hoewel  de  soort  in 
Vlaanderen de laatste jaren een sterk positieve trend vertoont in zowel verspreiding als broedparen, 
blijft het een topindicator. De territoria werden aangetroffen in zones met grote structuurvariatie, veel 
oude bomen waaronder o.a. Zomereik.  
 
Goudhaan       Regulus regulus (Linnaeus, 1758) 
Rode Lijststatus     Kwetsbaar (VU) 
In de zone langs de broedvogelroute werden via AVIMAP 4 territoria van Goudhaan afgebakend. Het 
betroffen telkens zones waar clusters aanwezig waren van sparren.  
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Figuur 21 De Middelste bonte specht wist Vlaanderen sinds de eeuwwissel terug te koloniseren. Ondanks zijn positieve trend 
als broedvogel blijft het een topindicator voor structuurrijke en waardevolle loofbossen met voldoende dood hout en oude 
bomen. Binnen het onderzoeksgebied werden twee territoria afgebakend (foto: Saxifraga, Arie de Knijff). 
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Vuurgoudhaan      Regulus ignicapillus (Temminck, 1820) 
Rode Lijststatus     Momenteel niet in Gevaar (LC) 
In totaal werden 5 territoria van Vuurgoudhaan afgebakend. De soort bleek voornamelijk aanwezig in 
loofhoutzones met enkele individuele sparren of clusters van sparren binnen loofhoutbestanden. 
 
Kuifmees       Parus cristatus (Linnaeus 1758) 
Rode Lijststatus     Momenteel niet in Gevaar (LC) 
Van Kuifmees werden  in  totaal 2 territoria afgebakend  langs de gelopen broedvogelroute. Zoals  te 
verwachten  waren  deze  broedparen  aanwezig  in  de  zones waar  naaldbomen  dominant  zijn  in  de 
kruinlaag. 
 
Zwarte Mees       Parus ater (Linnaeus 1758) 
Rode Lijststatus     Bijna in Gevaar (NT) 
Van Zwarte mees werden in totaal 3 territoria afgebakend langs de gelopen broedvogelroute. Zoals 
bij Kuifmees waren deze aanwezig in de ‘naaldboom‐zones’; 
 
Glanskop       Parus palustris (Linnaeus 1758) 
Rode Lijststatus     Momenteel niet in Gevaar (LC) 
Van  Glanskop werden  via  AVIMAP  4  territoria  afgebakend  langs  de  gelopen  broedvogelroute.  Dit 
aantal werd teruggebracht op 2 territoria via ‘expert judgement’. Beide territoria waren aanwezig in 
gevarieerd hoog opgaand loofbos. 
 
Staartmees      Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) 
Rode Lijststatus     Kwetsbaar (VU) 
Van Staartmees werd 1 territorium afgebakend. De broedlocatie bevond zich in het uiterste ZO van 
het onderzoeksgebied. 
 
Fitis         Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) 
Rode Lijststatus     Kwetsbaar (VU) 
Van Fitis werden 2 territoria afgebakend. De vogels waren aanwezig in de berken ter hoogte van het 
schraalgraslandje in Hanenbos. De kans is reëel dat deze vogels hier slechts een ‘stop‐over’ gemaakt 
hebben tijdens de trekperiode, ze werden immers maar tijdens één bezoekronde waargenomen. 
 
Boomklever       Sitta europaea (Linnaeus, 1758) 
Rode Lijststatus     Momenteel niet in Gevaar (LC) 
Van Boomklever werden 14 territoria afgebakend. De soort werd verspreid waargenomen doorheen 
het ganse domein. Het hoge aantal territoria wijst op de aanwezigheid van veel oude bomen. 
 
Boomkruiper       Certhia brachydactyla (Brehm, 1820) 
Rode Lijststatus     Momenteel niet in Gevaar (LC) 
Van  Boomkruiper  werden  11  territoria  afgebakend.  Net  als  Boomklever  werd  de  soort  verspreid 
waargenomen doorheen het ganse domein. Het hoge aantal territoria wijst op de aanwezigheid van 
veel oude bomen. 
 
Grauwe Vliegenvanger   Muscicapa striata (Pallas, 1764) 
Rode Lijststatus     Bijna in Gevaar (NT) 
Van Grauwe  vliegenvanger werden 2  territoria afgebakend. Deze  sterk  in  aantal  afnemende  soort 
werd aangetroffen in een halfopen bos en een goed ontwikkelde zonbeschenen bosrand. 
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Appelvink       Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) 
Rode Lijststatus     Momenteel niet in Gevaar (LC) 
Van Appelvink werden 3 territoria afgebakend. Hoewel de soort waargenomen werd over een ruimere 
zone werden de territoria afgebakend in het zuiden van het onderzoeksgebied nl. Hanenbos. 
 

 
Figuur 22 Appelvink werd regelmatig waargenomen in het onderzoeksgebied. Op basis van de door AVIMAP geanalyseerde 
waarnemingen werden 3 territoria afgebakend (foto: Saxifraga – Jan Nijendijk). 
 

 
Figuur 23 Kuifmees is samen met Zwarte mees een typische broedvogel van naaldhoutbestanden. (Foto: Saxifraga, Mark 
Zekhuis) 
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Tabel 5 Vastgestelde territoria van de focussoorten d.m.v. AVIMAP en hun Rode lijststatus 

Broedvogelkartering ‐ TERRITORIA ‐Provinciedomein Huizingen ‐ 2017 

Soort  Vlaamse Rode lijst (2016)  Vlaamse Rode lijst (2004)   2‐04 
29‐
04 

29‐
04 

16‐
05 

31‐
05 

23‐
06 

20‐
07 

# 
territoria  totaal # wrn in plot 

Havik  Bijna in Gevaar (NT)  Momenteel niet bedreigd  1        2  1  1  1  1  6 

Buizerd  Momenteel niet in Gevaar (LC)  Momenteel niet bedreigd  8  2           1  2  2  13 

Holenduif  Momenteel niet in Gevaar (LC)  Momenteel niet bedreigd  3 (1)  1  2   (1)           3  6 

Groene Specht  Momenteel niet in Gevaar (LC)  Momenteel niet bedreigd  1 (1)  4 (1)     1  1        2  7 

Zwarte Specht  Bijna in Gevaar (NT)  Momenteel niet bedreigd  1  3     1  1        1  6 

Grote Bonte Specht  Momenteel niet in Gevaar (LC)  Momenteel niet bedreigd  5        6  2 (1)        6  13 

Middelste Bonte Specht  Bijna in Gevaar (NT)  Onregelmatige broedvogels  2  2        1        3  5 

Goudhaan  Kwetsbaar (VU)  Momenteel niet bedreigd  3  5        1        4  9 

Vuurgoudhaan  Momenteel niet in Gevaar (LC)  Momenteel niet bedreigd  3  1     1  4        5  9 

Kuifmees  Momenteel niet in Gevaar (LC)  Momenteel niet bedreigd  3        1  1        2  5 

Zwarte Mees  Bijna in Gevaar (NT)  Momenteel niet bedreigd  2  3        2        3  7 

Glanskop  Momenteel niet in Gevaar (LC)  Momenteel niet bedreigd  1  3        1  2  1  4  8 

Staartmees  Kwetsbaar (VU)  Momenteel niet bedreigd     3                 1  3 

Fitis  Kwetsbaar (VU)  Momenteel niet bedreigd     2                 2  2 

Boomklever  Momenteel niet in Gevaar (LC)  Momenteel niet bedreigd  8  2  4  10  4        14  28 

Boomkruiper  Momenteel niet in Gevaar (LC)  Momenteel niet bedreigd  5  5  2  4  3 (1)   (1)     11  19 

Grauwe Vliegenvanger  Bijna in Gevaar (NT)  Momenteel niet bedreigd              2        2  2 

Appelvink  Momenteel niet in Gevaar (LC)  Momenteel niet bedreigd  7  3              1  3  11 
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Tabel 6 Overzicht verrichtte waarnemingen i.k.v. de broedvogelkartering in Provinciedomein Huizingen 

Broedvogelkartering ‐ Provinciedomein Huizingen ‐ 2017 
Bezoeknummer  1  2  3  4  5  6  7             

Bezoektype  ochtend  ochtend  dag  ochtend  ochtend  dag  dag             

Datum   2‐04  29‐04  29‐04  16‐05  31‐05  23‐06  20‐07             

Soort                       hoogste broed‐ code  totaal # in plot  # buiten plot  # niet bruikbare wrn 

Grauwe Gans            (1)           0     1  0 

Grote Canadese Gans            (20)           0     20  0 

Nijlgans           3           0  3     0 

Bergeend      (1)                 1     1  0 

Wespendief           1           0  1     0 

Havik  1        2  1  1  1  6  6     1 

Sperwer              1     1  2  2     1 

Buizerd  8  2           1  2  2  13     1 

Waterhoen            (6)           0     6  0 

Holenduif  3 (1)  1  2   (1)           6  6  2  0 

Halsbandparkiet   (1)         (1)           0     2  0 

IJsvogel            (1)           0     1  0 

Groene Specht  1 (1)  4 (1)     1  1        2  7  2  0 

Zwarte Specht  1  3     1  1        11  6     2 

Grote Bonte Specht  5        6  2 (1)        13  13  1  0 

Middelste Bonte Specht  2  2        1        7  5     0 

Gaai  7           1        2  8     3 

Goudhaan  3  5        1        2  9     2 

Vuurgoudhaan  3  1     1  4        2  9     1 

Kuifmees  3        1  1        2  5     0 

Zwarte Mees  2  3        2        2  7     0 

Glanskop  1  3        1  2  1  7  8     0 

Staartmees     3                 2  3     0 

Fitis     2                 2  2     0 

Boomklever  8  2  4  10  4        9  28     0 

Boomkruiper  5  5  2  4  3 (1)   (1)     2  19  2  0 

Spreeuw           20           0  20     0 

Grauwe Vliegenvanger              2        14  2     0 

Groenling               (1)        2     1  0 

Putter               (2)        0     2  0 

Appelvink  7  3              1  2  11     0 
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4.3.3 Conclusies en aanbevelingen 
 

4.3.3.1 Conclusies 
Op vlak van avifauna bleek het onderzoeksgebied vooral interessant voor typische bossoorten. Soorten 
met een groot ruimtegebruik als Havik, Buizerd en Zwarte Specht bleken zich thuis te voelen in een 
zone met beperkte recreatiedruk binnen het Hanenbos.  
Verder bleek het gebied twee koppels Middelste bonte specht te huisvesten. Deze soort blijft ondanks 
de  recente  toename  in  Vlaanderen  een  erg  goede  kwaliteitsindicator.  Beide  broedparen  waren 
aanwezig in mooi ontwikkeld loofbos met een belangrijk aandeel aan oude Zomereiken. Boomkruiper 
en  Boomklever  zijn met meer  dan  10  koppels  goed  vertegenwoordigd  binnen  het  gebied  evenals 
Appelvink die het met drie afgebakende territoria erg goed doet. De bosgebieden in de leemstreek 
vormen het zwaartepunt van de verspreiding van Glanskop in Vlaanderen. In het zuidelijk gedeelte van 
het onderzoeksgebied waren twee koppels van deze mees aanwezig.  
 
In het onderzoeksgebied zijn, zoals in tal van andere parkgebieden, op heel wat locaties naaldbomen 
aanwezig.  Het  grootste  aandeel  aan  naaldhout  wordt  ingenomen  door  gemengde  Grove  dennen‐
bestanden maar ook soorten als Douglasspar vormen binnen een aantal percelen de hoofdboomsoort. 
Verder  zijn  naaldbomen  zoals  dennen  en  sparren  verspreid  aanwezig  in  het  gebied,  zowel  als 
vrijstaande bomen als binnen de bossfeer. Mede door de aanwezigheid van deze naaldbomen zijn 
binnen het onderzoeksgebied tevens naaldhoutspecialisten aanwezig zoals Kuifmees, Zwarte mees, 
Goudhaan en Vuurgoudhaan. De aanwezigheid van naaldbomen leidt in het gebied ongetwijfeld tot 
een hogere diversiteit op vlak van broedvogels. 
 
Wat tegenvallend ten opzichte van d verwachtingen zijn de aantallen broedvogels die typisch zijn voor 
halfopen bossen en/of parklandschappen. Groene specht met 2 territoria is één van deze soorten. De 
soort  broedt  in  bomen  maar  foerageert  voornamelijk  in  korte  graslanden  op  mieren  en  andere 
insecten. Grauwe vliegenvanger is een soort die de laatste decennia sterk is achteruit gegaan. De soort 
is met twee broedparen aanwezig in het onderzoeksgebied. De territoria werden vastgesteld in zones 
waar zowel oude bomen als bosranden aanwezig waren. Binnen het typische parklandschap met zijn 
verspreid  staande  bomen  werden  geen  waarnemingen  verricht  hoewel  dit  biotoop  perfect  kan 
fungeren als broedgebied voor deze sterk afnemende soort.  
Twee soorten die het tevens slecht doen, waardoor ze opgenomen werden in de categorie Kwetsbaar 
van de Rode Lijst, zijn Fitis en Staartmees. Fitis bleek met twee territoria aanwezig in een lichtrijk jong 
bos langs een open plek waar Ruwe berk de dominante boomsoort was. Staartmees bleek met slechts 
één territorium in zeer lage dichtheden voor te komen. 
 

4.3.3.2 Aanbevelingen 
Het huidige beheer van het gebied is momenteel als goed te bestempelen. Enkele pluspunten die nu 
al aanwezig zijn en die op zijn minst behouden zo mogelijk uitgebreid kunnen worden; 

- er zijn heel wat zones aanwezig waar bomen oud mogen worden en zelfs op stam kunnen 
sterven. Dit creëert een interessante situatie voor tal van soorten die houden van oud goed 
ontwikkeld bos zoals Middelste bonte specht, Zwarte specht, diverse vleermuissoorten, etc.  

- het hoofdaandeel van het bos wordt gevormd door inheemse boomsoorten 
- een deel van het bos bestaat uit naaldbomen. Een deel ervan zou best omgevormd worden 

naar meer natuurlijke habitattypes. Omdat buiten een aantal vogelsoorten tevens heel wat 
andere  soorten  gebruik  maken  of  zelfs  (strikt)  afhankelijk  zijn  van  naaldbomen  is  het 
aangewezen  om  minstens  delen  van  de  huidige  naaldhoutbestanden  niet  om  te  vormen. 
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Verder kan het ook nuttig zijn om verspreid staande naaldbomen, zowel binnen de bossfeer 
als erbuiten te behouden.  

- Het is duidelijk dat een aantal ruimte behoevende soorten zoals Havik, Zwarte specht, Buizerd 
hun  bolwerk  hebben  in  een  deel  van  het  Hanenbos  met  momenteel  een  beperkte 
recreatiedruk. Het  lijkt  ons  verstandig  om  in deze  zone,  en  indien mogelijk  ook op andere 
locaties, deze rustzones te bestendigen. Mogelijk kunnen dan ook andere rust behoevende 
soorten als Wespendief zich vestigen in het gebied.  

 

4.4 Zoogdieren – onderdeel ‘Vleermuizen’ 
 

4.4.1 Manuele detectorwaarnemingen 
 
De wandelingen met manuele detector leverden maar liefst 659 waarnemingen van vleermuizen op, 
van (minstens) acht verschillende soorten (Tabel 7). 
 
Tabel 7: Overzicht manuele detectorwaarnemingen 

Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam  Aantal 
Gewone dwergvleermuis  Pipistrellus pipistrellus  465 
Ruige dwergvleermuis  Pipistrellus nathusii  52 
Franjestaart  Myotis nattereri  2 
Watervleermuis  Myotis daubentonii  14 
Myotis species  Myotis species  21 
Laatvlieger  Eptesicus serotinus  12 
Rosse vleermuis  Nyctalus noctula  52 
Bosvleermuis  Nyctalus leisleri  8 
Rosse/Bosvleermuis  Nyctalus noctula/leisleri  14 
Gewone grootoorvleermuis  Plecotus auritus  8 
Vleermuis onbekend  Chiroptera species  11 
Totaal    659 

 
Wegens  het  grote  aantal  Gewone  dwergvleermuizen,  wordt  het  overzicht  waarnemingslocaties 
weergegeven op  twee  kaarten:  een  voor de Gewone dwergvleermuis  (Figuur  24)  en een  voor  alle 
andere soorten (Figuur 25). 
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Figuur 24: Detectorwaarnemingen van Gewone dwergvleermuis, 2017. 

 



      56 
 

 
Figuur 25: Detectorwaarnemingen van vleermuizen, uitgezonderd Gewone dwergvleermuis, 2017. 

 
 



      57 
 

4.4.2 Vangsten 
 
Er werden via mistnetonderzoek negen vleermuizen gevangen. Een overzicht van de gevangen dieren 
wordt weergegeven  in  Tabel  8.  De  codering  voor  de  seksuele  status  betekent  voor  SO  =  seksueel 
onvolwassen (eerstejaars dier), SV = seksueel volwassen (maar niet actief), SA1 = seksueel actief, fase 
1 (begin voortplantingsseizoen) en V3 = volwassen dier dat in voorgaand seizoen een jong gezoogd 
heeft. 
 
Tabel 8: Vangsten vleermuizen in Provinciedomein Huizingen, 10/07/2017. 

Tijd  Net  Soort  Geslacht  Gewicht  Seksuel
e status 

minuten  na 
Zonsondergan
g 

22:5
1 

1  Gewone dwergvleermuis  m  4,25g  SA1  57 

22:5
3 

2  Franjestaart  m  6,75g  SV  59 

23:2
0 

1  Gewone dwergvleermuis  m  5,10g  SA1  86 

0:10  3  Gewone grootoorvleermuis  m  7,60g  SA1  136 

0:50  3  Gewone dwergvleermuis  v  5,25g  SO  176 

1:10  1  Gewone dwergvleermuis  v  4,75g  V3  196 

2:05  1  Gewone dwergvleermuis  m  5,00g  SA1  251 

2:05  3  Gewone dwergvleermuis  m  4,60g  SA1  251 

2:05  3  Gewone dwergvleermuis  m  5,00g  SA1  251 

 
Een overzicht van de specifieke vangstlocaties (per net) wordt weergegeven in Figuur 26. Er werden 
geen dieren gezenderd. 
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Figuur 26: locaties netvangsten vleermuizen, 10/07/2017 

 

4.4.3 Wintertellingen 
 
Er bevinden zich twee ijskelders op het domein, vlak naast elkaar, nabij de kasteelvijver. De noordelijke 
ijskelder kreeg als code winterobject ‘5003’ en de zuidelijke ‘5055’.  
De gegevens van overwinterende vleermuizen in deze ijskelders zijn fragmentarisch: niet ieder jaar zijn 
er tellingen geweest, en de ijskelders bleken ook lang niet altijd toegankelijk. Onderstaande tabellen 
geven een overzicht van de resultaten. 
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Tabel 9: overzicht overwinterende vleermuizen in noordelijke ijskelder (5003). 

Datum  winter  Totaal  B
aa
rd
/B
ra
n
d
ts
 

vl
ee

rm
u
is
 

W
at
er
vl
ee

rm
u
is
 

G
ro
o
to
o
rv
le
er
m
u
is
 

o
n
b
ek
en

d
 

Opmerkingen 

1/12/1975  1975‐1976  1  1 
     

 
1975‐1976  2  2 

     

7/01/1985  1984‐1985  3  1  2 
   

15/03/1986  1985‐1986  0 
       

 
1986‐1987  ‐        niet geteld 

17/01/1988  1987‐1988  1  1 
     

10/12/1988  1988‐1989  0 
       

6/01/1990  1989‐1990  1  1 
     

3/01/1991  1990‐1991  2 
 

2 
   

14/01/1992  1991‐1992  0 
       

9/01/1993  1992‐1993  0 
       

 
2006‐2007  ‐     

 
niet  geteld.  Toegankelijk  voor  vleermuizen,  niet 
voor mensen 

26/02/2008  2007‐2008  0 
       

 
Periode 
2018‐2015 

? 
   

1  geen  volledige  teldata,  enkel  herinnering  van 
aanwezigheid van dit dier  in periode tussen 2008 
en 2016  

2015‐2016  0  1 
     

 
2016‐2017  0 

       

 
Tabel 10: overzicht overwinterende vleermuizen in zuidelijke ijskelder (5055). 

Datum  winter  Totaal  B
aa
rd
/B
ra
n
d
ts
 

vl
ee

rm
u
is
 

W
at
er
vl
ee

rm
u
is
 

G
ro
o
to
o
rv
le
er
m
u
is
 

o
n
b
ek
en

d
 

Opmerkingen 

  2006‐2007  ‐       

niet  geteld.  Toegankelijk  voor  vleermuizen,  niet 
voor mensen 

26/02/2008  2007‐2008  0         

  2015‐2016  0         

  2016‐2017  0         
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4.4.4 Voorkomen en terreingebruik van de verschillende soorten  
 

4.4.4.1 Gewone dwergvleermuis 
 
Gewone  dwergvleermuis  wordt  verspreid  over  het  gehele  gebied  aangetroffen  (Figuur  24).  De 
oeverzones van de vijvers bieden ontegenzeglijk de hoogste aantallen foeragerende dieren. Andere 
frequent gebruikte jachtzones zijn de Molenbeek (naast parking) en bredere bospaden. De meer open 
gedeelten van het domein (graspartijen) worden minder gebruikt. 
 

4.4.4.2 Ruige dwergvleermuis 
De soort is in Vlaanderen vooral bekend als migrerende soort, die meest in het voorjaar (rond maart) 
en  najaar  (rond  september)  wordt  waargenomen.  De  soort  heeft  een  voorkeur  voor  duistere, 
beschutte en begroeide oevers als foerageerbiotoop. Dit wordt bevestigd door de waarnemingen in 
het Provinciedomein Huizingen, waar de Ruige dwergvleermuizen voornamelijk nabij de vijvers werd 
aangetroffen. Ook in de beboste zones werden er echter dieren waargenomen. 
 

4.4.4.3 Franjestaart 
Zowel  op  detector  als  met  netvangsten  werden  Franjestaarten  gevonden.  Dit  zijn  de  eerste 
zomerwaarnemingen van deze soort in het gebied. 
 

4.4.4.4 Watervleermuis 
Watervleermuizen werden vooral aangetroffen boven de kasteelvijver, maar ook incidenteel boven de 
Molenbeek en de visvijver. De dieren foerageren boven de waterpartijen, en hebben vermoedelijk hun 
kolonie in boomholten op het domein. 
 

4.4.4.5 Myotis species 
Een  aantal  detectoropnames  bleek  niet  tot  soortniveau  determineerbaar,  waardoor  deze  beperkt 
bleven tot het genusniveau ‘Myotis’.  
 

4.4.4.6 Laatvlieger 
De 12 waarnemingen van deze soort beperken zich tot een drietal locaties in het bos. Vermoedelijk 
gaat het om dieren die van de bredere bospaden gebruikt maken om te foerageren. De waarnemingen 
tonen aan dat de soort regelmatig in het gebied passeert en foerageert, maar in beperkte aantallen en 
mogelijk ook niet elke avond. 
 

4.4.4.7 Rosse vleermuis 
Rosse vleermuizen vliegen frequent boven de vijvers, waar ze op hoger vliegende insecten jagen. Ook 
boven andere delen van het domein kunnen ze af en toe waargenomen worden. Deze soort maakt ook 
van de meer open gedeelten (graspartijen) van het domein gebruik om te foerageren. 
 

4.4.4.8 Bosvleermuis 
Het jachtbiotoop van Bosvleermuis is vrij overeenkomstig met dit van Rosse vleermuis, al blijkt er een 
iets hogere voorkeur van Bosvleermuis voor de bosgebieden. De acht waarnemingen van Bosvleermuis 
in dit project zijn de eerste observaties van deze soort in het domein, en ze vullen een leemte in de 
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verspreidingskaart van de soort. De meest nabije waarnemingen van de soort zijn het Zoniënwoud 
(oosten) en de domeinen van de kastelen van Gaasbeek en Groenenberg (noordwesten). 
 

4.4.4.9 Rosse/Bosvleermuis 
Bij het ontbreken van kenmerkende pulsen, kan vaak niet uitgemaakt worden of het om een Rosse 
vleermuis of Bosvleermuis gaat. Bij de soortdeterminatie moeten we ons dan beperken tot het geslacht 
Nyctalus, waarbij het dan beide soorten kan betreffen. 
 

4.4.4.10 Gewone grootoorvleermuis 
Met acht waarnemingen wordt  aangetoond dat de Gewone grootoorvleermuis  jaarrond een  vaste 
bewoner is van het domein. Als typische bossoort werd de soort voornamelijk waargenomen in het 
bosgedeelte, maar ook nabij de boomgaard durft de soort te passeren. 
 

4.4.4.11 Vleermuis onbekend 
Er werden elf waarnemingen gedaan van niet nader determineerbare vleermuizen. Het gaat dan om 
moeilijk herkenbare opnamen (bv sociale geluiden, zwakke/verre geluidspulsen), of niet  in het veld 
determineerbare dieren die te kortstondig passeerden om een opname te kunnen maken. 
 

4.4.5 Conclusies en aanbevelingen 
 

4.4.5.1 Conclusies 
 
Batdetectoronderzoek  in  het  Provinciaal  Domein  toonde  in  2012  aan  dat  de  hotspots  voor 
vleermuisactiviteit  en  ‐diversiteit  zich  bevinden  nabij  de  vijvers,  waar  Gewone  en  Ruige 
dwergvleermuis, Rosse vleermuis en Myotis species  foerageerden.  In het beboste gedeelte van het 
domein  werd  toen  nagenoeg  enkel  zeer  lage  activiteit  vastgesteld  van  Gewone  dwergvleermuis 
(Willems  et  al.  2012).  Onderzoek met mistnetten  toonde  in  2013  de  zomeraanwezigheid  aan  van 
Gewone grootoorvleermuis. De soort was voordien al wel bekend op het domein als overwinteraar in 
de ijskelders (Willems et al. 2013). 
 
Het huidige onderzoek bevestigde de vijvers als voornaamste foerageerzone voor meerdere soorten 
vleermuizen,  maar  toont  aan  dat  ook  het  bosgedeelte  van  het  domein  zijn  belang  heeft  als 
foerageergebied.  Het  gaat  dan  vooral  om  soorten  die  weinig  of  niet  aan  de  vijvers 
foerageren/waargenomen  werden,  zoals  Gewone  grootoorvleermuis,  Franjestaart,  Laatvlieger  en 
Bosvleermuis. De waarnemingen van Franjestaart zijn de eerste zomerwaarnemingen van de soort in 
het gebied  (de soort was voordien al wel overwinterend  in de  ijskelders gevonden).  Laatvlieger en 
Bosvleermuis zijn geheel nieuwe soorten voor het Provinciaal Domein. 
 
Het  onderzoek  toonde  tevens  aan  dat  een  combinatie  van  verschillende  relevante 
onderzoekstechnieken  –  in  dit  geval  detectoronderzoek,  netvangsten  en  wintertellingen  – 
complementair  werkt  voor  het  nagaan  van  de  soortendiversiteit  van  vleermuizen  en  hun 
landschapsgebruik. 
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4.4.5.2 Aanbevelingen 

4.4.5.2.1 Bosbeheer	
Er lijkt momenteel een vrij hoog aanbod aan boomholten voor vleermuizen. Aanbevolen wordt om dit 
aanbod te behouden, en daartoe tijdig opvolgers te selecteren voor de huidige bomen met holten. Dit 
betekent:  het  selecteren  van  bomen  die  beginnende  holten  of  aanzet  daartoe  vertonen  (bv 
bliksemschade),  die  oud  mogen  worden.  Het  ter  plekke  laten  van  staand  en  liggend  dood  hout 
bevordert de  aanwezigheid  van  spechten  in  het  algemeen, met  als  direct  gevolg  een hoger  aantal 
boomholten. 
Voor het kiezen van opvolgers opteert men best voor langlevende, grote boomsoorten met een harde 
houtsoort zoals eik (ook Amerikaanse eik) en Beuk. Holten in deze boomsoorten hebben de voorkeur 
van vleermuizen: ze rotten trager, blijven langer geschikt en hebben een betere temperatuurbuffering. 
 

4.4.5.2.2 Beheer	van	waterpartijen	
Voor  Watervleermuizen  is  het  behouden  van  een  open  wateroppervlak  van  belang.  Een 
wateroppervlak dat grotendeels bedekt  is met bijvoorbeeld kroos, bladafval, waterlelies of algen  is 
niet meer geschikt als  foerageerzone voor Watervleermuizen. Het wateroppervlak van de vijvers  is 
momenteel vrij van bedekking door planten, en er is daar dus geen directe actie hieromtrent nodig. 
Wel wordt aangeraden om de toestand van het wateroppervlak op te volgen, zodat bij een eventuele 
bedekking hiervan in de toekomst tijdig kan ingegrepen worden. 
Het windluw houden van de waterpartijen (zones met windbrekende bomen nabij de oevers) en het 
beperken van verlichting van op de wateroppervlakten, maakt de vijvers geschikter voor foeragerende 
vleermuizen, waaronder Watervleermuizen en Ruige dwergvleermuizen. Verder is ook het maximaal 
onverlicht houden van het wateroppervlak en haar oeverpartijen van groot belang. Lichtverstoring is 
immers voor vrijwel alle vleermuizensoorten problematisch. 
 

4.4.5.2.3 Beheer	van	de	winterverblijven	
De beide ijskelders werden reeds vrij recent (her)ingericht voor vleermuizen. De zuidelijke  ijskelder 
werd in mei 2015 aangepast. Er werd een L‐ gang aan gebouwd en er werden 2 deuren in geplaatst 
(Figuur  27).  Op  vraag  van  de  Vleermuizenwerkgroep Myotis  werd  bijkomend  een  hek  rond  beide 
kelders geplaatst, zodanig dat verstoring tot een minimum beperkt wordt. 
Bijkomende maatregelen aan de ijskelders lijken voorlopig niet aan de orde: voorlopig is het afwachten 
wat  de  resultaten  van  de  inrichting  gaat  geven. Nieuwe winterverblijven of  –  in  dit  geval  –  nieuw 
geschikt gemaakte verblijven, kunnen immers een lange periode nodig hebben vooraleer vleermuizen 
er  effectief  gebruik  van  maken  (zie  https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature‐

reports/message/?msg=23820). 
 
In  mei  2017  werd  bovendien  een  bijkomende  tunnel  ingericht  als  overwinteringsobject  voor 
vleermuizen (Figuur 28). De eerste resultaten van de inrichting kunnen uiteraard pas bekeken worden 
vanaf de komende winter. 
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Figuur 27: Rechts: de nieuwe ingang van ijskelder 5055 (foto Christine Goessens) 
Figuur 28: Links: nieuw ingerichte overwinteringstunnel voor vleermuizen (foto Christine Goessens) 
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4.5 Zoogdieren – onderdeel ‘Overige zoogdieren’ 
 

4.5.1 Inleiding 
 
De inventarisatie van zoogdieren (excl. Vleermuizen) werd uitgevoerd zoals gepland. Er werd gewerkt 
met  drie  cameravallen  en  tevens  werden  de  losse  waarnemingen  aanwezig  in  de  databank 
www.waarnemingen.be geanalyseerd.  
 
Het park‐  en bosgebied  van het onderzoeksgebied  is  een belangrijk  gebied op  vlak  van aanwezige 
zoogdieren (vnl. vleermuizen). Indien men echter aandacht besteedt aan het specifieke beheeradvies, 
is de kans reëel dat in de toekomst soorten als Boommarter en Das (Meles meles) het gebied kunnen 
(her)koloniseren. 
 

4.5.1 Resultaten van het cameraval-onderzoek binnen het onderzoeksgebied 
 
In de loop van 2017 werd volop ingezet op onderzoek doormiddel van inzet van cameravallen.  
Er werden drie  cameravallen  ingezet,  Reconyx HC600  (twee exemplaren)  en  één Reconyx XR6. Dit 
laatste type kan ook video’s maken. 
 
De cameravallen werden geplaatst op locaties met de hoogste potenties voor het aantreffen van de 
doelsoorten Boommarter (Martes martes) en Eikelmuis (Eliomys quercinus). Voor een overzichtskaart 
van de ‘grotere zoogdieren’ met o.a. de locatie van de cameravallen zie Figuur 38. 
 
Om  de  kansen  te  vergroten  werden  verschillende  lokmiddelen  gebruikt  die  op  regelmatige  basis 
aangevuld werden. De gebruikte  lokmiddelen bestonden o.a. uit valeriaanolie, gekraakte walnoten, 
gedroogde  pruimen,  pindakaas,  appels  en  kattenbrokken.  Deze  lokmiddelen  werden  aangebracht 
binnen het ‘sensorgebied’ van de cameraval zoals op stammen en vertikaal geplaatste stokken. Om de 
kans op het aantrekken van Eikelmuis te vergroten werden de lokmiddelen aangebracht in geschikte 
mantel‐  en  zoomvegetaties  in  daarvoor  aangemaakte  ijzeren  mandjes  en/of  op  vertikaal 
gepositioneerde takken.  
 
De geheugenkaarten van de cameravallen werden op regelmatige basis leeggehaald en de batterijen 
gecheckt om eventuele calamiteiten te vermijden. 
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Figuur 29 Cameraval 2 waarmee o.a. regelmatig een Ree werd gefilmd (Foto: Ilf Jacobs) 
 
 

4.5.1.1 Cameraval 1 
 
Specifiek  voor  Boommarter  werd  cameraval  (nr.  1)  geplaatst  op  een  locatie  in  de  onmiddellijke 
omgeving van een grote omgevallen Zomereik. Het is immers gekend dat Boommarters graag gebruik 
maken van grote horizontale takken en/of boomstammen. Deze locatie was bovendien gesitueerd te 
midden van een mooi ontwikkeld loofbos in één van de rustigste zones in het onderzoeksgebied.  
 
Op deze locatie werd doormiddel van de cameraval volgende beelden vastgelegd: 
 
Rode eekhoorn   zeer frequent 
Vos      zeer frequent 
Steenmarter    onregelmatig 
Gewone bosmuis  onregelmatig 
Bunzing    2 keer in beeld 
Egel      2 keer in beeld 
 
Verder werden op deze locatie tevens verwilderde Huiskatten, Bosuil, Havik en nieuwsgierige kinderen 
gefotografeerd.  Naast  de  opnamen  van  Bunzing  zijn  vooral  de  beelden  van  twee  Vossen  die  een 
Eekhoorn verschalken interessant. 
 

 
Figuur 30 Bunzing, een sterk afnemende soort die momenteel op de Rode lijst te boek staat als kwetsbaar werd tweemaal 
gefotografeerd door cameraval 1 (Foto: Saxifraga, Martin Mollet) 
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Figuur 31 Locatie van cameraval 1. Op deze locatie werd o.a. Bunzing, Steenmarter, Vos, Eekhoorn, Gewone bosmuis, Huiskat, 
Bosuil, Havik, etc. waargenomen (Foto, Ilf Jacobs) 

 
 

 
Figuur 32 De Steenmarter bezocht regelmatig de locatie waar cameraval 1 opgesteld stond. Deze soort heeft de laatste decennia 
Vlaanderen praktisch volledig terug gekoloniseerd. (Foto: Natuurpunt studie)  
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Figuur 33 Vossen bezochten de locatie waar cameraval 1 opgesteld stond zeer regelmatig. Op één van de fotoreeksen is te zien 
hoe een vos een Eekhoorn weet te verschalken waarna deze wordt opgegeten door twee Vossen. (Foto: Natuurpunt studie) 

 
 

4.5.1.2 Cameraval 2  
 
Specifiek  voor  de  focussoort  Eikelmuis  werd  cameraval  (nr.  2)  geplaatst  in  een  mantel‐  en 
zoomvegetatie in het noorden van het onderzoeksgebied. Binnen het ‘sensorgebied’ van de camera 
werd een –  specifiek  hiervoor  aangemaakt‐  uit  ijzer  gevlochten mandje  aangebracht op 1,5 meter 
hoogte.  Dit mandje werd  regelmatig  voorzien  van  lokmiddelen  zoals  gedroogde  vruchten,  appels, 
gekraakte noten, etc. 
 
Op deze locatie werd doormiddel van cameraval 2 volgende beelden vastgelegd: 
 
Rode eekhoorn   frequent 
Vos      frequent 
Steenmarter    onregelmatig 
Gewone bosmuis  onregelmatig 
Ree      frequent 
Bruine rat    regelmatig 
 
Verder werden op deze locatie tevens verwilderde Huiskatten gefotografeerd. Dit was de enige locatie 
waar Ree met behulp van cameravallen werd vastgesteld in het gebied. 
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Figuur 34 Een reehinde werd regelmatig op de gevoelige plaat vastgelegd ter hoogte van cameraval 2 

 
 

   
Figuur 35 De zone waar cameraval 2 opgesteld stond, bestond uit een goed ontwikkelde mantel- en zoomvegetatie, hoog opgaand 
bos en een ruig grasland. Binnen het ‘sensorgebied’ van de camera werd een ijzeren mandje aangebracht waarin op regelmatige 
basis lokmiddelen werden gelegd. 
 

4.5.1.3 Cameraval 3  
 
Voor de focussoort Eikelmuis werd cameraval (nr. 3) geplaatst in een goed ontwikkelde mantel‐ en 
zoomvegetatie  in  het  zuiden  van het onderzoeksgebied. Binnen het  ‘sensorgebied’  van de  camera 
werd een robuuste tak aangebracht in de dichte mantelvegetatie op een hoogte van ca. 1,5 meter. Op 
deze  brede  tak  werden  regelmatig  lokmiddelen  aangebracht  zoals  gedroogde  vruchten,  appels, 
gekraakte noten, valeriaanolie, etc. 
 
Op deze locatie werd door middel van cameraval 3 volgende beelden vastgelegd: 
 
Rode eekhoorn   frequent 
Gewone bosmuis  zeer frequent 
Rosse woelmuis  frequent 
 
Doordat vooral Gewone bosmuizen de locatie bijzonder veel bezochten, was op deze locatie zowel de 
geheugenkaart  als  batterijen  sneller  dan  gewoonlijk  uitgeput.  Deze  moesten  dan  ook  regelmatig 
vervangen worden.  
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Figuur 36 Cameraval 3 stelde zeer hoge dichtheden Gewone bosmuizen vast. Regelmatig waren meer dan 5 verschillende muizen 
tegelijkertijd in beeld. Hier zowel een Gewone bosmuis als een Rosse woelmuis. 

 

   
Figuur 37 Cameraval 3 werd aangebracht in een goed ontwikkelde mantel- en zoomvegetatie in het zuiden van het gebied 
(Hanenbos). Binnen het sensorgebied van de camera werd een brede tak aangebracht waarop de lokmiddelen gelegd werden. 
(Foto Ilf Jacobs) 

 

4.5.2 Losse waarnemingen binnen onderzoeksgebied. 
 
Naast  het  cameraval‐onderzoek  dat  plaatsvond  in  2017  werden  er  tevens  zoogdierwaarnemingen 
verricht door de projectmedewerkers. Deze losse waarnemingen van de projectmedewerkers en alle 
losse  waarnemingen  van  natuurliefhebbers  die  het  gebied  bezocht  hebben  en  waarnemingen 
invoerden werden opgenomen in een totaallijst van waargenomen zoogdiersoorten.  
 
In  totaal  werden  doorheen  de  jaren  14  verschillende  soorten  zoogdieren  (excl.  Vleermuizen) 
waargenomen.  Het  totaal  aantal  verrichte  waarnemingen  bedraagt  356  waarbij  in  totaal  706 
exemplaren  (of  sporen) gemeld werden. De bijzonderste soorten zijn Ree, Steenmarter, Hermelijn, 
Bunzing, Konijn en Rode eekhoorn. Voor een totaallijst van de waargenomen zoogdiersoorten binnen 
het onderzoeksgebied wordt verwezen naar Tabel 11 
 
Voor een overzichtskaart van de ‘grotere zoogdieren’ (Ree, Steenmarter, Hermelijn, Bunzing, Konijn 
en  Vos),  zie  Figuur  38.  Voor  een  overzichtskaart  van  de  ‘kleinere  zoogdieren’  (Gewone  bosmuis, 
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Huisspitsmuis, Egel, Rosse woelmuis, Rode Eekhoorn, Gewone Bosspitsmuis, Spitsmuis onbekend, Mol 
en Bruine rat), zie Figuur 39. 
 
Tabel 11 Zoogdieren (excl. Vleermuizen) waargenomen in Provinciedomein Huizingen (bron: projectwaarnemingen en 
www.waarnemingen.be) 

Provinciedomein Huizingen – Zoogdieren (excl. Vleermuizen) 
Soortnaam_NL  Wetensch. Naam  Rode lijst (2014)  # verrichte wrn  # individuen 

Gewone Bosmuis  Apodemus sylvaticus  Momenteel niet in gevaar (LC)  244  526 

Ree  Capreolus capreolus  Momenteel niet in gevaar (LC)  8  8 

Huisspitsmuis  Crocidura russula  Momenteel niet in gevaar (LC)  4  7 

Egel  Erinaceus europaeus  Momenteel niet in gevaar (LC)  6  6 

Steenmarter  Martes foina  Momenteel niet in gevaar (LC)  6  6 

Hermelijn  Mustela erminea  Kwetsbaar (VU)  1  1 

Bunzing  Mustela putorius  Kwetsbaar (VU)  2  2 

Rosse Woelmuis  Myodes glareolus  Momenteel niet in gevaar (LC)  10  17 

Konijn  Oryctolagus cuniculus  Bijna in gevaar  22  24 

Rode Eekhoorn  Sciurus vulgaris  Momenteel niet in gevaar (LC)  25  29 

Gewone Bosspitsmuis  Sorex araneus  Momenteel niet in gevaar (LC)  1  1 

Spitsmuis onbekend  Soricidae spec.  Momenteel niet in gevaar (LC)  1  1 

Mol  Talpa europaea  Momenteel niet in gevaar (LC)  6  54 

Vos  Vulpes vulpes  Momenteel niet in gevaar (LC)  19  23 

Bruine rat  Rattus norvegicus  Momenteel niet in gevaar (LC)  1  1 

         356  706 
 

 
Figuur 38 Overzicht van de waarnemingen van de 'grotere' zoogdieren en locatie van de geplaatste cameravallen. 
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Figuur 39 Overzicht van de waarnemingen van de 'kleinere' zoogdieren en locatie van de geplaatste cameravallen. 

 

4.5.2.1 Bespreking van beheer-en/of beleidsrelevante soorten 
 
In dit onderdeel worden de Rode Lijstsoorten opgenomen in de categorie Kwetsbaar (VU) besproken 
naar informatie van Zoogdierenvereniging Nederland (www.zoogdiervereniging.nl). 
 
Bunzing       (Mustela putorius)  
Rode Lijststatus     Kwetsbaar (VU) 
Waarnemingen     tweemaal waargenomen ter hoogte van cameraval 2 
 
De Bunzing behoort tot de familie der marterachtigen. Qua omvang zit de bunzing tussen de 
hermelijn en steenmarter in. De bunzing heeft een donkerbruine vacht met een geel, geelwitte of 
lichtbruine ondervacht, die er vooral op de flanken doorheen schemert. Op de kop heeft hij rondom 
het donkere haar rond de ogen een band van witte, gelige of grijsachtige haren, ook wel aangeduid 
als masker.  
De bunzing komt voor in allerlei verschillende landschapstypen, maar zijn voorkeur gaat uit naar een 
kleinschalig landschap met voldoende schuilmogelijkheden en water in de buurt. Vooral in de winter 
komt de bunzing ook wel in de buurt van bebouwing voor.   
De bunzing is vooral 's nachts actief. In de uren na zonsondergang en voor zonsopgang vertoont de 
bunzing de meeste activiteit. Het voedsel van de bunzing bestaat uit allerlei dierlijk voedsel zoals 
konijnen, hazen, ratten, muizen, mollen, vogels, vogeleieren, reptielen, amfibieën en insecten, maar 
ook vogelkers, bosbes of ander fruit wordt gegeten. Een bunzing maakt zijn schuilplaats in oude 
holen van bijvoorbeeld konijn, mol, vos en das. Maar ook onder steenhopen, houtmijten, in holle 
bomen of onder boomwortels.  
De grootste bedreiging is het verkeer, dat jaarlijks veel slachtoffers eist, vooral in de periode dat de 
jongen op zoek gaan naar een eigen leefgebied. Maar ook schaalvergroting en ‘opruimwoede’ 



      72 
 

vormen een bedreiging omdat er minder schuilplaatsen meer zijn. Natuurlijke vijanden kennen ze 
niet. Het instandhouden van holle bomen, overhoekjes en andere kleinschalige landschapselementen 
en het laten liggen van takkenhopen en rietbossen zijn goede maatregelen die er voor zorgen dat de 
bunzing voldoende schuilplaatsen heeft. 
 
Hermelijn      (Mustela erminea)  
Rode Lijststatus     Kwetsbaar (VU) 
Waarnemingen     één waarneming aanwezig in www.waarnemingen.be 
 
De hermelijn behoort tot de familie der marterachtigen. De hermelijn lijkt erg op de wezel maar is 
duidelijk groter. Hij heeft een lange zware behaarde staart met een zwarte pluimpunt. De rug is grijs‐ 
of beigebruin en de buik wit. De demarcatielijn (scheidingslijn tussen de bruine rugkleur en de lichte 
buikkleur van de vacht) is strak en recht, in tegenstelling tot de wezel waarbij die kronkelig is. De 
hermelijn heeft geen donkere keelvlekken. De hermelijn heeft een zomer‐ en een wintervacht.  
De hermelijn komt in alle habitats voor, van open plekken, in bossen, houtwallen, duinen, akkers, 
vochtig terrein … De enige voorwaarde is dat er voldoende dekking aanwezig is. De hermelijn is zowel 
overdag als 's nachts actief. De hermelijn is een carnivoor, die voornamelijk op kleine zoogdieren 
jaagt. Woelmuizen, ratten en konijnen vormen het hoofdvoedsel maar er worden ook vogels en 
vogeleieren gegeten. De hermelijn leeft in een hol, meestal een oud mollennest of konijnenhol en 
verplaats zich meestal langs lijnvormige elementen die dekking bieden zoals heggen, muurtjes, 
oeverlijnen, etc. Ook maakt hij hierbij geregeld gebruik van holen van andere dieren. Een hol of gang 
moet een doorsnede hebben van vijf centimeter. Tijdens de route gaat de hermelijn op zijn 
achterpoten staan om de omgeving goed te kunnen overzien. Men noemt dit ook wel ‘kegelen’.  
 
Aantallen hermelijnen lijken terug te lopen door afname van het leefgebied en het grootschaliger 
worden van het landschap. De hermelijn is gebaat bij een kleinschalig “rommelig” landschap met veel 
lijnvormige elementen. Door het bevorderen van aantallen rommelhoekjes, takkenbossen, 
steenhopen, oeverhoekjes, houtwallen, etc. kunnen aantal geschikte nestplaatsen en 
leefmogelijkheden van de hermelijn sterk bevorderd worden. Voedselsituatie kan verbeterd worden 
door gebruik van muizen‐ en rattengif tegen te gaan en begroeiing van bes‐ en noten dragende 
planten in het leefgebied te bevorderen.  
 

4.5.3 Conclusies en aanbevelingen 
 

4.5.3.1 Conclusies 
 
De doelsoorten voor dit onderdeel (Eikelmuis en Boommarter) bleken te hoog gegrepen te zijn. Beide 
soorten zijn in de brede omgeving van het onderzoeksgebied recent niet meer waargenomen.  
De  kans  is  reëel  dat  de Boommarter  omwille  van  zijn  zwerfgedrag het  gebied  in  de  toekomst  kan 
koloniseren. De soort neemt immers sinds een decennium toe in Vlaanderen.  
De  beste  locaties  binnen  het  onderzoeksgebied  werden  onderzocht.  Gezien  er  geen  recente 
waarnemingen  van  Eikelmuis  in  de  buurt  aanwezig  zijn,  is  de  kans  gering  dat  de  Eikelmuis  in  het 
onderzoeksgebied aanwezig is. Omwille van het feit dat de Eikelmuis een minder mobiele soort is, is 
de  kans  klein  dat  de  soort  op  korte  tot  middellange  termijn  het  onderzoeksgebied  kan 
(her)koloniseren. 
 
Het  cameravalonderzoek  heeft  tot  bijkomende  verspreidingsgegevens  geleid.  Vooral  de 
waarnemingen van de Bunzing en Hermelijn zijn interessant.  
Zowel Vos als Steenmarter blijken ruim en verspreid voor  te komen binnen het onderzoeksgebied. 
Rode eekhoorn is aanwezig in relatief hoge aantallen. Eén Ree werd herhaaldelijk gefotografeerd ter 
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hoogte van cameraval 2. Een soort die over gans West‐Europa sterk is achteruitgegaan is het eens erg 
algemene Konijn. De soort werd vooral waargenomen op of in de onmiddellijke omgeving van de grote 
weide ten oosten van het kasteel. 
 

4.5.3.2 Aanbevelingen 
 
Het gevoerde beheer binnen het gebied is momenteel vrij gunstig voor Zoogdieren (excl. Vleermuizen). 
Het  gecombineerde  voorkomen  van  zowel  oud  bos,  open  bosplekken,  extensieve  graslanden  en 
halfopen  parksituaties  zijn  gunstig  voor  tal  van  soorten.  Volgende  aanbevelingen  kunnen  nog 
meegegeven worden: 

- bij boswerkzaamheden kan tak‐ en stamhout opgestapeld worden. Op die manier ontstaan 
geschikte schuilmogelijkheden voor soorten als marters, etc. 

- het  in stand houden van rustige zones  is belangrijk  indien men populaties wil behouden of 
opbouwen van rust behoevende soorten 

- het  gebruik  van  rodenticiden  wordt  sterk  afgeraden  vermits  de  gifstoffen  accumuleren  in 
predatoren.  Het  gebruik  van  vallen  voor  knaagdieren moet  oordeelkundig  gebeuren  zodat 
enkel de te bestrijden soort gedood wordt.  

- bij  het  graslandbeheer  is  het  nuttig  om  steeds  faunastroken  te  laten  staan.  Deze  kunnen 
fungeren als refugium voor soorten die houden van structuurrijke graslanden en ruigtes (cfr. 
Dwergmuis). 

 
Knelpunt  ‐  Het  fijnmazige  buitenhek  en  (in  mindere  mate)  het  castanea‐hek  tussen  het 
Provinciedomein Huizingen en Hanenbos vormen een haast onoverbrugbare barrières voor soorten 
met beperkte klimcapaciteiten als Das, Ree, Egel én vormen een hindernis voor een vlotte doorgang 
en/of (he)kolonisatie voor tal van andere zoogdiersoorten. Door doordacht enkele faunapassages in 
te bouwen in zowel het ijzeren buitenhek als de castanea‐afsluiting wordt hieraan verholpen.  
Concreet kunnen in het buitenhek best om de 100meter enkele metalen spijlen weggeslepen worden 
zodat een opening ontstaat van ca. 20 op 20cm. Dit is voldoende als faunadoorgang voor de aanwezige 
zoogdieren  (excl.  Ree)  en  het  hek  blijft  op  die  manier  toch  nog  onoverbrugbaar  voor  personen. 
Eventueel kan op een aantal doordachte locaties getracht worden om iets robuustere faunapassages 
aan te brengen zodat ook grotere zoogdieren zoals Ree in en uit het gebied kunnen. 
 
Voor de castanea‐afsluiting tussen het Provinciedomein Huizingen en het Hanenbos wordt voorgesteld 
om om de 50m één spijl af te zagen op 20cm boven de bosbodem en om de 100m twee à drie spijlen 
te verwijderen tot 40cm boven de bosbodem. Op deze manier kunnen alle aanwezige zoogdieren (incl. 
Ree) zich vrij bewegen binnen het gebied. 
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Figuur 40 De Das (Meles meles) is bezig met een opmerkelijke 'herovering' van Vlaanderen. Ook het onderzoeksgebied vormt 
een potentieel leefgebied voor de soort. Doordat het gebied echter hermetisch afgesloten is door praktisch ondoordringbare 
omheiningen wordt een spontane hervestiging van tal van zoogdieren sterk bemoeilijkt. (Foto: Saxifraga, Luc Hoogenstein). 

 

   
Figuur 41 Zowel het fijnmazige buitenhek en het castanea-hek tussen Provinciedomein Huizingen en Hanenbos vormen haast 
onoverbrugbare barrières voor soorten met beperkte klimcapaciteiten als Das, Ree, Egel en vormen een hindernis voor een vlotte 
doorgang en/of (he)kolonisatie voor tal van andere zoogdiersoorten. Door doordacht enkele faunapassages in te bouwen in zowel 
het ijzeren buitenhek als de castanea-afsluiting wordt hieraan verholpen (Foto: Ilf Jacobs)  
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4.6 Herpetofauna 
 
De focus voor de gecombineerde soortgroep ‘Herpetofauna’ lag, zoals gepland in de projectaanvraag, 
op de plaatsing van een aantal ‘slangenplaten’ om het eventuele voorkomen van Hazelworm vast te 
stellen of te bevestigen.  
 
Deze slangenplaten waren golfplaten vervaardigd uit bitumen met een grote van ongeveer 0,8 m2.  
In  totaal  werden  8  slangenplanten  aangebracht  op  locaties  die  er  potentievol  uitzagen.  Bij  elke 
bezoekronde  voor  broedvogels,  cameravalonderzoek,  dagvlinders,  etc.  werden  de  slangenplaten 
gecontroleerd om het eventuele voorkomen van Hazelworm vast te stellen. Voor de locatie van de 
slangenplaten wordt verwezen naar Figuur 43. 
 
In  de  loop  van  het  uitgevoerde  project  werden  echter  ook  losse  waarnemingen  verricht  van 
herpetofauna door de projectmedewerkers. De losse waarnemingen van de projectmedewerkers, de 
gegevens  van  de  slangenplaten  en  alle  losse waarnemingen  van  natuurliefhebbers  die  het  gebied 
bezocht hebben en waarnemingen invoerden in www.waarnemingen.be werden opgenomen in een 
totaallijst van waargenomen herpetofauna‐soorten. Deze totaallijst is terug te vinden als Tabel 12. 
 
In totaal werden doorheen de jaren 6 verschillende herpetofauna‐soorten waargenomen.  
Het  totaal  aantal  verrichte waarnemingen bedraagt  23 waarbij  in  totaal  197  exemplaren  gemeld 
werden. Zowel de soortlijst als aantal waarnemingen is ondermaats voor een gebied van deze omvang. 
Dit is deels te wijten aan het feit dat er geen onderzoek werd uitgevoerd naar amfibieën, hierdoor is 
er  bijvoorbeeld  geen  enkele  salamandersoort  aangetroffen.  Verder  zijn  de  waargenomen 
schildpadden exoten. De aanwezigheid van Hazelworm kan in deze context worden beschouwd als 
een lichtpuntje. 
 
Voor een overzichtskaart van de waargenomen herpetofauna‐soorten én de locatie van de uitgelegde 
slangenplaten zie Figuur 43. 
 
Tabel 12 Herpetofauna waargenomen in Provinciedomein Huizingen (bron: projectwaarnemingen en www.waarnemingen.be) 
 

Provinciedomein Huizingen ‐ Herpetofauna 
Soortnaam_NL  Wetensch. Naam  Rode lijst (2012)  # verrichte wrn  # individuen 

Hazelworm  Anguis fragilis  Momenteel niet in gevaar (LC)  3  3 

Gewone Pad  Bufo bufo  Momenteel niet in gevaar (LC)  9  158 

Meerkikker  Pelophylax ridibundus  Momenteel niet in gevaar (LC)  2  25 

Bruine Kikker  Rana temporaria  Momenteel niet in gevaar (LC)  7  9 

Roodwangschildpad  Trachemys scripta elegans  Momenteel niet in gevaar (LC)  1  1 

Geelwangschildpad  Trachemys scripta troostii  Momenteel niet in gevaar (LC)  1  1 

         23  197 
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Figuur 42 Het uitleggen en controleren van slangenplaten is een efficiënte methode om Hazelwormen te inventariseren (Foto Ilf 
Jacobs) 

 

 
Figuur 43 Weergave van de waargenomen herpetofauna (amfibieën en reptielen) en de locaties van de uitgelegde slangenplaten. 
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4.6.1.1 Bespreking van beheer-en/of beleidsrelevante soorten 
 
Hazelworm       Anguis fragilis 
Rode lijst       Momenteel niet in gevaar (LC) 
Soortenbesluit      Categorie 1 (Beschermd)  
Habitattypische soort  Constante soort en indicator goede biotiek voor:  

Essen‐Eikenbossen  zonder  Wilde  hyacint  (9160),  Kalkrijke 
beukenbossen  (9150),  Eiken‐Beukenbossen  met  Wilde  hyacint  en 
Parelgras‐Beukenbossen (9130), Eiken‐Beukenbossen op zure bodems 
(9120), Veldbies‐Beukenbossen (9110) 

 
Op 20 juli 2017 werd een Hazelworm waargenomen onder één van de voor de monitoring van deze 
soort  uitgelegde  slangenplaten  (nr.  7).  Op  het  aanpalende  grasland  op minder  dan  10 meter  van 
slangenplaat  nr.  7  werd  diezelfde  dag  een maaislachtoffer  gevonden.  In  het  verleden werd  reeds 
Hazelworm vastgesteld ter hoogte van het zwembad in het Provinciedomein Huizingen. 
 
Beschrijving: De Hazelworm is een hagedis zonder poten. Het is echter geen slang want de hazelworm 
heeft een kort lijfje en een lange staart en oogleden. Slangen kunnen hun ogen niet sluiten en hebben 
een kort  staartje. Hazelwormen eten kleine  trage beestjes  zoals wormen en slakken. Het  zijn geen 
actieve jagers, ze kruipen traag rond en liggen regelmatig in de zon. Ze worden dikwijls gevonden als 
er een plank, dakpan of iets dergelijks wordt omgedraaid waar ze graag onder schuilen. Hazelwormen 
zijn vooral te vinden in de buurt van bossen. Het liefst hebben ze zonnige bosranden zodat ze kunnen 
zonnen maar ook schaduw vinden. Maar diep in het bos komen ze ook voor. In tuinen in een bosrijke 
omgeving worden ze ook gevonden, maar dikwijls eerder toevallig, ze vallen niet op. 
Hazelwormen zijn gebaat met zonnige bosranden en open plekken in bossen. Vooral in het voorjaar 
als de eieren moeten ontwikkelen is voldoende zon belangrijk.  
   

   
Figuur 44 Onder slangenplaat nr. 7 werd op 20 juli 2017 een Hazelworm aangetroffen. Op het grasland op minder dan 10 meter 
van slangenplaat nr. 7 werd diezelfde dag een maaislachtoffer gevonden. (Foto: Ilf Jacobs). 
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4.6.1.2 Conclusies 
De huidige soortenlijst van herpetofauna is eerder beperkt. Het beperkte aantal amfibieën is te wijten 
aan  de  afwezigheid  van  (al  dan  niet  tijdelijke)  poelen  en/of waterpartijen.  Indien  er waterpartijen 
aanwezig zijn, zijn ze meestal permanent en visrijk wat een minpunt is voor de meeste amfibieën.  
In het Hallerbos is een vrij grote populatie Vuursalamander aanwezig. Er zijn waarnemingen van deze 
soort  aanwezig  tot  vrij  dicht  bij  het  onderzoeksgebied.  Het  landbiotoop  is  goed  tot  zeer  goed 
ontwikkeld maar er zijn momenteel geen geschikte voortplantingswateren aanwezig (bospoelen en/of 
structuurrijke bosbeken). 
 
Vooral  de  aanwezigheid  van  Hazelworm  is  interessant.  Bij  gerichte  maatregelen  kan  deze  soort 
uitbreiden.  
 

4.6.1.3 Aanbevelingen 
 
Er  kunnen verschillende maatregelen genomen worden die de aanwezige herpetofauna  ten goede 
komen. Concreet worden volgende voorstellen gedaan: 

- Creatie van enkele poelen op locaties waar in het vroege voorjaar natte zones aanwezig zijn. 
Deze kunnen zowel aanwezig zijn binnen als buiten de bossfeer. Belangrijk is dat de poelen 
niet  aangelegd worden  in  zones met  een  hoge  botanische waarde  (bv.  schraalgraslanden, 
zones met uitzonderlijke bosflora, niet in de omgeving van bronzones, etc.).  

- Maaibeheer kan best gefaseerd gebeuren zodat refugia ontstaan voor soorten als Hazelworm. 
- Op zonbeschenen zones kunnen kleine maaiselhopen worden aangelegd, deze worden vaak 

benut door soorten als Hazelworm en Levendbarende hagedis. 
- Werken aan een verhoogde structuurvariatie in bosgebieden komt herpetofauna ten goede. 

Creatie  van  goed  ontwikkelde  (zonbeschenen)  bosranden,  open  plekken  in  de  bossfeer, 
takkenhopen, etc. 
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4.7 Bijen 
 

4.7.1 Inleiding 
 
Op  voorhand  werd  ingeschat  dat  de  waarde  van  kasteelparken  voor  wilde  bijen  vooral  ligt  in  de 
aanwezigheid van potentiële nestplaatsen voor grondnestelende bijen, en de aanwezigheid van wilde 
bloemen  in  oude  gazons  en  hooilanden,  maar  ook  bloeiende  planten  in  kruidentuintjes  of 
bloemenborders. Droge schrale gazons of bloemrijke hooilanden, zuidgerichte taluds of plekken aan 
de voet van oude bomen kunnen in het voorjaar nestgelegenheid bieden aan vele wilde bijen, die hun 
nestgangen graven in de kale grond tussen de vegetatie.  
In bloemrijke hooilandjes en niet te intensief gemaaide gazons, waar wilde bloemen tot bloei kunnen 
komen, kan je ook vele ‐vaak gespecialiseerde‐ bijen verwachten. Bloemenborders tenslotte waarin 
verwanten van onze inheemse bloemen staan, kunnen geschikt zijn voor weer andere bijen. Tijdens 
de inventarisatie werd dan ook bekeken in hoeverre deze habitats aanwezig waren, hoe deze beheerd 
werden,  en  welke  bijensoorten  ze  bevatten.  Op  basis  daarvan  worden  enkele  aanbevelingen 
geformuleerd om het beheer verder te optimaliseren voor wilde bijen. 
 

4.7.2 Overzicht bijendiversiteit 
 
In het kader van het tweejarig project ‘Bijen in Beersel’ (2014‐2015) werd het provinciedomein reeds 
vluchtig geïnventariseerd (D’Haeseleer et al. 2015). Toen werden 43 soorten gevonden. Samen met de 
tijdens voorliggend project 30 nieuw aangetroffen soorten, komt het totaal op 73 soorten bijen in het 
provinciedomein Huizingen, met een totaal van 625 waarnemingen (zie Tabel 13). Een plot van het 
aantal soorten in functie van het aantal waarnemingen (een zogenaamde “rarefaction curve”) vertoont 
al  een  vrij  grote  afvlakking  (zie  Fout!  Verwijzingsbron  niet  gevonden.),  wat  wil  zeggen  dat  de 
inventarisatie vrij volledig is: er zullen niet heel veel soorten meer bijgevonden worden bij voortgezette 
zoekinspanning. Een inschatting hiervan aan de hand van twee diversiteitsschatters (Chao1 resp. ACE) 
suggereert dat er in totaal 83 resp. 82 bijensoorten te vinden zijn in het provinciedomein. Er zijn dus 
nog 9‐10 bijensoorten te verwachten die nog niet gevonden zijn. 
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Figuur 45 Zogenaamde “Rarefaction curve” met het verband tussen het aantal waarnemingen en het aantal soorten bijen in het 
provinciedomein Huizingen. 

 
Een soortenlijst van de bijen in het Provinciedomein Huizingen is weergegeven in Tabel 13 inclusief de 
Rode Lijst categorie in Nederland aangezien er in Vlaanderen/België nog geen rode lijst beschikbaar is. 
In  deze  Rode  Lijst  zijn  wel  veel  soorten  opgenomen  die  bij  ons  algeme(e)en(er)  zijn  of  algemene 
soorten waarvoor in Nederland een negatieve trend berekend is. We beperken ons bij de bespreking 
van de meest speciale soorten ( zie 4.7.4 Bespreking van beheer‐en/of beleidsrelevante soorten), dan 
ook  tot  deze  die  tot  de  categorie  “bedreigd”  behoren  (met  uitzondering  van  de  Groene  zandbij, 
waarvoor de regio een speciale verantwoordelijkheid draagt – zie D’Haeseleer et al. 2015 die wel apart 
besproken wordt, en de Weidebij, die niet apart besproken wordt aangezien ze in het provinciedomein 
hetzelfde habitat bewoont als de Groene zandbij, en een stuk algemener is in Vlaanderen). 
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Tabel 13 Waargenomen bijensoorten in het provinciedomein Huizingen inclusief aanduiding van de categorie op de 
Nederlandse Rode Lijst. MNB: momenteel niet bedreigd, GE: gevoelig, KW: kwetsbaar, BE: bedreigd. 

  Provinciedomein Huizingen – Bijen 

Soortnaam_NL  Wetensch. Naam 
Rode Lijst 
Nederland 

# verrichte 
waarnemingen 

# waargenomen 
individuen 

Gewone sachembij  Anthophora plumipes  MNB  8  9 

Honingbij  Apis mellifera  MNB  84  316 

Geriemde zandbij  Andrena angustior  MNB  3  3 

Tweekleurige zandbij  Andrena bicolor  MNB  17  23 

Meidoornzandbij  Andrena carantonica  MNB  5  5 

Goudpootzandbij  Andrena chrysosceles  MNB  1  1 

Zwartrosse zandbij  Andrena clarkella  MNB  2  13 

Wimperflankzandbij  Andrena dorsata  MNB  4  5 

Grasbij  Andrena flavipes  MNB  37  48 

Vosje  Andrena fulva  MNB  5  5 

Texelse zandbij  Andrena fulvago  BE  2  2 

Weidebij  Andrena gravida  BE  6  6 

Roodgatje  Andrena haemorrhoa  MNB  5  5 

Paardenbloembij  Andrena humilis  KW  4  4 

Ereprijszandbij  Andrena labiata  MNB  8  8 

Gewone dwergzandbij  Andrena minutula  MNB  13  13 

Zwartbronzen zandbij  Andrena nigroaenea  MNB  1  1 

Viltvlekzandbij  Andrena nitida  MNB  3  3 

Gekielde dwergzandbij  Andrena strohmella  MNB  1  1 

Witbaarddwergzandbij  Andrena subopaca  MNB  5  5 

Groene zandbij  Andrena viridescens  GE  2  2 

Grote wolbij  Anthidium manicatum  MNB  4  4 

Wilgenhommel  Bombus cryptarum  MNB  1  1 

Tuinhommel  Bombus hortorum  MNB  3  3 

Boomhommel  Bombus hypnorum  MNB  21  32 

Steenhommel  Bombus lapidarius  MNB  45  57 

Veldhommel  Bombus lucorum  MNB  2  2 

Akkerhommel  Bombus pascuorum  MNB  106  195 

Weidehommel  Bombus pratorum  MNB  33  75 

Vierkleurige koekoekshommel  Bombus sylvestris  MNB  9  15 

Aardhommel  Bombus terrestris  MNB  8  8 

Kleine klokjesbij  Chelostoma campanularum  KW  1  1 

Ranonkelbij  Chelostoma florisomne  KW  10  60 

Slanke kegelbij  Coelioxys elongata  BE  1  1 

Roodpotige groefbij  Halictus rubicundus  MNB  6  6 

Parkbronsgroefbij  Halictus tumulorum  MNB  9  9 

Tronkenbij  Heriades truncorum  MNB  7  25 

Slangenkruidbij  Hoplitis adunca  BE  1  1 

Tuinmaskerbij  Hylaeus hyalinatus  MNB  1  1 

Gewone geurgroefbij  Lasioglossum calceatum  MNB  7  7 

Slanke groefbij  Lasioglossum fulvicorne  MNB  9  9 

Matte bandgroefbij  Lasioglossum leucozonium  MNB  5  5 

Langkopsmaragdgroefbij  Lasioglossum morio  MNB  10  10 

Kleine groefbij  Lasioglossum parvulum  KW  1  1 

Kleigroefbij  Lasioglossum pauxillum  MNB  3  3 

Zesvlekkige groefbij  Lasioglossum sexnotatum  KW  3  7 

Biggenkruidgroefbij  Lasioglossum villosulum  MNB  6  6 

Gewone slobkousbij  Macropis europaea  MNB  3  3 

Bruine slobkousbij  Macropis fulvipes  GE  3  3 

Tuinbladsnijder  Megachile centuncularis  KW  4  4 

Lathyrusbij  Megachile ericetorum  KW  1  1 

Grote bladsnijder  Megachile wilughbiella  MNB  7  8 

Kattenstaartdikpoot  Melitta nigricans  MNB  13  15 

Roodzwarte dubbeltand  Nomada fabriciana  MNB  14  22 

Gewone wespbij  Nomada flava  MNB  6  6 
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Gewone kleine wespbij  Nomada flavoguttata  MNB  4  4 

Smalbandwespbij  Nomada goodeniana  KW  3  3 

Vroege wespbij  Nomada leucophthalma  KW  4  4 

Donkere wespbij  Nomada marshamella  MNB  1  1 

Sierlijke wespbij  Nomada panzeri  MNB  2  2 

Gewone dubbeltand  Nomada ruficornis  MNB  3  3 

Variabele wespbij  Nomada zonata  GE  2  2 

Rosse metselbij  Osmia bicornis  MNB  17  18 

Blauwe metselbij  Osmia caerulescens  KW  2  2 

Gehoornde metselbij  Osmia cornuta  KW  12  133 

Kauwende metselbij  Osmia leaiana  BE  1  1 

Brede dwergbloedbij  Sphecodes crassus  MNB  1  1 

Bosbloedbij  Sphecodes ephippius  KW  3  3 

Pantserbloedbij  Sphecodes gibbus  MNB  2  2 

Lichte bloedbij  Sphecodes hyalinatus  MNB  1  1 

Kleine spitstandbloedbij  Sphecodes longulus  MNB  1  1 

Dikkopbloedbij  Sphecodes monilicornis  MNB  2  2 

Gewone tubebij  Stelis breviuscula  KW  2  2 

      625  1269 

 

4.7.3 Bijen per (micro)habitat 
 
Hieronder worden de wilde bijen besproken in de belangrijkste (micro)habitats voor deze soortgroep 
in het provinciedomein, zijnde de belangrijkste nestplaatsen voor bijen, de extensievere randen van 
de centrale gazon met Gewone ereprijs, de hooilanden, de bloemenborders, de natte ruigtevegetaties 
rond de vijvers en open delen van het oud loofbos. 
 
De  belangrijkste  nestplek  voor  grondnestelende  bijen  in  het  provinciedomein  Huizingen  bleek  de 
schrale  droge  gazon  op  de  bult  rond  de  ijskelder  (zie  Figuur  46).  Hier  nestelen  ‐op  basis  van 
waarnemingen  van  terugkerende  vrouwtjes  beladen met  stuifmeel,  vrouwtjes  ter  plaatse  of  naar 
vrouwtjes  scannende  mannetjes‐  minstens  de  volgende  soorten:  Roodpotige  groefbij  (Halictus 
rubicundus), Slanke groefbij (Lasioglossum fulvicorne), Tweekleurige zandbij (Andrena bicolor), Grasbij 
(A.  flavipes)  en  Gewone  dwergzandbij  (A. minutula).  Aanwezige  koekoeksbijen waren  Roodzwarte 
dubbeltand  (Nomada  fabriciana),  Gewone  kleine  wespbij  (Nomada  flavoguttata),  Brede 
dwergbloedbij  (Sphecodes  crassus),  bosbloedbij  (S.  ephippius)  en Pantserbloedbij  (S.  gibbus). Meer 
onder de bomen in, die nog niet in blad staan als deze vroege wilgenspecialist vliegt, bevindt zich een 
nestaggregatie  van  Zwartrosse  zandbij  (Andrena  clarkella)  en  haar  koekoeksbij  de  Vroege wespbij 
(Nomada leucophthalma) (D’Haeseleer et al. 2015). Dit was ook de enige aangetroffen wilgenspecialist 
in het provinciedomein, wat waarschijnlijk ligt aan de relatieve afwezigheid van schrale, open, grazige 
vegetaties, mogelijk in combinatie met het relatief klein aantal aanwezige Bos‐ en andere wilgen. De 
overige gazons in het domein hadden een te dichte en/of te voedselrijke grasmat om grote aantallen 
nestelende wilde bijen te huisvesten. Hetzelfde geldt voor de vaak eerder vervilte, minder intensief 
beheerde graslanden. Kale grond die geschikt leek voor grondnestelende bijen was naast de ijskelder 
voornamelijk  nog  te  vinden  in  zonbeschenen  schralere  bosranden.  Vermeldenswaard  is  ook  de 
waarneming  van meerdere  exemplaren  Roodzwarte  dubbeltand  op  een  kale,  in  de  kant  gegooide 
leemhoop gemengd met grind, wat erop wijst dat dit een favoriete nestplaats is voor Tweekleurige 
zandbij. 
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Figuur 46 Een schrale droge gazon met veel open kale grond op de bult van de ijskelder (16/3/2017), een geschikte nestplaats 
voor heel wat grondnestelende wilde bijen. 

 
Voor  bovengronds  in  stengels  en  gaten  nestelende  bijen  moet  zeker  het  grote  bijenhotel  in  het 
centrale deel vermeld worden, met de typische soorten Gehoornde en Rosse metselbij (Osmia cornuta 
en O.  bicornis),  Ranonkelbij  (Chelostoma  florisomne),  Tronkenbij  (Heriades  truncorum)  en Gewone 
tubebij (Stelis breviuscula). Het kleinere hotel in de rand van het grasland bij het Hanenbos is weinig 
functioneel  aangezien  het weinig  geschikte  gaten  bevat  en  teveel  in  de  schaduw  staat.  Overigens 
vormen de staande dode bomen, indien zonbeschenen, en de zonbeschenen braamstruwelen in de 
rand van de graslandjes van het Hanenbos en tegen de Batenborgstraat, het natuurlijk habitat voor 
deze bovengronds nestelende bijen. Dit zijn dan ook waardevolle elementen voor deze soortgroep. De 
braamstruwelen zijn ook een waardevolle nectar‐ en stuifmeelbron voor veel soorten. 
 
Delen van het grote centrale gazon, vooral in de randen, krijgen een extensiever maaibeheer of worden 
zelfs  als  grasland  beheerd.  Eén  van de  belangrijkste  bloemplanten  hier  voor wilde bijen waren  de 
vlekken  in  mei  bloeiende  Gewone  ereprijs.  Van  de  op  ereprijs  gespecialiseerde  Groene  zandbij 
(Andrena  viridescens),  werd  op  11  mei  2015  een  mannetje  aangetroffen  werd  in  het  domein 
(D’Haeseleer et al. 2015). Ondanks een gerichte en langdurige zoekinspanning op 6 en 24 mei 2017 op 
alle vlekken Gewone ereprijs kon deze niet worden aangetroffen.  
Ondanks het feit dat er in het domein zeker voldoende Gewone ereprijs lijkt te staan, is er dus (nog) 
geen populatie Groene zandbij aanwezig. Het eerder aangetroffen mannetje betrof dus waarschijnlijk 
een zwerver uit een naburige populatie in de gemeente. Wel werd een andere ereprijsspecialist, de 
Ereprijszandbij  (Andrena  labiata), meermaals  aangetroffen.  Er werden  ook  3  vrouwtjes  van  de  als 
zeldzaam beschouwde Geriemde zandbij (Andrena angustior) aangetroffen, foeragerend op Gewone 
ereprijs. Denkelijk is dit voor de lokale populaties van de Geriemde zandbij dan ook de belangrijkste 
waardplant. Ook van een andere typische bijensoort van bloemrijke graslanden, de Weidebij (Andrena 
gravida),  foerageerden  3  vrouwtjes  op  Gewone  ereprijs.  Daarnaast  werden  nog  vrouwtjes 
Weidehommel  (Bombus  pratorum),  Akkerhommel  (B.  pascuorum),  Steenhommel  (B.  lapidarius), 
Witbaarddwergzandbij (Andrena subopaca), Gewone dwergzandbij (A. minutula), Grasbij (A. flavipes), 
Parkbronsgroefbij (Halictus tumulorum) en Honingbij (Apis mellifera) evenals Boomhommel (Bombus 
hypnorum)  en Gewone  kleine wespbij  (Nomada  flavoguttata)  voedselzoekend op Gewone ereprijs 
aangetroffen. 
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Figuur 47 Een grote vlek bloeiende Gewone ereprijs in mei half onder een grote linde in de rand van de centrale gazon. Dit is 
een geschikte foerageerplek voor heel wat soorten bijen, waaronder speciale soorten als de Weidebij, Geriemde zandbij, 
Ereprijszandbij en Groene zandbij. 
 

Graslanden zijn  in het gebied aanwezig  tegen de Batenborg straat,  in de hoogstamboomgaard, het 
oostelijk deel van de centrale gazon en een droog en schraal graslandje in het Hanenbos. Het belang 
van de vlekken Gewone ereprijs in de graslandjes in het centrale deel werd hierboven besproken.  

 Het meest interessante hooiland was dat in het Hanenbos (Figuur 48). Ondanks het feit dat de 
grasmat enigszins vervilt is, is er toch nog een bloeiaspect met wat Gewone rolklaver, Witte 
klaver, Leeuwentand, Muizenoor en Biggenkruid. Die drie laatste huisvestten in mei‐juni een 
kleine populatie van de Paardenbloembij (Andrena humilis) en Texelse zandbij (A. fulvago), en 
ook  een  Kauwende  metselbij  (Osmia  leaiana)  werd  erop  aangetroffen.  Ook  de  algemene 
Biggenkruidgroefbij (Lasioglossum villosulum) en Matte bandgroefbij (L. leucozonium) waren 
talrijk aanwezig op de gele composieten. Een beheer dat zorgt voor een lange bloeiboog en de 
vervilting  terugdringt,  zodat  de  bloemenrijkdom  toeneemt,  is  hier  erg  welkom  voor  deze 
bijensoorten.  

 Het grasland in de boomgaard bevat heel wat goede bloeiende planten voor bijen, met meest 
vermeldenswaardig Muskuskaasjeskruid, Rolklaver, Knoopkruid, Witte klaver en Rode klaver. 
Eind  juni wordt het hooiland gemaaid waarna er herbloei  is  in de hoogzomer. Hoewel het 
hooiland tijdens deze herbloei veel hommels, generalistische bijen en zweefvliegen aantrok, 
waren hier geen gespecialiseerde soorten bij. 

 Het grasland tegen de Batenborg is wat minder interessant voor wilde bijen gegeven de vrij 
hoge voedselrijkdom en de grotendeels kort gegraasde grasmat, maar bevat wel een ruig deel 
met  veel  Gewone  berenklauw  (interessant  voor  bloedbijen,  groefbijen  en maskerbijen)  en 
braamstruweel. Dit grasland wordt hieronder verder besproken bij de zweefvliegen. 

 Een  volgehouden  graslandbeheer,  waardoor  de  vervilting  afneemt  en  de  bloemenrijkdom 
toeneemt,  in combinatie met goedgekozen maaitijdstippen,  zal  resulteren  in een verhoogd 
aantal  en  soortenrijkdom  van wilde  bijen  in  het  domein. Momenteel  zijn  heel wat  van  de 
betere  typische  graslandbijen,  bv.  alle  specialisten  van  vlinderbloemigen  zoals  Gewone 
langhoornbij (Eucera longicornis) of Donkere klaverzandbij (Andrena labialis), nog afwezig of 
hun populaties eerder klein (Texelse en Paardenbloemzandbij). 
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Figuur 48 Schraal droog graslandje midden in het Hanenbos. Ondanks het feit dat de grasmat enigszins vervilt is, is er toch nog 
een bloeiaspect met Gewone rolklaver, Witte klaver, Leeuwentand, Muizenoor en Biggenkruid. Die drie laatste huisvesten in 
mei-juni een kleine populatie van de Paardenbloembij en Texelse zandbij, en ook een vrouwtje van de zeldzame Kauwende 
metselbij werd erop aangetroffen. 
 

 

Bloemenborders  in  tuinen  en parken  kunnen  zeer  veel  soorten wilde  bijen huisvesten,  vooral  dan 
indien ze bestaan uit wilde bloemen of hun gekweekte verwanten. De interessantste borders waren 
de kleine ovalen die waren ingezaaid met verschillende wilde bloemenmengsels. Op 6 juli werd hier 
een  mannetje  Slangenkruidbij  (Osmia  adunca)  aangetroffen  bij  de  paar  aanwezige  planten 
Slangenkruid  (Figuur  49).  Slanke  kegelbij  (Coelioxys  elongatus)  is  een  slechts  zelden  aangetroffen 
koekoeksbij,  waarvan  verschillende  bladsnijders  (Megachile  spp.)  als  gastheer  vermeld  worden. 
Andere algemenere bijen die vaak in tuinen worden gevonden waren onder andere Grote bladsnijder 
(Megachile  wilughbiella)  en  Tuinbladsnijder  (M.  centuncularis),  Lathyrusbij  (M.  ericetorum), 
Tuinmaskerbij (Hylaeus hyalinatus), Tronkenbij (H. truncorum), Grasbij (Andrena flavipes), Grote wolbij 
(Anthidium manicatum), Veldhommel (B. lucorum) etc. Dankzij het feit dat er ook rolklaver in de ovalen 
stond kon ook een eerder typische graslandsoort als Kleine harsbij (Anthidiellum strigatum) worden 
toegevoegd aan het lijstje. Vlakbij in de border stond ook een pol Grote wederik die zowel de Gewone 
slobkousbij  (Macropis  labiata)  als  de  zeldzame  Bruine  slobkousbij  (M.  fulvipes)  aantrok.  Bruine 
slobkousbij is opgenomen als typisch Beerselse soort (D’Haeseleer et al. 2015), waar ze vooral lijkt te 
profiteren van de aanplant van Puntwederik (Lysimachia punctata) in tuinen. 
 
De rotstuin in het centrale gedeelte van het domein was jammer genoeg niet toegankelijk aangezien 
deze heraangelegd werd. Afhankelijk van de keuze van de beplanting kunnen ook hier interessante 
bijensoorten verwacht worden. 
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Figuur 49 Kleine maar kleurrijke bloemenborder. Bij de grote plant blauw bloeiend Slangenkruid (Echium vulgare) vooraan op 
de foto werd op 6 juli 2017 een mannetje Slangenkruidbij aangetroffen. Desondanks zullen meer planten Slangenkruid nodig 
zijn om een echte populatie van deze zeldzame bij te herbergen. 

 
Bloemrijke vochtige tot natte ruigtes waren aanwezig in kleine fragmenten, voornamelijk een smal lint 
langs de vijvers. De dominante soort was hier Grote kattenstaart. Deze herbergde een grote populatie 
van  de  gespecialiseerde  Kattenstaartdikpoot  (Melitta  nigricans),  samen  met  onder  andere 
Langkopsmaragdgroefbij (Lasioglossum morio) en grote aantallen Akkerhommel (Bombus pascuorum) 
en  Honingbij  (Apis  mellifera).  Deze  laatste  vloog  in  dusdanige  aantallen  dat  er  mogelijk 
voedselcompetitie optrad met de aanwezige wilde bijen. Andere aanwezige goede bloemplanten voor 
bijen zoals Grote wederik, Moerasrolklaver, Watermunt, Harig wilgenroosje of Gewone brunel waren 
in te kleine aantallen aanwezig om van veel betekenis te zijn voor wilde bijen. Verbreding van deze 
strook met 1 à 2 meter zou al een grote meerwaarde betekenen voor de aanwezige wilde bijen. 
 

 
Figuur 50 Bloeiende natte ruigte met dominantie van Grote kattenstaart rond de kasteelvijver (6 juli 2017). Deze smalle strook 
herbergt een grote populatie van de op Kattenstaart gespecialiseerde Kattenstaartdikpoot. 

 
Bossen krijgen doorgaans weinig aandacht wanneer op bijen wordt geïnventariseerd aangezien dit een 
weinig  typisch  habitat  is  voor  deze warmte‐  en  droogteminnende  groep.  Tijdens  het  zoeken  naar 
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zweefvliegen in het vroege voorjaar waren er echter opvallend veel op de voorjaarsflora foeragerende 
bijen, vooral op Daslook en in wat mindere mate Wilde hyacint. In tegenstelling tot bij de zweefvliegen 
(zie  onder)  ging  het  wel  telkens  om meer  algemene  soorten.  Op  Daslook  ging  het  om  vrouwtjes 
Aard/veldhommel  (Bombus  terrestris/lucorum),  Akkerhommel  (B.  pascuorum),  Weidehommel  (B. 
pratorum),  Boomhommel  (B.  hypnorum),  Steenhommel  (B.  lapidarius),  Honingbij  (Apis  mellifera), 
Rosse  metselbij  (Osmia  bicornis),  Langkopsmaragdgroefbij  (Lasioglossum  morio),  Viltvlekzandbij 
(Andrena  nitida),  Ranonkelbij  (Chelostoma  florisomne)  en  mannetjes  Rosse  metselbij  en  een 
Zwartbronzen  zandbij  (A.  nigroaenea).  Op  Wilde  hyacint  vlogen  vrouwtjes  Weidehommel,  Rosse 
metselbij, Akkerhommel en Meidoornzandbij (Andrena carantonica). Ook zaten er in het bos opvallend 
veel Vierkleurige koekoekshommels (Bombus sylvestris). 
 

4.7.4 Bespreking van beheer-en/of beleidsrelevante soorten 
 
Kauwende metselbij (Osmia leaiana) 
 

 
Figuur 51 Vrouwtje Kauwende metselbij (Osmia leaiana). Foto Jelle Devalez. 

 
Beschrijving: De Kauwende metselbij (Osmia leaiana) is een middelgrote metselbij (9‐10 mm). De 
vrouwtjes hebben een geelbruine beharing op het borststuk, het achterlijf is slechts dun behaard en 
heeft een donkerblauwachtige metaalglans. De buikbeharing is roodbruin. Het kopschild (clypeus) 
heeft twee tandjes in 
het midden, wat meteen het verschil geeft met de Zwartbronzen houtmetselbij (O. niveata) die hier 
één tand heeft in een boogvormig uitgerande onderrand van de clypeus. Mannetjes hebben een 
sterke groenbronzen glans en zijn zeer moeilijk te onderscheiden van de Blauwe metselbij (Osmia 
caerulescens) en de Zwartbronzen houtmetselbij. De Kauwende houtmetselbij vliegt in de periode 
mei‐augustus (Peeters et al., 2012). 
Ecologie:  De  Kauwende metselbij  is  net  als  de  Zwartbronzen  houtmetselbij  gespecialiseerd  in  het 
verzamelen van stuifmeel van composieten met een voorkeur voor knoopkruid en distels, maar ook 
Echt bitterkruid, Gewoon biggenkruid en havikskruiden. Nesten worden in bestaande holten aangelegd 
zoals in dood hout, holle stengels en gaten in muren. Ook nesthulp in bijenhotels wordt geaccepteerd, 
waarbij holten met diameter van circa 5 mm de voorkeur genieten. De soort is te vinden in Nederland 
langs structuurrijke, warme bosranden,  in oude boomgaarden, opengekapt bos, ruigten  in stedelijk 
gebied en tuinen, wat overeen lijkt te komen met de situatie in Vlaanderen. Ze lijkt in Nederland te 
profiteren van het hernemen hakhout‐ en middelhoutbeheer. 
Verspreiding: De Kauwende metselbij komt verspreid over Vlaanderen voor, maar wordt duidelijk veel 
minder vaak aangetroffen dan de Zwartbronzen houtmetselbij. 
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Texelse zandbij (Andrena fulvago) 
 

 
Figuur 52 Vrouwtje Texelse zandbij (Andrena fulvago), hier op Groot streepzaaad (Crepis biennis). Foto Henk Wallays. 

 
Beschrijving: De Texelse zandbij (Andrena fulvago) is opgenomen als typische Beerselse bij 
(D’Haeseleer et al. 2015). Het is een middelgrote zandbij (9‐10 mm) waarvan het vrouwtje een 
vrijwel onbehaard en glanzend achterlijf heeft, met subtiele smalle onderbroken witte haarbandjes. 
De achterschenen en de achterlijfspuntbeharing zijn opvallend geel. De achterschenen en –tarsen 
zijn opvallend oranje gekleurd. Verwarring met de Paardenbloembij (Andrena humilis) kan optreden, 
maar deze laatste is een beetje groter en plomper en heeft zwartgekleurde achterschenen en –
tarsen. De Texelse zandbij vliegt bij ons in de periode mei‐juni (bron: waarnemingen.be). 
Ecologie: De Texelse  zandbij  is  een  specialist  van  gele  composieten en komt bij  ons  in  twee  types 
habitats voor: (1) glanshaverhooilanden met Groot streepzaad (Crepis biennis), en (2) schrale droge 
graslandjes  met  Gewoon  biggenkruid,  Leeuwentanden  en/of  Muizenoortje.  De  vindplaats  in  het 
provinciedomein Huizingen is van het tweede type. 
Verspreiding: De Texelse zandbij (Andrena fulvago) lijkt bij ons beperkt te zijn tot de leemstreek en de 
Grensmaas, met als meest westelijke vindplaats het Bos ’t Ename (bron: waarnemingen.be).  
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Slangenkruidbij (Osmia adunca) 
 

 
Figuur 53 Slangenkruidbij (Osmia adunca) bij haar waardplant, Slangenkruid (Echium vulgare). Foto Kurt Geeraerts. 

 
Beschrijving: Een grote maar slanke metselbij. Het vrouwtje heeft  licht grijsbruine beharing en een 
glanzend  achterlijf  met  smalle,  witte  haarbandjes.  De  buikschuier  is  grijswit.  Het  mannetje  is  fel 
vosbruin behaard  (weliswaar  snel  verblekend) met opvallend groene ogen. De Slangenkruidbij  lijkt 
sterk op de normaal alleen in het zuiden van België voorkomende Zwaluwbij (O. anthocopoides), maar 
verschilt hiervan onder andere door de zwarte scheensporen (geelbruin bij de Zwaluwbij). Lengte 11‐
13 mm. 
Ecologie: Slangenkruidbij vliegt alleen op Slangenkruid (Echium vulgare) en het bij ons niet inheemse 
maar met bloemenmengsels ingezaaide Weegbree‐slangenkruid (Echium plantagineum). Het vrouwtje 
bouwt haar nest in bestaande holten in stengels, hout, leem, mergel of tussen stenen. Ze kan hierdoor 
ook aangetrokken worden in bijenhotels. Door de sterke binding met Slangenkruid komt ze daar voor 
waar  populaties  van  deze  plant  staan,  met  name  in  kalkgraslanden,  duingraslanden  en  ruderale 
terreinen en spoorwegemplacementen met Slangenkruid. Uit eigen ervaring en de waarneming in het 
provinciedomein weten  we  dat  ze  ook  kan  aangetrokken worden  in  tuinen  door  het  planten  van 
Slangenkruid (mond. med. Roel Uyttenbroeck, Pieter Vanormelingen). 
Verspreiding: Zeldzaam maar verspreid over Vlaanderen voorkomend. 
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Slanke kegelbij (Coelioxys elongatus) 
 

 
Figuur 54 Vrouwtje Slanke kegelbij (Coelioxys elongata). Foto Henk Wallays. 

 
Beschrijving: De vrouwtjes behoren tot de kegelbijen met onderbroken witte haarbandjes en een veel 
langer onderste segment dan bovenste segment aan de achterlijfspunt. Door het ontbreken van een 
gehoekte kaakbasis en de aanwezigheid van een haarbandje op het 5e bovenste achterlijfssegment te 
onderscheiden  van  de  gelijkende  soorten  Duinkegelbij  (C.  mandibularis)  en  Gewone  kegelbij  (C. 
inermis). Het mannetje  is niet  te onderscheiden  in het  veld  van gelijkende andere  soorten.  Lengte 
vrouwtje 12‐14 mm, mannetje 11‐12 mm. 
Ecologie: De Slanke kegelbij heeft een brede waaier aan mogelijke gastvrouwen en daardoor geen 
echte biotoopbinding. Gastvrouwen zijn voor zover bekend een hele  reeks bladsnijders  (Megachile 
spp.),  waarvan  Tuinbladsnijder  en  Grote  bladsnijder  reeds  werden  aangetroffen  in  het 
Provinciedomein. Een voor de Slanke kegelbij geschikt beheer bestaat dan ook uit het bevorderen van 
het bloemenaanbod en de nestgelegenheid voor deze bladsnijders. De vliegtijd is voornamelijk juni‐
augustus. 
Verspreiding: De Slanke kegelbij lijkt verspreid maar zeldzaam over Vlaanderen voor te komen. 
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Groene zandbij (Andrena viridescens) 
 

 
Figuur 55 Vrouwtje Groene zandbij (Andrena viridescens) op haar geliefkoosde waardplant, de Gewone ereprijs (Veronica 
chamaedrys). Foto Henk Wallays. 

 
Beschrijving: De Groene zandbij (Andrena viridescens) is een kleine zandbij (7‐8 mm) met, uniek onder 
de  zandbijen,  een  groenblauwe  metaalglans  op  het  lichaam.  De  achterranden  van  de 
achterlijfssegmenten  zijn  geelachtig.  De  antennen  zijn  aan  de  onderzijde  grotendeels  roodgeel. 
Mannetjes hebben een wit tot geel kopschild. De Groene zandbij vliegt in april en –voornamelijk‐ mei 
(bron: waarnemingen.be). 
Ecologie: Vrouwtjes van deze soort verzamelen uitsluitend stuifmeel van ereprijs, met name Gewone 
ereprijs (Veronica chamaedrys). De soort heeft daardoor grote groeiplaatsen van ereprijs nodig voor 
haar  voortbestaan.  Groene  zandbijen  nestelen  solitair  of  soms  in  kleine  aggregaties  in  zandige  of 
lemige grond. Ze wordt vooral teruggevonden op begroeide hellingen, bermen, taluds, boomgaarden 
en vaak langs bosranden. 
Verspreiding: Sinds de ontdekking van meerdere populaties in de gemeente Beersel in het kader van 
het daar uitgevoerde bijenproject (D’Haeseleer et al. 2015) heeft een verhoogde oplettendheid voor 
deze soort, onder andere aan de hand van de verspreiding van een soortenfiche door de bijen‐ en 
wespenwerkgroep Aculea (zie www.aculea.be), geleid tot de ontdekking van bijkomende populaties in 
de Brusselse zuidrand, het Hageland en de Zuiderkempen (bron: waarnemingen.be). Desondanks blijft 
het een erg zeldzame soort waarvoor de regio ten zuiden van Brussel erg belangrijk is. Het zo geschikt 
mogelijk  houden  van  het  provinciedomein  van  Huizingen  voor  de  Groene  zandbij  is  dan  ook  erg 
belangrijk om deze topsoort de kans te geven er zich te vestigen. Belangrijk is ook op te merken dat 
ook de reeds aanwezige Geriemde zandbij (A. angustior) en Weidebij (A. gravida) profiteren van het 
gevoerde  ‘Groene‐zandbij‐vriendelijk’ beheer waarbij  de aanwezige Gewone ereprijs uitbundig  kan 
bloeien. 
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4.7.5 Conclusies en aanbevelingen 
 

4.7.5.1 Conclusies 
 
Met  73  waargenomen  bijensoorten  is  de  inventarisatie  van  het  provinciedomein  vrij  volledig. 
Hiertussen zitten verschillende zeldzame bijen, die kunnen dienen als paraplusoorten voor het habitat 
waarin  ze  voorkomen, met  name  de  Kauwende metselbij,  Texelse  zandbij,  Slangenkruidbij,  Slanke 
kegelbij en Groene zandbij. De meest belangrijke bijenhabitats waren de schrale bult van de ijskelder, 
de extensievere gazonranden, de bosranden, een paar hooilandjes, een smal lint vochtige ruigte langs 
de  vijvers,  de  bloemenborders  en  het  oud  bos.  Er werden  de  laatste  jaren  duidelijk  inspanningen 
geleverd om het domein extensiever en bijvriendelijker te beheren, waaronder het creëren van een 
bosrand door aanplant van struiken en laten uitgroeien van braamstruweel, slechts tweemaal per jaar 
maaien  van de boomgaard en het  graslandje  in  het Hanenbos,  laten  staan  van  staand dood hout, 
extensief gazonbeheer op de plekken met Gewone ereprijs, … waarvan reeds heel wat bijen weten te 
profiteren. Verderzetten van deze politiek en op sommige plaatsen optimaliseren of uitbreiden van 
deze inspanningen zal de waarde van het domein voor wilde bijen verder verhogen. 
 

4.7.5.2 Aanbevelingen 
 
Concrete aanbevelingen om de waarde van de aanwezige (micro)habitats voor wilde bijen verder te 
verhogen zijn: 

‐ Verhogen van de ondergrondse nestgelegenheid. Dit kan door te zorgen voor extra schrale 
gazon door afvoer van het gazonmaaisel in potentierijke zones. Eventueel kan ook overwogen 
worden  een  of  meerdere  grondhopen  met  schrale  leem  of  zandleem  aan  te  leggen  als 
ondergronds bijenhotel. Deze moeten dan wel ofwel vegetatievrij ofwel enkele keren per jaar 
kortgemaaid worden (en zeker kort de winter in). 

‐ Toevoegen  van  Boswilg  aan  de  aanplant  van  struiken  in  de  bosranden  voor  het  verder 
verhogen van de waarde voor bijen en zweefvliegen van deze randen. 

‐ Instellen van een gefaseerd maaibeheer in de boomgaard waardoor minstens een deel van de 
vegetatie kan bloeien in juni‐juli wanneer de rest van de vegetatie gemaaid is, wat ten goede 
zal komen aan onder andere de Kauwende metselbij, maar ook andere voorzomerbijen als 
Zwartbronzen houtmetselbij of bladsnijders (Megachile spec.). 
Verbreden van het lint natte ruigte rond de kasteelvijver met 1‐2 meter. Deze ruigte kan zoals 
nu gebeurt eenmaal per jaar in het najaar gemaaid worden. 

‐ Behoud van de met bloemenmengsels ingezaaide “ovalen”. Verder gebruik van wilde planten 
of hun ermee verwante cultivars in de bloemenborders. We denken specifiek aan Slangenkruid 
(Slangenkruidbij), Grote en Puntwederik (slobkousbijen), Rolklaver (bladsnijders en hars‐ en 
wolbijen), Reseda, lipbloemigen (bv. Salvia spp., wilde marjolein, Kattenkruid), Knautia spp., 
klokjes (Campanula spp.), Kogellook en sieruien (Allium spp.), composieten zoals alanten of 
zonnehoed, Lavendel… 
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4.8 Zweefvliegen 
 

4.8.1 Inleiding 
 
In  tegenstelling  tot  wilde  bijen  die  over  het  algemeen  eerder  een  droogte‐  en  warmteminnende 
soortgroep  zijn,  zijn  zweefvliegen  eerder  typisch  voor  nattere  koele  habitats.  Hun  grote 
verscheidenheid aan levenswijzes en vaak erg gespecialiseerde levenswijze maakt dat het uitstekende 
indicators  zijn.  Vochtige,  gerijpte,  oude  bossen  op  leembodems  herbergen  de  meest  soortenrijke 
zweefvliegenfauna (Reemer et al. 2009). 
 
 

4.8.2 Overzicht zweefvliegendiversiteit 
 
In totaal werden er in het Provinciedomein Huizingen reeds 63 soorten zweefvliegen waargenomen 
(Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). De rarefaction curve vlakt nog nauwelijks af, wat wil zeggen 
dat de  inventarisatie zeker nog niet volledig  is  (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Volgens de 
Chao1  resp.  ACE  diversiteitsschatter  zijn  er  in  totaal  90  resp.  95  soorten  zweefvliegen  te  vinden, 
weliswaar  met  een  grote  onzekerheid  op  de  schatting.  Waarschijnlijk  is  dit  overigens  een 
onderschatting  door  het  nog  kleine  aantal  waarnemingen,  aangezien  er  met  een  doorgezette 
onderzoeksinspanning  in  een  natuurlijke  omgeving  normaal  (heel  wat)  meer  dan  100  soorten 
zweefvliegen te vinden zijn  in een gebied (Van de Meutter 2015). Bovendien vormen oude, niet  te 
droge loofbossen op leembodem ‐die een groot deel van het domein uitmaken‐ het meest soortenrijke 
habitat voor zweefvliegen (Reemer et al. 2009). 

 
Figuur 56. Zogenaamde “Rarefaction curve” met het verband tussen het aantal waarnemingen en het aantal soorten zweefvliegen 
in het provinciedomein Huizingen 
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In Tabel 14 worden de in het provinciaal domein waargenomen zweefvliegen opgelijst. Omdat er nog 
geen gepubliceerde Rode Lijst van Zweefvliegen is in België, Vlaanderen of Nederland, wordt de lijst 
met bedreigde zweefvliegen uit Reemer et al. (2009) gebruikt om de meest relevante soorten aan te 
duiden.  Bemerk  wel  dat  deze  vrij  restrictief  is.  Daarom  bespreken  we  ook  de  Grootoog‐
bollenzweefvlieg, aangezien dit nog maar het vierde gebied  in Vlaanderen  is waar deze  zweefvlieg 
waargenomen werd (bron: waarnemingen.be). 
 
Tabel 14 Waargenomen zweefvliegensoorten in het provinciedomein Huizingen inclusief aanduiding van de categorie op de lijst 
met bedreigde soorten zweefvliegen op p. 86 in Reemer et al. (2009).  

 

  Provinciedomein Huizingen – Zweefvliegen 

Soortnaam_NL  Wetensch. Naam 

Lijst bedreigde 
zweefvliegen 
Nl 

# verrichte 
waarnemingen 

# 
waargenomen 
individuen 

Vliegende speld  Baccha elongata    6  6 

Gedeukte sapzweefvlieg  Brachyopa bicolor  Gevoelig  1  1 

Kale sapzweefvlieg  Brachyopa insensilis    3  3 

Oostelijke sapzweefvlieg  Brachyopa pilosa    1  5 

Loofhoutsapzweefvlieg  Brachyopa scutellaris    2  2 

Bloedrode bladloper  Brachypalpoides lentus    3  3 

Juweelzweefvlieg  Caliprobola speciosa  Sterk bedreigd  1  1 

Gewoon weidegitje  Cheilosia albitarsis    6  31 

Vroegst gitje  Cheilosia fasciata    6  25 

Wilgengitje  Cheilosia grossa    1  1 

Wollig gitje  Cheilosia illustrata    1  1 

Kervelgitje  Cheilosia pagana    2  2 

Dofbuikgitje  Cheilosia proxima    2  2 

Bijwoudzwever  Criorhina asilica    3  3 

Kleine woudzwever  Criorhina berberina    2  2 

Pluimwoudzwever  Criorhina floccosa    2  2 

Hommelwoudzwever  Criorhina ranunculi    1  1 

Gewone wimperzweefvlieg  Dasysyrphus venustus    1  1 

Zwartspriet‐bandzweefvlieg  Epistrophe grossulariae    1  1 

Snorzweefvlieg  Episyrphus balteatus    24  26 

Kleine bijvlieg  Eristalis arbustorum    1  1 

Bosbijvlieg  Eristalis horticola    1  1 

Puntbijvlieg  Eristalis nemorum    1  1 

Kegelbijvlieg  Eristalis pertinax    4  5 

Blinde bij  Eristalis tenax    16  21 

Grootoog‐bollenzweefvlieg  Eumerus ornatus    1  1 

Terrasjeskommazweefvlieg  Eupeodes corollae    1  1 

Gele kommazweefvlieg  Eupeodes latifasciatus    2  2 

Grote kommazweefvlieg  Eupeodes luniger    5  5 

Gewone kopermantel  Ferdinandea cuprea    4  4 

Gewone pendelvlieg  Helophilus pendulus    5  5 

Citroenpendelvlieg  Helophilus trivittatus    1  1 

Donker elfje  Melangyna quadrimaculata    1  4 

Weidedoflijfje  Melanogaster hirtella    1  1 

Gewone driehoekzweefvlieg  Melanostoma mellinum    1  1 

Slanke driehoekzweefvlieg  Melanostoma scalare    4  8 

Variabel elfje  Meliscaeva auricollis    4  4 

Grote narcisvlieg  Merodon equestris    3  3 

Doodskopzweefvlieg  Myathropa florea    5  5 

Gewone korsetzweefvlieg  Neoascia podagrica    1  1 
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Gevlekt roetneusje  Parasyrphus punctulatus    2  2 

Geelbuikplatbek  Pipiza festiva  Kwetsbaar  1  1 

Micaplatvoetje  Platycheirus albimanus    12  12 

Gewoon schaduwplatvoetje  Platycheirus scutatus    2  2 

Daslookgitje  Portevinia maculata  Kwetsbaar  4  4 

Spichtige platbek  Psilota exilistyla  Nog niet in Nl*  1  1 

Vlinderstrikje  Pyrophaena rosarum    1  1 

Gewone snuitvlieg  Rhingia campestris    3  3 

Grote langlijf  Sphaerophoria scripta    1  1 

Graslanglijf  Sphaerophoria taeniata    1  1 

Gewone bronzweefvlieg  Sphegina clunipes    2  2 

Grote fopblaaskop  Sphiximorpha subsessilis  Bedreigd  11  20 

Menuetzweefvlieg  Syritta pipiens    2  3 

Bessenbandzweefvlieg  Syrphus ribesii    9  9 

Bosbandzweefvlieg  Syrphus torvus    2  2 

Kleine bandzweefvlieg  Syrphus vitripennis    1  1 

Echte wespvlieg  Temnostoma vespiforme    1  1 

Hommelreus  Volucella bombylans    1  1 

Witte reus  Volucella pellucens    2  2 

Stadsreus  Volucella zonaria    1  1 

Gewone citroenzweefvlieg  Xanthogramma pedissequum    1  1 

Gewone rode bladloper  Xylota segnis    6  6 

Gevlekte gouden bladloper  Xylota xanthocnema    2  2 

        200  273 

*De Spichtige spitsbek werd pas beschreven in 2008 door Smit & Vujic 
 

4.8.3 Zweefvliegen per (micro)habitat 
 
Hieronder  worden  de  zweefvliegen  besproken  in  de  belangrijkste  (micro)habitats  voor  deze 
soortgroep  in het provinciedomein,  zijnde de delen  van het bos met uitbundige  voorjaarsflora,  de 
aftakelende en dode bomen en bijhorend dood hout in het bos, de oude parkbomen en de ruigtes en 
zomen. 
 
Voorjaarsflora  van oude bossen heeft  een aantal  specifieke en  zeldzame  zweefvliegen waarvan de 
larven  in  de  oud‐bosplanten  leven.  In  het  provinciedomein  aangetroffen  zweefvliegen waarvan de 
larven in Daslook leven zijn het Vroegst gitje (Cheilosia fasciata) en Daslookgitje (Portevinia maculata). 
Daarnaast werd ook een mannetje van de Grootoog‐bollenzwever (Eumerus ornatus) aangetroffen bij 
een  plek  Daslook.  De  voorjaarsflora  trekt  ook  veel  zweefvliegensoorten  aan waarvan  de  larven  in 
andere microhabitats leven, maar die op zoek zijn naar nectar of stuifmeel om zich te voeden. Meest 
opmerkenswaardig  hieronder  was  een  Kleine  woudzwever  (Criorhina  berberina),  een  rothout 
zweefvlieg. 
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Figuur 57 Zonnig oud bos met uitbundig bloeiende oud-bosflora met Daslook en Wilde hyacint in het provinciedomein Huizingen 
(6 mei 2017). Typische zweefvliegen hier zijn Vroegst gitje (Cheilosia fasciata), Daslookgitje (Portevinia maculata) en Grootoog-
bollenzweefvlieg (Eumerus ornatus), maar ook veel andere bijen en zweefvliegen vinden hier volop nectar en stuifmeel. 

 
Er werden in het provinciedomein reeds heel wat soorten aangetroffen van de zogenaamde ‘rothout 
zweefvliegen’, de groep van zweefvliegen waarvan de larven gespecialiseerd zijn in allerlei vormen van 
rottend hout, zowel bij levende als dode bomen.  
 
In het bos zelf zijn waarnemingen gedaan van een hele reeks soorten van rottend dood hout zoals 
stronken, rottende boomwortels, en natte stammen. Het gaat dan om 4 van de 5 bij ons voorkomende 
woudzwevers,  zijnde Bij‐,  Pluim‐, Hommel‐ en Kleine woudzwever  (Criorhina asilica, C.  floccosa, C. 
ranunculi  en  C.  berberina),  Bloedrode  bladloper  (Brachypalpoides  lentus),  Juweelzweefvlieg 
(Caliprobola  speciosa),  Gevlekte  gouden  bladloper  (Xylota  xanthocnema).  Ook  de  Gewone 
bronzweefvlieg  (Sphegina clunipes) waarvan de  larven  in dode takken  in kwelbeken  leven, behoort 
hiertoe. Mogelijk  zijn met  bijkomende  zoekinspanning  nog  bijkomende  bronzweefvlieg  soorten  te 
vinden langs de twee bronbeekjes, vooral dan die in het Hanenbos. Gespecialiseerd op sapstromen 
zijn  de  Gewone  kopermantel  (Ferdinandea  cuprea)  en  de  Gedeukte,  Oostelijke  en  Loofhout‐
sapzweefvlieg (Brachyopa bicolor, B. pilosa en B. scutellaris). 
 
Er  is  tot  nu  toe  in  het  provinciedomein  eerder  weinig  aandacht  besteed  aan  op  bladluizen 
gespecialiseerde bossoorten, die vooral  in bosranden en boomkruinen voorkomen, en  in specifieke 
weeromstandigheden naar beneden komen om te zonnen of nectar te zoeken (maar zie de hieronder 
nog besproken Geelbuikplatbek – Pipiza festiva). Van deze soortgroep zijn ongetwijfeld nog heel wat 
soorten te ontdekken. 
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Figuur 58 Afgebroken dode boom in het midden van het bos. Afgestorven en omgevallen bomen in het bos worden niet 
opgeruimd in het domein. Hierdoor is er nu reeds een belangrijk volume dood hout aanwezig. Dit vormt een waardevol habitat 
voor zweefvliegen van rottend dood hout zoals woudzwevers (Criorhina spp.) en Juweelzweefvlieg (Caliprobola speciosa). 

 
De oude parkbomen hadden een grote diversiteit aan microhabitats voor rothout zweefvliegen (Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden.), vooral dan voor de specialisten van sapstromen en rotholtes. Het 
meer open gedeelte van het park met oude parkbomen herbergt een belangrijke populatie van de 
sapstroomspecialist  Grote  fopblaaskop  (Sphiximorpha  subsessilis).  Deze  werd  op  drie  bomen 
aangetroffen.  Bij  twee  van  deze  bomen  werd  ook  de  Kale  sapzweefvlieg  (Brachyopa  insensilis) 
aangetroffen, en bij de derde boom, een spar (Abies spec.), een vrouwtje van de Spichtige spitsbek 
(Psilota exilistyla). Van de uiterst zeldzame bewoners van rotholtes van de genera Mallota, Myolepta 
en Callicera werd geen imago gevonden, maar deze zijn dan ook notoir moeilijk te vinden aangezien 
ze  waarschijnlijk  het  grootste  deel  van  de  tijd  hoog  in  de  bomen  doorbrengen.  Het  is  dus  niet 
uitgesloten dat ze alsnog in het park aanwezig zijn. 
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Figuur 59 Oude geleidelijk aftakelende linde en van boven naar beneden rotholte, uittredende sapstroom en rottende boomvoet. 
Elk van deze microhabitats huisvest zijn eigen gespecialiseerde en vaak (erg) zeldzame zweefvliegen. Oude breed uitgegroeide 
bomen zijn in tegenstelling tot in onze bossen, een typisch element in kasteelparken. Het belang van kasteelparken kan voor de 
zweefvliegen van rotholtes en sapstromen dan ook nauwelijks overschat worden. 

 
Het uitscheppen van de twee rotholtes leverde enkel resultaat op in de tweede (de rotholte in Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden.). Het materiaal in de eerste was zeer droog, en bij een check in de 
zomer was dit ook het geval. De tweede stond in de zomer tot de rand onder water, maar was enkel 
wat vochtig onderin bij het uitscheppen op 13 oktober. In deze rotholte zaten 6 zweefvlieglarven met 
lange adembuis – mogelijk  van Doodskopzweefvlieg  (Myathropa  florea)  ‐ en één Myolepta‐achtige 
larve  (Figuur  60),  naast  meerdere  kleine  poppen  in  de  prop  bovenin  de  holte.  In  de  artificiële 
rotholtekasten  zat  in  de  eerste  kast  aan  de  ijskelder  1  zweefvlieg  larve met  lange  adembuis  en  1 
uitgekomen pop met adembuis. In de tweede kast in de bosrand zaten 13 larven met lange adembuis 
en  vier  uitgekomen  poppen  ogenschijnlijk  zonder  adembuis,  in  de  derde  in  het  bos  2  larven met 
adembuis en 26 grote en 2 kleine uitgekomen poppen. Overigens zat er nog het meeste vocht in de 
tweede kast, het minste in de eerste kast aan de ijskelder. De larven en poppen in zowel de natuurlijke 
rotholte als de artificiële zullen voor identificatie worden uitgekweekt in het materiaal van de holtes. 
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Figuur 60 Uitzicht en zweefvliegenlarven in één van de artificiële rotholtes (boven) en de tweede natuurlijke rotholte (onder). De 
larven met lange adembuis in beide types rotholte zijn mogelijk larven van de Doodskopzweefvlieg (Myathropa florea). De inzet 
van de onderste foto rechts toont een bijkomende Myolepta-achtige larve. De larven worden momenteel uitgekweekt voor 
identificatie. 

 
Bloeiende  ruigtes,  graslanden  en  zomen  kunnen  niet  alleen  belangrijke  voortplantingshabitats  zijn 
voor zweefvliegen, het zijn ook belangrijke plaatsen waar zweefvliegen, inclusief de bossoorten, nectar 
kunnen komen  ‘tanken’. Bovendien komen zweefvliegen  ’s morgens zonnen  in oostwaarts gerichte 
bosranden en open plekken in het bos.  
 
De larven van het, in het provinciaal domein aangetroffen, en eerder zeldzame, Wilgengitje (Cheilosia 
grossa) leven in distels, vederdistels en wegdistels, die van algemenere soorten als het Dofbuikgitje (C. 
proxima) in distels van het geslacht Cirsium, van het Kervelgitje in Fluitenkruid en van het Wollig gitje 
in Gewone Berenklauw, Engelwortel en Pastinaak. Een extensief beheer van de bosranden en ruigtes 
is dan ook van belang voor deze soorten.  
 
In het vroege voorjaar zijn in de bosranden bloeiende struiken zoals boswilg, slee‐ en meidoorn van 
groot belang voor nectarzoekende zweefvliegen, maar ook bloeiende schermbloemigen als Zevenblad 
of  Fluitenkruid.  In de  zomer nemen bloeiende  ruigtes deze  rol  voor  een groot deel  over, met  een 
speciale vermelding voor Gewone Berenklauw (Heracleum sphondylium). Op 16 augustus 2017 werd 
op  de  bloeiwijzen  van  Gewone  berenklauw  in  het  ruige  grasland  langs  de  Batenborg  (Figuur)  een 
Geelbuikplatbek  (Pipiza  festiva)  aangetroffen,  naast  algemenere  soorten  als  Doodskopzweefvlieg 
(Myathropa  florea),  Dofbuikgitje  (Cheilosia  proxima),  Kleine  bandzweefvlieg  (Syrphus  vitripennis), 
Wollig gitje (Cheilosia illustrata) en Kervelgitje (C. pagana).  
 
In het grasland  langs de Batenborg werd ook de enige echte graslandzweefvlieg aangetroffen, een 
mannetje Graslanglijf (Sphaerophoria taeniata). 
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Figuur 61 Ruig grasland langs de Batenborg straat op 16 augustus 2017. De bloeiende Gewone Berenklauw op de voorgrond is 
van groot belang als nectarbron voor ’s zomers vliegende zweefvliegen, waaronder een Geelbuikplatbek (Pipiza festiva). 

 

4.8.4 Bespreking van beheer-en/of beleidsrelevante soorten 
 
Gedeukte sapzweefvlieg – Brachyopa bicolor 
 

 
Figuur 62 Gedeukte sapzweefvlieg (Brachyopa bicolor) op de stam van een Beuk. Foto Frank Vassen. 

 
Beschrijving: Een van de sapzweefvliegsoorten met een grijsbestoven borststuk. De voorrand van het 
schildje en de schouderknobbels zijn eveneens grijs bestoven en het derde antennelid heeft een ovaal 
sprietpokje. 
Ecologie: De Gedeukte sapzweefvlieg komt voor in allerlei typen loofbos, inclusief parken. De meeste 
waarnemingen komen uit bossen op wat rijkere en vochtige grond. Het belangrijkste is dat er oude 
bomen met sapstromen aanwezig zijn, waarbij de soort net als andere sapzweefvliegen meestal vliegt. 
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Larven zijn gevonden in sapstromen van Zomereik, Paardenkastanje en Beuk (Reemer et al. 2009). Het 
is één van de sapzweefvliegen die enkel op loofbomen vliegen. Vliegtijd is april‐mei. 
Verspreiding: Er zijn vooral waarnemingen rond Gent en rond Brussel van de Gedeukte sapzweefvlieg, 
maar waarschijnlijk is de soort ondergeïnventariseerd. 
 
Grote fopblaaskop – Spiximorpha subsessilis 
 

 
Figuur 63 Overzicht van de Grote fopblaaskop en haar microhabitat. Links een Paardenkastanje met uitvloeiend boomsap uit de 
niet geheelde wonde van een oude afgezaagde zijtak (24 mei 2017). Wie goed kijkt ziet nog net een territoriumhoudend 
mannetje rechtsboven het boomsap op het lichte aangegroeid hout. Op de foto rechtsboven een territoriumhoudend mannetje 
op de schors van een bloedende linde (6 mei 2017). Rechtsonder een gevangen mannetje dat territorium hield aan de voet van 
een bloedende spar (Abies spec., 6 mei 2017). 
 

Beschrijving: De Grote fopblaaskop heeft een erg typisch uiterlijk en is eigenlijk alleen te verwarren 
met  de  Gewone  fopblaaskop  (Ceriana  conopsoides)  die  eveneens  bij  sapstromen  kan  worden 
aangetroffen, en de Kleine fopblaaskop (Ceriana vespiformis). Bij deze laatste twee staan de antennen 
echter zeer typisch op een steeltje. 
Ecologie:  De Grote  fopblaaskop  komt  voor  in  loofbos  en  parken  op  voedselrijke  grond.  Vrouwtjes 
vliegen zoekend langs stammen en gaan soms boomholten binnen. Ze leggen eitjes langs uitvloeiend 
boomsap.  De mannetjes  bewaken  territoria  rond  stammen  van  loofbomen,  vaak  in  de  buurt  van 
uitvloeiend  boomsap,  doorgaans  laag  op  de  stam.  Hierdoor  zijn  ze  vrij  gemakkelijk  op  te  sporen. 
Hoewel er dus een sterke binding is met boomwondes met gistende sapstroom, blijkt het weinig uit te 
maken om welke boomsoort het  gaat.  In het provinciedomein Huizingen  zijn er nu waarnemingen 
gekend van 4 bomen, alle verschillende soorten. Het gaat met name om een Moerbei (Morus spec., 
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weliswaar  niet  in  2017),  een  Spar  onbekend  (Abies  spec.),  een  linde  (Tilia  spec.)  en  een 
Paardenkastanje (Aesculus hippocastanum). Op waarnemingen.be wordt Grote fopblaaskop gemeld 
van Rode beuk, Amerikaanse eik, Paardenkastanje en ook opvallend veel van Populier (Populus spec.). 
Verspreiding: De Grote fopblaaskop wordt beschouwd als uiterst zeldzaam maar is waarschijnlijk door 
een toegenomen aandacht de laatste jaren op vrij veel plaatsen aangetroffen vooral in het centrum 
van  Vlaanderen,  soms  in  bossen  (Meerdaalwoud)  of  langs  bomenrijen  maar  meestal  in 
(kasteel)parken. Zo is ze onder andere aangetroffen in het Park van het Rood Klooster (Oudergem), 
het provinciedomein het Leen (Eeklo), het Woluwepark (Sint‐Pieters‐Woluwe), het park van Tervuren, 
het domein van Gaasbeek, een park in Ledeberg en het park rond de basiliek van Scherpenheuvel. 
 
Spichtige spitsbek – Psilota exilistyla 
 

 
Figuur 64 Vrouwtje Spichtige spitsbek (Psilota exilistyla). Foto: Frank Van de Meutter. 

 
Beschrijving: Net als andere spitsbekken is de Spichtige spitsbek een kleine zwarte zweefvlieg (5‐8 mm) 
met opvallend gedrongen achterlijf, soms met een blauwige glans. De ogen zijn rood en lang behaard, 
de  kop  heeft  een  sterk  vooruitstekende mondrand maar  geen middenknobbel.  Spitsbekken  doen 
hierdoor  soms  meer  denken  aan  sommige  echte  vliegen  (Muscidae),  maar  hebben  de  voor 
zweefvliegen kenmerkende vleugeladering. De Spichtige spitsbek is pas in 2008 beschreven (Smit & 
Vujic, 2008). 
Ecologie: Afgaande op de ecologie van de andere Spitsbekken en de vondst bij een sapstroom in het 
provinciaal domein, is ook dit een sapstroomspecialist. 
Verspreiding: Dit is de tweede waarneming voor Vlaanderen. Op dezelfde boom werd op 23 mei 2012 
twee  eiafzettende  Psilota  vrouwtjes  gefotografeerd  door  Lieven  Decrick 
(https://waarnemingen.be/waarneming/view/68677501). Dit zal dus waarschijnlijk ook Spichtige spitsbek 
zijn. De andere locatie met Spichtige spitsbek is te Gerhagen – Achterheide, waar 2 mannetjes werden 
gevonden  door  Frank  Van  de Meutter  op  26  april  2012.  Rond  de Hoge  Venen wordt  ze  in  aantal 
aangetroffen,  en  er  zijn  ook  een  paar  waarnemingen  elders  in  de  Ardennen  (bron 
www.waarnemingen.be). 
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Figuur 65 Bloedende spar (Abies spec.) waar een vrouwtje Spichtige spitsbek werd aangetroffen op 24 mei 2017. 

 
Juweelzweefvlieg – Caliprobola speciosa 
 

 
Figuur 66 Een aan de voet van een oude kraakwilg territoriumhoudend mannetje Juweelzweefvlieg (Caliprobola speciosa). Foto 
Pieter Vanormelingen. 
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Beschrijving: Deze prachtige zweefvlieg is onmiskenbaar door het opvallend goudglanzend achterlijf 
met goudgele haarrijen op de achterrand van de achterlijfssegmenten. De borststukrug en het schildje 
zijn  metaalgroen.  De  poten  zijn  grotendeels  oranje.  De  vleugel  heeft  een  verdonkerde  top  en  is 
geelachtig op de voorrand. 
Ecologie: De Juweelzweefvlieg is een typische soort voor oudere loofbossen op rijkere grond met veel 
(liggend) dood hout. De larve is beschreven van de rottende kern van –meestal oude‐ beukenstompen 
waar hij zich diep in de wortels kan bevinden. 
Verspreiding: De kern van de Vlaamse verspreiding situeert zich in de oude bossen in de leemstreek 
rond Brussel en Leuven, maar er zijn waarnemingen bekend tot in Kortrijk, de omgeving van Aalter, 
Klein‐Brabant en Averbode (bron: waarnemingen.be). 
 
Geelbuikplatbek – Pipiza festiva 
 

 
Figuur 67 Geelbuikplatbek (Pipiza festiva). Foto Maarten Cuypers. 

 
Beschrijving:  Een  grote  Platbek  waarvan  het  tweede  achterlijfssegment  bovenaan  twee  grote 
heldergele vlekken heeft die soms tot band versmolten zijn. De voortarsen zijn geheel geel, de andere 
tarsen  overwegend  geel.  Vrouwtje  met  duidelijke  vlek  in  vleugel,  achterlijf  opvallend  goudgeel 
behaard, bij het mannetje met weinig zwarte haren. Lengte 9‐10 mm. 
Ecologie:  De  Geelbuikplatbek  is  een  soort  van  vochtige  loofbossen.  De  larve  is  beschreven  van 
wolluizen van het  geslacht Pemphigus op Populier, maar de  larve  is ook gemeld van kers, peer en 
pistache. 
Verspreiding: Waarnemingen van de Geelbuikplatbek situeren zich op de lijn Brussel‐Antwerpen en 
ten oosten hiervan in de leem‐ en zandleemstreek en de Zuiderkempen. Ze lijkt te ontbreken in het 
westen van Vlaanderen en de Kempen.   
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Daslookgitje – Portevinia maculata 
 

 
Figuur 68 Daslookgitje (Portevinia maculata). De typische grijze vlekken op het achterlijf zijn duidelijk zichtbaar. Foto Lieven 
Decrick. 

 
Beschrijving: Het Daslookgitje is een zwart gekleurde ‘vliegachtige’ zweefvlieg met een relatief breed 
en plat lichaam met grijze vlekken op het achterlijf en rode antennen. Door de vorm, de rode antennes 
en de grijze achterlijfsvlekken is ze goed in het veld te herkennen. 
Ecologie: Het Daslookgitje is een typische soort van vochtige loofbossen op voedselrijke bodem met 
een dichte ondergroei van Daslook. Ze kunnen eind april‐mei gemakkelijk gevonden worden bij de 
bloeiende Daslook. De  larven  leven  in de wortelknolletjes, dit  in  tegenstelling  tot het Vroegst gitje 
(Cheilosia fasciata), een andere Daslookspecialist, waarvan de larven mineren in de bladeren. 
Verspreiding: Door haar specialisatie op vochtige bossen met Daslook  is het Daslookgitje vooral  te 
vinden in de bronbossen van de Vlaamse Ardennen. Ook ten zuiden van Brussel en rond Leuven zijn er 
echter een paar vindplaatsen. 
 
Grootoog‐bollenzwever – Eumerus ornatus 
 
Beschrijving: Voor een bollenzwever is de Grootoog‐bollenzwever vrij groot, slank en zwart met een 
grote  bolle  kop.  De  puntoogjes  zijn  ver  naar  voren  geplaatst  en  bij  de  mannetjes  is  de  oognaad 
opvallend  lang.  Het  achterlijf  is  naar  achteren  toe  geleidelijk  versmald  en  heeft  opvallende  witte 
haarbandjes. De lengte is 8 mm. 
Ecologie: De Grootoog‐bollenzwever komt voor in niet te droge loofbossen met open zonnige plekken 
en een goed ontwikkelde kruidlaag. De onvolwassen stadia zijn nog onbekend. De larven van andere 
bollenzwevers leven in wortels, bollen en knollen van diverse planten 
Verspreiding: In Vlaanderen is het Provinciedomein Huizingen de vierde locatie op waarnemingen.be, 
naast Altenbroek (Voeren), aan De Zoete Waters (Oud‐Heverlee), en het Drongengoed. In Nederland 
is ze niet echt ongewoon in Zuid‐Limburg maar daarbuiten uiterst zeldzaam.     
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4.8.5 Conclusies en aanbevelingen 
 

4.8.5.1 Conclusies 
 
Met 63 waargenomen soorten zweefvliegen is de inventarisatie van het provinciedomein nog een eind 
van volledig. Wel werd reeds een hele reeks zeldzame tot zeer zeldzame soorten waargenomen van 
voorjaarsflora  in  oude  loofbossen  en  van  allerlei  vormen  van  rottend  hout  bij  oude  bomen  in 
loofbossen en kasteelparken. Bij de eerste categorie gaat het om Vroegst gitje  (Cheilosia  fasciata), 
Daslookgitje  (Portevinia  maculata)  en  Grootoog‐bollenzwever  (Eumerus  ornatus).  Behoud  en 
bevorderen  van  de  aanwezige  voorjaarsflora  is  voor  deze  soorten  van  cruciaal  belang.  In  het  bos 
worden  een  serie  zweefvliegen  waarvan  de  larven  in  rottend  hout  leven,  aangetroffen,  met  als 
exponent  de  zeldzame  Juweelzweefvlieg  (Caliprobola  speciosa).  Het  bosbeheer  waarbij  staand  en 
liggend hout van grote dode bomen blijft liggen, is zeer gunstig voor deze soorten.  
Er  zaten  ook  enkele  soorten  waarvan  de  larven  in  de  sapstromen  van  bloedende  bomen  leven, 
waaronder  de  Gedeukte  sapzweefvlieg  (Brachyopa  bicolor).  De  oude  bomen  in  het  kasteelpark 
huisvesten  een  paar  zéér  speciale  soorten  van  sapstromen,  met  name  de  Grote  fopblaaskop 
(Sphiximorpha subsessilis) en de Spichtige Spitsbek (Psilota exilistyla). Ondanks de aanwezigheid van 
rotholtes in deze parkbomen, natuurlijk ontstaan of door afzagen van afhangende zijtakken, kon geen 
van de echt  zeldzame  rotholtesoorten gevonden worden. De waarde van  kasteelparken voor deze 
zweefvliegen kan moeilijk overschat worden, aangezien rotholtes in bomen vaak veel meer voorkomen 
in een park met wat oude breed uitgegroeide bomen dan in door bosbouwers beheerde bossen. Ze 
zijn echter sowieso enorm moeilijk te vinden, vandaar een poging om deze aan te trekken in 3 artificiële 
rotholtes en de larven uit te scheppen uit twee natuurlijke rotholtes. Er werden wel degelijk larven 
aangetroffen  in  beide  types,  maar  waarschijnlijk  gaat  het  vooral  om  larven  van  de  algemene 
Doodskopzweefvlieg  (Mytathropa  florea).  In  elk  geval  wordt  nu  getracht  de  larven  en  eventuele 
poppen uit te kweken voor identificatie. De boszweefvliegen met larven die zich voeden met allerlei 
bladluizen, werden minder goed geïnventariseerd, maar er werd toch al één goede soort van deze 
groep aangetroffen, de Geelbuikplatbek (Pipiza festiva). Ook de ruigtes en zomen in de randen van het 
bos  zijn  erg  belangrijk  voor  zweefvliegen  om  te  zonnen,  als  nectarbron  voor  de  imago’s  of  als 
voortplantingsplaats. 
 

4.8.5.2 Aanbevelingen 
 
Het momenteel in het domein gevoerde bos‐ en bosrandbeheer is over het algemeen erg gunstig voor 
zweefvliegen,  evenals  de  extensivering  van  het  beheer  in  andere  delen  van  het  park  waardoor 
graslanden en  extensieve delen  van het  gazon  tot  bloei  kunnen  komen. Hieronder  formuleren we 
enkele beheer‐ aanbevelingen die kunnen resulteren in een verdere verbetering van het domein voor 
zweefvliegen:  

‐ Zorgen voor voldoende lichtrijkdom in het bos, door hier en daar jonge bomen tussenuit te 
halen zodat de kroonlaag niet volledig sluit, kan de voorjaarsflora bevorderen, en zorgen voor 
de kleine zonnige plekjes die geprefereerd worden door foeragerende zweefvliegen en bijen. 
Zeker Daslook zou verder moeten kunnen uitbreiden gezien de vrij beperkte oppervlakte die 
het momenteel inneemt, en het belang voor zweefvliegen (en bijen). 

‐ Dit weghalen van jonge bomen kan ook gebeuren rond de oudere bomen zodat deze licht en 
ruimte hebben om breder uit te groeien met meer zijtakken, wat op termijn ten goede komt 
aan de microhabitats die deze bomen kunnen bieden aan rothout zweefvliegen. 

‐ Bij omvorming van de naaldhoutaanplanten in de jongere bosdelen verdient het aanbeveling 
groepjes  sparren,  vooral  de  dikste  bomen,  te  laten  staan.  Deze  herbergen  een  aantal 
zweefvliegensoorten die niet op loofhout voorkomen. 
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‐ Net zoals voor de bijen is het ook voor vroeg‐vliegende zweefvliegen aan te raden wat Boswilg 
bij te planten in de aanplant van struiken in de bosranden. 

‐ Bij afzagen van laaghangende zijtakken bij oude parkbomen is het best de zaagvlakken niet te 
behandelen, zodat ze niet te snel genezen en kunnen inrotten. Er kan zelfs worden gedacht 
aan het speciaal afzagen van zijtakken voor rothout zweefvliegen. 

‐ Aftakelende  parkbomen blijven  best  zo  lang mogelijk  staan.  Indien  er  risico  is  op  vallende 
takken, kan er altijd een hekje rond geplaatst worden. 

‐ Bij  aanplant  van  nieuwe  parkbomen  lijkt  een  aandeel  Paardenkastanje  zeker  aangewezen, 
gezien  deze  nogal  gemakkelijk  en  snel  aftakelingsverschijnselen  vertoont.  Ook  de  relatief 
kortlevende Gewone esdoorn  lijkt op dat vlak een goede keuze  (mond. med. Frank Van de 
Meutter), evenals populier (Populus spec.). Voor de langere termijn zijn beuk (Fagus sylvatica) 
en linde (Tilia spec.) ook goed keuzes. 
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4.9 Dagvlinders, libellen, sprinkhanen en lieveheersbeestjes 
 

4.9.1 Inleiding 
 
Dagvlinders,  libellen,  sprinkhanen  en  lieveheersbeestjes  zijn  goed  herkenbare  insectengroepen 
waarvan  reeds  heel  wat  bekend  is  op  vlak  van  hun  ecologie  en  habitatvereisten.  Deze  groep  van 
insecten vormt dan ook een goede indicatorgroep voor de kwaliteit van biotopen.  
 
Dagvlinders  zijn  een  populaire  soortgroep  waardoor  we  een  goed  beeld  hebben  op  hun  actueel 
voorkomen. Omwille van het feit dat dagvlinders voor de verschillende levensfasen verschillende eisen 
stellen aan hun leefgebied, kunnen ze ons heel wat leren over een bepaald gebied. Het is bovendien 
een  dankbare  soortgroep  waarbij  soorten  vaak  snel  reageren  op  genomen  beheermaatregelen. 
Omwille  van  het  feit  dat  libellen  een  belangrijk  deel  van  hun  levenscyclus  afhankelijk  zijn  van 
waterpartijen, vormen ze 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. 
Sprinkhanen en lieveheersbeestjes zijn in tegenstelling tot dagvlinders en libellen minder populaire 
soortgroepen waardoor de verspreidingsgegevens van deze soortgroepen minder robuust zijn. Ook 
deze soorten zijn echter interessant om op te volgen, zo vormen sprinkhanen bv. goede indicatoren 
voor graslandsystemen. 
 

4.9.2 Dagvlinders 
 

4.9.2.1 Bespreking waarnemingen Dagvlinders 
 
In de loop van 2017 werden alle dagvlinderwaarnemingen ingevoerd dewelke verricht werden in het 
onderzoeksgebied.  Deze  projectwaarnemingen  werden  aangevuld  door  losse  waarnemingen  van 
natuurliefhebbers die het gebied bezochten en waarnemingen invoerden in www.waarnemingen.be. 
Deze totaallijst van waargenomen dagvlinder‐soorten is terug te vinden als Tabel 15. 
 
 
Tabel 15In totaal werden doorheen de jaren 28 verschillende dagvlinder‐soorten waargenomen.  
Het totaal werden er 355 waarnemingen verricht van dagvlinders waarbij in totaal 692 exemplaren 
gemeld  werden.  De  bijzonderste  dagvlinders  waargenomen  in  het  onderzoeksgebied  zijn:  Bruin 
blauwtje,  Citroenvlinder,  Eikenpage,  Iepenpage,  Kaasjeskruiddikkopje,  Keizersmantel,  Kleine  vos, 
Sleedoornpage en Zwartsprietdikkopje. 
 
Het onderzoeksgebied bestaat voor een groot deel uit bos. Er werden dan ook een groot aantal soorten 
waargenomen die typisch zijn voor (structuurrijke) bossen en bosranden. Voor een overzichtskaart van 
deze  soorten  zie  Figuur  69Fout!  Verwijzingsbron  niet  gevonden.  Van  deze  vlindergroep  zijn 
Iepenpage, Sleedoornpage, Keizersmantel, Citroenvlinder en Kleine vos de zeldzaamste soorten.  
 
Binnen  het  onderzoeksgebied  werden  tevens  heel  wat  graslandvlinders  waargenomen.  Typische 
soorten  als  Icarusblauwtje  en  Kleine  vuurvlinder  werden  regelmatig  waargenomen.  Zeldzamere 
graslandsoorten als Bruin blauwtje, Zwartsprietdikkopje en Kaasjeskruiddikkopje werden echter ook 
verschillende keren waargenomen. Voor overzichtskaarten van deze graslandsoorten wordt verwezen 
naar Figuur 70 
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Voor detailkaarten van zowel de grasland‐ als bosvlinders wordt verwezen naar Bijlage 8.3.1 en 8.3.3. 
Verder werden ook een aantal habitatgeneralisten waargenomen zoals Dagpauwoog, Distelvlinder, 
etc. De waarnemingspunten van deze soorten worden weergegeven in Bijlage 8.3.4   
 
Tabel 15 Dagvlinders waargenomen in Provinciedomein Huizingen (bron: projectwaarnemingen en www.waarnemingen.be) 

Provinciedomein Huizingen ‐ Dagvlinders 

Soortnaam_NL  Wetensch. Naam  Rode lijst (2012)  # verrichte wrn 
# waargenomen 
individuen. 

Atalanta  Vanessa atalanta  Momenteel niet in Gevaar (LC)  22  25 

Bont zandoogje  Pararge aegeria  Momenteel niet in Gevaar (LC)  25  31 

Boomblauwtje  Celastrina argiolus  Momenteel niet in Gevaar (LC)  12  12 

Bruin blauwtje  Aricia agestis  Momenteel niet in Gevaar (LC)  2  2 

Bruin zandoogje  Maniola jurtina  Momenteel niet in Gevaar (LC)  54  147 

Citroenvlinder  Gonepteryx rhamni  Bijna in Gevaar (NT)  23  23 

Dagpauwoog  Aglais io  Momenteel niet in Gevaar (LC)  49  171 

Distelvlinder  Vanessa cardui  Momenteel niet in Gevaar (LC)  3  6 

Eikenpage  Favonius quercus  Momenteel niet in Gevaar (LC)  2  2 

Gehakkelde aurelia  Polygonia c‐album  Momenteel niet in Gevaar (LC)  35  44 

Groot dikkopje  Ochlodes sylvanus  Momenteel niet in Gevaar (LC)  3  6 

Groot koolwitje  Pieris brassicae  Momenteel niet in Gevaar (LC)  8  9 

Icarusblauwtje  Polyommatus icarus  Momenteel niet in Gevaar (LC)  20  25 

Iepenpage  Satyrium w‐album  Kwetsbaar (VU)  1  1 

Kaasjeskruiddikkopje  Carcharodus alceae  Momenteel niet in Gevaar (LC)  5  10 

Keizersmantel  Argynnis paphia  Momenteel niet in Gevaar (LC)  1  1 

Klein geaderd witje  Pieris napi  Momenteel niet in Gevaar (LC)  13  18 

Klein koolwitje  Pieris rapae  Momenteel niet in Gevaar (LC)  9  12 

Kleine vos  Aglais urticae  Bijna in Gevaar (NT)  3  3 

Kleine vuurvlinder  Lycaena phlaeas  Momenteel niet in Gevaar (LC)  5  10 

Koevinkje  Aphantopus hyperantus  Momenteel niet in Gevaar (LC)  17  82 

Koninginnenpage  Papilio machaon  Momenteel niet in Gevaar (LC)  1  1 

koolwitje onbekend  Pieris spec.  Momenteel niet in Gevaar (LC)  7  8 

Landkaartje  Araschnia levana  Momenteel niet in Gevaar (LC)  9  9 

Oranje luzernevlinder  Colias croceus  Momenteel niet in Gevaar (LC)  1  5 

Oranje zandoogje  Pyronia tithonus  Momenteel niet in Gevaar (LC)  4  4 

Oranjetipje  Anthocharis cardamines  Momenteel niet in Gevaar (LC)  17  18 

Sleedoornpage  Thecla betulae  Momenteel niet in Gevaar (LC)  3  4 

Zwartsprietdikkopje  Thymelicus lineola  Momenteel niet in Gevaar (LC)  1  3 

         355  692 
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Figuur 69 Een aantal dagvlindersoorten vormen goede indicatoren voor de kwaliteit van bossen. Voor dagvlinders zijn vooral structuurvariatie en bosranden van belang.  
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Figuur 70 Het gezamenlijk voorkomen van een aantal soorten zoals Icarusblauwtje, Kleine vuurvlinder, etc. wijst op een goede kwaliteit van graslanden.
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4.9.2.2 Bespreking van de beleidsrelevante soorten dagvlinders (naar: Maes et al.2013)  
 
Iepenpage       Satyrium w‐album (KNOCH, 1782) 
Rode Lijst:       Kwetsbaar (2012), Onvoldoende gekend (1999) 
Behoudsprioriteit:     Vrij hoog vanwege de Rode‐Lijststatus in Vlaanderen.  
Prioritaire soort     Vlaams‐Brabant. 
Ecologie: De Iepenpage komt voor op iepen in bosranden of parken, maar ook in gemengde hagen met 
iepen.  De  soort  heeft  1  generatie  van  midden  juni  tot  midden  augustus.  De  wijfjes  zetten  eitjes 
afzonderlijk  af  vlakbij  eindknoppen  of  op  de  overgang  van  oud  en  nieuw  hout  van  iepen.  De 
overwintering gebeurt als ei. De jonge rupsjes komen het volgende voorjaar uit en voeden zich met 
ontluikende bloemknoppen, maar naarmate ze ouder worden, verhuizen de rupsen naar bladknoppen 
en eten ze de bladeren en zaden. Aanvankelijk werd  in de  literatuur beschreven dat de  Iepenpage 
enkel  voorkwam op grote vruchtdragende  iepen, maar  tijdens  intensief  recent onderzoek werd de 
soort ook frequent vastgesteld op vrij  jonge iepen. De volwassen vlinders voeden zich voornamelijk 
met honingdauw en worden minder vaak gezien op bloemen. 
De  sterkste  achteruitgang  van  de  Iepenpage  in  Vlaanderen  vond  plaats  in  jaren  zeventig  toen  de 
iepenziekte lelijk huishield. Tussen 1985 en 1995 waren er zelfs helemaal geen waarnemingen van de 
soort in Vlaanderen. Sindsdien lijkt de soort zich opnieuw gestaag uit te breiden. Dit is vermoedelijk 
deels te danken aan de betere inventarisatiemethode. Een herstel van de populatie na de iepenziekte 
is mogelijk een ander deel van de verklaring. 
 
Sleedoornpage     Thecla betulae (LINNAEUS, 1758) 
Rode Lijst       Momenteel niet in gevaar (2012), Bedreigd (1999).  
Prioritaire soort     Vlaams‐Brabant 
Waarnemingen  Er  werden  3  waarnemingen  verricht  van  de  soort.  Vooral  het 

graslandje  met  goed  ontwikkelde  mantel‐  en  zoomvegetatie  vormt 
een geschikt leefgebied voor de soort. Hier werden verschillende eitjes 
aangetroffen op Sleedoorn. 

Ecologie: De Sleedoornpage komt voor langs bosranden en in hagen en struwelen met Sleedoorn. De 
soort heeft 1 generatie van midden juli tot eind oktober. De wijfjes zetten de eitjes meestal afzonderlijk 
af in de oksels van jonge takken of op de overgang van jong naar oud hout van Sleedoorn, maar ook 
op andere pruimensoorten. Meestal worden de eitjes niet hoger dan 1,5 m afgezet en gaat de voorkeur 
uit naar beschutte, zonnige takken die uit de haag steken. De overwintering gebeurt als ei en het is in 
dit  stadium  dat  de  soort  het  gemakkelijkst  te  inventariseren  is.  De  vlinder  drinkt  voornamelijk 
honingdauw, maar bezoekt af en toe ook nectarplanten. De vlinder staat te boek als weinig mobiel, 
maar lijkt in staat om af en toe toch grotere afstanden te overbruggen.  
 
De  Sleedoornpage  vertoont  een  geleidelijke  achteruitgang  in  Vlaanderen  tot  1995  en  breidt  zich 
sindsdien  opnieuw  sterk  uit.  Een  deel  van  deze  toename  is  zeker  te  wijten  aan  betere 
inventarisatietechnieken (het zoeken naar eitjes in de winter), maar een echte uitbreiding in westelijke 
richting is evenmin uit te sluiten.  
 
Keizersmantel       Argynnis paphia (LINNAEUS, 1758) 
Rode Lijst       Momenteel niet in gevaar (2012), Met uitsterven bedreigd (1999).  
Behoudsprioriteit     Hoog. De Keizersmantel staat in Categorie 1 van het Soortenbesluit 
Prioritaire soort     Vlaams‐Brabant. 
Waarnemingen  Lieven Decrick had het geluk één individu aan te treffen in de loop van 

2017 
Ecologie:  De  Keizersmantel  komt  voor  aan  bosranden  en  op  open  plekken  in  loofbossen.  De 
Keizersmantel  heeft  1  generatie  van  begin  juni  tot midden  september.  De wijfjes  zetten  de  eitjes 
afzonderlijk af in spleetjes of mossen op bomen op een hoogte van 1‐2 m. Meestal doen ze dit aan de 
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noord‐ of westkant van de boomstam. De rupsen overwinteren, zonder te eten, op de plek waar het 
eitje gelegd werd en laten zich in het volgende voorjaar op de grond vallen om op zoek te gaan naar 
Bleeksporig bosviooltje, Donkersporig bosviooltje of maarts viooltje. Overdag zonnen de rupsen op 
droog bladstrooisel. De verpopping gebeurt meestal in de strooisellaag. De vlinders voeden zich met 
honingdauw,  maar  maken  ook  gebruik  van  nectar  van  tal  van  soorten  als  Koninginnenkruid, 
Beemdkroon, distel, Knoopkruid, braam, etc. De vlinders  zijn mobiel en kunnen ver van bestaande 
populaties waargenomen worden. De Keizersmantel was in de jaren negentig zeldzaam na een sterke 
achteruitgang in de jaren tachtig, maar lijkt nu aan een geleidelijk herstel bezig.  
 
Kleine vos       Aglais urticae (LINNAEUS, 1758) 
Rode Lijst       Bijna in gevaar. (2012), Momenteel niet in gevaar (1999)  
Behoudsprioriteit    Vrij hoog vanwege de Rode‐Lijststatus in Vlaanderen. 
Waarnemingen     Er werden slechts 3 waarnemingen van deze soort verricht 
Ecologie: De Kleine vos kan vrijwel overal waargenomen worden. De soort heeft 2‐3 generaties. De 
wijfjes  zetten de  eitjes  af  in  groepen  van 10  tot meerdere honderden op de  onderkant  van  jonge 
bladeren  van  Grote  brandnetel  die  in  de  volle  zon  staan,  vaak  aan  de  rand  van  grote 
brandnetelgroepen. De rupsen leven samen in een zijden web dat rond de toppen van de brandnetels 
gesponnen is. De Kleine vos overwintert als volwassen vlinder vaak in gebouwen of in holle bomen. 
Vaak  gebruikte  nectarplanten  zijn  Vlinderstruik,  wilg  (vooral  in  het  voorjaar),  Boerenwormkruid, 
Knoopkruid, Koninginnenkruid, distel en Beemdkroon. De vlinders zijn zeer mobiel. 
Recent zijn er verspreid over Vlaanderen nogal wat vindplaatsen verdwenen De dichtheden aan Kleine 
vos  waren  tussen  2001  en  2010  uiterst  laag  in  veel  provincies,  maar  de  soort  lijkt  zich  sindsdien 
langzaam te herstellen. 
 
Citroenvlinder      Gonepteryx rhamni (LINNAEUS, 1758) 
Rode Lijst:       Bijna in gevaar (2012), Momenteel niet in gevaar (1999) 
Behoudsprioriteit     Vrij hoog vanwege de Rode‐Lijststatus in Vlaanderen. 
Waarnemingen  De soort werd ruim verspreid aangetroffen doorheen het gebied.  In 

totaal  werden  er  23  waarnemingen  verricht  binnen  het 
onderzoeksgebied. 

Ecologie:  De  Citroenvlinder  komt  voor  in  struwelen,  open  bossen  en  bosranden. De  soort  heeft  1 
generatie van eind juni tot eind oktober en na de overwintering van midden februari tot eind juni. De 
wijfjes zetten de eitjes afzonderlijk af op de onderkant van jonge blaadjes van Sporkehout. De voorkeur 
gaat hierbij uit naar alleenstaande en zonbeschenen jonge boompjes in de buurt van bosranden. De 
overwintering gebeurt als volwassen vlinder. Met een levensduur van elf maanden is de Citroenvlinder 
de  langstlevende  vlinder  in  onze  regio.  Vaak  gebruikte  nectarplanten  zijn  Koninginnenkruid, 
Vlinderstruik, distel, Grote kattenstaart en, vooral in het voorjaar, bloeiende wilgen. De vlinders zijn 
zeer mobiel en kunnen dan ook ver buiten de voortplantingsplaatsen, die voornamelijk op zandige 
gronden te vinden zijn, gezien worden. De verspreiding van de soort nam lichtjes toe tot in de jaren 
tachtig,  bleef  vrij  stabiel  tot  in  1990,  maar  ging  sindsdien  achteruit.  Recent  lijkt  de  soort  zich  te 
herpakken. 
 
Kaasjeskruiddikkopje     Carcharodus alceae (ESPER, 1780) 
Rode Lijst:       Momenteel niet in gevaar (2012, niet vermeld wegens niet aanwezig 
(1999).  
Prioritaire soort    Vlaams‐Brabant 
Waarnemingen  Er werden 5 waarnemingen (10 ex.) verricht van deze snel algemener 

wordende soort. Vooral de boomgaard blijkt een geschikt leefgebied 
te vormen. De soort plant zich daar ook lokaal voort op het aanwezige 
Kaasjeskruid. 

Ecologie: Het Kaasjeskruiddikkopje komt voor op droge graslanden, ruigten en bermen. De soort heeft 
2 generaties waarvan de eerste vliegt van midden april tot eind mei en de tweede van eind juni tot 
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midden augustus. De wijfjes zetten de eitjes afzonderlijk af op de bovenkant van de bladeren van jonge 
planten van Kaasjeskruid, Heemst en andere leden van dezelfde familie. De rups voedt zich vanuit een 
samengesponnen blaadje. Vaak gebruikte nectarplanten zijn kaasjeskruiden, maar ook allerlei andere 
kruiden. De vlinders zijn zeer mobiel.  
De soort plant zich op zijn minst sinds 2009 in Vlaanderen voort en blijft verder uitbreiden naar het 
noorden. Aangezien de soort zeer mobiel is en de waardplant verspreid in Vlaanderen voorkomt, is de 
kans groot dat het Kaasjeskruiddikkopje zich over een groot deel van Vlaanderen zal uitbreiden. 
 
Oranje zandoogje     Pyronia tithonus (LINNAEUS, 1771) 
Rode Lijst       Momenteel niet in gevaar (2012 & 1999) 
Behoudsprioriteit  Vrij  hoog  vanwege  de  Rode‐Lijststatus  in  Europa.  In  veel  Oost‐

Europese landen gaat het Oranje zandoogje sterk achteruit of is er zelfs 
uitgestorven  waardoor  het  op  Europese  schaal  een  Species  of 
Conservation Concern geworden is. 

Waarnemingen  De soort werd 4 keer waargenomen, allemaal in de omgeving van het 
noordelijke  grasland  met  goed  ontwikkelde  mantel‐  en 
zoomvegetatie. 

Ecologie:  Het Oranje  zandoogje  komt  voor  in  allerlei  graslanden  of wegbermen met  een  vrij  hoge 
vegetatie. De soort heeft 1 generatie van eind juni tot begin september. De wijfjes zetten de eitjes af 
op  fijnbladige  grassen,  zoals  Kropaar,  Rood  zwenkgras,  Gewoon  struisgras,  Grote  vossenstaart  en 
Kweek, die in een hoge, licht beschaduwde, maar beschutte vegetatie staan. De overwintering gebeurt 
vanaf  midden  oktober  als  half  volgroeide  rups.  In  tegenstelling  tot  het  Bruin  zandoogje  en  het 
Koevinkje zou het Oranje zandoogje echt overwinteren en zich niet voeden op minder koude dagen. 
Na de winter eten ze vooral ’s nachts en verstoppen ze zich overdag aan de voet van hoge grasstengels. 
De  verpopping  gebeurt  meestal  in  de  vegetatie.  Mannetjes  verdedigen  geen  territorium,  maar 
patrouilleren voortdurend op zoek naar wijfjes. Vaak gebruikte nectarplanten zijn Koninginnenkruid, 
braam, distel, Gewone dophei en Struikhei. De vlinders zijn mobiel.  
Het  Oranje  zandoogje  heeft  altijd  al  een  vrij  eigenaardige  verspreiding  gehad  in  Vlaanderen  met 
opvallend grote gaten in het zuiden van Oost‐Vlaanderen, Vlaams‐Brabant en delen van de Limburgse 
Kempen.  Tot  in  de  jaren  zeventig  vertoonde  de  verspreiding  van  het Oranje  zandoogje  een  lichte 
achteruitgang, maar sindsdien is er een toename van het Oranje zandoogje en zijn de meeste gaten in 
de verspreiding opgevuld. 
 

4.9.2.3 Conclusies en aanbevelingen 

4.9.2.3.1 Conclusies	
 
Met  waarnemingen  van  28  verschillende  soorten  dagvlinders  scoort  het  gebied  vrij  goed.  Het 
voorkomen van een aantal Rode  lijst‐soorten en kwaliteitsindicatoren bevestigt de waarde van het 
gebied op vlak van dagvlinders. Vooral het hoge aantal dagvlindersoorten van structuurrijke bossen en 
bosranden  is  hoopgevend.  Soorten  als  Sleedoornpage  maar  tevens  Oranje  zandoogje  zijn 
kwaliteitsindicatoren  voor  goed  ontwikkelde  mantel‐  en  zoomvegetaties.  In  het  gebied  werd 
Iepenpage éénmalig waargenomen, op minder dan 20meter van het gebied  is echter een robuuste 
populatie aanwezig. Met  slechts één waarneming van Keizersmantel blijkt dat de  soort het  gebied 
voorlopig nog niet gekoloniseerd heeft. Er lijken echter geschikte zones aanwezig met tal van viooltjes. 
Het gevarieerde gebied, inclusief een voedselrijkere vallei zou leefgebied moeten vormen voor Kleine 
vos. De soort blijft het echter slecht doen in vergelijking met de aantallen 2 decennia geleden. 
 
Twee  andere  typische  bossoorten  blijken  voorlopig  niet  voor  te  komen  of  blijven  tot  nu  toe 
onopgemerkt: Grote weerschijnvlinder en Kleine  ijsvogelvlinder. Beide soorten doen het de  laatste 
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jaren goed. De kans is reëel dat minstens één soort van deze het gebied op middellange termijn kan 
bereiken. 
Binnen  het  onderzoeksgebied  werden  tevens  heel  wat  soorten  waargenomen  die  fungeren  als 
graslandindicator.  Hierbij  denken we  aan  Icarusblauwtje,  Bruin  blauwtje,  Kleine  vuurvlinder  en  de 
meer recente soort, het Kaasjeskruiddikkopje. Deze soorten werden voornamelijk waargenomen op 
de  best  ontwikkelde  graslanden  van  het  gebied.  Op  de  nattere  percelen met  Pinksterbloem  of  in 
broekbossen werd het Oranjetipje waargenomen. De soort kan tevens gebruikmaken van een aantal 
andere soorten van de familie van de Brassicaceae zoals Look zonder look, Judaspenning, etc; 

4.9.2.3.2 Aanbevelingen	
 
Het huidig gevoerde beheer  is  reeds goed voor de aanwezige vlindersoorten. Als aandachtspunten 
kunnen volgende aanbevelingen genoteerd worden: 

‐ behouden  van  grote  brandnetelplekken  op  zonnige  plaatsen  is  belangrijk  als  geschikte  ei‐

afzetplaatsen voor de brandnetelvlinders (Dagpauwoog, Kleine vos, Landkaartje, etc.) 

‐ een  aangepast  bosrandbeheer  waarbij  daar  waar  mogelijk  mantel‐  en  zoomvegetaties 

gecreëerd of behouden worden, tevens het behouden of maken van open plekken in bossen; 

‐ Het  behouden  of  aanplanten  van  iepen  in  bosranden,  hagen  en  lanen  is  een  gunstige 

maatregel voor Iepenpage. Spork kan aangeplant worden voor Citroenvlinders. 

‐ Een voldoende groot nectaraanbod in het najaar kan helpen bij het opbouwen van reserves 

voor de overwintering.  

‐ Sleedoornhagen kunnen best gefaseerd gesnoeid of teruggezet worden zodat de eventueel 

aanwezige eitjes van Sleedoornpage op de takken kunnen overwinteren en er jaarlijks nieuwe 

takken uitkomen.  

‐ Het  verbinden  van  het  onderzoeksgebied  met  aanpalende  natuurgebieden  via  ‘groene 

corridors’ door bijvoorbeeld het aanplanten van houtkanten en hagen. Best wordt gekozen 

voor streekeigen plantgoed. 

‐ Wilgen vormen een erg belangrijke nectarbron voor tal van soorten en soortgroepen in het 

vroege voorjaar. Het is tevens de waardplant van Grote weerschijnvlinder, een potentiële gast 

uit het nabijgelegen Zoniënwoud waar de soort een grote bronpopulatie heeft. 

‐ Graslanden in het algemeen en zeker deze waar typische graslandsoorten voorkomen dienen 

best  gefaseerd  gemaaid  worden.  Zones  met  waard‐  en/of  nectarplanten  kunnen  tijdelijk 

gespaard blijven. 
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4.9.3 Libellen 
 

4.9.3.1 Bespreking waarnemingen Libellen 
 
In  de  loop  van 2017 werden  alle  libellenwaarnemingen  ingevoerd dewelke  verricht werden  in  het 
onderzoeksgebied.  Deze  projectwaarnemingen  werden  aangevuld  door  losse  waarnemingen  van 
natuurliefhebbers die het gebied bezochten en waarnemingen invoerden in www.waarnemingen.be. 
Deze totaallijst van waargenomen libellensoorten is terug te vinden als Tabel 16. 
 
In totaal werden doorheen de jaren 14 verschillende libellensoorten waargenomen.  
Het  totaal  aantal  verrichte waarnemingen bedraagt  77 waarbij  in  totaal  169  exemplaren  gemeld 
werden. De bijzonderste soorten zijn Gewone bronlibel en Bosbeekjuffer (Bedreigd). (De Knijf 2006). 
  
Voor  een overzichtskaart  van de Rode  lijst‐soorten  zie  Figuur  72. Voor  een overzichtskaart  van de 
algemenere libellen‐soorten zie Bijlage 8.4.1 
 

 
Figuur 71 De Bronlibel is de grootste libel van Vlaanderen. De soort werd op verschillende locaties waargenomen binnen het 
onderzoeksgebied. (Foto: Saxifraga, Mark Zekhuis) 

 
Tabel 16 Libellen waargenomen in Provinciedomein Huizingen (bron: projectwaarnemingen en www.waarnemingen.be) 

Provinciedomein Huizingen ‐ Libellen 

Soortnaam_NL  Wetensch. Naam  Rode lijst (2006) 
# verrichte 
wrn 

# waargenomen 
individuen 

Azuurwaterjuffer  Coenagrion puella  Niet bedreigd  1  1 

Blauwe breedscheenjuffer  Platycnemis pennipes  Niet bedreigd  5  10 

Blauwe glazenmaker  Aeshna cyanea  Niet bedreigd  5  6 

Bosbeekjuffer  Calopteryx virgo  Bedreigd  1  1 

Bruinrode heidelibel  Sympetrum striolatum  Niet bedreigd  1  1 

Gewone bronlibel  Cordulegaster boltonii  Bedreigd  6  6 

Gewone oeverlibel  Orthetrum cancellatum  Niet bedreigd  8  22 

Grote keizerlibel  Anax imperator  Niet bedreigd  12  14 

Grote roodoogjuffer  Erythromma najas 
Momenteel niet 
bedreigd  1  1 

Lantaarntje  Ischnura elegans  Niet bedreigd  8  40 

Paardenbijter  Aeshna mixta  Niet bedreigd  3  3 

Platbuik  Libellula depressa  Niet bedreigd  3  3 

Watersnuffel  Enallagma cyathigerum  Niet bedreigd  1  1 

Weidebeekjuffer  Calopteryx splendens 
Momenteel niet 
bedreigd  22  60 

         77  169 
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Figuur 72 Overzichtskaart met weergave van de waarnemingspunten van de Rode Lijst-libellen 
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4.9.3.2 Bespreking van de beleidsrelevante libellen-soorten 
 
Gewone bronlibel (Cordulegaster boltonii) 
 
Rode Lijststatus 
Bedreigd – Endangered (EN) 
 
Habitattypische soort 

 Indicator voor goede abiotische structuur (Ca) van 
o Habitattype 3260 Submontane en laaglandrivieren met vegetaties behorend tot het 

Ranunculion fluitantis en het Callitricho‐Batrachion 
 
Er werden 6 waarnemingen  verricht  van deze habitattypische  soort. De  soort werd waargenomen 
verspreid over het onderzoeksgebied. De soort plant zich voort in de aanwezige bronbeken waar werd 
voornamelijk aangetroffen op open plekken in het bos. Voor een overzicht van de waarnemingen van 
deze soort in het zoekgebied wordt verwezen naar Figuur 72. 
 
Beschrijving: Met 74‐85 mm de grootste libel van Vlaanderen. Grootste exemplaren iets groter dan de 
grote  keizerlibel.  Vrouwtjes  gemiddeld  groter  dan mannetjes.  Achterlijf  zwart,  met  op  de meeste 
segmenten twee gepaarde gele vlekjes (midden op segment) en twee gepaarde kleine gele streepjes 
(bij achterrand segment). Borststuk zwart met gele strepen. Ogen groen. Kenmerkend voor de familie 
bronlibellen  is dat de ogen elkaar bovenop de kop slechts  in één punt  raken. Mannetje: duidelijke 
knotsvormige verbreding van het achterlijf, ter hoogte van segmenten 7‐9. Vrouwtje: lange legschede, 
die duidelijk voorbij het uiteinde van het achterlijf steekt. 
 
De Vlaamse populatie is momenteel beperkt tot zuurstofrijke en zuivere beken in de Kempen en een 
aantal bovenlopen en bronbeken  in de Leemstreek  (Vlaamse Ardennen en het  zuiden van Vlaams‐
Brabant). In Nederland staat de soort te boek als ‘Zeer zeldzaam’. 
 
Habitat: Schone, zuurstofrijke bronbeken en bovenlopen van beken, vaak met veel schaduw. Geschikte 
beken zijn meestal niet breed en worden omgeven door bomen en struiken, zodat de beschaduwing 
het water voldoende koel houdt. Slechts zelden komt de soort voor in grote, dichte bossen. 
 
Vliegtijd en gedrag: Eind mei tot en met eind augustus. Hoogste aantallen vanaf half juni tot en met 
eind juli. De meeste waarnemingen worden gedaan van patrouillerende mannetjes die rustig heen en 
weer vliegen boven de beek, laag boven het water. Op die wijze wordt een tijdelijk ‘territorium’ van 
vaak meerdere tientallen meters verdedigd tegen andere mannetjes. Vrouwtjes die zich bij het water 
laten zien worden direct gegrepen voor de paring, wat meestal in het bos plaatsvindt. Eitjes worden 
solitair door het vrouwtje in vlucht afgezet, op een zeer karakteristieke manier: het achterlijf wordt 
recht naar beneden gehouden en met snelle op‐en‐neergaande vliegbewegingen prikt ze de legschede 
in  het  bodemsubstraat  van  de  beek,  waarbij  steeds  enkele  eitjes  worden  afgezet 
(‘naaimachinemethode’).  Gewone  bronlibellen  jagen  op  zonnige  plekken  in  de  buurt  van  bos, 
bijvoorbeeld  langs bosranden of boven bospaden. Ze vliegen hierbij met hoge snelheid en vaak op 
meerdere meters hoogte. 
 
Levenscyclus:  Het  larvenstadium  duurt  lang.  Bij  gunstige  omstandigheden  kan  de  soort  na  twee 
winters  al  uitsluipen,  maar  meestal  overwintert  de  soort  drie  of  vier  keer,  soms  zelfs  vijf  keer. 
Uitsluipen gebeurt van eind mei tot begin augustus, met de hoogste aantallen tussen half juni en half 
juli. 
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Figuur 73 Verspreiding van Gewone bronlibel in Vlaanderen op UTM5-niveau (bron: www.waarnemingen.be) 

 
Bosbeekjuffer   Calopteryx virgo 
Rode Lijststatus 
Bedreigd – Endangered (EN) 
Opmerking: deze soort vertoont het laatste decennium een sterk toenemende trend. De Rode lijst‐
status Bedreigd moet dan ook als achterhaald beschouwd worden.  
 
Waarnemingen 
Er werd 1 waarneming verricht van deze soort binnen het onderzoeksgebied.  Zoals te verwachten 
vond deze waarneming plaats aan de Molenbeek in de meanderende zone in het zuidoosten van het 
onderzoeksgebied. Voor een overzicht van de libellenwaarnemingen in het onderzoeksgebied wordt 
verwezen naar Figuur 72. 
 

 
Figuur 74 Mannetje Bosbeekjuffer in een wat atypische houding met open vleugels (Foto: Ilf Jacobs). 
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Figuur 75 Verspreiding van Bosbeekjuffer in Vlaanderen op UTM5-niveau (bron: www.waarnemingen.be) 
 
Weidebeekjuffer    Calopteryx splendens 
Rode Lijststatus 
Momenteel niet bedreigd – Least concern (LC) 
 
Habitattypische soort 

 Indicator voor goede biotische structuur (Cab) van 
o Habitattype 3260 Submontane en laaglandrivieren met vegetaties behorend tot het 

Ranunculion fluitantis en het Callitricho‐Batrachion 
Waarnemingen 
Er werden 22 waarnemingen verricht, waarbij 60 exemplaren van deze soort gemeld werden binnen 
het onderzoeksgebied. Zoals beschreven voor Bosbeekjuffer  is ook Weidebeekjuffer bezig met een 
bijzonder sterke opmars. De soort werd voornamelijk waargenomen in de directe omgeving van de 
Molenbeek maar tevens aan de oevervegetatie van de grote waterpartij van het kasteel. Voor een 
overzicht van de libellenwaarnemingen in het onderzoeksgebied wordt verwezen naar Figuur 72. 
 

4.9.3.3 Conclusies en aanbevelingen 

4.9.3.3.1 Conclusies	
 
Met 14 verschillende libellensoorten scoort dit gebied niet slecht voor een parkgebied.  
De aanwezigheid van de bronbeekjes levert Bronlibel op, wat ongetwijfeld de zeldzaamste soort is 
die in het gebied aanwezig is. 
Verder levert ook de Molenbeek, een middelgrote waterloop die door het gebied loopt, zowel 
Weidebeekjuffer en zijn zeldzamer broertje Bosbeekjuffer op. Van de Weidebeekjuffer is er 
ongetwijfeld een populatie aanwezig. Bosbeekjuffer kan eventueel een zwerver zijn geweest uit een 
meer intact traject van de waterloop. 
 
De aanwezige waterpartijen in het onderzoeksgebied bevatten momenteel enkel zeer generalistische 
en algemene soorten. Alle waterpartijen zijn visrijk en de waterkolom is eerder troebel. Enkel 
soorten van eerder eutrofe waterpartijen vinden hier hun gading. Grote roodoogjuffer werd 
éénmalig waargenomen. Deze soort heeft een voorkeur voor drijvende vegetaties zoals Gele plomp, 
Waterlelies, etc. maar tevens in eutrofe waterpartijen met drijvende algenmatten voelt de soort zich 
vaak thuis.  

4.9.3.3.2 Aanbevelingen	
 

‐ Beschermen van de bronbeeksystemen van bronzone tot ‘monding’ 
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‐ Een belangrijk punt is het verhogen van zowel de waterkwaliteit als de structuurvariatie van 
de Molenbeek! Optimaliter wordt gewerkt aan een herstelproject voor de deels overkapte 
Molenbeek.  Mogelijk  kan  deze  beek  herlegd  worden  waardoor  dit  waardevol 
landschapelement terug aan de oppervlakte komt. Mogelijk zou dit tevens extra  leefgebied 
creëren voor andere en bedreigde habitatspecialisten zoals Rivierdonderpad. Van deze soort 
komt  immers  stroomopwaarts  de  waterloop  een  relictpopulatie  voor  ter  hoogte  van  het 
Hallerbos.  

‐ Het  creëren  van  visvrije waterpartijen met  een  goed ontwikkelde oevervegetatie  zou nog 
enkele soorten extra kunnen opleveren. 

 

 
Figuur 76 Langs de Molenbeek is een populatie Weidebeekjuffer aanwezig. Zowel de waterkwaliteit als structuurvariatie van de 
Molenbeek is echter niet optimaal. Een herstelproject van de Molenbeek zou zowel ecologisch als landschappelijk een 
meerwaarde betekenen. 
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4.9.4 Sprinkhanen 
 

4.9.4.1 Bespreking waarnemingen Sprinkhanen 
 
In de loop van 2017 werden alle sprinkhaan‐waarnemingen ingevoerd dewelke verricht werden in het 
onderzoeksgebied.  Deze  projectwaarnemingen  werden  aangevuld  door  losse  waarnemingen  van 
natuurliefhebbers die het gebied bezochten en waarnemingen invoerden in www.waarnemingen.be. 
Deze totaallijst van waargenomen soorten sprinkhanen is terug te vinden als Tabel 17 
 
In totaal werden doorheen de jaren 8 verschillende sprinkhaan‐soorten waargenomen.  
Het  totaal  aantal  verrichte waarnemingen bedraagt  27 waarbij  in  totaal  101  exemplaren  gemeld 
werden.  Tijdens  dit  project moest  de  zoekinspanning  verdeeld  worden  over  tal  van  verschillende 
soortgroepen.  Een meer  gerichte  inventarisatie die  zich  toespitst  op  Sprinkhanen  zou ongetwijfeld 
meer soorten kunnen toevoegen aan deze eerder beperkte soortlijst. 
 
De bijzonderste soorten zijn Bramensprinkhaan, Gouden sprinkhaan, Greppelsprinkhaan en Zuidelijke 
boomsprinkhaan. Voor een overzichtskaart van deze minder algemene sprinkhaan‐soorten zie Figuur 
77. Voor een overzichtskaart van de algemenere sprinkhanen‐soorten zie Bijlage 8.5.1 
 
Tabel 17 Sprinkhanen waargenomen in Provinciedomein Huizingen (bron: projectwaarnemingen en www.waarnemingen.be) 
 

Provinciedomein Huizingen ‐ Sprinkhanen 

Soortnaam_NL  Wetensch. Naam  Rode lijst (2017)  # verrichte wrn 
# waargenomen 
individuen 

Bramensprinkhaan  Pholidoptera griseoaptera  Momenteel niet in gevaar (LC)  6  14 

Gouden Sprinkhaan  Chrysochraon dispar  Momenteel niet in gevaar (LC)  1  3 

Greppelsprinkhaan  Roeseliana roeselii  Momenteel niet in gevaar (LC)  1  1 

Grote Groene 
Sabelsprinkhaan  Tettigonia viridissima  Momenteel niet in gevaar (LC)  6  10 

Krasser  Pseudochorthippus parallelus  Momenteel niet in gevaar (LC)  6  71 

Ratelaar  Chorthippus biguttulus  Momenteel niet in gevaar (LC)  1  1 

Zuidelijk Spitskopje  Conocephalus fuscus  Momenteel niet in gevaar (LC)  5  9 

Zuidelijke 
Boomsprinkhaan  Meconema meridionale  Momenteel niet in gevaar (LC)  1  1 

         27  110 
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Figuur 77 Overzicht van de waarnemingspunten van de minder algemene sprinkhaansoorten. 
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4.9.4.2 Bespreking van de beleidsrelevante soorten 
 
Gouden sprinkhaan  Chrysochraon dispar 
 
Rode Lijstcategorie  Momenteel niet in gevaar Vroeger: Achteruitgaand of Zeldzaam  
Waarnemingen  Er werden 3 exemplaren gemeld van deze soort. Deze exemplaren waren alle 

aanwezig in het gevarieerde grasland in het noorden van het gebied. 
 
De soort was tot voor kort vrij recent zeldzaam in Vlaanderen. Ten zuiden van Samber en Maas is de 
soort al geruime tijd algemeen en komt ze tevens in (heel) droge ecotopen (kalkgraslanden, droge 
wegbermen) voor (Decleer et al., 2000). Recent zijn er naast de historische locaties heel wat nieuwe 
vindplaatsen in Vlaanderen. Deze uitbreiding begon eerst vooral in de zuidoostelijke helft van 
Vlaanderen, maar de soort lijkt zich nu gestaag te verspreiden over het volledige oosten van 
Vlaanderen.  
 
Ecologie: De soort houdt zich voornamelijk op in de iets ruigere en matig vochtige perceelsgrenzen, 
langs beheerwegen, etc. In de echt natte zones wordt de soort meestal niet waargenomen. Zoals bij 
de meeste sprinkhanen vormt het geluid de beste manier om de soort te ontdekken, te determineren 
en  inventariseren.  Visuele  waarnemingen  bieden  indien  nodig  gemakkelijk  uitsluitsel  over  de 
determinatie. De wijfjes zijn meestal lichtbruin gekleurd met een gouden schijn, maar af en toe komen 
ook  paarse  dieren  voor.  De  mannetjes  zijn  daarentegen  steeds  metaalgroen.  Soms  worden 
langvleugelige dieren aangetroffen. De soort werd pas na de tweede wereldoorlog in ons land ontdekt. 
 
De Gouden sprinkhaan leeft vooral in vochtige tot matig vochtige terreinen, met halfopen en 
halfhoge vegetatie op matig voedselarme tot voedselarme bodems. Het betreft zowel kaalslagen, 
hooilanden, heideterreinen, wegbermen, hoogveen, veenmoerassen en ruderale vegetatie. De soort 
wordt echter ook op droge en warme biotopen aangetroffen zoals kalkgraslanden waar ze vooral de 
koelere plekken opzoekt met een hoge en dichte vegetatie. De Gouden sprinkhaan zet haar eieren af 
in beschadigde plantenstengels (braam, lisdodde, russen, ...) of vermolmd hout aan de rand van 
dichte, hogere vegetaties. De dieren voeden zich met grassen en cypergrassen en niet met kruiden. 
Vermits de soort haar eieren in plantendelen afzet, kan men verwachten dat plaggen en maaien een 
negatief effect hebben: (een groot deel van) de eieren worden mee verwijderd. Het beheer mag niet 
te intensief zijn. In graslanden is extensieve begrazing positief, evenals gefaseerd maaien. Wanneer 
de vegetatie gemaaid wordt en weinig structuur heeft komt de soort enkel in de perceelsranden of 
grachtkanten voor. 

 

   
Figuur 78 Links - Verspreiding van Gouden sprinkhaan in Vlaanderen op UTM5-niveau (bron: www.waarnemingen.be) 
Figuur 79 Rechts - Gouden sprinkhaan, een typische soort van structuurrijke, extensief beheerde randen. Foto: Maarten 
Jacobs. 
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4.9.4.3 Conclusies en aanbevelingen 

4.9.4.3.1 Conclusies	
 
Met waarnemingen van 8 verschillende soorten sprinkhanen scoort het gebied eerder ondermaats. 
Dit is echter eerder te wijten aan de versnipperde zoekinspanning. Meer gedetailleerd onderzoek zou 
ongetwijfeld  nog enkele  extra  soorten  kunnen  toevoegen aan de  soortenlijst.  Soorten als Gewoon 
doorntje, Zeggedoorntje, Boomsprinkhaan, Struiksprinkhaan en Bruine sprinkhaan zijn waarschijnlijk 
aanwezig binnen het gebied. 

4.9.4.3.2 Aanbevelingen	
 
Het huidig gevoerde beheer  is  reeds goed voor de aanwezige vlindersoorten. Als aandachtspunten 
kunnen volgende aanbevelingen genoteerd worden;  
 

‐ een  aangepast  bosrandbeheer  waarbij  daar  waar  mogelijk  mantel‐  en  zoomvegetaties 

gecreëerd of behouden worden, tevens het behouden of maken van open plekken in bossen 

(voor o.a. Bramensprinkhaan) 

‐ Het  verbinden  van  het  onderzoeksgebied  met  aanpalende  natuurgebieden  via  ‘groene 

corridors’; best bij het aanplanten van hagen. Best wordt gekozen voor streekeigen plantgoed. 

‐ Graslanden  dienen  best  gefaseerd  gemaaid  te  worden  waarbij  gewerkt  wordt  met 

faunastroken 
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4.9.5 Lieveheersbeestjes 
 
In de loop van 2017 werden alle lieveheersbeestjes‐waarnemingen ingevoerd dewelke verricht werden 
in het onderzoeksgebied. Deze projectwaarnemingen werden aangevuld door  losse waarnemingen 
van  natuurliefhebbers  die  het  gebied  bezochten  en  waarnemingen  invoerden  in 
www.waarnemingen.be. Deze  totaallijst  van waargenomen  soorten  lieveheersbeestjes  is  terug  te 
vinden als Tabel 18 
 
In totaal werden doorheen de jaren 17 verschillende soorten lieveheersbeestjes waargenomen.  
Het  totaal  aantal  verrichte waarnemingen bedraagt  51 waarbij  in  totaal  119  exemplaren  gemeld 
werden.  Tijdens  dit  project moest  de  zoekinspanning  verdeeld  worden  over  tal  van  verschillende 
soortgroepen.  Een  meer  gerichte  inventarisatie  die  zich  toespitst  op  lieveheersbeestjes  zou 
ongetwijfeld nog een aantal soorten kunnen toevoegen. 
 
De  bijzonderste  soorten  zijn  Tweestippelig  lieveheersbeestje,  Harlekijnlieveheersbeestje,  18‐
vleklieveheersbeestje, Gestreept lieveheersbeestje en Twaalfvleklieveheersbeestje 
 
Voor een overzichtskaart van deze minder algemene  lieveheersbeestjes  (vnl. Rode  lijst‐soorten) zie 
Figuur 80. Voor een overzichtskaart van de algemenere lieveheersbeestjes zie Bijlage 8.6.1 
 
Tabel 18 Lieveheersbeestjes waargenomen in Provinciedomein Huizingen (bron: projectwaarnemingen en 
www.waarnemingen.be) 

Provinciedomein Huizingen ‐ Lieveheersbeestjes 

Soortnaam_NL  Wetensch. Naam  Rode lijst (2014) 
# verrichte 
wrn 

# waargenomen 
individuen 

Tweestippelig 
lieveheersbeestje  Adalia bipunctata  Kwetsbaar (VU)  1  1 

Tienstippelig lieveheersbeestje  Adalia decempunctata  Momenteel niet in gevaar (LC)  2  2 

Oogvleklieveheersbeestje  Anatis ocellata  Momenteel niet in gevaar (LC)  3  3 

Tienvleklieveheersbeestje  Calvia decemguttata  Momenteel niet in gevaar (LC)  10  64 

Roomvleklieveheersbeestje  Calvia quatuordecimguttata  Momenteel niet in gevaar (LC)  1  1 

Niervleklieveheersbeestje 
(Wilgenlhb)  Chilocorus renipustulatus  Momenteel niet in gevaar (LC)  1  1 

Vijfstippelig lieveheersbeestje  Coccinella quinquepunctata  Momenteel niet in gevaar (LC)  1  1 

Zevenstippelig 
lieveheersbeestje  Coccinella septempunctata  Momenteel niet in gevaar (LC)  4  4 

Viervleklieveheersbeestje  Exochomus quadripustulatus  Momenteel niet in gevaar (LC)  1  1 

Meeldauwlieveheersbeestje  Halyzia sedecimguttata  Momenteel niet in gevaar (LC)  5  5 

Aziatisch lieveheersbeestje  Harmonia axyridis  Exoot  6  10 

Harlekijnlieveheersbeestje  Harmonia quadripunctata  Bijna in gevaar (NT)  2  2 

18‐vleklieveheersbeestje  Myrrha octodecimguttata  Bijna in gevaar (NT)  3  3 

Gestreept lieveheersbeestje  Myzia oblongoguttata  Kwetsbaar (VU)  4  4 

Vloeivleklieveheersbeestje  Oenopia conglobata  Momenteel niet in gevaar (LC)  2  2 

Schaakbordlieveheersbeestje  
(Veertienstippelig lhb)  Propylea quatuordecimpunctata  Momenteel niet in gevaar (LC)  1  1 

Twaalfvleklieveheersbeestje  Vibidia duodecimguttata  Onvoldoende data (DD)  4  14 

         51  119 
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Figuur 80 Waarnemingspunten van de Rode lijstsoorten en bijzondere lieveheersbeestjes binnen het onderzoeksgebied. 
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4.9.5.1 Bespreking van beheer-en/of beleidsrelevante soorten 
 
Tweestippelig lieveheersbeestje  Adalia bipunctata 
Rode lijst        Kwetsbaar (VU) 
Waarnemingen       1 waarneming 
 
Voorkomen: Eén van de tot voor kort algemenere lieveheersbeestjes. De soort vertoonde echter een 
dramatische afname die vooral geweten wordt aan de even spectaculaire toename van de invasieve 
exoot Aziatisch lieveheersbeestje.   
Herkenning: 3,5‐5.5 mm. Dit is een zeer variabel lieveheersbeestje, wat voor veel 
determinatieproblemen zorgt. De algemeenste vorm met rode dekschilden is gemakkelijk te 
herkennen aan de aanwezigheid van een zwarte stip op elk dekschild en de afwezigheid van een 
zwarte schildstip. Exemplaren met zwarte dekschilden hebben meestal twee, vier of zes rode vlekken 
op de dekschilden en deze kunnen met een aantal soorten worden verward. Door hun geringe 
grootte (kleiner dan 5,5 mm) zijn deze te onderscheiden van grotere soorten en bij de kleinere 
exemplaren lopen de voorste vlekken meestal door tot de zijrand van de dekschilden. Deze 
exemplaren lijken vaak op het viervleklieveheersbeestje dat echter een meer ronde in plaats van 
ovale vorm heeft of op donkere exemplaren van het tienstippelig lieveheersbeestje. Deze laatste 
heeft echter vaak een deuk op de achterkant van de dekschilden en heeft rossig gekleurde poten 
(zwart bij het tweestippelig lieveheersbeestje). De rode vlekken zijn erg variabel, vaak zijn ook de 
achterpunten van dekschilden rood en zijn de vlekken groter dan gebruikelijk. Tevens komen er 
geheel zwarte exemplaren voor. 
Biotoop: Te vinden op kruiden, loofbomen en minder vaak naaldbomen in een grote diversiteit van 
biotopen, onder andere vaak in bosranden, ruige graslanden en tuinen, minder algemeen in droge 
gebieden zoals heideterreinen. 
Periode van activiteit: Het hele jaar te vinden maar het algemeenst van april tot juli. 
Overwintering: In huizen, achter schors, onder stenen en in strooisel. 
Voedsel: Bladluizen. 
 
Harlekijnlieveheersbeestje   Harmonia quadripunctata  
Rode lijst      Bijna in gevaar (NT) 
Waarnemingen     2 waarnemingen 
 
Voorkomen:  Komt  vrij  verspreid  voor  doorheen  Vlaanderen  met  hoofdverspreidingsgebied  in  de 
Kempen.  
Herkenning: 5‐7 mm. Variabel lieveheersbeestje met een vaak rommelig aandoende zwarte tekening. 
Van de meeste  soorten  te onderscheiden door het witte halsschild met  zwarte vlekjes en de  rode 
dekschilden.  Karakteristiek  is  de  afgeplatte  vorm  van  de  dekschilden  en  de  vaak  licht  gekleurde 
zijranden  van de dekschilden.  Exemplaren met  zwarte  vlekken op de dekschilden  kunnen  verward 
worden met het Aziatisch lieveheersbeestje (heeft deuk op dekschilden en heeft een bollere vorm) en 
tienstippelig  lieveheersbeestje (is kleiner). Exemplaren waar de vlekken ontbreken kunnen verward 
worden  met  gestreept  lieveheersbeestje  en  met  exemplaren  zonder  vlekken  van  het  Aziatisch 
lieveheersbeestje  (heeft  deuk  op  dekschilden  en  heeft  een  bollere  vorm),  tienstippelig 
lieveheersbeestje  (is  kleiner)  en  oogvleklieveheersbeestje  (heeft  een  andere  tekening  op  het 
halsschild). 
Biotoop:  Komt  voor  in  beplantingen  met  naaldhout  met  een  voorkeur  voor  dennen.  Wordt 
aangetroffen in bossen, heideterreinen, duinen maar ook in stedelijk gebied. 
Periode  van  activiteit:  Kan  het  gehele  jaar worden  gevonden,  het meest  van  het  vroege  voorjaar 
(maart) tot oktober met een piek in april. 
Overwintering: Op diverse soorten naaldbomen. 
Voedsel: Bladluizen. 
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Figuur 81 Harlelijnlieveheersbeestje (links) en 18-vleklieveheersbeestje (rechts) zijn soorten die te boek staan als ‘Bijna in gevaar 
(NT). Beide soorten hebben een voorkeur voor biotopen waarin naaldbomen een belangrijke plaats innemen (foto’s Marc 
Herremans) 
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18‐vleklieveheersbeestje     Myrrha octodecimguttata  
Rode lijst        Bijna in gevaar (NT) 
Waarnemingen       3 waarnemingen 
 
Voorkomen:  Komt  vrij  verspreid  voor  doorheen  Vlaanderen  met  zwaartepunt  in  het  oosten  van 
Vlaanderen.  
Herkenning: 3,5‐5 mm. Halsschild en dekschilden bruinrood met op elk dekschild negen witte vlekken 
waarvan er drie langs de naad staan; de voorste hiervan is karakteristiek kommavormig. 
Biotoop: Komt voor op naaldbomen met een voorkeur voor dennen en te vinden in bossen, heiden, 
duinen en zandverstuivingen. 
Periode van activiteit: Het gehele zomerhalfjaar te vinden zonder duidelijk piek. 
Overwintering: In toppen en onder schors van Grove den. 
Voedsel: Bladluizen. 
 
Gestreept lieveheersbeestje     Myzia oblongoguttata  
Rode lijst        Kwetsbaar (VU) 
Waarnemingen       4 waarnemingen 
 
Voorkomen Soort met een duidelijk zwaartepunt in het oosten van Vlaanderen, in het bijzonder de 
Kempen. 
Herkenning: 6‐9 mm. Makkelijk herkenbaar aan het bruinrode halsschild met brede witte zijranden en 
de bruinrode dekschilden met lichte langgerekte vegen. Kan verward worden met exemplaren zonder 
zwarte stippen van het Oogvleklieveheersbeestje en Harlekijnlieveheersbeestje. 
Biotoop:  Komt  voor op  locaties waar naaldbomen,  in het bijzonder dennen een belangrijke  plaats 
innemen. 
Periode van activiteit: Voornamelijk waargenomen van maart tot oktober met een piek  in april tot 
juni. 
Overwintering: Tussen de bodem of in mos onder grove den. 
Voedsel: Bladluizen. 
 

   
Figuur 82 Foto links: Gestreept lieveheersbeestje waargenomen tijdens nachtvlinderinventarisatie op licht op 21 juni 2017 (Foto 
Lieven Decrick).  Foto rechts: Tijdens diezelfde nacht werden tevens Twaalfvleklieveheersbeestjes aangetroffen (Foto Ralf 
Vandiest )  
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Twaalfvleklieveheersbeestje    Vibidia duodecimguttata 
Rode lijst        Onvoldoende data (DD) 
Waarnemingen       6 exemplaren gemeld werden 
 
Voorkomen: De onverwachte ontdekking van een heuse populatie in het domein vormt ongetwijfeld 
de bijzonderste bijdrage voor deze soortgroep. Deze soort komt in Vlaanderen nauwelijks voor en werd 
sinds 2014 enkele malen waargenomen in het zuiden van de Vlaamse Ardennen, in de regio Kortrijk 
en  in  het  Heuvelland.  Uit Wallonië  is  deze  soort  al  veel  langer  bekend, maar  ook  daar  is  ze  niet 
algemeen. In Huizingen werden 6 exemplaren gevangen, verspreid over verschillende skinnervallen. 
De soort is duidelijk verspreid over het onderzoeksgebied aanwezig.  
Dit betreft de eerste waarneming voor de provincie Vlaams‐Brabant! 
 
Herkenning: 3‐4 mm. Halsschild en dekschilden grotendeels oranjebruin met op elk dekschild zes lichte 
(witte) vlekken. Vier vlekken liggen langs de naad, de tweede daarvan staat iets verder van de naad 
dan  de  anderen.  Vergelijk  met  meeldauwlieveheersbeestje,  tienvleklieveheersbeestje  en 
roomvleklieveheersbeestje die allen opvallend groter zijn. 
Biotoop: Bosranden. 
Periode van activiteit: Geen details beschikbaar 
Overwintering: Geen details beschikbaar 
Voedsel: Meeldauw 
 

 
Figuur 83 Verspreiding van Twaalfvleklieveheersbeestje op UTM-5 niveau. De soort heeft een zeer beperkte verspreiding in 
Vlaanderen en onze waarnemingen betreffen de eerste voor Vlaams-Brabant. (bron: www.waarnemingen.be). 
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4.9.5.2 Conclusies en aanbevelingen 

4.9.5.2.1 Conclusies	
 
Met een soortlijst van 17 verschillende lieveheersbeestjes scoort het onderzoeksgebied goed.  
Een  meer  gerichte  inventarisatie  die  zich  toespitst  op  lieveheersbeestjes  kan  bovendien  nog 
bijkomende  soorten  opleveren.  De  bijzonderste  soorten  zijn  Tweestippelig  lieveheersbeestje, 
Harlekijnlieveheersbeestje,  18‐vleklieveheersbeestje,  Gestreept  lieveheersbeestje  en 
Twaalfvleklieveheersbeestje. 
 
Met Harlekijnlieveheersbeestje, 18‐vleklieveheersbeestje en Gestreept  lieveheersbeestje wordt het 
belang van de aanwezigheid van naaldbomen aangetoond. Het zeldzame Twaalfvleklieveheersbeestje, 
waarvan hier de eerste waarneming voor de provincie Vlaams‐Brabant gemeld wordt, is een indicator 
voor structuurrijke bossen met ontwikkelde bosranden. 

4.9.5.2.2 Aanbevelingen	
 
Het  huidig  gevoerde  beheer  is  reeds  goed  voor  de  aanwezige  soorten  lieveheersbeestjes.  Als 
aandachtspunten kunnen volgende aanbevelingen genoteerd worden;  
 

‐ een  aangepast  bosrandbeheer  waarbij  daar  waar  mogelijk  mantel‐  en  zoomvegetaties 

gecreëerd of behouden worden, tevens het behouden of maken van open plekken in bossen; 

‐ Het  verbinden  van  het  onderzoeksgebied  met  aanpalende  natuurgebieden  via  ‘groene 

corridors’ door bijvoorbeeld het aanplanten van houtkanten en hagen. Best wordt gekozen 

voor streekeigen plantgoed. 

‐ Graslanden dienen best gefaseerd gemaaid worden waarbij ook ruimte is voor ruigere kantjes 
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4.10 Nachtvlinders 

4.10.1 Inleiding & methodiek 
 
Nachtvlinders vormen een soortenrijke groep, met meer dan 2000 soorten in Vlaanderen, waaronder 
circa.  700  soorten  macro‐nachtvlinders.  Binnen  deze  grote  groep  is  er  een  grote  variatie  in 
habitatvoorkeur (van weinig kieskeurige cultuurvolgers tot gespecialiseerde moeras‐ en bossoorten), 
waardplantkeuze (van algen‐ en korstmoseters tot soorten die gebonden zijn specifieke boomsoorten) 
en fenologie (van het vroege voorjaar tot het late najaar).  
 
Een volledige soortenlijst opmaken voor dit gebied zou zeer arbeidsintensief  zijn: daarvoor zouden 
minstens 30 inventarisatiemomenten nodig zijn (nagenoeg wekelijks inventariseren tussen maart en 
november). Binnen dit project werd er dan ook geopteerd om steekproefinventarisaties uit te voeren, 
die ingepland werden in periodes waarin doelsoorten te verwachten waren. 
De inventarisaties vonden plaats op twee nachten.  
Avond 1  van 17 op 18 mei 2017. De temperatuur bedroeg 29°C. De minimumtemperatuur in de 

inventarisatienacht daalde tot 14°C. 
Avond 2  van 20 op 21 juni 2017 De temperatuur bedroeg 31°C. Tijdens de nacht daalde deze 
niet onder 18°C.  
 
Beide nachten waren dus uitermate zacht, met andere woorden: ideale omstandigheden.  
Er werd gewerkt met Skinnervallen met kwikdamplampen (HPL 125W). Deze waren actief vanaf het 
invallen van de duisternis tot zonsopgang. Er werd gebruik gemaakt van bestaande stopcontacten aan 
gebouwen, maar ook van draagbare stroomgenerators (type Honda EU10i) die middenin het domein 
konden worden opgesteld. 
In totaal werd telkens met negen Skinnervallen gewerkt. Deze werden opgesteld op minstens ca. 100m 
van elkaar (zie Figuur 84).  
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Figuur 84 Locaties van de Skinnervallen in het domein van Huizingen. Op locaties 5, 6 en 7 kon gebruik gemaakt worden van de 
aanwezige stopcontacten. Elders werd de stroom voorzien m.b.v. generators. 

 
Op vallocaties 5, 6 en 7 werd gebruik gemaakt van de aanwezige stopcontacten,  terwijl de andere 
vallen per 2 aan telkens een generator werden gekoppeld. Door een technisch probleem werd tijdens 
de  tweede  inventarisatieronde  val  5  verplaatst;  zij  werd  toen  opgesteld  op  100m  ten  zuiden  van 
vallocatie 1. 
In de ochtendschemering werd gestart met het leegmaken van de vallen. Hierbij kregen we de hulp 
van vrijwilligers: Lieven Decrick, Ralph Vandiest, Wouter Mertens en Paul Nuyts. 
Er werden in het kader van dit onderzoek geen vlinders verzameld. Van een beperkt aantal genera 
(bijv. Coleophora, Dioryctria) werden de soorten bijgevolg niet tot op soortniveau gedetermineerd. 
Daarvoor is genitaalonderzoek noodzakelijk.  
Door  te  werken  met  een  serie  van  9  Skinnervallen  konden  op  1  nacht  verschillende  habitats  en 
uithoeken van het domein bemonsterd worden. Hoewel een kwikdamplamp van 125Watt behoorlijk 
fel lijkt, lokt ze voornamelijk vlinders aan die binnen een straal van 25m rond de lamp vliegen, zo blijkt 
uit  onderzoek.  Bijgevolg  kan met  één  val  slechts  een  kleine  steekproef  gevangen  worden  van  de 
nachtvlinderdiversiteit en –aantallen die aanwezig zijn in de omgeving. Precies om die steekproef te 
vergroten,  werden  gelijktijdig  verschillende  skinnervallen  ingezet  op  soms  ver  uit  elkaar  gelegen 
locaties. Aangezien elke val idealiter rond zonsopgang gecontroleerd wordt, werd de limiet gesteld op 
9 skinnervallen. Met één team mensen ’s ochtends meer vallen controleren, is moeilijk haalbaar.  
 
Specifiek voor wespvlinders werd er in de vooravond van 20 juni 2017 ook met feromonen gewerkt. 
Wespvlinders zijn dagactief en  leven mysterieus. Om ze te zien moet gebruik gemaakt worden van 
soort‐specifieke  lokstoffen.  Op  20  juni  werd  getracht  vier  soorten  wespvlinders  te  lokken: 
Wilgenwespvlinder, Eikenwespvlinder, Populierenwespvlinder en Bessenglasvlinder. Voor elke soort 
werd op een locatie, vaak in de buurt van de waardplant, een feromoonval opgehangen (zie Figuur 86). 
Deze werden na 1 uur later gecontroleerd op resultaat.  
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Figuur 85 ’s Ochtends wordt er nauwgezet gecontroleerd welke vlinders zich in de vallen bevinden. (Foto: Lieven Decrick)  

 

 
Figuur 86. Locaties van de feromoonvallen in het domein van Huizingen. Per soort werd 1 feromoonval opgehangen. Tussen 
haakjes het aantal aangetroffen exemplaren in de vooravond van 20 juni 2017.  
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4.10.2 Onderzoeksresultaten 
 

4.10.2.1 Algemeen 
 
Tot 31 december 2016 waren er slechts 13 soorten nachtvlinders uit het provinciedomein bekend, zo 
blijkt uit www.waarnemingen.be. Door twee excursies met een grote zoekinspanning, aangevuld met 
enkele losse waarnemingen staat de teller momenteel op 397 soorten.  
Beide nachten waren warm, wat resulteerde in hoge aantallen nachtvlinders. Vooral tijdens de tweede 
inventarisatieronde lagen de vlinderaantallen zeer hoog (honderden exemplaren per val). Exemplaren 
tellen was nagenoeg onmogelijk: we hebben ons beperkt tot het opmaken van een soortenlijst, waarbij 
zeldzame soorten wel geteld werden.  
 

4.10.2.2 Vergelijking met andere nachtvlinderonderzoeken 
 
In  de  regio  gebeurden  eerder  al  steekproefinventarisaties  in  het  kader  van  andere  provinciale 
projecten. Hierbij werden nachtvlinders onderzocht aan de Steenputbeek (Weikes) in Dworp (2010), 
in  het  Lembeekbos  in  Lembeek  (2014),  aan  de  Rilroheide  in  Dworp,  in  het Maasdalbos  en  in  het 
Hallerbos (2013). Aanvullend gebeurt er in de regio ook nachtvlinderonderzoek in tuinen, met name 
in Alsemberg (Ingrid Piryns, 2007‐2017), in Lembeek (Marianne Mabille & Marie‐José Van Mulders) en 
in Halle (Dirk Maes). Daardoor krijgen we dus een beeld van de nachtvlinderdiversiteit in de regio.  
In het domein werden dan ook een aantal zeldzaamheden gevangen die we er, afgaande op eerdere 
waarnemingen  uit  de  regio,  effectief  verwacht  hadden.  Bonte  beer,  Lindeknotsvlinder,  Schaaruil, 
Witte‐l‐uil  en  Elzenuil  zijn  daarvan  voorbeelden. We  konden  echter  ook  soorten  noteren  die  niet 
eerder  in  Zuid‐West‐Brabant  gezien  waren.  Daaronder  zwervers  zoals  Oranjerode  oogspanner, 
oprukkende soorten zoals Vaal kokerbeertje maar evenzeer habitatspecialisten zoals Zwartrandgrasuil. 
De  verwachting  om  Lindedwergspanner  aan  te  treffen  in  het  provinciedomein  bleek  niet  te  hoog 
gegrepen; nochtans was deze soort niet uit de wijde regio bekend.  
Daarnaast hadden we ook soorten verwacht zoals Tweekleurige tandvlinder (eerder al waargenomen 
aan de Rilroheide), Varenuil en Coureurmotje.  Varenuil is gebonden aan Adelaarsvaren en werd recent 
ontdekt  aan  de  rand  van  het Hallerbos  en  in  het  Lembeekbos.  Coureurmotje  is  een  bladroller  die 
bossen met voorjaarsflora verkiest (met name Speenkruid als waardplant) en eerder in het Maasdalbos 
en (vrij talrijk) in het Lembeekbos werd vastgesteld. Voor al deze soorten vielen de inventarisaties in 
Huizingen op een goed moment en bovendien was de zoekinspanning hoog door de inzet van 9 vallen 
bij goede weersomstandigheden. Desondanks werden deze soorten niet waargenomen. 
Als  we  de  vergelijking  met  het  Zoniënwoud  maken,  kunnen  we  vaststellen  dat  enkele  typische 
beukenbossoorten  ook  in  Huizingen  aanwezig  zijn  (bijv.  Tauvlinder,  Beukentandvlinder),  maar  er 
anderzijds ook opvallende soorten ontbreken. Voorbeelden daarvan zijn Getande spanner (vrij goed 
vertegenwoordigd  langs  de  oostrand  van  Brussel)  en  Zwarte‐l‐vlinder  (een  echte  Zoniënsoort  die 
vooralsnog beperkt lijkt tot de regio Hoeilaart‐Overijse). 
 

4.10.2.3 Bespreking van beheer-en/of beleidsrelevante soorten 

4.10.2.3.1 Parksoorten	
Een deel van het domein van Huizingen kent een parkachtig landschap. Hoewel het voor nachtvlinders 
niet evident is om een selectie parksoorten te maken (die verschilt van de bossoorten), vestigen we 
hieronder de aandacht op twee zeldzame soorten die in Vlaanderen vooral in parkgebieden worden 
waargenomen. Beide zijn gebonden aan linde, een veelvoorkomende boomsoort in parken en dreven.  
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Lindedwergspanner (Eupithecia egenaria) 
De  lindedwergspanner  is  een  grijze  spanner  met  een  spanwijdte  van  21‐23mm:  daarmee  is  de 
Lindedwergspanner één van de grotere dwergspannersoorten in ons land. Naast de grootte zijn ook 
de vleugeltekening, met een typisch ‘dubbel lijntje’ en de achterlijfstekening kenmerkend. De vliegtijd 
loopt van half mei tot eind juni. De rupsen leven op linde. Deze soort verkiest vooral grote bomen als 
waardplant.  
 

 
Figuur 87. Lindedwergspanner (foto: Wouter Mertens) 
 
 

In Vlaanderen staat de Lindedwergspanner als zeer zeldzaam te boek. De laatste jaren is het aantal 
gekende  vindplaatsen  echter  duidelijk  gestegen.  Wellicht  speelt  hier  een  waarnemerseffect. 
Dwergspanners  zijn  moeilijk  herkenbaar  en  bijgevolg  een  allesbehalve  populaire  groep  onder  de 
nachtvlinders.  Wel  staat  vast  dat  deze  soort  nauwelijks  zwerft  en  ze  dus  nagenoeg  enkel  in  het 
voortplantingsbiotoop wordt waargenomen.  
De  lindedwergspanner werd  recent  op  9  locaties  in Vlaanderen waargenomen,  verspreid  over  alle 
provincies behalve Limburg. Deze locaties betreffen voornamelijk oude parken en kasteeldomeinen. 
Bij de opzet van dit project was de Lindedwergspanner dan ook één van de doelsoorten. De eerste 
excursie werd ingepland in functie van de vliegtijd van deze soort. Dat bleek een schot in de roos: in 
totaal werden ca. 20 exemplaren van de Lindedwergspanner genoteerd. In 6 van de 9 vallen werd de 
soort  vastgesteld,  dit  zowel  aan  de  rand  van  het  domein  (val  5)  als  centraal  in  het  domein  (met 
meerdere exemplaren in vallen 8 en 9). 
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Figuur 88. Verspreiding van de Lindedwergspanner in Vlaanderen, 2007-2017 (bron: www.waarnemingen.be)  

 
Lindedwergbladroller (Pammene ignorata) 
Net als de Lindedwergspanner is de Lindedwergbladroller geen gemakkelijk herkenbare soort. Het is 
een eerder kleine bladroller (spanwijdte ca. 11mm) met een grote bleke vlek langs de binnenrand van 
de voorvleugel. De  leefwijze van deze  soort  is  slecht gekend. De  rups  leeft op  linde en volgens de 
literatuur ook op iep. Deze soort wordt in ons land nog minder gemeld dan de Lindedwergspanner. 
Recente meldingen komen vaak uit stedelijk gebied. In het domein van Huizingen werden minstens 4 
exemplaren waargenomen, wat opnieuw wijst op een lokale populatie.  

4.10.2.3.2 Soorten	van	loofbossen	
 
Loofbossen vormen voor nachtvlinders één van de belangrijkste en meest soortenrijke habitats. Zowat 
elke  inheemse  loofboom  heeft  zijn  typische  vlinderfauna.  Zo  vinden we  in  Vlaanderen  een  resem 
nachtvlinders  die  gebonden  zijn  aan  eik,  naast  specifieke  berk‐,  wilg‐,  beuk‐,  populier‐,  iep‐  of 
esgebonden  soorten.  Hieronder  bespreken  we  (in  alfabetische  volgorde)  een  selectie  van  minder 
algemene tot zeer zeldzame soorten die bossen als leefgebied verkiezen.  
 
Beukentandvlinder (Drymonia obliterata) 
De Beukentandvlinder is een grijsachtige tandvlinder die aan de zwarte dwarslijnen goed herkenbaar 
is. Deze soort heeft een gedrongen postuur en harige poten en borststuk, net als andere soorten uit 
hetzelfde genus. De spanwijdte bedraagt 30 tot 40 mm. Zoals zijn Nederlandse naam doet vermoeden 
heeft de soort in West‐Europa een sterke voorkeur voor beuk. In het buitenland is de rups ook al op 
eiken  gevonden.  Deze  soort  vliegt  in  één  generatie  van  mei  tot  augustus.  De  Beukentandvlinder 
overwintert als pop. Net zoals andere tandvlinders kunnen de volwassen exemplaren geen voedsel 
opnemen. De soort komt zeer goed op licht. 
De  Beukentandvlinder  komt  voor  in  Centraal‐  en  Zuid‐Europa  en  Klein‐Azië.  In  België  is  de  soort 
wijdverbreid in de bosrijke regio’s in het zuiden van het land en in de boscomplexen rondom Brussel. 
Hoewel zwervers al in de provincie Antwerpen gezien zijn, breidt deze soort amper uit. In Nederland 
is de soort in Limburg gezien, maar zijn er geen populaties bekend. 
De  verspreiding  van  de  Beukentandvlinder  is  beperkt  tot  de  boscomplexen  rond Halle,  Brussel  en 
Leuven.  Daarbuiten  zijn  er  slechts  enkele  waarnemingen,  noordelijk  tot  Liedekerke  (op  de 
provinciegrens), Grimbergen en Rotselaar. In de grote beukenbossen zoals Hallerbos, Zoniënwoud en 
Meerdaalwoud  is  de  soort  lokaal  ronduit  talrijk.  Daarom werd  ze  ook  opgenomen  op  de  PPS‐lijst 
(Provinciaal Prioritaire Soorten). Tijdens de inventarisatie in juni werden 4 exemplaren waargenomen.  
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Bonte beer (Callimorpha dominula) 
De  combinatie  van  metaalglanzende  voorvleugels  met  witte  en  lichtgele  vlekken  en  rode 
achtervleugels maakt de Bonte beer een onmiskenbare soort. Deze vlinder vliegt in juni‐juli en verkiest 
vochtige, open bossen, natte hooilanden en bosranden. De waardplanten zijn eerder banale soorten, 
zoals  Gewone  smeerwortel,  Koninginnenkruid,  Smeerwortel,  braam,  wilg.  De  Bonte  beer  is  een 
mobiele soort waarvan zwervende exemplaren soms op tientallen kilometers van gekende populaties 
opduiken. In Vlaanderen is de Bonte beer een uitgesproken zeldzame soort. Gekende vindplaatsen zijn 
de  Voerstreek,  het  Zoniënwoud  en  het  Meerdaalwoud.  Precies  omdat  het  merendeel  van  de 
populaties in Vlaams‐Brabant ligt, werd deze soort opgenomen op de PPS‐lijst. 
 

 
Figuur 89. Bonte Beer (foto: Robin Septor) 

 
Elzenuil (Acronicta alni) 
De Elzenuil is een donkergrijze nachtvlinder waarvan de voorvleugels deels zwartachtig getekend zijn 
en de achtervleugels nagenoeg wit. De Nederlandse naam verwijst naar de wetenschappelijke, maar 
is eigenlijk niet goed gekozen. De rupsen zitten vaak op Zwarte els, maar ook wel op berk, hazelaar of 
andere loofbomen, zoals beuk. De vliegtijd van de Elzenuil loopt van mei tot (begin) augustus. Deze 
soort komt vooral voor in vochtige loofbossen in de oostelijke helft van Vlaanderen. In Vlaams‐Brabant 
was de soort bekend uit de boscomplexen in het Hageland (o.a. Walenbos), de Dijlevallei en de bossen 
ten zuidwesten van Brussel (o.a. Hallerbos). De waarnemingen in Huizingen zijn dus niet onverwacht. 
Tijdens de eerste inventarisatienacht werden drie exemplaren gevangen. Wellicht kunnen we spreken 
van een lokale populatie op het domein.  
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Figuur 90. Verspreiding van de Elzenuil in Vlaanderen, 2007-2017 (bron: www.waarnemingen.be) 

 
Zwartrandgrasuil (Apamea epomidion) 
De Zwartrandgrasuil is niet erg gemakkelijk herkenbaar en wordt wel eens verward met de Variabele 
grasuil. Subtiele verschillen in voorvleugeltekening vormen echter harde kenmerken.  
Deze soort staat bekend als bos‐ en bosrandsoort. Ze wordt vooral in loofbossen waargenomen. De 
rups van deze soort heeft diverse grassen als waardplant. Duitse literatuur wijst vooral op Boskortsteel 
(Brachypodium sylvaticum) als voedselplant. In Vlaanderen is de Zwartrandgrasuil een zeer zeldzame 
soort. Er zijn slechts enkele vindplaatsen: in het zuiden van de Vlaamse Ardennen, het Zoniënwoud, in 
de Limburgse Maasvallei en Averbode Bos & Heide. In de nacht van 20 op 21 juni werden 2 exemplaren 
gevangen. Wellicht gaat het om individuen van een lokale populatie.  
 

 
Figuur 91. Zwartrandgrasuil (foto: Lieven Decrick) 
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Ook de volgende drie micro‐nachtvlinders zijn zeldzame bossoorten: 
 
Haagrolmot (Roeslerstammia erxlebella) 
Deze  weinig  opvallende  micro‐nachtvlinder  behoort  tot  een  familie  met  slechts  één 
vertegenwoordiger in ons land. Het is een egaal bruin beestje dat best herkend wordt aan de witte 
pootjes en tweekleurige antennes. De rups mineert: ze leeft in het bladgroen van boomsoorten: berk 
of bij ons vooral winterlinde. De vlinder vliegt in 2 generaties in mei‐juni en in augustus‐september.  
Na  een  periode  van  30  jaar  afwezigheid  in  ons  land  werd  de  soort  vanaf  2012  opgemerkt  op 
verschillende  locaties  in Wallonië en enkele  in Vlaanderen: naast een solitaire waarneming  in Gent 
betreft de enige andere waarneming 6 exemplaren in het Hallerbos op 4 september 2013. Tijdens dit 
project werd 1 exemplaar op licht gevangen in het domein Hanenbos.  
 
Donkere kuifbladroller (Endothenia nigricostana) 
De Donkere kuifbladroller is een blauwzwarte micro‐nachtvlinder met op de voorvleugels een centrale 
gele vlek. De soort vliegt vooral in mei‐juni. Deze bladroller is gebonden aan Bosandoorn en in mindere 
mate Moerasandoorn. In Huizingen vingen we één exemplaar op 18 mei. 
 
Trompetmotje (Alabonia geoffrella) 
Een onmiskenbare en spectaculair ogend motje, ook al bedraagt de spanwijdte slechts 2 cm. Van deze 
bossoort werden de rupsen (in het buitenland) al aangetroffen onder de schors van dood hout. Dat 
kan bijv. gaan om Hazelaar, maar ook om dode braamtakjes waar de rups van het merg leeft.  
Hoewel dood hout en afstervende twijgjes van deze plantensoorten courant in de Vlaamse bossen te 
vinden zijn, komt het Trompetmotje slechts in 3 regio’s in Vlaanderen: het Heuvelland, de Voerstreek 
en Zuid‐West‐Brabant.  In die  laatste  regio  is de soort onder meer bekend uit het Hallerbos en het 
Lembeekbos. In Huizingen vingen we één exemplaar op 18 mei in het Hanenbos.  
 

 
Figuur 92. Trompetmotje (foto: Pieter Vantieghem) 
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Tenslotte bespreken we de volgende bossoorten beknopt: 

 Tauvlinder (Aglia tau): een voorjaarssoort die in Vlaanderen enkel in de grote 

beukenboscomplexen voorkomt (Zoniënwoud, Meerdaalwoud, Hallerbos en Voeren). Op 18 

mei 2017 werden 3 mannetjes gevangen in Huizingen.  

 Brummelspanner (Mesoleuca albicillata): een bont getekende spanner die vooral in vochtige 

bossen voorkomt. De waardplanten zijn braam en framboos. 1 exemplaar genoteerd op 21 

juni 2017 in Huizingen.  

 Grote vierbandspanner (Xanthorhoe quadrifasiata): een zeldzame soort die nergens 

algemeen is. Wordt doorgaans in zeer lage aantallen gevangen; ook in Huizingen 1 ex. 

Ecologie helaas slecht gekend.  

 Koekoeksbloemspanner (Perizoma affinitata): deze aan Dagkoekoeksbloem gebonden 

vlinder komt vooral in vochtige bossen en is nergens in Vlaanderen algemeen. In het domein 

werd 1 exemplaar gevangen op 18 mei 2017.  

 Zwarte‐w‐vlinder (Macaria wauaria): gebonden aan Ribes‐soorten (aalbes, zwarte bes), die 

vaak als ondergroei in vochtige bossen voorkomen. In Huizingen 1 ex. waargenomen op 21 

juni 2017.  

 Geelblad (Ennomos quercinaria): een typische soort voor oudere loofbossen. De rups leeft op 

diverse loofbomen, waaronder eik en beuk. 3 exemplaren werden gevangen op 21 juni (een 

vroege datum in het begin van de vliegtijd). 

 Lindeknotsvlinder (Plagodis dolabraria): een op Vlaams niveau zeldzame soort die echter 

een bolwerk heeft in Zuid‐West‐Brabant. Op 21 juni werden ca. 10 exemplaren genoteerd. 

 Draak (Harpyia milhauseri): een typische soort van oudere loofbossen die nergens algemeen 

is. De rups leeft op eik.  

 Bruine groenuil (Anaplectoides prasina): een zeldzame bossoort waarvan de rupsen leven op 

allerlei lage planten. Wordt in Vlaanderen vooral in vochtige bossen waargenomen.  

 Marmeruil (Polia nebulosa): een eerder zeldzame bossoort in Vlaanderen. Volgens de 

literatuur leeft de rups ondermeer op wilg, braam, framboos en grote brandnetel. Vier 

exemplaren waargenomen in Huizingen.  

 Donkere jota‐uil (Autographa pulchrina): dit broertje van de Gamma‐uil komt in Vlaanderen 

vooral in vochtige loofbossen voor. Ondanks de voorkeur voor schijnbaar banale 

waardplanten zoals brandnetel en een resem soorten uit de familie van de ruwbladigen is de 

soort toch relatief zeldzaam. In Vlaanderen komt de soort erg versnipperd voor. 

 Geellijnsnuituil (Trisateles emortualis): de rups van deze soort leeft van verdorde bladeren 

van vnl. zomereik. In Vlaanderen is de Geellijnsnuituil een wijdverbreide en niet echt 

zeldzame soort. We vermelden ze hier toch omdat we in het domein van Huizingen 

opvallend hoge aantallen vaststelden (tot 5 ex. in een val, terwijl van deze soort doorgaans 

solitaire exemplaren gevangen worden). 

 Bosbessnuituil (Hypena crassalis): een op Vlaams niveau niet echt zeldzame soort, maar wel 

één die strikt gebonden is aan (Blauwe) bosbes. Deze plantensoort komt niet voor op het 

domein, maar wel in het nabije Krabos (bron: www.waarnemingen.be). Van de Bosbessnuituil 

werden 2 exemplaren gevangen op 21 juni 2017. Diezelfde nacht werd ook 1 exemplaar van 

de Bosbesdwergspanner (Pasiphila debiliata) genoteerd, waarvoor bovenstaande uitleg ook 

opgaat. 

 Meibladroller (Capua vulgana): een eerder zeldzame soort waarvan de rupsen leven op 

Blauwe bosbes, Wilde lijsterbes en Zwarte els. Op 18 mei 2017 werd 1 ex. genoteerd in het 

domein.  
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 Azuurbladroller (Spatalistis bifasciana): een blauwzwarte bladroller met gele vleugeltoppen. 

Vroeger zeer zeldzaam, maar de voorbije jaren in steeds meer boscomplexen waargenomen. 

De leefwijze van deze soort is nog niet goed gekend. Volgens sommige bronnen leven de 

rupsen van vruchten van o.a. Sporkehout en kornoelje, maar in Engeland werden rupsen 

aangetroffen tussen dode bladeren van Zomereik en Tamme kastanje. 1 ex. waargenomen 

op 21 juni.  

4.10.2.3.3 Soorten	die	aan	naaldbomen	gebonden	zijn	
 
Witte sparspanner (Thera vetustata) 
De  Witte  sparspanner  vliegt  in  twee  generaties:  in  (voor)zomer  generatie  in  juni  en  een 
najaarsgeneratie in september‐oktober. Zoals de naam aangeeft, is de Witte sparspanner een echte 
naaldboomsoort. Die vinden we onder nachtvlinders wel meer en alle soorten uit het genus Thera zijn 
overigens gebonden aan coniferen. Terwijl de rupsen van de vrij algemene Naaldboomspanner zowel 
op  sparren  als  dennen  kunnen  leven,  is  de Witte  sparspanner  kieskeuriger:  die  is  gebonden  aan 
sparren, met een sterke voorkeur voor zilverspar (Abies alba). Niet meteen een soort die in Vlaanderen 
dus  veel  te  verwachten  is.  Klaarblijkelijk  vertoont de Witte  sparspanner wel  zwerfgedrag want  vrij 
recent werd hij ook aan de Britse lijst toegevoegd, met een waarneming op 9 oktober 2011 in West‐
Sussex. In Vlaams‐Brabant werd de soort al eerder waargenomen. Al in de jaren 1980 waren er diverse 
waarnemingen in de Brusselse Westrand (bijv. Dilbeek, 1985). Recent werd een exemplaar gevangen 
in Tervuren (2014) (zie Veraghtert 2014). In Huizingen vingen we 1 exemplaar in val 8. 
 

 
Figuur 93. Witte sparspanner (foto: Ralph Vandiest) 

 
Dennenbandspanner (Pungeleria capreolaria) 
De  Dennenbandspanner  is  een  bruine  nachtvlindersoort  met  vlekkerige  voorvleugels.  De  centrale 
dwarslijnen begrenzen een donkere middenband. Deze soort toont een sterk gelijkaardige ecologie 
met de Witte sparspanner. Gebonden aan naaldbomen, met dezelfde sterke voorkeur voor Zilverspar. 
De vliegtijd van deze soort loopt van april tot in oktober. De opmars van de Dennenbandspanner is in 
Vlaanderen al langer bezig. De eerste waarneming voor Vlaanderen gebeurde op 1 september 2007. 
Nadien  werd  de  soort  vooral  in  de  oostelijke  provincies  steeds  vaker  vastgesteld;  in  de  grote 
boscomplexen rondom Brussel (zowel het Zoniënwoud als het Hallerbos) kunnen we ten minste vanaf 
2013 van populaties spreken. Lokaal is de soort algemeen.  
In Huizingen werden op 18 mei 3 exemplaren genoteerd. Wellicht  is hier ook een  lokale populatie 
aanwezig.  
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Figuur 94. Dennenbandspanner (foto: Marc Herremans) 

 
Spardwergspanner (Eupithecia abietaria) 
Naast  de  in  Vlaanderen  algemene  Fijnspardwergspanner  werd  in  Huizingen  nog  een 
naaldboomgebonden  dwergspanner  gevangen:  de  Spardwergspanner.  Deze  soort  is  beduidend 
zeldzamer dan voornoemde soort. Het is een vrij grote dwergspanner waarvan de vette middenstip 
een belangrijk kenmerk is. De vliegtijd loopt van mei tot juli. In Vlaanderen komt de Spardwergspanner 
wijdverbreid voor, met recente meldingen van Zuid‐West‐Vlaanderen tot in Noord‐Limburg. Steevast 
wordt de soort in zeer lage dichtheden waargenomen (doorgaans solitaire exemplaren). In Huizingen 
werden 2 exemplaren gevangen.  
 
Geoogde langsprietmot (Nemophora ochsenheimerella) 
De  Geoogde  langsprietmot  lijkt  enigszins  op  de  veel  algemenere  Geelbandlangsprietmot.  De  gele 
tekening op de voorvleugel verschilt echter. Net als de Dennenbandspanner en de Witte sparspanner 
is dit een soort met een uitgesproken voorkeur voor Zilverspar. De rups overwintert en maakt een 
kokertje van strooisel en schors. In Vlaanderen werd de soort na 2000 op niet meer dan 10 locaties 
gezien. De enige andere Vlaams‐Brabantse vindplaats is het Arboretum van Tervuren. In het domein 
van Huizingen werden drie exemplaren waargenomen op 18 mei. Dit wijst opnieuw op een  lokale 
populatie.  
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Figuur 95. Geoogde langsprietmot (foto: Wouter Mertens) 

 
Sparrendwergbladroller (Pammene ochsenheimeriana) 
Van deze zeer zeldzame soort zijn er verspreide waarnemingen over Vlaanderen;  in Wallonië  is de 
Sparrendwergbladroller algemener. De rupsen  leven op diverse naaldbomen: zilverspar,  fijnspar en 
grove den. Het ziet ernaar uit dat deze soort ook een voorkeur heeft voor (zilver)spar, aangezien ze in 
de Kempen totaal ontbreekt. In het domein van Huizingen werd 1 exemplaar gevangen op 18 mei.  In 
dezelfde week werd ook 1 exemplaar in Tienen waargenomen. Opmerkelijk, omdat de soort na 1980 
niet meer in de provincie was gemeld.  
 

 
Figuur 96. Sparrendwergbladroller (foto: Wim Veraghtert)  
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Figuur 97. Verspreiding van de Sparrendwergbladroller in Vlaanderen (2000-2017).  

4.10.2.3.4 Wespvlinders	
 
In de vooravond van 20 juni 2017 werden voor vier soorten wespvlinders feromoonvallen uitgehangen 
(zie  Figuur  86).  Op minder  dan  2  uur  tijd  konden  drie  van  de  vier  doelsoorten  gevangen worden: 
Eikenwespvlinder (5 exemplaren), Populierenwespvlinder en Bessenglasvlinder (telkens 1 exemplaar). 
Enkel de feromoonval voor Wilgenwespvlinder  leverde geen resultaat op, maar uit deze eenmalige 
poging kan niet geconcludeerd worden dat de soort niet voorkomt in het domein. De Bessenglasvlinder 
die aan de zuidrand van het domein werd waargenomen, is mogelijk afkomstig uit de aangrenzende 
tuinen; deze soort verkiest vaak bessenstruiken (aalbes) in tuinen als waardplant.  
Verder kunnen soorten als Hoornaarvlinder, Elzenwespvlinder en Frambozenglasvlinder nog verwacht 
worden in het domein. Voor deze soorten was een avondinventarisatie eind juni echter niet optimaal.  

4.10.2.3.5 Overige	zeldzaamheden	
 
Spaanse vlag (Euplagia quadripunctaria) 
In de provincie Vlaams‐Brabant is de Spaanse vlag de voorbije decennia zo sterk toegenomen dat ze 
nauwelijks nog als zeldzaamheid  te beschouwen  is. Aangezien de soort echter  is opgenomen  in de 
bijlagen van de Habitatrichtlijn, blijft het een beleidsrelevante soort. De vliegtijd van deze soort loopt 
van begin juli tot in september.  
 
Tijdens de inventarisatie van 18 mei 2017 werd een rups van de Spaanse vlag aangetroffen die zich 
verschool in een eierkarton aan de buitenzijde van een nachtvlinderval. Een opmerkelijke waarneming: 
dat rupsen van nachtvlinders ook worden aangetrokken door licht, gebeurt af en toe, maar zeker niet 
courant. Bovendien staat het aantal recente rupsenwaarnemingen van Spaanse vlag in schril contrast 
met  de  veelheid  aan  waarnemingen  van  imago’s.  Tijdens  een  specifiek  project  werd  er  in  2016 
opgeroepen om uit te kijken naar rupsen van Spaanse vlag (Veraghtert 2017), maar dat leverde geen 
enkele  waarneming  op!  In  2017  werden  er  toch  enkele  rupsenwaarnemingen  verricht.  Net  als  in 
andere jaren waren dit vaak tuinwaarnemingen, veelal van rondkruipende rupsen die op zoek waren 
naar een verpoppingsplek. In Huizingen werd de rups aangetroffen op een open plek in het bos, lokaal 
het amfitheater genoemd, waar in de zomer Adelaarsvaren dominant is (op figuur 1 is dit locatie 3). 
Adelaarsvaren is geen waardplant voor Spaanse vlag, maar anderzijds groeien er in de bosrand en langs 
de wegberm aldaar een variatie aan planten die wel als waardplant in aanmerking komen (bijv. braam). 
Over  de  precieze waardplantkeuze  van  Spaanse  vlag  in  Vlaams‐Brabant  bestaan  nog  vragen. Deze 
waarneming  illustreert  alleszins  dat  open  plekken  in  bossen  ook  in  Vlaams‐Brabant  een  geschikt 
voortplantingsbiotoop vormen.  
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Figuur 98. Rups Spaanse vlag (foto: Wouter Mertens) 

 
Vaal kokerbeertje (Eilema caniola) 
Deze  soort  is  een  relatieve  nieuwkomer  in  Vlaanderen.  De  voorbije  tien  jaar  is  deze  zuidelijke 
cultuurvolger  sterk  in opmars. De kolonisatie  van Vlaanderen verloopt daarbij  van west naar oost. 
Waarnemingen in Vlaams‐Brabant zijn totnogtoe in aantal beperkt, al wordt verwacht dat de soort nog 
gaat toenemen. De rupsen leven van algen en korstmossen op een stenige ondergrond. Op 21 juni 
2017 werd 1 exemplaar genoteerd.  
 
Oranjerode oogspanner (Cyclophora pupillaria) 
Op  21  juni  2017  werd  in  één  van  de  vallen  een  exemplaar  van  de  Oranjerode  oogspanner 
waargenomen. Deze eerder zuiderse soort staat bekend om zijn zwerfgedrag en wordt in Vlaanderen 
maar zelden gezien. Sinds enkele jaren is een kleine populatie aanwezig nabij Gent. Het exemplaar van 
Huizingen beschouwen we dan ook als een zwerver.  
 

4.10.2.4 Nevenvangsten (andere soortgroepen) 
 
Op het UV‐licht van skinnervallen komen steevast ook andere insecten af. Hoewel het onmogelijk is 
om,  zeker  op  warme  (en  dus  drukke)  nachten,  alle  langpootmuggen,  schietmotten,  kevers, 
gaasvliegen, etc. te determineren of te documenteren, wordt in de mate van het mogelijke toch gelet 
op deze soortgroepen. Dat leverde onder meer de volgende bijzondere soorten op.  
 

4.10.2.4.1 Schietmotten	(kokerjuffers)	
Hoewel de kennis over schietmotten bij de inventariseerders eerder beperkt is, werden 7 soorten in 
de  lichtvallen  genoteerd.  Het  gaat  vooral  om  algemene  soorten,  maar  we  vermelden  2  minder 
algemene kokerjuffers: Athripsodes albifrons en Sericostoma personatum (beide bevestigd door Koen 
Lock). A.  albifrons  is  een  zeldzame  soort met  verspreide  vindplaatsen  tussen  Kortrijk  en Genk. De 
meeste vindplaatsen liggen in de Leemstreek. S. personatum vertoont eveneens een gefragmenteerd 
verspreidingspatroon in Vlaanderen, met vindplaatsen in de Vlaamse Ardennen, in de regio Halle, het 
Dijleland en de Maasvallei.  

4.10.2.4.2 Overige		
Als interessante lichtvangsten vermelden we:  

‐ Grijze schorsboktor (Mesosa nebulosa): staat als zeldzaam te boek; één exemplaar op 18 mei. 

‐ Grote glimworm (Lampyris noctiluca): geen zeldzame soort, maar altijd vermeldenswaardig.  
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‐ De langpootmuggen Tipula trifascingulata en T. truncorum (resp. zeer zeldzaam en 

zeldzaam), beide gefotografeerd op 21 juni en nadien gedetermineerd door Kris Peeters.  

‐ Reuzenlangpootmug (Tipula maxima): deze zeldzame soort is gebonden aan bronbeekjes in 

bossen.  

Voor de volledigheid vermelden we vangsten van Noordse kakkerlak (Ectobius lapponicus; det. Lieven 
Decrick),  de  Kameelhalsvlieg  Phaeostigma  notata  (det.  Koen  Lock  op  basis  van  foto  op 
www.waarnemingen.be) en de Bruine gaasvlieg Drepanepteryx phalaenoides.  
 

4.10.3 Conclusies en aanbevelingen 
 

4.10.3.1 Conclusies 
 
Op basis van twee steekproefinventarisaties waarbij bijna 400 soorten werden vastgesteld, kunnen we 
stellen  dat  het  domein  van  Huizingen  een  gevarieerde  nachtvlinderfauna  herbergt.  Van  de 
Lindedwergspanner  werd  vastgesteld  dat  er  een  grote  populatie  op  het  domein  aanwezig  is  en 
daarmee werd één van de verwachtingen van het project ingelost. Verder bleek dat het domein ook 
nieuwe bossoorten voor de regio herbergt, met name Zwartrandgrasuil, maar dat anderzijds enkele 
verwachte soorten zoals Varenuil afwezig bleken. Opmerkelijk is het aantal zeldzame soorten dat aan 
naaldbomen gebonden is (vnl. sparren, met name Zilverspar).  
 

4.10.3.2 Aanbevelingen 
 
Beheeraanbevelingen voor nachtvlinders zijn niet evident. Temeer omdat van veel zeldzame soorten 
de  leefwijze  allesbehalve  goed  gekend  is  (voor  een discussie  ten  gronde,  zie Veraghtert & Merckx 
2014).  Voor  nachtvlinders  zijn  inheemse  boomsoorten  onontbeerlijk.  Zo  vinden  we  kenmerkende 
soorten op bijv. (zomer)eik, berk, beuk, wilg, populier, linde, iep, etc. Specifiek voor het domein komen 
beuk,  zomereik,  esdoorn,  berk  en  wilg  naar  voren  als  belangrijke  boomsoorten,  naast  linde.  Het 
behoud van grote, oude lindes is essentieel voor bijzondere soorten als Lindedwergspanner.  
In het parkachtige Arboretumdeel van het domein (omgeving vallocaties 8 en 9) blijkt de diversiteit 
aan (uitheemse) naaldbomen, zoals zilverspar, zelfs bijzondere nachtvlinders te herbergen. Hoewel de 
waarde van dergelijke bomen vanuit natuurbehoudsperspectief vaak niet hoog wordt ingeschat, kan 
het behoud ervan dus ook voor aanwezige nachtvlinders een meerwaarde blijken. Voor uitheemse 
loofbomen geldt dat echter niet.  
 
Verder  is  een  insectgericht  bosbeheer,  met  aandacht  voor  open  plekken  in  het  bos  en  mantel‐
zoomvegetaties met een variatie aan inheemse struiken, positief voor nachtvlinders.  
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4.11 Planten 
 

4.11.1 Inleiding 
In  het  domein  van  Huizingen  werden  in  het  verleden  verschillende  streeplijsten  opgemaakt  door 
plantenkenners uit de streek op IFBL‐hokniveau. Zo werden in 1943 in totaal 191 soorten opgetekend 
in  het  gebied,  in  1984 werd  een  lijst  opgemaakt  van  236  soorten  en  in  2005 werden 170  soorten 
genoteerd. Ons onderzoek focuste zich op het terug vinden van de zeldzame soorten uit de oude lijsten 
en het  in  kaart  brengen  van  “de oudbosplanten”  in  het  domein. Ook de  invasieve  exoten werden 
vastgelegd zodat indien nodig actie kan ondernomen worden.  
 

4.11.2 Onderzoeksresultaten 
In 2017 werd het domein van Huizingen en Hanenbos 2 keer bezocht voor een gerichte zoektocht naar 
planten (24/04 en 21/06).  Jan Janssen, René Marcelis en Chris Decaluwé van de plantenwerkgroep 
Zuid‐West‐Brabant inventariseerden mee en konden voor enkele bijzondere vondsten van vroeger de 
exacte  locatie  aanduiden.  Tijdens  het  terreinwerk  voor  insecten werden  ook  systematisch  planten 
genoteerd,  daar  ze  vaak  belangrijk  zijn  als  waardplant.  In  totaal  werden  302  plantensoorten 
waargenomen  in  het  domein  in  2017.  Zonder  de  aanplanten mee  te  rekenen,  komen we  aan 293 
soorten. Indien we alle plantengegevens van het domein (1943‐2017) samen nemen, komen we aan 
409 soorten. Dit geeft aan dat er heel wat soorten momenteel verdwenen zijn uit het domein en plaats 
maakten voor nieuwe soorten.  
 
In Bijlage 8.8.1 zitten een  tabel met alle waargenomen soorten van 1943  tot 2017. Per  soort  is de 
datum van de eerste waarneming en van de laatste waarneming toegevoegd. Verder geeft de tabel 
info over de Rode‐Lijstcategorie, de herkomst (inheems, ingeburgerd, incidentele import, invasief), of 
het om een oudbosplant gaat en de indicatorwaarde van de soort. Tenslotte werd de code van het 
Natura 2000 habitat toegevoegd indien het om eens kensoort of sleutelsoort gaat van dat habitat en 
wordt aangegeven welke soorten oorspronkelijk werden aangeplant in het gebied.  
 

Tabel 19 geeft een overzicht van het aantal soorten, aantal Rode‐Lijstsoorten, aantal oudbosplanten, 
aantal exoten en aantal  invasieve exoten per  jaar dat er geïnventariseerd werd  (1943, 1984, 2005, 
2017). Daarnaast werd telkens ook het totaal aantal soorten berekend.  
 
Tabel 19 Overzicht van het aantal soorten, aantal Rode-Lijstsoorten, aantal oudbosplanten, aantal exoten en aantal invasieve 
exoten in 1943, 1984, 2005, 2017 en in de periode 1943-2017. 

  1943  1984  2005  2017  Totaal 

Aantal soorten   191  236  170  293  409 
Aantal RL‐soorten  11  4  1  9  22 
Aantal oudbosplanten  15  18  17  32  36 
Aantal exoten  5  20  9  35  53 
Aantal invasieve exoten  0  4         3       11  13 

 

4.11.2.1 Aantal soorten 
 
Uit Tabel 19 zouden we kunnen afleiden dat het aantal soorten in het domein sterk is toegenomen. 
Het aantal waargenomen soorten wordt echter sterk beïnvloed door de  inventarisatiegraad en het 
domein werd wellicht nog nooit zo intensief onderzocht als in 2017. We moeten dus voorzichtig zijn 
met de interpretatie van de soortenrijkdom. In 2005 werden er maar 170 soorten genoteerd wat te 
wijten  was  aan  een  hevig  onweer  op  de  dag  van  de  streepexcursie,  waardoor  de  inventarisatie 
vroegtijdig werd afgebroken (mond. med.).  
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Uit het totaal aantal soorten leiden we ook af dat er een heel aantal soorten (117) niet meer werden 
waargenomen in het domein in 2017. Heel wat indicatorsoorten voor heischrale bodem die in 1943 in 
het domein voorkwamen, werden al in 1984 niet meer waargenomen in het domein (zie 1.2.2.2 Rode‐
Lijstsoorten).  
 

 
Figuur 99 Tandjesgras werd in 2017 voor het eerst waargenomen in het domein, in het speelgazon van het Hanenbos. © 
Kristine Wuyts 

 

4.11.2.2 Rode -Lijstsoorten 
Er werd gebruik gemaakt van de Rode Lijst vaatplanten voor Vlaanderen van Van Landuyt & Vanhecke 
(2006).  Van  de  22  waargenomen  Rode‐Lijstsoorten  (1943‐2017)  zitten  er  4  in  de  categorie 
“Kwetsbaar”, 14 in de categorie “Achteruitgaand” en 4 soorten zijn “Zeldzaam”. In 2017 werd er geen 
enkele  soort  uit  de  categorie  “Kwetsbaar”  meer  waargenomen,  enkel  6  soorten  uit  de  categorie 
“Achteruitgaand” en 3 soorten uit de categorie “Zeldzaam”.  
 
Het is opvallend dat het aantal Rode‐Lijstsoorten in het domein het hoogst was in 1943. Een hele reeks 
indicatoren  voor  voedselarme  bodem  die  momenteel  op  de  Rode  Lijst  staan,  werden  toen  nog 
waargenomen  in het domein: Hengel, Grasklokje, Tormentil,  Eénjarige hardbloem, Hondsviooltje, 
Gevlekte orchis, Grote tijm, Amandelwolfsmelk. Wellicht had het domein vroeger meer oppervlakte 
aan graslandvegetaties en waren die graslanden veel schraler.  
Een opvallende nieuwe vondst in 2017 is Tandjesgras, een soort die nooit eerder in het domein werd 
gezien. Deze indicator voor heischrale graslanden werd op het speelveld van het domein Hanenbos 
waargenomen.  Deze  soort  werd  daar  wellicht  jaren  over  het  hoofd  gezien,  omdat  het  terrein 
regelmatig  gemaaid  wordt  en  de  soort  pas  afgereden  moeilijk  herkenbaar  is.  Ook  spelen  daar 
regelmatig kinderen, waardoor de plantenwerk‐groep vaak niet de mogelijkheid had om in dit gazon 
te gaan zoeken. 
 
Het aantal Rode‐Lijstsoorten is met 9 soorten in 2017 vrij hoog omdat het domein intensief onderzocht 
werd. De meeste Rode‐Lijstsoorten werden echter  in  zeer  kleine aantallen waargenomen.  In  2017 
werd nog een nieuwe Rode‐Lijstsoort voor het domein ontdekt die eveneens een oudbosplant is: Witte 
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rapunzel.  In  Bijlage  8.8.2  worden  de  waargenomen  Rode‐Lijstplanten  van  het  domein  op  kaart 
weergegeven.  
 

4.11.2.3 Oudbosplanten 
Oudbosplanten  hebben  een  binding  met  oude  bossen  omdat  ze  recente  bossen  moeilijk  kunnen 
koloniseren.  De  verbreiding  van  oudbosplanten  verloopt  moeizaam  en  bovendien  is  de 
habitatkwaliteit  in  recente  bossen  zodanig  gewijzigd  dat  de  kieming,  rekrutering  en  groei  van 
oudbosplanten er belemmerd wordt. Zowel de moeizame verbreiding als de slechtere habitatkwaliteit 
spelen  een  rol, maar meestal  is  de  eerste  factor  belangrijker  dan  de  tweede.  Veel  oudbosplanten 
hebben namelijk  relatief grote zaden, die niet ver van de moederplant geraken, of verbreiden zich 
voornamelijk  door  vegetatieve  groei  (bijvoorbeeld  via  wortelstokken).  Uitzonderingen  hierop  zijn 
varensoorten, waarvoor de kwaliteit van recente bossen een grotere beperking is dan de verbreiding 
via  sporen. Oudbosplanten hebben doorgaans ook kortlevende zaden waardoor ze een ongunstige 
periode,  bijvoorbeeld  een  ontginning,  niet  kunnen  overbruggen.  Hoewel  vele  oudbosplanten  niet 
bijzonder  zeldzaam  zijn  en  er  nauwelijks  oudbosplanten  op  de  Rode  Lijst  staan,  verdienen  ze 
bescherming of een aangepast beheer. Door hun geringe kolonisatie‐vermogen zijn oudbosplanten 
immers bijzonder kwetsbaar: als ze eenmaal uit een bos verdwenen zijn, kan het tientallen jaren tot 
zelfs eeuwen duren voor ze het bos terug koloniseren. Kolonisatie is bovendien enkel mogelijk als de 
bebossing  of  herbebossing  aansluit  bij  bossen  waar  nog  steeds  oudbosplanten  aanwezig  zijn  (De 
Keersmaeker et al., 2010).  
De classificering van de oudbosplanten gebeurde op basis van de floradatabank.  
We splitsten de oudbosplanten op in een aantal categorieën naargelang hun habitatvoorkeur.  
Tabel 20 geeft een overzicht van de oudbosplanten van bronnen en kwelpleken en de oudbosplanten 
van droge voedselrijke bodem. Deze soorten worden in bijlage 8.8.3 op kaart weergegeven.  
 
Tabel 20 Oudbosplanten van bronnen en kwelplekken en oudbosplanten van droge voedselrijke bossen, met het aantal 
vindplaatsen in 2017 tussen haakjes. 

Bronnen en kwelplekken 

Hangende zegge (2) 

Paarbladig goudveil (1) 

Droge voedselrijke bossen 

Mannetjesvaren (2) 

Bosgierstgras (10) 
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Figuur 100 Vingerhelmbloem wordt al sinds 1984 in het domein van Huizingen waargenomen © Kurt Boux 

 
Tabel 21 geeft een overzicht van de oudbosplanten op basische bodem en oudbosplanten op matig 
voedselrijke bodem. De soorten worden in Bijlage 8.8.3 op kaart weergegeven.  
  
Tabel 21 Oudbosplanten van basische bodem en van matig voedselrijke bodem met het aantal vindplaatsen tussen haakjes. 

Bossen en struwelen op basische bodem 

Boskortsteel (4) 

Daslook (15) 

Bosbingelkruid (6) 

Wilde hyacint (30) 

Bossen en struwelen op matig voedselrijke bodem 

Groot heksenkruid (12) 

Vingerhelmbloem (1) 

Bosandoorn (11) 

Penningkruid (2) 

Ijle zegge (12) 

 
Tabel 22 geeft een overzicht  van de waargenomen oudbosplanten op voedselarme bodems en op 
voedselarme  tot  matig  voedselrijke  bodems.  In  bijlage  8.8.3  worden  deze  soorten  in  op  kaart 
weergegeven. 
 
Tabel 22 Oudbosplanten van voedselarme bodem en van voedselarme tot matig voedselrijke bodem met het huidige aantal 
vindplaatsen in het domein tussen haakjes. 

Bossen en struwelen op voedselarme bodem 

Muskuskruid (5) 

Boszegge (18) 

Gewone salomonszegel (19) 

Lelietje‐van‐dalen (2) 

Donkersporig bosviooltje (2) 

Bossen en struwelen op voedselarme tot matig voedselrijke bodem 

Bosanemoon (19) 

Wilde narcis (2) 
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Slanke sleutelbloem (3) 

Eenbes (1) 

Witte rapunzel (1) 

Bosereprijs (4) 

Gele dovenetel (5) 

Wijfjesvaren (3) 

 
Tabel 23 geeft een overzicht van de waargenomen oudbosplanten op zure bodems.  In bijlage 8.8.3 
worden deze soorten op kaart weergegeven.  
 
Tabel 23 Oudbosplanten op zure bodem met het huidige aantal vindplaatsen in het domein tussen haakjes 

Witte klaverzuring (9) 

Dalkruid (10) 

Smalle stekelvaren (1) 

Ruige veldbies (11) 

Grote veldbies (2) 

Hulst (3) 

 
Het aantal oudbosplanten in het domein is duidelijk toegenomen. Dit hangt samen met het verbossen 
van het domein en de hieraan gekoppelde afname van Rode‐Lijstsoorten van graslanden. In 2017 werd 
zelfs nog een nieuwe oud‐bosplant voor het domein waargenomen, die ook op de Rode  lijst staat: 
Witte rapunzel.  
 

4.11.2.4 Invasieve exoten 
In bijlage 8.8.4 wordt op kaart een overzicht gegeven van de waargenomen invasieve exoten in het 
domein in 2017. Het domein van Huizingen heeft als hoofdfunctie recreatie en aanplanten van exoten 
spelen hierin een rol. Soorten als Amberboom, Amerikaanse tulpenboom en Anna Paulowniaboom 
hebben  een  esthetische  rol  in  het  domein.  Ingeburgerde  soorten  zoals  bijvoorbeeld  Oranje 
havikskruid,  Muurleeuwenbek  en  Canadese  fijnstraal  zijn  zo  alomtegenwoordig  in  Vlaanderen 
(ingeburgerd) dat we er soms niet meer bij stil staan dat het exoten zijn. Soorten die we vooral uit 
aanplanten kennen en zelden verwilderen (incidentele import) zijn bijvoorbeeld Rode ribes en Gewone 
zilverspar.  
 
In 2017 werd een nieuwe exoot voor het domein ontdekt die op de  lijst staat van de “opkomende 
soorten” en op waarnemingen.be in het ”Waarschuwingssysteem Invasieve exoten” is opgenomen. De 
Moeraslantaarn  of Moerasaronskelk  (Lysichyton  americanus)  werd  pas  voor  het  eerst  in  het  wild 
waargenomen  in  België  in  2006. De  soort werd wel  vaak  in  tuinen  aangeplant.  De  soort werd  tot 
hiertoe nog maar op 8 locaties in Vlaanderen waargenomen. 
 
De Moeraslantaarn werd waargenomen in het bronbos ten zuiden van het domein. Moerasaronskelk 
vestigt zich in min of meer ongestoorde habitats zoals broekbossen. De enige vereiste van deze plant 
is een waterverzadigde, organische bodem. Hier kunnen dichte populaties gevormd worden waarbij 
de  inheemse  vegetatie  verdrongen  wordt.  De  plant  verspreidt  zich  voornamelijk  via  zaden,  de 
vegetatieve  groei  gaat  traag.  Daardoor  is  de  verspreiding  relatief  eenvoudig  tegen  te  gaan,  maar 
nazorg is aanbevolen. De zaden zijn nog 9 jaar vruchtbaar nadat ze van de vrucht verwijderd werden. 
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Figuur 101 Met zijn grote, vlezige bladeren is Moeraslantaarn onmiskenbaar. © Ilf Jacobs 

 
 
Tenslotte  zijn  er  de  “invasieve  exoten”,  exoten  die  door  vestiging  en  verspreiding  schade  kunnen 
veroorzaken aan hun omgeving. Dit kan gaan om een negatieve impact op de natuur, volksgezondheid 
en/of infrastructuur. In het domein van Huizingen werden in totaal (1943‐2017) 13 invasieve exoten 
waargenomen. In 1943 werd nog geen enkele invasieve plant genoteerd. Het aantal invasieve exoten 
is net zoals in de rest van Vlaanderen hard toegenomen.  
Tabel 24 geeft een overzicht van de invasieve exoten en het aantal waarnemingen in het domein van 
2008  tot  2017.  Late  guldenroede,  een  soort  die  vaak  op  braakliggende  terreinen  woekert  in 
Vlaanderen,  werd  enkel  in  1984  waargenomen  in  het  domein.  Robinia  werd  in  1984  en  2005 
waargenomen, maar werd in 2017 niet meer gezien.  
 

 
Figuur 102 Klein springzaad is een ingeburgerde invasieve exoot die algemeen is in Vlaanderen, in de beukenbossen van het 
Zoniënwoud is deze soort zeer algemeen. © Pieter Vanormelingen 
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Tabel 24 Overzicht van de invasieve exoten die van 2008 tot 2017 werden waargenomen in het domein van Huizingen, met het 
aantal waarnemingen tussen haakjes. De soorten van de zwarte lijst, werden in het vet aangeduid 

Vlakke dwergmispel (1) ‐  

Japanse duizendknoop (1)  

Klein springzaad (12) 

Schijnaardbei (4) 

Laurierkers (1) 

Amerikaanse vogelkers (1) 

Amerikaanse eik (3) 

Pontische rododendron (5) 

Bezemkruiskruid (1) 

 
Het  merendeel  van  de  exoten  werd  slechts  op  één  plaats  waargenomen  en  er  kan  dus  nog  snel 
ingegrepen worden om de soort terug te dringen.  
 
Klein springzaad is wijder verspreid in het domein en ook in veel 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. 
Ook Schijnaardbei  is een soort die bijna uitsluitend  in habitats voorkomt 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). 
Slechts 2 van de invasieve exoten in het domein (Japanse duizendknoop en Amerikaanse vogelkers) 
staan op de  “Zwarte  lijst” en  zijn  soorten die de natuur  zwaar belasten. Die  soorten  zijn over het 
algemeen  erg  problematisch  in  België  en  in  andere  Europese  landen,  en  hun  negatieve  impact  is 
duidelijk  gedocumenteerd  in  de  wetenschappelijke  literatuur.  Ze  vormen  een  bedreiging  voor  de 
biodiversiteit en voor ecologisch waardevolle gebieden.  
 
Japanse  duizendknoop  is  zeer  moeilijk  te  bestrijden  en  er  werden  nog  steeds  geen  effectieve 
oplossingen gevonden om de plant volledig weg te krijgen. Het enige wat je kan doen is er voor zorgen 
dat de plant zich niet verder verspreidt, door te zorgen dat de plant niet samen met de omringende 
vegetatie wordt gemaaid en er op die manier geen fragmenten van de plant bij het maaien verspreid 
worden.  
 
Amerikaanse  vogelkers  vormt  voornamelijk  een  probleem  op  voedselarme,  zure  zandgrond.  De 
oppervlakte waar deze soort een probleem kan vormen in het domein is dus beperkt. Dit betekent dat 
de bestrijding haalbaar is, hoewel het volledig verwijderen van Amerikaanse vogelkers hoe dan ook 
tijd  en  geld  kost.  Het  belangrijkste  knelpunt  bij  het  beheer  van  Amerikaanse  vogelkers  vormt  de 
constante  hergroei  vanuit  de  zaadbank  en  de  gemakkelijke  herintroductie  via  zaadverspreidende 
vogels. De bomen dragen zaad vanaf tien jaar oud, de zaadproductie wordt maximaal vanaf 30 jaar. 
Een jaarlijkse verwijderingsactie van zaailingen en het voorkomen dat planten in bloei komen, behoren 
dan ook vaak tot het reguliere, mitigerende beheer. 
 
Laurierkers verwildert vaak vanuit nabijgelegen aanplanten. Momenteel is de verspreiding in ons land 
eerder beperkt doordat bloei en afrijping van de vruchtjes slechts in geringe mate voorkomen in ons 
klimaat.  In  het  domein  van  Huizingen  werd  slechts  één  verwilderde  zaailing  gevonden.  Kleine 
exemplaren kunnen eenvoudig worden uitgetrokken. Dit wordt sterk aangeraden om te voorkomen 
dat deze voorlopig nog zeldzame exoot zich verder zal verspreiden. 
 
Amerikaanse eik vormt een brede en dichte kroon, waardoor de soort in bossen andere boomsoorten 
verdringt en geen ondergroei toelaat. Insecten vinden geen geschikt biotoop in afgevallen bladeren 
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gezien de onaangename afbraakproducten; bladeren verteren bijgevolg niet goed waardoor er vaak 
een arme flora en fauna aanwezig is onder Amerikaanse eik. De soort kan zich spontaan meestal slechts 
over een geringe afstand verspreiden. Om deze redenen wordt Amerikaanse eik enkel bestreden in 
bossen met een hoofddoelstelling natuur waar de soort en andere exoten een relatief groot aandeel 
vormen van het bosbestand. In het recreatiedomein van Huizingen is de oppervlakte aan Amerikaanse 
eik beperkt en vormen Amerikaanse eiken geen bedreiging voor de biodiversiteit.  
 
Bezemkruiskruid is een soort van de “Bewakingslijst”. In onze buurlanden blijkt de soort een probleem 
te  vormen, maar  in België wordt  ze niet  als problematisch beschouwd hoewel  ze hier  al  jarenlang 
wijdverspreid aanwezig is.  
 
Het verwijderen van Pontische rododendron kan in een park ter discussie worden gesteld, omdat het 
behoort tot de cultuurhistorische elementen van een park. 
 
 

4.11.3 Conclusies en aanbevelingen 
 

4.11.3.1 Conclusies 
De  bosvegetaties  in  het  domein  van  Huizingen  zijn  op  de  meeste  plaatsen  mooi  ontwikkeld.  De 
intensieve inventarisatie van het domein in 2017 leverde een nieuwe oudbosplant en Rode‐Lijstsoort 
op  voor  het  domein:  Witte  rapunzel.  Dit  geeft  aan  dat  er  plaatsen  zijn  in  het  domein  waar 
normaalgezien bijna  niemand  komt. Ook de bronbosvegetatie  is  goed  afgesloten  van het  publieke 
gedeelte en kan zich ongestoord ontwikkelen.  
De  graslandvegetaties  zijn  door  de  recreatiefunctie  van  het  domein  gedegradeerd  en  ook  de 
paardenweide is door verkeerd beheer verruigd.  
Het aantal invasieve exoten in het domein neemt toe, maar de verspreiding blijft voorlopig beperkt.  
 

4.11.3.2 Aanbevelingen 
‐ Ecologisch gazonbeheer in de recreatieve graslanden zal de biodiversiteitswaarde van het 

domein sterk doen toenemen.  

‐ De paardenweide zou door een maaibeheer met nabegrazing kunnen omgezet worden naar 

een bloemrijk grasland.  

‐ Het bestrijden van de beperkte hoeveelheid Amerikaanse vogelkers in het deel Hanenbos 

kan best gestart worden voor dat de soort zich verder uitbreidt.  

‐ Verdere uitbreiding van Japanse duizendknoop moet tegen gegaan worden, door erop te 

letten dat de plant niet in het regulier maaibeheer wordt opgenomen en er zo geen 

fragmenten van de plant elders in het domein terecht komen.  

‐ De invasieve Moeraslantaarn kan best handmatig verwijderd worden, voordat de plant zich 

verder uitbreidt.  
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4.12 Paddenstoelen 
 

4.12.1 Inleiding 
 
In de paddenstoelenatlas van Vlaams‐Brabant (Steeman et al., 2011) werd het Provinciaal domein van 
Huizingen besproken als één van de 50 belangrijkste gebieden voor paddenstoelen in de provincie. In 
de atlas werden waarnemingen opgetekend tot en met 31 december 2009: er werden tussen 2002 en 
2009 338 soorten gezien in het domein.  
 
In de periode daarna (2009‐2017) verdubbelde het aantal soorten:  

‐ De kennis van de Zwammenwerkgroep Zuid‐West‐Brabant nam toe. 

‐ In 2013 ging er een mycologisch werkweekend van de Koninklijke Vlaamse Mycologen 

(KVMV) door in het domein.  

‐ Door www.waarnemingen.be komen meer waarnemingen bij Natuurpunt Studie terecht en 

verloopt hulp bij determinatie vlotter.  

‐ In 2012 werd in kader van het project “paddenstoelen in halfnatuurlijke graslanden, 

wegbermen en tuinen” gericht gezocht in de paardenweide in het domein van Huizingen 

(Steeman, 2013).  

 

4.12.2 Onderzoeksresultaten  
 
In Bijlage 8.7.1 wordt een overzicht  gegeven van alle waargenomen  soort  van 2002  tot 2017, met 
Ecologische groep, Rode‐Lijst (Arnolds & Van den Berg, 2014) en indicatorsoorten volgens Ozinga et 
al. (2013). 
 
In 2017 werden, ondanks dat het domein al intensief onderzocht is, 38 nieuwe soorten waargenomen. 
Zes nieuwe waarnemingen gebeurden tijdens de voorjaarsinventarisatie van de planten op 24 april 
2017.  Tijdens  de  gerichte  paddenstoeleninventarisatie  op  22  september  2017  werden  16  nieuwe 
soorten  voor  het  gebied  opgetekend.  Tabel  25  geeft  een  overzicht  van  de  waarnemingen  in  de 
atlasperiode (2002‐2009), de periode daarna (2010–2017) en in de twee periodes samen (2002‐2017). 
Tijdens  inventarisaties  van  de  werkgroep  werden  nog  16  nieuwe  soorten  gezien.  Tijdens  de 
atlasperiode werd nauwelijks naar slijmzwammen gekeken  in het domein, de werkgroep  legde zich 
hier pas op toe na 2009. Het percentage aan symbionten was in de atlasperiode 27% en is in de periode 
daarna verder afgenomen tot 23%. Dit is laag voor een park waarvan de oppervlakte bos vrij groot is. 
Na 2009 nam het percentage saprofyten verder toe en nam het percentage symbionten af. 
Indien het beheer in een gebied onveranderd blijft, zouden de percentages op korte termijn stabiel 
moeten zijn. Uiteraard zou volgens deze veronderstelling, telkens in het gebied, dezelfde weg moeten 
worden afgelegd, en zou met een zelfde nauwkeurigheid, en zelfde kennis naar de mycoflora moeten 
gekeken  worden.  Ook  zou,  wanneer  we  verschillende  jaren  met  elkaar  willen  vergelijken,  de 
inventarisaties  op  vergelijkbare  tijdstippen moeten  plaatsvinden. We  kunnen  aannemen  dat  deze 
stelling  beter  kan  toegepast  worden  op  inventarisatie  van  proefvlakken,  waarbij  steeds  dezelfde 
oppervlakte wordt geïnventariseerd, met een grote nauwkeurigheid.  
Op langere termijn worden de percentages van de ecologische groepen beïnvloed door de effecten 
van natuurlijke successie, ze zijn sterk afhankelijk van de ouderdom van bosgebieden (Arnolds, 1995).
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Tabel 25 Overzicht van het aantal waargenomen soorten, de verdeling over de verschillende ecologische groepen en het aantal 
Rode-Lijstsoorten in de periode van de atlas voor Vlaams-Brabant (2002-2009), de periode daarna (2010-2017) en in de twee 
periodes 

  2002‐2009   2009‐2017   2002‐2017  

Aantal soorten   338  506  581 
Aantal RL‐soorten  18  32  46 
Aantal symbionten (%)  93  (27)  108 (21)  135 (23) 
Aantal saprofyten (%)  219 (65)  339 (67)  382 (66) 
Aantal parasieten (%)  22 (6)  40 (7)  41 (7) 
Aantal slijmzwammen (%)  1 (1)  17 (3)  17 (3) 
Aantal aan mos  gebonden 
soorten (%) 

2 (1)  2 (1)  3 (1) 

 
Tabel 26 Overzicht van het aantal soorten in de categorieën van saprofyten 

  2002‐2009  2009‐2017   2002‐2017  

Aantal saprofyten  219  339  382 
Aantal houtsaprofyten (%)  96 (43)  160 (47)  176 (46) 
Aantal terrestrische saprofyten – St (%)  110 (50)  155 (46)  177 (46) 
Aantal coprofiele saprofyten – Sc (%)  0  2 (1)  2 (1) 
Aantal saprofyten op kruidachtige 
plantendelen – Sk (%) 

13 (7)  22 (6)  27 (7) 

 
Tabel  26  geeft  het  aantal  houtsaprofyten,  terrestrische  saprofyten,  coprofiele  saprofyten  en 
saprofyten op kruidachtige plantendelen met bijhorende percentages. Het aandeel houtsaprofyten in 
het domein is vrij hoog en is licht toegenomen. Er wordt veel aandacht geschonken aan het laten liggen 
van groot dood hout, omdat dit voor een hele reeks organismen positief is.  
 

4.12.2.1 Bespreking van beheer-en/of beleidsrelevante soorten 
 
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 48 Rode‐Lijstsoorten waargenomen in het domein in de periode 2002‐2017.  
Hiervan  zitten  drie  soorten  in  de  categorie  “Ernstig  bedreigd”,  14  soorten  zitten  in  de  categorie 
“Bedreigd”, 21 soorten zitten in de categorie “Kwetsbaar” en 10 soorten zijn “Gevoelig”.  
Onder de Rode‐Lijstsoorten zitten 20 symbionten (42%), 25 saprofyten (52%), 2 parasieten (4%) en 1 
(2%)  met  mos  geassocieerde  soort.  Van  de  25  saprofyten  die  op  de  Rode  Lijst  staan,  zijn  er  9 
houtsaprofyten, 14 terrestrische saprofyten en 2 saprofyten op kruidachtige delen van planten.  
In  Bijlage  8.7.2  worden  de  Rode‐Lijstsoorten  uit  de  categorie  “Bedreigd”  en  “Ernstig  bedreigd”, 
waarvan de exacte locatie gekend is, op kaart gezet. Voor een groot deel van de atlaswaarnemingen is 
de  locatie  slechts  tot  op  gebiedsniveau/uurhokniveau  bekend  omdat  de  online  databank 
www.waarnemingen.be toen nog niet bestond.  
Hieronder bespreken we kort de ecologie van de Rode‐Lijstsoorten, hun zeldzaamheid en reden van 
achteruitgang.   
 
Categorie Ernstig bedreigd (EB) 
 
Rafelige champignon – Agaricus subflocculosus  
Saprotroof  op  de  bodem  in  loof‐  en  naaldbossen  en  langs  bosranden  op  kalkrijke,  zand‐  en 
leembodems.  Het  is  onzeker  waardoor  Rafelige  champignons  zo  sterk  achteruit  zijn  gegaan.  De 
opwarming van het klimaat zou in het voordeel van de Rafelige champignon moeten werken want in 
Europa komen ze naar het zuiden toe meer voor. 
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Langhaarmycena – Mycena aciculata 
Saprotroof op beukenblad in veldbiesbeukenbos op zure, lemige bodems. Op de Rode Lijst vanwege 
de zeldzaamheid.  
 
Muurtrechtertje – Omphalina rickenii 
Saprotroof  tussen mossen  op  kalkrijke  muurtjes.  Op  de  Rode  Lijst  vanwege  de  zeldzaamheid.  Na 
gericht  zoeken  is deze onopvallende  soort ondertussen van veel  locaties bekend  in Vlaanderen en 
kunnen we zeggen dat het niet echt een zeldzaamheid is.  
 

 
Figuur 103 Het Muurtrechtertje is gemakkelijk te herkennen aan de plooitjes tussen de plaatjes, die vaak slecht ontwikkeld zijn. 
Het vruchtlichaam van dit zwammetje is flinterdun, je kan er bijna doorkijken. Tot 2012 werd deze soort in Vlaanderen wellicht 
over het hoofd gezien (foto: Ralph Vandiest).  

 
Categorie bedreigd (BE) 
 
Geelwrattige amaniet ‐ Amanita franchetii 
Mycorrhizasymbiont  van  Beuk  en  Eik,  vooral  in  lanen,  ook  in  loofbossen,  op  kalkrijke  tot  neutrale 
bodem.  In  Vlaanderen  is  deze  soort  altijd  zeldzaam  geweest,  maar  ze  gaat  verder  achteruit  door 
verzuring en vermesting. Het is een indicatorsoort voor stinzebos & park op zware bodem. Deze soort 
werd enkel in 2002 in het park waargenomen, de exacte locatie kennen we helaas niet.  
 
Geringde vaalhoed – Hebeloma radicosum  
In  loofbossen  op  voedselrijke  leem,  soms  ook  op  zand,  vaak  via wortelende  steel  verbonden met 
muizengangen, mollenlatrines, wespennesten, etc. Op de Rode Lijst wegens de zeldzaamheid.  
 
Milde braakrussula ‐ Russula puellula 
Mycorrhizasymbiont van loofbomen op kalkrijke bodem. Op de Rode Lijst wegens zeer zeldzaam in 
Vlaanderen.  
 
Pelargoniummelkzwam ‐ Lactarius decipiens 
Mycorrhizasymbiont van eik, in lanen en bossen op matig vochtige, iets kalkrijke zand‐ of leembodem. 
Gevoelig voor vermesting en verzuring.  
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Eikenweerschijnzwam ‐ Pseudoinonotus dryadeus 
Necrotrofe  parasiet  aan  de  voet  van  oude  Eik,  voornamelijk  in  parken,  landgoederen  en  lanen  op 
zwaardere  bodems.  Veroorzaakt  witrot.  Op  de  Rode  Lijst  wegens  zeldzaamheid.  Deze  soort  werd 
voorgesteld als  kensoort voor het Europees habitat droog eikenbos, het  is  een  indicatorsoort voor 
groot dood hout.  
 
Gelobde pruikzwam – Hericium cirrhatum 
Necrotrofe  wondparasiet  of  saprotroof  op  levende  of  dode  stammen  en  dikke  takken  van  oude 
loofbomen,  vooral  Beuk,  voornamelijk  in  parken,  langs  wegen  en  in  open  bossen,  meestal  op 
kalkhoudende, vruchtbare bodems. Op de Rode‐Lijst wegens zeldzaamheid van het substraat. Soort 
van eiken‐beukenbos, indicatorsoort voor groot dood hout.  
 

 
Figuur 104 Gelobde pruikzwam op omgevallen Beuk, enkel in 2009 waargenomen in het domein van Huizingen. Wellicht is de 
soort daar meerdere jaren verantwoordelijk geweest voor het deels opruimen van een omgevallen beuk. © Raf Sienaert 

 
Anijskoraalzwam – Ramaria gracilis 
Saprotroof op naaldhoutresten. De soort werd een lange tijd niet meer waargenomen in Vlaanderen 
en Nederland, maar werd  recent  terug op 2 plaatsen  in Nederland en drie plaatsen  in Vlaanderen 
ontdekt.  
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Figuur 105 De zeldzame anijskoraalzwam groeit in het domein van Huizingen op houtresten van Douglasspar. © Roosmarijn 
Steeman 

 
Hazelaarhoutzwam – Dichomitus campestris  
Necrotrofe  parasiet  op  dode  en  levende  takken  van  Hazelaar  op  rijke  bodem.  De  soort  is  talrijk 
waargenomen in het gedeelte Hanenbos in 2013. Er zijn momenteel slechts 8 vindplaatsen van deze 
soort bekend in Vlaanderen.  
 

 
Figuur 106 Hazelaarhoutzwam werd in 2013 talrijk waargenomen op takjes van Hazelaar in domein Hanenbos. © Marianne 
Mabille 

 
Heidezwavelkop – Hypholoma ericaeum 
Saprotroof,  tussen  mossen,  in  schrale  graslanden,  op  zure  zandgrond.  Deze  soort  werd  één  keer 
waargenomen, in 2003, in het domein Hanenbos. De soort gaat achteruit door verzuring, vermesting 
en verdroging.  
 
Bruine schijntrechterzwam  ‐ Pseudoclitocybe cyathiformis 
Saprotroof,  tussen  bladeren  en  naalden  op  voedselrijke  leembodem.  Deze  soort  werd  één  keer 
waargenomen,  in  2005,  in  Hanenbos.  In  de  grote  bosgebieden  op  zwaardere  bodems  in  Vlaams‐
Brabant wordt de soort nog vrij regelmatig gevonden. Achteruitgang door verdroging en vermesting.  
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Bloedende champignonparasol – Leucoagaricus badhamii 
Saprotroof op vrij kale, met humus of sterk vermolmd hout vermengde, voedselrijke kalkhoudende 
bodems. De soort werd in 2008 waargenomen in Hanenbos en in 2011 en 2017 in het domein van 
Huizingen. Ze staat op de Rode Lijst vanwege de zeldzaamheid.  
 
Grote trechterzwam – Clitocybe geotropa 
Saprotroof, tussen bladeren op voedselrijke leembodem. Vermoedelijke achteruitgang ten gevolge van 
verzuring. Er zijn meldingen van deze soort in het domein van Huizingen in 2009, 2012 en 2017.  
 
Gordijnparasolzwam – Lepiota cortinarius 
Saprotroof  op  met  grof  strooisel  bedekte  zandig‐lemige  bodems,  bij  oude  leemafgravingen  of  ‐
afzettingen, steeds met opslag van Wilg en Berk. Op de Rode Lijst vanwege de zeldzaamheid. De soort 
werd hier enkel in 2012 waargenomen, toen als derde vindplaats voor Vlaams‐Brabant.  
 

 
Figuur 107 Gordijnparasolzwam tussen strooisel van Schijncypres in het domein van Huizingen © Jef Verkens 

 
Vloksteelfranjehoed – Psathyrella spintrigera 
Saprfyt op houtsnippers van naaldhout. Op de Rode Lijst vanwege de zeldzaamheid. Het domein van 
Huizingen  is  de  3e  vindplaats  voor  Vlaanderen  van  deze  soort.  Ze  werd  hier  éénmalig  in  2014 
waargenomen.  
 
Categorie Kwetsbaar (KW) 
 
Bronskleurig eekhoorntjesbrood ‐ Boletus aereus 
Mycorrhizasymbiont van Eik en Beuk in min of meer schrale, grazige wegbermen op droge zwak zure 
tot basische leem. Deze soort is zeer zeldzaam in Vlaanderen en werd slechts éénmalig, in 2002, in het 
domein waargenomen. Zeer zeldzaam en achteruitgaand door verzuring en vermesting.  
 
Bleekgele russula ‐ Russula farinipes 
Mycorrhizasymbiont  van  Eik,  Beuk en  soms  Linde,  in  lanen op  vochtige  leembodem. Deze  soort  is 
zeldzaam  in  Vlaanderen  en  gaat  achteruit  als  gevolg  van  vermesting.  Ze  werd  slechts  één  keer 
waargenomen in het domein, in 2002.  
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Verkleurende kamrussula – Russula insignis 
Mycorrhizasymbiont van loofbomen, vooral Eik en Beuk, in lanen en bossen op enigszins kalkhoudend 
of lemig zand. Zeldzaam in Vlaanderen en gaat achteruit door vermesting. De enige waarneming van 
deze soort in het domein gebeurde in 2002.  
 
Ruwe russula – Russula virescens 
Mycorrhizasymbiont van Beuk en in mindere mate met Eik, in lanen en loofbos op voedselrijk zand en 
leem. Zeldzaam in Vlaanderen en de soort gaat vermoedelijk achteruit door vermesting en verzuring. 
De enige waarneming van deze soort in het domein gebeurde in 2002.  
 
Zwartbruine vezelkop ‐ Inocybe furfurea 
Mycorrhizasymbiont van loofbomen in jonge bossen op voedselrijke leem. Deze soort staat op de Rode 
Lijst voor Vlaams‐Brabant vanwege de zeldzaamheid. Ze werd éénmalig waargenomen in  het domein 
in 2008.  
 
Zeepzwam – Tricholoma saponaceum  
Mycorrhizasymbiont van naald‐ en loofbomen, voornamelijk Eik en Den, soms Beuk, in bossen en lanen 
op zeer voedsel‐ en humusarm zand en leem. Tegenwoordig is de soort in Vlaanderen enkel nog te 
vinden  in schrale wegbermen.  In 2008 werd ze één keer opgetekend  in het domein. De soort gaat 
achteruit door vermesting.  
 
Inktboleet – Boletus pulverulentus 
Mycorrhizasymbiont  van  loofbomen,  vooral  van  Eik,  minder  vaak  Beuk,  in  loofbossen  op  matig 
voedselrijke,  zwak  zure  tot  basische  leem en humeus  zand.  In  2010 en 2011 waargenomen  in het 
domein, in het gedeelte Hanenbos. De soort gaat achteruit door verzuring en vermesting.  
 
Baardige melkzwam – Lactarius torminosus 
Mycorrhizasymbiont van Berk op zure  tot neutrale, voedselarme tot matig voedselrijke bodem. De 
soort  gaat  achteruit  door  vermesting.  In  2010,  2012,  2013  werd  deze  soort  waargenomen  in  het 
gedeelte Hanenbos en in 2015 werd de soort gezien in het domein van Huizingen.  
 

 
Figuur 108 De Netstelige heksenboleet is zeldzaam in Vlaanderen, maar in het domein van Huizingen werd hij in 2017 frequent 
aangetroffen © Jef Verkens 
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Netstelige heksenboleet – Boletus luridus 
Mycorrhizasymbiont van loofbomen, het meest bij Beuk, ook veel bij Eik  en Linde, vooral in lanen en 
wegbermen  met  oude  bomen  op  zwak  zure  tot  basische  ,  leem‐  en  humeuze,  kalkhoudende 
zandgrond;  soms  in  parken  en  bossen.  In  Rode  Lijst  wegens  kwetsbaarheid  voor  verzuring  en 
vermesting. Sinds 2011 wordt de soort bijna jaarlijks (enkel niet in 2015) waargenomen in de lindedreef 
vlakbij de ingang van het domein en tussen de tennisvelden.  
 
Kleine sparrenrussula – Russula nauseosa 
Mycorrhizasymbiont van Spar, op kalkhoudend zand. De soort werd éénmalig waargenomen in 2012 
in een hoekje met sparren in het domein. In Vlaanderen is deze soort zeer zeldzaam, maar in Wallonië 
is dit een vrij algemene soort.  
 
Zwartsteelvaalhoed – Hebeloma sordescens 
Mycorrhizasymbiont  van  Berk,  Beuk,  Eik  en  Linde  in  loofbossen  en  langs  lanen  op  voedselrijke 
leembodem. Deze soort werd in 2013 éénmalig waargenomen in het gedeelte Hanenbos.  
 
Roodvoetrussula – Russula xerampelina 
Mycorrhizasymbiont van Den op min of meer kalkrijk zand en leem. 
Achteruitgang door vermesting en verzuring. In 2016 werd deze soort waargenomen in het Domein 
van Huizingen.  
 
Lila gordijnzwam – Cortinarius alboviolaceus 
Mycorrhizasymbiont van Berk in loofbossen en langs lanen op droog tot matig vochtig, zuur tot kalkrijk, 
voedsel‐  en  humusarm  zand  of  leem.  Achteruitgang  door  eutrofiëring  en  verzuring  van  de 
standplaatsen. Lila gordijnzwam is in Vlaams‐Brabant matig algemeen. De soort werd in 2017 voor het 
eerst in het domein van Huizingen aangetroffen.  
 
Ruige weerschijnzwam – Inonotus hispidus 
Necrotrofe parasiet op stammen van levende loofbomen, o.a. Appel, Es, Beuk, Iep, Walnoot, Plataan, 
etc., voornamelijk in open gebieden, in parken, plantsoenen, lanen en op solitaire bomen, vooral op 
voedselrijke bodems. Veroorzaakt witrot. Ruige weerschijnzwam gaat achteruit in Vlaanderen, maar is 
nog steeds matig algemeen. De soort werd in 2015 en 2017 waargenomen in het zuidelijk deel van het 
domein.  
 
Olijfkleurig matkopje – Simocybe centunculus 
Saprotroof op takken en stronken van loofbomen, o.a. Populier, Eik, Wilg en Linde, in loofbossen en 
parken op voedselrijke, vochthoudende bodems (vooral Alno‐Padion). De soort werd in het domein 
éénmalig waargenomen in 2012, in het noordelijk deel.  
 
Dunplaathoutzwam – Gloeophyllum trabeum 
Saprotroof op stammen en takken, op bewerkt hout van naaldbomen. Veroorzaakt bruinrot. 
Deze  soort  werd  in  2017  voor  het  eerst  waargenomen  op  een  houten  paal.  De  soort  kan  ook 
speeltuigen uit naaldhout aantasten. In Vlaanderen is de soort matig algemeen, maar ze blijkt toe te 
nemen in Vlaams‐Brabant (Steeman et al., 2011). 
 
Takjesstinktaailing – Marasmiellus foetidus 
Saprotroof op takken en takjes van loofbomen, vooral Hazelaar, voornamelijk in loofbossen op droge 
tot matig droge, kalkrijke leem. De soort werd één keer waargenomen in het domein van Huizingen, 
in 2013.    
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Wormvormige knotszwam – Clavaria fragilis 
Saprotroof in graslanden op voedselarme tot matig voedselrijke grond. In 2010 en 2012 werd de soort 
waargenomen in voedselarmere plekken in de gazons. In 2017 werd de soort op een atypische plaats 
gevonden, onder een Taxus. De soort gaat achteruit door verzuring en vermesting en is voornamelijk 
waar te nemen in wasplaatgraslanden.  
 
Categorie Gevoelige (GE) 
 
Echte tolzwam – Coltricia perennis 
Mycorrhizasymbiont van naaldbomen, voornamelijk Grove den, soms Eik. Groeit op de bodem in open 
bossen  of  heidevelden  op  voedselarme  zandgrond.  De  soort  werd  slechts  één  keer,  in  2006, 
waargenomen in het gebied.  
 

 
Figuur 109 Gewoon varkensoor is een opvallende verschijning op bemoste steilkantjes die voedselarmer en zuurder zijn dan de 
omgeving. © Vic Van Dyck 

 
Gewoon varkensoor – Otidea onotica 
Mycorrhizasymbiont op humusarme bodem onder loofbomen, hoofdzakelijk Eik. De soort werd één 
keer  waargenomen  in  2011  in  het  domein.  Ze  gaat  achteruit  door  verzuring,  vermesting  en 
strooiselophoping.  
 
Hanenkam – Cantharellus cibarius 
Mycorrhizasymbiont van loof‐ en naaldbomen, vooral Eik, Grove den, Berk en Beuk, op voedselarme, 
zure  zandgronden  in  lanen  en  bossen  met  weinig  humus  en  een  ondergroei  van  mossen  en/of 
korstmossen. Achteruitgang door verzuring en vermesting. Hanenkam werd  in 2008, 2011 en 2017 
waargenomen in het domein van Huizingen.  
 
Schubbige oesterzwam ‐ Pleurotus dryinus 
Saprotroof of zwakke necrotrofe parasiet, meestal op levende stammen (vaak wondplekken), ook op 
dode stammen en stronken van  loofbomen, het meest op Beuk, Populier en Eik, opvallend vaak  in 
parken en op laanbomen. Deze soort werd enkel in 2010 waargenomen in het domein Hanenbos.  
 
Wit poedersteelknotsje – Typhula setipes 
Saprotroof op de bodem en op afgevallen  bladeren. De soort werd in 2012 éénmalig waargenomen in 
het domein.  



      166 
 

 
Witte schorsmycena – Mycena alba 
Saprotroof  op  boomvoeten,  in  gemengd  bos,  meestal  in  de  duinen.  De  soort  werd  één  keer 
waargenomen in het domein Hanenbos in 2013.  
 
Kleine bloedsteelmycena – Mycena sanguinolenta 
Saprotroof op blad, naaldenstrooisel en verterend hout in naald‐ en loofbossen, heidevegetaties, laag‐ 
en hoogvenen en graslanden. De soort werd slechts één keer waargenomen in 2008 in het domein.  
 
Prachtmycena – Mycena crocata 
Saprotroof op mossige takken in loofbos op zwaardere bodem, vooral op bladstrooisel van Beuk. 
10 jaar geleden was deze soort nog zeldzaam, ondertussen duikt ze overal op in beukenbossen. In het 
domein werd ze voor het eerst waargenomen in 2009 en sindsdien is ze bijna elk jaar present.  
 
Elfenwasplaat – Hygrocybe ceracea 
Saprotroof  op  de  grond  in  schrale, mosrijke,  voedselarme,  permanente  graslanden.  De  soort  gaat 
achteruit door vermesting en verruiging van dit kwetsbare biotoop. Elfenwasplaat werd enkel in 2012 
in de centrale gazon waargenomen.  
 
Okerbruine parasolzwam – Lepiota ochraceofulva 
Saprotroof op met losse humus bedekte bodem, in de rand van een hellingbos met Hazelaar, Vlier en 
Klimop. De  soort  is  zeldzaam  in  Vlaanderen  en  staat  daarom op  de  Rode  Lijst.  In  het  domein  van 
Huizingen werd ze pas voor het eerst dit najaar waargenomen.  
 

 
Figuur 110 De Prachtmycena was 10 jaar geleden nog een zeldzaamheid in Vlaanderen, nu duikt hij overal op in 
beukenbossen. © Vic Van Dyck 
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4.12.2.2 Indicatorsoorten ‒ beheerrelevante soorten 
Naast  de  Rode‐Lijstsoorten  bespreken we  ook  een  aantal  indicatorsoorten  die  vermeld worden  in 
Ozinga et al. (2013). Deze soorten zeggen vaak meer over een gebied dan Rode‐Lijstsoorten. Een aantal 
Rode‐Lijstsoorten  zijn  zo  zeldzaam  dat  er  weinig  bekend  is  over  de  ecologie  van  deze  soorten. 
Bovendien zijn er ook soorten die op de Rode Lijst staan omdat ze zeer zeldzaam zijn, maar ze worden 
door hun geringe afmetingen en/of moeilijke determinatie over het hoofd gezien. Slechts 20 van de 
47 Rode‐Lijstsoorten hebben ook een indicatorwaarde. Dit  is te verklaren doordat een groot aantal 
Rode‐Lijstsoorten zo zeldzaam zijn dat hun ecologie slecht gekend is.  
Tabel 27 geeft de indicatorsoorten voor graslandpaddenstoelen weer van sterk bemeste graslanden 
tot  droge  schraallanden.  Tussen  haakjes  wordt  weergegeven  hoe  vaak  de  soort  is  gezien  in  het 
Provinciedomein  Huizingen  en  Hanenbos.  8.7.3  geeft  een  overzicht  van  de  locaties  waar  de 
verschillende soorten werden waargenomen.  

 
Tabel 27 Overzicht van de waargenomen graslandpaddenstoelen in het provinciaal domein, met het aantal waarnemingen van 
elke soort tussen haakjes. De Rode-Lijstsoorten worden in het rood weergegeven 

 

Sterk bemeste graslanden 

Gazonvlekplaat (1) 

Matig tot sterk bemeste, permanente graslanden 

Bleekgele mycena (1) 

Ruitjesbovist (1) 

Beginnende verschraling  

Roze pronkridder (2) 

Grote parasolzwam (2) 

Zwartwordende wasplaat (3) 

Glanshaverhooiland  

Grijsbruine grasmycena (1) 

Zwartwordende bovist (1) 

Droge schraallanden op zand 

Pelargoniumtrechtertje (1) 

Heischrale graslanden 

Sterspoorsatijnzwam (1) 

Droog schraalland 

Wormvormige knotszwam (2) 

Elfenwasplaat (1) 

Indicator voor verdroging – te kort maaien 

Bruinsnedemycena (4) 

Weidekringzwam (5) 
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Tabel 25 geeft een overzicht  van de  indicatorsoorten voor  “droge voedselarme  loofbossen”  in het 
Domein  van  Huizingen.  Bijlage  8.7.4  geeft  een  overzicht  van  waar  de  locaties  waar  de 
kwaliteitsindicatoren voor “Droge voedselarme loofbossen” werden waargenomen in het domein.  
 
Tabel 28 Kwaliteitsindicatoren voor Droge voedselarme loofbossen die werden waargenomen in het Domein van Huizingen, met 
het aantal waarnemingen tussen haakjes. De Rode-Lijstsoorten worden in het rood weergegeven. 

Gewoon varkensoor (1) 

Lila gordijnzwam (1) 

Gewoon eekhoorntjesbrood (10) 

Gewone heksenboleet (8) 

Narcisamaniet (1) 

Peperboleet (1) 

Groene glibberzwam (1) 

 
Tabel 29 geeft een overzicht van de waargenomen kwaliteitsindicatoren voor Beuken‐eikenbos in het 
domein van Huizingen. Er werden 5 typerende symbionten waargenomen en 1 opruimer van groot 
dood hout. In 8.7.5 worden deze soorten op kaart weergegeven.  

 
Tabel 29 Kwaliteitsindicatoren voor Beuken-eikenbos in het domein van Huizingen met tussen haakjes het aantal 
waarnemingen. De Rode-Lijstsoorten worden in het rood weergegeven. 
 

Symbionten 

Ruwe russula (1) 

Vergelende russula (5) 

Beukenrussula (8) 

Grauwe amaniet (6) 

Beukenridderzwam (4) 

Opruimer groot dood hout 

Gelobde pruikzwam (1) 

 
Tabel 30 geeft de kwaliteitsindicatoren voor Eiken – berkenbossen op leemarme zandgrond (Natura 
2000‐type 9190) die  in  het domein werden waargenomen.  In  8.7.6 worden deze  soorten op  kaart 
weergegeven.  

 
Tabel 30 Overzicht van de waargenomen indicatorsoorten van Eiken-berkenbossen op leemarme bodem in het domein, met 
tussen haakjes het aantal waarnemingen en in het vet de Rode-Lijstsoorten. 

Opruimers groot dood hout 

Biefstukzwam (8) 

Symbionten op leemarme bodem 

Narcisridderzwam (2) 

Hanenkam (3) 
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Figuur 111 Biefstukzwam, zeldzaam in Vlaanderen, wordt regelmatig waargenomen in het domein van Huizingen, op 
verschillende boomstronken. © Jan Mertens 

 
Tabel 31 geeft een overzicht van de kwaliteitsindicatoren voor Eiken  ‐ Haagbeukenbos op kalkrijke 
bodem. In Bijlage 8.7.7 worden deze soorten op kaart weergegeven.  

 
Tabel 31 Overzicht van de waargenomen indicatorsoorten van Eiken – Haagbeukenbos op kalkrijke bodem met tussen haakjes 
het aantal waarnemingen. 

Beukentaailing (2) 

Oranjebruine parasolzwam (1) 

Violetstelige poederparasol (1) 

 
Tabel 32 geeft een overzicht van de kwaliteitsindicatoren voor Haagbeuk‐essenbossen, met in Bijlage 
8.7.8 een overzicht van de waargenomen soorten op kaart.  
 
Tabel 32 Overzicht van de waargenomen kwaliteitsindicatoren voor Haagbeuk-essenbossen met tussen haakjes het aantal 
waarnemingen en in rood de Rode-Lijstsoorten 

Saprotroof op de bodem 

Grote trechterzwam (3) 

Saprotroof op hout 

Dwerghertenzwam (1) 

Roetkleurige hertenzwam (1) 

Rode kelkzwam (2) 

Symbiont 

Netstelige heksenboleet (14) 

 
Tabel 33 geeft een overzicht van de kwaliteitsindicatoren voor naaldbos in het domein van Huizingen. 
Er werden zowel indicatoren voor naaldbos op arme zandgrond waargenomen, als indicatoren voor 
kalkhoudende bodem. Wellicht zijn deze laatste te vinden op plaatsen waar de bodem aangerijkt is 
met kalk door steenpuin. In Bijlage 8.7.9 worden de waarnemingen van deze soorten weergegeven op 
kaart.  
 
Tabel 33 Waargenomen indicatorsoorten voor naaldbos op arme zandgrond en op kalkhoudende bodem met tussen haakjes 
het aantal waarnemingen in het domein en in het rood de Rode-Lijstsoorten. 

Arme zandgrond 

Grote sponszwam (14) 

Gele ringboleet (8) 

Kalkhoudende bodem 
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Kleine sparrenrussula (1) 

Roodvoetrussula (1) 

 
In Tabel 34 worden de kwaliteitsindicatoren voor broekbossen en ruigtes weergegeven die werden 
waargenomen in het domein. In Bijlage 8.7.10 zijn deze op kaart te zien.  
 
Tabel 34 Indicatorsoorten voor broekbossen en voor ruigtes die in het domein werden waargenomen met het aantal 
waarnemingen tussen haakjes. 

Broekbossen 

Berkenridderzwam (6) 

Kleine satijnzwam (1) 

Violet elzenknoopje (1) 

Bleek oorzwammetje (1) 

Essenschorszwam (1) 

Klontjestrilzwam (10) 

Ruigtes   

Reuzenbovist (4) 

Goudhoed (1) 

Brandnetelklokje (1) 

Kaal dwergoortje (3) 

 

 
Figuur 112 Ondanks het feit dat de het biotoop van de Goudhoed niet zeldzaam is in Vlaanderen, wordt deze ruigtepaddenstoel 
zelden gezien. In het domein werd hij 1 keer waargenomen in 2009. © Marc De Westelinck 
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Tabel 35 geeft de waargenomen kwaliteitsindicatoren voor Park‐ en stinzebos weer. In 8.7.11 worden 
deze Park‐ en stinzebosindicatoren weergegeven.  
 
Tabel 35 Overzicht van de waargenomen indicatorsoorten voor Park- en stinzebos die werden waargenomen in het domein met 
het aantal waarnemingen tussen haakjes.  

Zware bodem 

Groene knolamaniet (5) 

Purpersnedemycena (8) 

Zandgrond 

Zonnerussula (2) 

Vroeg eekhoorntjesbrood (3) 

Geelsnedemycena (2) 

Dik dood hout 

Essenzwam (1) 

 

4.12.2.3 Parasieten en schadelijke soorten 
 
Tussen 2002 en 2017 werden 41 parasieten waargenomen in het domein, waarmee deze ecologische 
groep een percentage van 7% bereikt. In de onderzochte bossen in Vlaams‐Brabant ligt het percentage 
aan parasieten tussen de 6 en 11% (Steeman et al., 2011), deze ecologische groep neemt dus een vrij 
beperkte plaats in, in het domein van Huizingen.  
Parasieten  spelen een belangrijke  rol  bij  het uitschakelen  van oude,  verzwakte of  zieke bomen.  In 
natuurlijke  bossen, waar  oude bomen  vaak  voorkomen,  komen deze  schimmels  vrij  vaak  voor. De 
meeste parasieten zijn zwakteparasieten, wat betekent dat ze in de regel geen gezonde bomen kunnen 
aantasten.  
Van de waargenomen parasieten  staan er  2 op de Rode  Lijst:  Eikenweerschijnzwam  (BE)  en Ruige 
weerschijnzwam (KW). Beide soorten zijn kenmerkend voor oude loofbomen, respectievelijk Zomereik 
en Es.  
Van de 41 parasieten die werden waargenomen in het domein, zijn er 22 parasieten (54%) op hout, 10 
parasieten op kruidachtige planten (23%), 9 parasieten op zwammen (22%) en 1 parasiet op mos (1%).  
De  bomen  die  dicht  bij  de  recreatieve  ruimte  en  de  padden  liggen,  kunnen  best  regelmatig 
gecontroleerd  te worden door een boomverzorger. Parasieten  zoals Echte  tonderzwam kunnen de 
boom vanbinnen uit volledig aantasten, terwijl er langs de buitenkant nog weinig schade zichtbaar is. 
Plots  kan  er  stam‐  of  takbreuk  optreden,  waardoor  de  boom  een  gevaar  vormt  waar  regelmatig 
mensen passeren.  
In 2013 werd in het domein Hanenbos Kastanjekanker waargenomen op een Tamme kastanje. Deze 
aantasting  die  uit  Japan  komt,  tastte  in Noord‐Amerika  al  heel wat  kastanjebomen  aan  (Darpoux, 
1951). Vanuit Italië kon de soort zich uitbreiden in Europa. In Jette werd in 2015 een hele rij Tamme 
kastanje gerooid omwille van besmetting met de ziekte die zeer snel uitbreidt in de omgeving.  
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4.12.3 Conclusies en aanbevelingen 
 

4.12.3.1 Conclusies 
Het  domein  van  Huizingen  is  goed  onderzocht  wat  betreft  paddenstoelen  en  er  zijn  voldoende 
kwaliteitsindicatoren aanwezig die wijzen op waardevolle bosbestanden. Met 20 symbionten op de 
Rode Lijst (43%) is het domein een belangrijke plaats voor deze soorten die voornamelijk achteruitgaan 
door vermesting en verzuring. In het reliëfrijke domein, dat doorkruist wordt door dreven, zijn schrale, 
bemoste steilkantjes geen zeldzaamheid. Het zijn die schralere plaatsen waar zeldzame symbionten 
een laatste toevlucht vinden in Vlaanderen.  
Daarnaast zijn het vooral de gradiënten van zuur naar basisch, van leem naar zand en van voedselarm 
naar voedselrijk die het domein zo waardevol maken voor paddenstoelen.  
Tenslotte is het feit dat het domein door goed afgebakende paden wordt doorkruist ook een pluspunt 
voor de mycoflora. De paden zijn duidelijk afgezoomd, waardoor er grote zones zijn die nauwelijks 
leiden onder de recreatiedruk waaraan heel wat symbionten zeer gevoelig zijn.  
 
Het  aandeel  houtopruimers  is  groot  en  enkele  kenmerkende  soorten  voor  groot  dood  hout  zijn 
aanwezig  in  het  domein.  Het  is  opvallend  dat  er  aandacht  wordt  geschonken  aan  het  natuurlijke 
verteringsproces  van  staand en  liggend dood hout, waardoor een  aantal  zeldzame houtsaprofyten 
werden opgetekend.  
In de gazons werden weinig graslandpaddenstoelen gevonden. De gazons zijn te voedselrijk en worden 
te frequent gemaaid, waardoor enkel indicatorsoorten voor verdroging talrijk zijn.  
 

 
Figuur 113 Kastanjekanker kan zich tot 5 km verder verspreiden, de aantasting is altijd dodelijk en zorgt voor verwelken van de 
bladeren en barsten van de schors. © Francine Nouls 
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4.12.3.2 Aanbevelingen 
 

‐ Ecologisch gazonbeheer 

Ook een gazon dat voornamelijk in functie staat van recreatie, kan waardevol zijn voor natuur. 
Door iets minder vaak en minder kort te maaien, gaat het gazon ook beter bestand zijn tegen 
de frequente betreding in de zomermaanden. Bloemen krijgen zo een kans om te bloeien en 
insecten  hebben  een  schuilplaats  en  voedsel.  Om  zeldzame  graslandpaddenstoelen  in  de 
graslanden  te  krijgen,  kan  je  best  in  het  najaar  zo  weinig  mogelijk  maaien  en  dan  eind 
november een laatste keer kort maaien om zo het gazon kort de winter in te laten gaan. Voor 
insecten zorg je best dat er wat ongemaaide stroken zijn die als schuilplaats kunnen dienen.  
 

‐ De paardenweide die in het noordoosten van het domein ligt was vroeger een (mond. med.) 

een waardevol grasland. Het beheer met de paarden is te extensief en leidt tot verruiging. 

Een maaibeheer met nabegrazing zou hier betere resultaten hebben. 

 
‐ Onderzoek van Tamme kastanje op Kastanjekanker en rooien van aangetaste bomen.  
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5 Beheeradvies 
 

5.1 Kansen voor een verdere optimalisatie van de bestaande 
natuurwaarden –focus op structuurelementen en microhabitats 
 
Vooral beleidsmatig wordt er de dag van vandaag sterk gefocust op Natura 2000 habitattypes en een 
aantal  Regionaal  Belangrijke  Biotopen  (RBB).  Verder  worden  vegetaties  tevens  gekarteerd  en 
gevalideerd  op  basis  van  de  BWK‐karteringen.  Het  grootste  deel  van  de  aanwezige  habitats  in 
Vlaanderen kunnen inderdaad gevat worden onder de Natura 2000‐habitattypes en/of de Regionaal 
Belangrijke Biotopen (RBB) en/of Vlaamse natuurtypes (BWK).  
Naast én binnen deze habitats zijn er echter nog ‘specifieke micro/meso‐biotopen’ aanwezig die een 
essentiële rol spelen voor de kwaliteit van de besproken habitats, belangrijk zijn voor een bepaalde 
periode in de levenscyclus van bepaalde soorten of zelf een volledig en het enige leefgebied vormen 
voor specifieke soorten!  
 
We bespreken in dit onderdeel een aantal voor het onderzoeksgebied relevante ‘specifieke biotopen’ 
zoals;  open  plekken  in  bossen,  mantel‐  en  zoomvegetaties,  liggend  en  staand  dood  hout, 
boomholten, sapstromen, tijdelijke en permanente (bos)poelen, steilrandjes en open zandplekjes, 
heterogene vegetatiestructuur, voedselarme bosbodems met beperkte/zonder strooisellaag, etc. 
 

5.1.1 Tijdelijke en permanente open plekken in bossen 
 
Het werken  aan  een  verhoogde  structuurvariatie  en  open  plekken  in  bossen  zijn maatregelen  die 
stilaan ingeburgerd geraken. Doch extra aandacht is vaak nog nodig daar een aantal soorten volledig 
afhankelijk zijn van deze open plekken waardoor hun voortbestaan ervan afhangt.  
 
Open zonnige plekken komen soorten als Grauwe vliegenvanger, Hazelworm, Keizersmantel, Bronlibel, 
tal van bijen en zweefvliegen, etc. ten goede. Bovendien zorgt een verhoogde lichtinval vaak voor een 
tijdelijke ‘boost’ voor de kruidlaag waaronder voorjaarsbloeiers. 
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Figuur 114 Open plekken in bossen vormen een essentieel onderdeel van een gezond bosecosysteem (foto: Ilf Jacobs) 

 
 

5.1.2 Belang van dood hout (liggend en staand) 
 
Het onderzoeksgebied is een erg goed voorbeeld wat betreft de aanwezigheid van zowel staand als 
liggend dood hout!  
 
‘Dood hout brengt leven in het bos’ is een gekend moto. Het belang van de aanwezigheid van zowel 
liggend als staand dood hout kan echter niet genoeg benadrukt worden. Het is van bijzonder belang 
voor tal van soorten. Uiteraard zijn heel wat paddenstoelen gebonden aan afstervende bomen en dood 
hout.  Verder  is  het  tevens  van  belang  voor  spechten,  doodhoutkevers,  etc.  en  vormt  het  een 
schuilplaats voor tal van soorten. 
 
Er kan gericht gewerkt worden aan het verhogen van het aandeel dood hout door allereerst zoveel 
mogelijk afstervende en dode bomen ter plekke te laten. Eventueel kunnen in zones met een beperkt 
aanbod aan dood hout tevens een aantal bomen geringd worden. 
 
Bij boswerkzaamheden kan tak‐ en stamhout opgestapeld worden. Op die manier ontstaan geschikte 
schuilmogelijkheden voor soorten als marters, etc. 
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Figuur 115 Dood hout, in allerlei vormen (staand, liggend, dik, dun, recent, grotendeels vergaan, etc.) vormt een enorme 
meerwaarde voor een bosecosysteem (Foto’s Ilf Jacobs) 

 
 

5.1.3 Mantel- en zoomvegetaties 
 
Ook op vlak van aanwezige mantel‐ en zoomvegetaties zijn binnen het onderzoeksgebied erg goede 
voorbeelden aanwezig. Vooral de zich ontwikkelende mantel‐ en zoomvegetatie  in de rand van het 
grasland in het noorden van het onderzoeksgebied kan gelden als een erg geslaagde beheermaatregel.  
 
Mantel‐  en  zoomvegetaties  kunnen  zowel  binnen  als  buiten  het  bos  worden  aangelegd  waarbij 
gewerkt  kan  worden  doormiddel  van  geleidelijke  uitbreiding  van  bos  richting  open  terrein  of  het 
terugzetten van het bos in de overgangszone naar open terrein. Voor welke maatregel gekozen wordt 
is afhankelijk van de aanwezige natuurwaarden.  
 
Door  in  de  bosrand  verschillende  soorten  stuiken  aan  te  planten  ontstaat  al  snel  een  gevarieerd 
biotoop. Binnen de mantel‐ en zoomvegetaties kan het nuttig om soorten toe te voegen als Boswilg, 
iepen en Spork. Boswilg vormt een bijzonder belangrijke nectarplant in het vroege voorjaar voor tal 
van soorten. Het is bovendien de waardplant van Grote weerschijnvlinder. Iepen kunnen aangeplant 
worden om zo de kwetsbare Iepenpage te voorzien van bruids‐ en voortplantingsbomen. Spork is een 
onopvallende  struik  die  echter  bloeit  over  een  lange  periode.  Het  is  tevens  de  waardplant  voor 
Citroenvlinder. 
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Figuur 116 In het onderzoeksgebied zijn bijzonder goed ontwikkelde mantel- en zoomvegetaties aanwezig. Deze locaties kunnen 
fungeren als echte voorbeeldsituaties! (Foto’s Ilf Jacobs) 

 

5.1.4 Boomholten 
 
In het gebied lijkt momenteel een vrij hoog aanbod aanwezig aan boomholten. 
Boomholten  zijn  belangrijk  voor  zowel  holenbroedende  vogelsoorten  zoals  spechten,  Holenduif, 
Bosuil, etc. Ook voor boombewonende vleermuizen zijn boomholten bijzonder belangrijk. Aanbevolen 
wordt om dit aanbod te behouden, en daartoe tijdig opvolgers te selecteren voor de huidige bomen 
met holten. Dit betekent: het selecteren van bomen die beginnende holten of aanzet daartoe vertonen 
(bv bliksemschade), die oud mogen worden. Het ter plekke  laten van staand en  liggend dood hout 
bevordert de  aanwezigheid  van  spechten  in  het  algemeen, met  als  direct  gevolg  een hoger  aantal 
boomholten. 
Voor het kiezen van opvolgers opteert men best voor langlevende, grote boomsoorten met een harde 
houtsoort zoals eik (ook Amerikaanse eik) en Beuk. Holten in deze boomsoorten hebben de voorkeur 
van vleermuizen: ze rotten trager, blijven langer geschikt en hebben een betere temperatuurbuffering. 
 
Bij afzagen van laaghangende zijtakken bij oude parkbomen kan geopteerd worden om de zaagvlakken 
niet te behandelen, zodat ze stelselmatig kunnen inrotten. Aftakelende parkbomen blijven best zo lang 
mogelijk staan. Indien er risico is op vallende takken, kan er altijd een hekje rond geplaatst worden. 
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Figuur 117 

 
 

5.1.5 Beheer van waterpartijen ‒ creatie van tijdelijke en permanente (bos)poelen 
 
De aanwezige waterpartijen binnen het onderzoeksgebied zijn momenteel slecht ontwikkeld omwille 
van de trofiegraad, het hoge visbestand en het feit dat het permanente waterpartijen zijn.  
 
Voor een aantal soorten (bv. Watervleermuizen) is het behouden van een open wateroppervlak van 
belang. Het wateroppervlak van de vijvers is momenteel vrij van bedekking door planten, en er is daar 
dus geen directe actie hieromtrent nodig. Voor jagende vleermuizen en warmteminnende insecten is 
het windluw  houden  van  de waterpartijen  tevens  een  pluspunt.  Specifiek  voor  vleermuizen  is  het 
vermijden van lichtpollutie van belang. Lichtverstoring is immers voor vrijwel alle vleermuizensoorten 
problematisch. Het verbreden en vernatuurlijken van de oeverzone kan in veel kasteeldomeinen een 
meerwaarde bieden. Op die manier ontstaat een lint natte ruigte die gefaseerd gemaaid kan worden.  
 
Creatie van enkele poelen op locaties waar in het vroege voorjaar natte zones aanwezig zijn kan een 
nuttige  maatregel  zijn  om  voortplantingsplaatsen  te  creëren  voor  amfibieën.  Deze  kunnen  zowel 
aanwezig zijn binnen als buiten de bossfeer. Belangrijk is dat de poelen niet aangelegd worden in zones 
met een hoge botanische waarde (bv. schraalgraslanden, zones met uitzonderlijke bosflora, niet in de 
omgeving van bronzones, etc.).  
 
Indien  mogelijk  is  kan  het  creëren  van  visvrije  waterpartijen  met  een  goed  ontwikkelde 
oevervegetatie  een  bijzondere  meerwaarde  bieden  voor  zeldzame  libellensoorten.  In  visvrije 
waterpartijen kunnen zich tevens grote populaties amfibieën opbouwen. Het regelmatig aflaten van 
visvijvers vormt hierbij tot de mogelijkheden. 
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5.1.6 Beheer van de winterverblijven voor vleermuizen 
 
In  heel  wat  kasteeldomeinen  zijn  structuren  aanwezig  die  kunnen  fungeren  als  potentieel 
winterverblijf voor vleermuizen. Het kan gaan over zolders, ijskelders, tunnels voor waterlopen, etc. 
 
Binnen het Provinciedomein Huizingen werden in 2017 reeds maatregelen genomen om de aanwezige 
ijskelders en watergang/tunnel in te richten ten behoeve van vleermuizen. Hoewel het vaak geruime 
tijd duurt voordat vleermuizen effectief gebruik gaan maken van de  locaties zijn deze maatregelen 
sterk toe te juichen. 
 

5.1.7 Sapstromen 
 
Bloedende bomen met uittredend boomsap zijn een minder bekend microhabitat. Desalniettemin is 
dit microhabitat  van bijzonder belang  voor  tal  van  specifieke  en  vaak  zeldzame  zweefvliegen. Ook 
andere insecten zoals bijvoorbeeld dagvlinders (Grote weerschijnvlinder, Atalanta) en het op Europese 
schaal beschermde Vliegend hert maakt gebruik van sapstromen. 
Bij aanplant van nieuwe parkbomen lijkt een aandeel Paardenkastanje zeker aangewezen, gezien deze 
nogal  gemakkelijk  en  snel  aftakelingsverschijnselen  vertoont. Ook  de  relatief  kortlevende Gewone 
esdoorn  lijkt  op  dat  vlak  een  goede  keuze  (mond. med.  Frank  Van  de Meutter),  evenals  populier 
(Populus  spec.).  Voor  de  langere  termijn  zijn beuk  (Fagus  sylvatica)  en  linde  (Tilia  spec.)  ook  goed 
keuzes. 
 

5.1.8 Steilrandjes en open zandplekjes 
 
Eén van de meer concrete aanbevelingen om de waarde van de aanwezige (micro)habitats voor wilde 
bijen verder  te verhogen zijn het verhogen van de ondergrondse nestgelegenheid. Dit kan door  te 
zorgen voor extra schrale gazon door afvoer van het gazonmaaisel in potentierijke zones. Eventueel 
kan ook overwogen worden een of meerdere grondhopen met schrale leem of zandleem aan te leggen 
als  ondergronds  bijenhotel.  Deze moeten  dan wel  ofwel  vegetatievrij  ofwel  enkele  keren  per  jaar 
kortgemaaid worden (en zeker kort de winter in). 
 

5.1.9  Graslandbeheer: verschraling, heterogene vegetatiestructuur en 

nectarvoorziening 
 

Een aangepast grasland‐ en gazonbeheer kan een bijzonder groot verschil maken voor tal van 

soorten. De basisprincipes voor goed graslandbeheer zijn alom gekend. In principe moeten (met 

uitzondering van de schraalste graslanden) allen graslanden twee keer per jaar gemaaid worden. 

Afhankelijk van de voedselrijkdom moet de eerste maaibeurt vroeger of later plaatsvinden. In theorie 

geldt hoe voedselrijker het grasland hoe vroeger het gemaaid dient te worden om het efficiënt te 

verschralen. Sowieso moeten de graslanden kort de winter in. Op die manier krijgen minder 

concurrentiekrachtige soorten meer kansen om te kiemen.  

Ook een gazon dat voornamelijk in functie staat van recreatie kan waardevol zijn voor natuur. Door 
iets minder vaak en minder kort te maaien gaat het gazon ook beter bestand zijn tegen de frequente 
betreding in de zomermaanden. Bloemen krijgen zo een kans om te bloeien en insecten hebben een 
schuilplaats en voedsel. Om zeldzame graslandpaddenstoelen in de graslanden te krijgen kan je best 
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in het najaar zo weinig mogelijk maaien en dan eind november een laatste keer kort maaien om zo het 
gazon kort de winter in te laten gaan.  
 
Een belangrijk aspect is het voorzien van faunastroken. Dit zijn stroken die niet gemaaid worden bij 
een maaigang. Door elk jaar een andere zone ongemaaid te laten verruigen deze zones niet en kan er 
nog steeds efficiënt gemaaid worden. Faunastroken kunnen fungeren als refugium voor soorten die 
voorkomen in de graslanden (bv. Kaasjeskruiddikkopje) en/of houden van structuurrijke graslanden en 
ruigtes (cfr. Dwergmuis, Hazelworm, etc.). 
 
Langs  de  randen  van  de  graslanden  kan  geopteerd  worden  om  te  streven  naar  een  geleidelijke 
overgang met een mantel‐ en zoomvegetatie. Op zonbeschenen zones kunnen kleine maaiselhopen 
worden aangelegd, deze worden vaak benut door soorten als Hazelworm en Levendbarende hagedis. 
Langs de randen kunnen ook grote brandnetelplekken op zonnige plaatsen in stand gehouden worden 
vermits deze zones belangrijk zijn als ei‐afzetplaatsen voor de brandnetelvlinders (Dagpauwoog, Kleine 
vos, Landkaartje, etc.) 
 
Indien een grasland reeds een goede basiskwaliteit heeft kan er best gewerkt worden met overstaande 
zones van meer dan 15%. Binnen het onderzoeksgebied zou bijvoorbeeld een gefaseerd maaibeheer 
in  de  boomgaard  een  meerwaarde  bieden  voor  o.a.  Kauwende  metselbij,  maar  ook  andere 
voorzomerbijen als Zwartbronzen houtmetselbij of bladsnijders (Megachile spec.). 
 

5.1.10 Behoud van bloemenborders met nectarrijke planten 
 
In kasteeldomeinen zijn vaak bloemenborders aanwezig. Indien gestreefd wordt naar het gebruik van 
wilde planten of hun ermee verwante cultivars in de bloemenborders kan dit een welkome nectarbron 
betekenen voor tal van soorten. We denken specifiek aan Slangenkruid  (Slangenkruidbij), Grote en 
Puntwederik (slobkousbijen), Rolklaver (bladsnijders en hars‐ en wolbijen), Reseda, lipbloemigen (bv. 
Salvia spp., wilde marjolein, Kattenkruid), Knautia spp., klokjes (Campanula spp.), Kogellook en sieruien 
(Allium spp.), composieten zoals alanten of zonnehoed, Lavendel, etc. 

 

5.1.11 Behoud van rustzones voor verstoringsgevoelige soorten 
 
Het in stand houden van rustige zones is belangrijk indien men populaties wil behouden of opbouwen 
van rustbehoevende soorten (vnl. grotere zoogdieren en kwetsbare vogelsoorten); 
 
Binnen het onderzoeksgebied is het duidelijk dat een aantal ruimtebehoevende soorten zoals Havik, 
Zwarte specht, Buizerd maar tevens Steenmarter, Bunzing hun bolwerk hebben in de rustigste zone 
van het onderzoeksgebied, nl. een deel van het Hanenbos met momenteel een beperkte recreatiedruk. 
Het is verstandig om op een doordachte manier zones af te bakenen die kunnen fungeren als rustzones 
binnen  kasteelparken.  Binnen  het  onderzochte  gebied  zou  dit  bijvoorbeeld  kunnen  leiden  tot  het 
vestigen van soorten als Wespendief. 
 

5.1.12 Behoud van zones met naaldbomen  
  
In het onderzoeksgebied zijn, zoals in tal van andere parkgebieden, op heel wat locaties naaldbomen 
aanwezig.  Het  grootste  aandeel  aan  naaldhout  wordt  ingenomen  door  gemengde  Grove  dennen‐
bestanden maar ook soorten als Douglasspar vormen binnen een aantal percelen de hoofdboomsoort. 
Verder  zijn  naaldbomen  zoals  dennen  en  sparren  verspreid  aanwezig  in  het  gebied,  zowel  als 
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vrijstaande bomen als binnen de bossfeer. Een belangrijk deel van de meeste naaldhoutbestanden kan 
best omgevormd worden naar meer natuurlijke habitattypes. Echter daar heel wat soorten gebruik 
maken of  zelfs  (strikt)  afhankelijk  zijn  van naaldbomen  is  het  aangewezen om minstens  delen  van 
bestaande  naaldhoutbestanden  niet  om  te  vormen.  Verder  kan  het  ook  nuttig  zijn  om  verspreid 
staande naaldbomen,  zowel binnen de bossfeer als  erbuiten  te behouden. Hoewel de waarde van 
dergelijke  naaldbomen  vanuit  natuurbehoudsperspectief  vaak  niet  hoog wordt  ingeschat,  kan  het 
behoud ervan dus een meerwaarde blijken. Voor uitheemse loofbomen geldt dat echter niet.  
 
Binnen het onderzoeksgebied werden volgende naaldhoutspecialisten aangetroffen; Gestreept, 18‐
vlek  en  Harlekijnlieveheersbeestjes,  Witte  sparspanner,  Sparrendwergbladroller,  Geoogde 
langsprietmot, aan naaldhout gebonden zweefvliegen en vogelsoorten zoals Zwarte mees, Kuifmees, 
etc.  
 

5.1.13 Evolutie naar oud structuurrijk bos toelaten en stimuleren 
 
Heel wat kasteeldomeinen bestaan voor een aanzienlijk deel uit bos waarbij loofbomen – vaak meer 
dan het Vlaams gemiddelde‐ het hoofdaandeel van het bos uitmaken. Ook in het onderzoeksgebied 
zijn er heel wat zones waar inheemse loofbomen oud mogen worden en zelfs op stam kunnen 
sterven. Dit creëert een interessante situatie voor tal van soorten die houden van oud goed 
ontwikkeld bos zoals Middelste bonte specht, Zwarte specht, diverse vleermuissoorten, etc. De 
Middelste bonte specht blijft ondanks de recente toename in Vlaanderen en erg goede 
kwaliteitsindicator. Beide broedparen waren aanwezig in mooi ontwikkeld loofbos met een belangrijk 
aandeel aan oude Zomereiken. 
 
Ook voor minder gekende soortgroepen als nachtvlinders zijn inheemse boomsoorten onontbeerlijk. 
Zo vonden we in het onderzochte gebied kenmerkende soorten op bijv. (zomer)eik, berk, beuk, wilg, 
populier, linde, iep, etc. Specifiek voor het onderzoeksgebied komen beuk, zomereik, esdoorn, berk 
en wilg naar voren als belangrijke boomsoorten, naast linde. Het behoud van grote, oude lindes is 
essentieel voor bijzondere soorten als Lindedwergspanner.  
 

5.1.14 Behoud van zones met typisch parklandschap 
  
Typisch  voor  kasteelparken  zijn  het  gecombineerd  voorkomen  van  bos,  open  grasland,  verspreid 
staande bomen, waterpartijen, etc. Deze heterogene mix zorgt voor een grote variatie op een vaak 
beperkte oppervlakte. Vrijstaande zonbeschenen parkbomen vormen vaak een belangrijk leefgebied 
voor  soorten  die  in  de  koele  donkere  bosbestanden  hun  ecologische  niche  niet  aantreffen.  Op 
landschapsschaal kunnen ook soorten die typisch zijn voor halfopen bossen aan hun trekken komen in 
parklandschappen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan Groene specht, Grauwe vliegenvanger, Grote 
lijster, etc. 
 

5.1.15 Het gebruik van pesticiden vermijden 
 
Het gebruik van pesticiden  is  te allen tijde af  te raden, zowel voor de aanwezige fauna en flora als 
diegene die de pesticiden aanwend. Een minder gekend probleem is dat het gebruik van rodenticiden 
kan  leiden  tot  de  accumulatie  van  gifstoffen  in  predatoren  zoals  bv.  Bunzing,  Hermelijn,  etc.  Het 
gebruik van vallen voor knaagdieren moet oordeelkundig gebeuren zodat enkel de te bestrijden soort 
gedood wordt.  
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5.1.16 Dispersiebarrières opheffen 
 
Heel wat domeinen zijn praktisch hermetisch afgesloten wat een bijkomend knelpunt is in het reeds 
sterk versnipperde Vlaanderen. Het fijnmazig hekwerk, rasters en ‐in mindere mate‐ castanea‐hekwerk 
vormen haast onoverbrugbare barrières voor soorten met beperkte klimcapaciteiten zoals Das, Ree, 
Egel  én  vormen een hindernis  voor  een  vlotte doorgang en/of  (he)kolonisatie  voor  tal  van andere 
zoogdiersoorten. Door doordacht enkele faunapassages in te bouwen kan hieraan verholpen worden. 
Het creëren van faunapassages hoeft niet complex te zijn. Door regelmatig kleine openingen aan te 
brengen in de barrières van 20 op 20cm kunnen met uitzondering van Ree alle zoogdiersoorten zich 
vrij bewegen binnen én buiten het afgebakende gebied. 
 
Eventueel kan op een aantal doordachte locaties getracht worden om iets robuustere faunapassages 
aan te brengen zodat ook grotere zoogdieren zoals Ree in en uit het gebied kunnen.  
 

5.1.17 Ecologische verbindingen met nabijgelegen gebieden creëren  
 
In het versnipperde Vlaanderen is het nuttig om natuurkernen met elkaar te verbinden. Indien mogelijk 
kunnen geïsoleerde gebieden via ‘groene en blauwe corridors’ met elkaar verbonden worden. Dit kan 
door  bijvoorbeeld  het  aanplanten  van  houtkanten  en  hagen  en/of  het  versterken  van  bestaande 
beekvalleien (zie ook verder).  
 

5.1.18 Werken aan waterkwaliteit en structuurvariatie van waterlopen 
 
Indien waterlopen aanwezig zijn binnen gebieden kan bekeken worden of gewerkt kan worden aan 
het  verbeteren  van  de  waterkwaliteit  en  structuurvariatie  voor  topsoorten  als  Bronlibel, 
Rivierdonderpad, Bosbeekjuffer, Weidebeekjuffer, etc. 
 

5.1.19 Bestrijding van invasieve exoten 
 
Invasieve  exoten  kunnen  een  ontwrichtend  effect  hebben  op  de  aanwezige  fauna  en  flora  (bv. 
Amerikaanse vogelkers, Japanse duizendknoop, etc.). Het niet binnenbrengen van invasieve soorten is 
alvast stap één. Het snel verwijderen van nieuwe invasieve soorten stap twee (bv Moeraslantaarn). 
Indien bepaalde soorten problematisch worden kan getracht worden om ze op een gifloze manier te 
verwijderen.  
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6 Samenvatting 
 
In kader van dit project werd gericht gezocht naar een kasteelpark dat het onderwerp zou worden van 
een multi‐soort(groep)inventarisatie. Het vinden van een kasteeldomein in het westen van Vlaams‐
Brabant  bleek  geen  sinecure.  Uiteindelijk  werd  begin  2017  de  knoop  doorgehakt  en  werd 
Provinciedomein Huizingen en het aanpalende Hanenbos geselecteerd als onderzoeksgebied. 
 
De keuze van Provinciedomein Huizingen en Hanenbos bleek al  snel  een goede keuze. Binnen het 
kasteeldomein  bleken  immers  zowel  de  typische  ‘kasteelpark‐biotopen’  als  goed  ontwikkelde 
natuurlijke  habitats  aanwezig.  De  gerichte  inventarisaties  van  de  verschillende  geselecteerde 
soortgroepen  binnen  deze  biotopen  leverde  heel  wat  interessante  verspreidingsgegevens  op.  Het 
gebied blijkt tal van zeldzame soorten te huisvesten. 
 
De geselecteerde soortgroepen bestonden uit vogels, zoogdieren (incl. vleermuizen), herpetofauna, 
ongewervelden  (dagvlinders,  libellen,  sprinkhanen,  lieveheersbeestjes, wilde bijen, zweefvliegen en 
nachtvlinders), planten en paddenstoelen. Hiermee werd een erg belangrijk deel van de frequentst 
geïnventariseerde indicatorgroepen onder de loep genomen. 
 
De  broedvogelinventarisatie  bracht  aan  het  licht  dat  soorten  als  Middelste  bonte  specht,  Zwarte 
specht en Havik broeden in het gebied. De zoogdieren werden onderzocht door cameraval‐onderzoek 
en via nachtelijke  inventarisaties met batdetectoren. Op vlak van aanwezige zoogdieren scoort het 
gebied  met  Bosvleermuis  en  Bunzing.  Een  gerichte  zoekactie  met  behulp  van  het  uitleggen  van 
‘slangenplaten’  leverde de bevestiging dat Hazelworm, een pootloze hagedis, nog voorkomt  in het 
gebied. 
 
Een ruime groep van ongewervelden werd onderzocht. De dagvlinders zijn goed vertegenwoordigd 
met  kwaliteitsindicatoren  als  Iepen‐  en  Sleedoornpage,  Keizersmantel  en  graslandsoorten  als 
Kaasjeskruiddikkopje. Bronlibel, een habitattypische soort van zuivere, zuurstofrijke bronbeken, werd 
op  verschillende  locaties  binnen  het  onderzoeksgebied  waargenomen.  De  weinig  mobiele 
Bramensprinkhaan blijkt nog voor te komen in het gebied, naast de Gouden sprinkhaan, een soort die 
zich recent sterk wist uit te breiden. Met Harlekijn‐, 18‐vlek‐ en Gestreept lieveheersbeestje blijkt het 
gebied  enkele  naaldbos‐specialisten  te  huisvesten.  Bovendien  werd  een  populatie  ontdekt  van 
Twaalfvleklieveheersbeestje, de eerste vindplaats voor Vlaams‐brabant. Waarmee het gebied in één 
klap kan beschouwd worden als één van de belangrijkste Vlaamse leefgebieden voor deze zeldzame 
soort. Met 73 waargenomen bijensoorten  is de  inventarisatie van het provinciedomein vrij volledig 
met een aantal zeldzame bijen, met name de Kauwende metselbij, Texelse zandbij, Slangenkruidbij, 
Slanke kegelbij en Groene zandbij. Met 63 waargenomen soorten zweefvliegen is de inventarisatie van 
het provinciedomein echter nog een eind van volledig. Een hele  reeks zeldzame tot  zeer  zeldzame 
soorten  werd  waargenomen,  zijnde  Vroegst  gitje  (Cheilosia  fasciata),  Daslookgitje  (Portevinia 
maculata)  en  Grootoog‐bollenzwever  (Eumerus  ornatus).  De  oude  bomen  in  het  kasteelpark 
huisvesten  een  paar  zéér  speciale  soorten  van  sapstromen,  met  name  de  Grote  fopblaaskop 
(Sphiximorpha  subsessilis)  en  de  Spichtige  spitsbek  (Psilota  exilistyla).  Tijdens  de  nachtelijke 
nachtvlinderinventarisaties werden niet minder 400 soorten vastgesteld, waardoor we kunnen stellen 
dat  het  gebied  een  gevarieerde  nachtvlinderfauna  herbergt.  Van  de  Lindedwergspanner  werd 
vastgesteld dat er een grote populatie op het domein aanwezig is. Verder bleek het domein ook nieuwe 
bossoorten  voor  de  regio  te  huisvesten  met  name  Zwartrandgrasuil,  maar  dat  anderzijds  enkele 
verwachte soorten zoals Varenuil afwezig bleken. Opmerkelijk is het aantal zeldzame soorten dat aan 
naaldbomen gebonden is (vnl. sparren, met name Zilverspar).  
 
De intensieve inventarisatie leverde het gebied een nieuwe oud‐bosplant én Rode‐Lijstsoort op met 
Witte  rapunzel.  Tevens  werden  zeldzaamheden  waargenomen  als  Eénbes,  Paarbladig  goudveil  en 
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Tandjesgras. De laatste is een relictsoort van heischrale graslanden. Het gebied is goed onderzocht wat 
betreft paddenstoelen. Met 20 symbionten op de Rode Lijst (43%) is het domein een belangrijke plaats 
voor  deze  soorten  die  voornamelijk  achteruitgaan  door  vermesting  en  verzuring.  In  het  reliëfrijke 
domein, dat doorkruist wordt door dreven, zijn schrale, bemoste steilkantjes geen zeldzaamheid. Het 
zijn die schralere plaatsen waar zeldzame symbionten een laatste toevlucht vinden in Vlaanderen. 
 
Naast  de  waarnemingen  van  tal  van  zeldzaamheden  bleek  ook  qua  beheer  het  Provinciedomein 
Huizingen en Hanenbos een topvoorbeeld. Met goed ontwikkelde mantel‐ en zoomvegetaties, veel 
liggend en staand dood hout, ecologisch graslandbeheer en goed regulier bosbeheer lijkt het evident 
dat dit gebied gepromoot wordt als  typevoorbeeld van goed beheerd Kasteelpark. Hopelijk  zal dat 
ertoe leiden dat beheerders van andere kasteeldomeinen het goede voorbeeld volgen! 
 
Het  uitgevoerde  onderzoek  en  resultaten  tonen  aan  dat  kasteelparken,  zoals  het  Provinciedomein 
Huizingen en Hanenbos, een bijzonder hoge biodiversiteit kunnen bevatten, die mits goed beheer een 
bijzondere bijdrage kunnen leveren aan het natuurbehoud in Vlaanderen. 
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8 Bijlagen 
 

8.1 Beheer‐ en/of beleidsrelevante Avifaunasoorten ‐detailbespreking en 
territoriumkaarten d.m.v. Avimap 
 
In deze bijlage worden voor de beheer‐ en/of beleidsrelevante avifaunasoorten de territoriumkaarten 
dewelke opgemaakt werden via AVIMAP weergegeven en besproken. Verder werd er voor elke soort 
achtergrondinformatie  gegeven over  hun Rode  lijst‐status,  veldkenmerken,  voorkomen,  habitat  en 
voedsel (naar: SoortenBank.nl). 
 

8.1.1 Havik  Accipiter gentilis  (Linnaeus, 1758) 
 
Rode Lijststatus  Bijna in Gevaar (NT) 
Veldkenmerken  48‐62 cm, spanwijdte 98‐117 cm. Vrouwtje veel groter dan mannetje. 

Mannetje lijkt in vlucht op zeer groot vrouwtje Sperwer met zwaardere borst, 
iets kortere staart en zwaardere vlucht. Bovendelen van mannetje donker 
asbruin, van vrouwtje bruiner, witachtige wenkbrauwstreep, onderdelen 
witachtig en bruingestreept en met opvallende witte anaalstreek en 
onderstaartdekveren. Vrouwtje heeft minder contrastrijke koptekening. 
Juveniel en onvolwassen met bruine bovendelen en bleke geelbruine, 
gestreepte (niet gebandeerde) onderdelen met bruine vlekken. Jaagt met 
grote snelheid op vogels, behendig tussen bomen door manoeuvrerend en in 
staat scherpe bochten te maken. 

Voorkomen  Vrij algemene standvogel. 
Habitat  Beperkt tot wouden en beboste gebieden, bij voorkeur afgewisseld door 

open gedeelten. 
Voedsel   Jaagt meestal in snelle, agressieve achtervolgingsvlucht, de prooi in de lucht 

vangend, op nesten en takken of op de grond. Prooi wordt naar dekking 
gebracht en op de grond of op een tak verorberd. Vanwege grootteverschil 
vangt vrouwtje veel grotere prooien dan mannetje. Uiteenlopende prooien: 
hoenderachtigen, duiven, kraaien, lijsters en zoogdieren (onder andere 
konijnen en eekhoorns). 

 
Territoria binnen Provinciedomein Huizingen 
Van de Havik werd 1 territorium vastgesteld in een rustige zone van het onderzochte gebied. De soort 
werd verschillende keren waargenomen en ook de nest kon gelokaliseerd worden. 
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Figuur 118 Territoriumkaart Havik in Provinciedomein Huizingen d.m.v. Avimap 
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8.1.2 Zwarte specht  Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) 

 
Rode Lijststatus    Bijna in Gevaar (NT) 
Veldkenmerken  46 cm. Grootste Europese specht. Makkelijk te herkennen aan geheel 

zwarte verenkleed. Vlucht minder golvend dan andere spechten, lijkt 
wel wat op vlucht van Vlaamse Gaai. Mannetje heeft rode kopkap, 
vrouwtje heeft kleine rode vlek achter op kruin. Snavelhoornkleurig. 
Maakt grote holen in bomen. 

Voorkomen      In bosrijke regio’s vrij algemeen, daarbuiten zeldzaam. 
Habitat    Gemengd en naaldbos, maar nooit in zeer dichte bossen. 
Voedsel   Vooral mieren en kevers, maar ook wel vruchten en zaden. Foerageert 

zowel op grond als in bomen. Spendeert veel tijd laag bij de grond aan 
basis van dode bomen en boomstompen. 

 
Territoria binnen Provinciedomein Huizingen 
Van de Zwarte specht werd 1 territorium vastgesteld in het onderzochte gebied. De soort heeft een 
groot ruimtegebruik en werd verschillende keren waargenomen zowel auditief als visueel. Een recent 
gebruikte broedholte kon gelokaliseerd worden. 
 

 
 
Figuur 119 Territoriumkaart Zwarte Specht in Provinciedomein Huizingen d.m.v. Avimap 
 

   



      191 
 

8.1.3 Middelste bonte specht Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) 
 
Rode Lijststatus      Bijna in Gevaar (NT) 
Veldkenmerken  22 cm. Lijkt wat op juveniele Grote Bonte Specht vanwege 

zwartwitte verenkleed en rode kopkap, maar is kleiner en 
heeft geen zwarte streep over oorstreek of zwarte 
baardstreep, maar slechts een zwarte ’vlek’ op zijkant van 
nek. Onderdelen wittig met fijne zwarte streepjes op flanken 
en roze onderstaart. Meestal hoog in bomen en moeilijk te 
observeren. 

Voorkomen  Na een zeer lange aanwezigheid sinds eeuwwissel bezig aan 
een stevige opmars. Vooralsnog vooral aanwezig in bosrijke 
regio’s met goed ontwikkelde loofbossen. 

Habitat  Oud hoogopgaand loofbos, hierbinnen regelmatig ook in 
degraderende populierenaanplanten.  

Voedsel   Voornamelijk insecten, maar eet ook wel zaden en bessen. 
Foerageert, evenals Grote Bonte Specht, op stammen, takken 
en twijgen. 

Territoria binnen Provinciedomein Huizingen 
Van de Middelste bonte specht werden via AVIMAP 3 territoria afgebakend. Dit aantal werd na analyse 
en  a.d.h.v.  terreinkennis  en  ‘expert  judgement’  gecorrigeerd  naar 2  territoria.  Hoewel  de  soort  in 
Vlaanderen de laatste jaren een sterk positieve trend vertoond in zowel verspreiding als broedparen 
blijft het een topindicator. De territoria werden aangetroffen in zones met grote structuurvariatie, veel 
oude bomen waaronder o.a. Zomereik.  
 

 
 
Figuur 120 Territoriumkaart Middelste bonte specht in Provinciedomein Huizingen d.m.v. Avimap 
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8.1.4 Goudhaan   Regulus regulus (Linnaeus, 1758) 
 
Rode Lijststatus    Kwetsbaar (VU) 
Veldkenmerken  9 cm. Kleine zangvogel. Bovendelen groen, onderdelen bleek grijs tot 

wit. Twee witte vleugelstrepen en witte punten aan tertials. 
Opvallendste kenmerk is gele kruin, omrand met zwarte strepen. 
Mannetje heeft oranje kruin, maar oranje vaak verborgen door gele 
veertoppen. Kleine zwarte snorstreep als Vuurgoudhaantje, maar 
mist het opvallende koppatroon; zwart oog in bleek gezicht geeft 
’vriendelijker’ uiterlijk dan koppatroon van Vuurgoudhaantje. In 
broedtijd in paren, daarbuiten vaak in troepen, met of zonder mezen. 
Soms komen in West‐Europa omvangrijke herfstinvasies voor. Zeer 
actief, voortdurend bewegend, maar zelfs wanneer ze gehoord 
worden vaak moeilijk te zien. Evenals Vuurgoudhaantje niet 
mensschuw en vaak dicht te benaderen; ook nieuwsgierig. 

Voorkomen  Voorlopig nog vrij algemene broedvogel. De soort vertoont de laatste 
decennia echter een sterk negatieve trend. 

Habitat  Vooral naaldbos (vooral sparrenaanplanten maar tevens dennen). 
Buiten broedtijd tevens in loofbossen, tuinen, parken en geïsoleerde 
bosjes.  

Voedsel   Kleine ongewervelde dieren; foerageert op takken en bladeren, 
vrijwel nooit op de grond. ’Bidt’ vaak om prooi van bladeren te 
pakken. 

 
Territoria binnen Provinciedomein Huizingen 
In de zone langs de broedvogelroute werden via AVIMAP 4 territoria van Goudhaan afgebakend. Het 
betroffen telkens zones waar clusters aanwezig waren van sparren.  
 

  
 
Figuur 121 Links- Territoriumkaart Goudhaan in Provinciedomein Huizingen d.m.v. Avimap  
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8.1.5 Vuurgoudhaan   Regulus ignicapillus (Temminck, 1820) 
 
Rode Lijststatus    Momenteel niet in Gevaar (LC) 
Veldkenmerken  9 cm. Makkelijk te onderscheiden van Goudhaantje door opvallende 

witte wenkbrauwstreep en zwarte oogstreep. Mannetje met oranje, 
vrouwtje met gele, zwart omrande kruin, beide met smalle zwarte 
snorstreep. Bovendelen groen, onderdelen wit. Twee duidelijke witte 
vleugelstrepen, als Goudhaan. Bronskleurige vlek op zijnek is goed 
kenmerk, vooral als in dichte vegetatie koppatroon niet goed kan 
worden gezien. Juveniel met witte wenkbrauwstreep, maar zonder 
zwarte oogstreep en oranje/gele kruin. Buiten broedtijd soms samen 
met mezen en Goudhaan, maar minder in troepen dan Goudhaan en 
zelden invasie‐achtig optreden. 

Voorkomen  In vergelijking met Goudhaantje beduidend minder algemene 
broedvogel. De soort lijkt verhoudingsgewijs echter minder achteruit 
te gaan. 

Habitat  Dichte bossen. In tegenstelling tot Goudhaantje vaak aanwezig in 
gemengde bossen. In bijna elk territorium zijn echter bijna steevast 
enkele naaldbomen (vnl. sparren) aanwezig. 

Voedsel   Kleine ongewervelde dieren; zoekt takken en bladeren af, zowel hoog 
als laag boven de grond. 

Territoria binnen Provinciedomein Huizingen 
In totaal werden via AVIMAP 5 territoria van Vuurgoudhaan afgebakend. De soort bleek voornamelijk 
aanwezig  in  loofhoutzones  met  enkele  individuele  sparren  of  clusters  van  sparren  binnen 
loofhoutbestanden. 
 

 
Figuur 122 Territoriumkaart Vuurgoudhaan in Provinciedomein Huizingen d.m.v. Avimap  
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8.1.6 Kuifmees   Parus cristatus (Linnaeus 1758) 
 
Rode Lijststatus    Momenteel niet in Gevaar (LC) 
Veldkenmerken  11,5 cm. De enige mees met een kuif. Heeft bruine bovendelen en 

witte onderdelen met oranje‐beige flanken. Kuif zwart en wit gevlekt, 
gezicht grijswit met zwarte oogstreep achter oog, zwarte keel en 
zwarte lijn vanaf keel tot in de nek. Minder in groepen dan andere 
mezen. 

Voorkomen  Strikte standvogel. Vertoond geen tot nauwelijks trekgedrag. 
Habitat  Voornamelijk naaldbos met een voorkeur voor dennenbestanden. In 

mindere mate ook in gemengd bos. 
Voedsel   Insecten, maar eet ook bessen en dennenzaden. Kruipt soms langs 

stam omhoog als Boomkruiper, maar foerageert verder op zijtakken 
en twijgen. 

Territoria binnen Provinciedomein Huizingen 
Van Kuifmees werden  in  totaal 2  territoria  vastgesteld  langs de gelopen broedvogelroute. Zoals  te 
verwachten  waren  deze  broedparen  aanwezig  in  de  zones waar  naaldbomen  dominant  zijn  in  de 
kruinlaag. 
 

  
 
Figuur 123 Territoriumkaart Kuifmees in Provinciedomein Huizingen d.m.v. Avimap 
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8.1.7 Zwarte mees   Parus ater (Linnaeus 1758) 
 
Rode Lijststatus    Bijna in Gevaar (NT) 
Veldkenmerken  11 cm. Iets kleiner dan Pimpelmees. Voornamelijk zwart, grijs en wit. 

Lijkt in kleurpatroon op Koolmees maar mist gele kleuren. Witte vlek 
in nek is goed veldkenmerk. Bovendelen grijs of olijfkleurig, flanken 
beige, rest van onderdelen wit. Heeft twee vleugelstrepen. 
Juvenielen zijn gelig waar adult wit heeft. Minder nieuwsgierig dan 
Koolmees. Vaak in groepen met andere mezen, met name buiten 
broedseizoen. 

Voorkomen  Tot voor kort vrij algemene tot algemene broedvogel, vertoond 
negatieve trend. Voornamelijk standvogel, maar enige trek heeft 
plaats in najaar. In sommige jaren vinden echter omvangrijke invasies 
plaats van populaties uit broedgebieden ten NO van Vlaanderen. 

Habitat  Voornamelijk naaldbos met een voorkeur voor dennenbestanden. In 
mindere mate ook in gemengd bos, parken, etc. 

Voedsel   Voornamelijk ongewervelden. Kruipt soms langs stam omhoog als 
Boomkruiper, maar foerageert verder op zijtakken en twijgen. 

Territoria binnen Provinciedomein Huizingen 
Van Zwarte mees werden in totaal 3 territoria vastgesteld langs de gelopen broedvogelroute. Zoals te 
verwachten  waren  deze  broedparen  aanwezig  in  de  zones waar  naaldbomen  dominant  zijn  in  de 
kruinlaag. 
 

 
Figuur 124 Territoriumkaart Zwarte mees in Provinciedomein Huizingen d.m.v. Avimap   
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8.1.8 Glanskop   Parus palustris (Linnaeus 1758) 
 
Rode Lijststatus    Momenteel niet in Gevaar (LC) 
Veldkenmerken  11,5 cm. Vrijwel identiek aan Matkop, met zwarte kruin, nek en bef, 

bruine bovendelen, witte wangen en onderdelen en beige flanken. 
Verschilt van Matkop door ontbreken van lichte vleugelvlek, kleinere 
bef en door geluid. In de winter vaak samen met andere mezen. 
Foerageert, evenals Matkop, vaker laag bij de grond dan andere 
mezen. 

Voorkomen  Regionaal vrij algemene maar plaatselijke standvogel. In de winter 
kan de soort wat zwerfgedrag vertonen.  

Habitat  Komt vaker in hoog opgaand loofbos voor dan Matkop, zowel in 
vochtig als droog bos, zonder duidelijke voorkeur. Ook in 
boomgaarden, parken, bij heggen en houtwallen. In Vlaanderen heeft 
de soort duidelijk zijn zwaartepunt in de bossen van de leemstreek. 

Voedsel   Voornamelijk ongewervelden, maar ook zaden en bessen. 
 
Territoria binnen Provinciedomein Huizingen 
Van  Glanskop werden  via  AVIMAP  4  territoria  afgebakend  langs  de  gelopen  broedvogelroute.  Dit 
aantal werd teruggebracht op 2 territoria via ‘expert judgement’. Beide territoria waren aanwezig in 
gevarieerd hoog opgaand loofbos. 
 

 
 
Figuur 125 Territoriumkaart Glanskop in Provinciedomein Huizingen d.m.v. Avimap  
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8.1.9 Staartmees  Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) 
 
Rode Lijststatus    Kwetsbaar (VU) 
Veldkenmerken  14 cm. Onmiskenbaar. Kleine mees; staart neemt de helft van de 

totale lichaamslengte in. Kop wit met brede zwarte oogstreep, zwarte 
rug met roze mantelzijden, handpennen zwart en wit, lange zwarte 
staart met witte zijden. Onderdelen wit met roze op onderstaart tot 
aan poten. Snavel zwart en zeer kort. Ondersoorten uit noorden en 
oosten missen zwart op kop, mediterrane ondersoort heeft vage 
oogstreep en grijze mantel. Vlucht vrij zwak, met opvallend lange 
staart. Buiten broedseizoen meestal in groepjes, vaak samen met 
andere mezen. Heeft acrobatisch gedrag. 

Voorkomen  Afnemend als broedvogel, blijft echter een algemene verschijning.  
Habitat  In loof‐ en gemengde bossen, parken, etc. De soort heeft een 

voorkeur voor structuurrijke bossen en vertoeft graag in mantel‐
zoomvegetaties.  

Voedsel   Voornamelijk kleine ongewervelden; foerageert op twijgen. Komt 
vrijwel nooit op de grond  

Territoria binnen Provinciedomein Huizingen 
Van Staartmees werd 1 territorium vastgesteld. De broedlocatie bevond zich in het uiterste ZO van 
het onderzoeksgebied. 
 

 
 
Figuur 126 Territoriumkaart Staartmees in Provinciedomein Huizingen d.m.v. Avimap 
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8.1.10 Fitis   Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) 
 
Rode Lijststatus    Kwetsbaar (VU) 
Veldkenmerken  11 cm. Lijkt op Tjiftjaf; evenals deze zonder duidelijke kenmerken. 

Bovendelen bruingroen of olijfkleurig, gezicht en borst duidelijk geel, 
onderdelen witter. Wenkbrauwstreep onduidelijk, geel, geflankeerd 
door donkerder oogstreep. Handpennen steken verder voorbij 
tertials uit dan bij Tjiftjaf, poten meestal duidelijk bleker, 
wenkbrauwstreep doorgaans iets geprononceerder en kruin platter, 
alles bij elkaar meer indruk gevend van een minder ronde, langere en 
slankere vogel. Actiever dan Tjiftjaf. Juveniel in het veld vaak te 
onderscheiden van adult door meer uniform geel en groen 
verenkleed, met name op onderdelen. Sommige adulten kunnen 
echter ook zeer geel zijn. 

Voorkomen  Algemene zomergast echter afnemend als broedvogel 
Habitat  Variatie aan weelderig begroeide gebieden met struiken en bomen 

met duidelijke voorkeur voor zones met berken. Komt niet in uniform 
hoog opgaand bos voor. 

Voedsel   Voornamelijk insecten, die vaak na korte achtervolging of op 
vliegenvangerachtige manier worden gevangen. 

Territoria binnen Provinciedomein Huizingen 
Van Fitis werden 2 territoria vastgesteld. De vogels waren aanwezig in de berken ter hoogte van het 
schraalgraslandje in Hanenbos. De kans is reëel dat deze vogels hier slechts een ‘stop‐over’ gemaakt 
hebben tijdens de trekperiode, ze werden immers maar tijdens één bezoekronde waargenomen. 
 

 
Figuur 127 Territoriumkaart Fitis  in Provinciedomein Huizingen d.m.v. Avimap  
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8.1.11 Boomklever   Sitta europaea (Linnaeus, 1758) 
 
Rode Lijststatus    Momenteel niet in Gevaar (LC) 
Veldkenmerken  14 cm. Een gedrongen, plompe, actieve vogel met een stevige, 

puntige snavel. Blauwgrijze kruin en bovendelen, isabelkleurige 
onderdelen met roodbruine flanken, wangen en keel wit, zwarte 
streep door oog. Juveniel zonder roodbruin. Beweegt over 
boomstammen en takken met kleine, schokkerige sprongen, in alle 
richtingen met evenveel gemak, zonder staart te gebruiken. Noten en 
zaden worden vastgezet tussen boomschors en met de snavel 
opengehakt. Golvende vlucht, als spechten. Nestelt in boomholten. 
Ingang wordt soms verkleind met modder. ’s Winters vaak 
rondtrekkend met groepen mezen. 

Voorkomen  Algemener wordende broedvogel. Standvogel. 
Habitat  Zowat op alle locaties indien er voldoende oude loofbomen zoals 

hoog opgaand bos, parken, grote tuinen, etc. 
Voedsel   Zaden en insecten. Eet ook noten, vooral hazelnoten. 
 
Territoria binnen Provinciedomein Huizingen 
Van Boomklever werden 14 territoria vastgesteld. De soort werd verspreid waargenomen doorheen 
het ganse domein. Het hoge aantal territoria wijst op de aanwezigheid van veel oude bomen. 
 

 
Figuur 128 Territoriumkaart Boomklever  in Provinciedomein Huizingen d.m.v. Avimap 
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8.1.12 Boomkruiper   Certhia brachydactyla (Brehm, 1820) 
 
Rode Lijststatus    Momenteel niet in Gevaar (LC) 
Veldkenmerken  12,5 cm. Kleine rossige vogel, die als een muis langs boomstammen 

omhoog klimt. Heeft lange gebogen snavel, bruine bovendelen met 
gele of grijswitte streepjes en vlekjes, witte wenkbrauwstreep, 
rossige stuit, witte onderdelen, kastanjebruine flanken en bruine 
puntige staart. Klimt in bomen als een kleine specht, nooit naar 
beneden als Boomklever. Zeer moeilijk te onderscheiden van 
taigaboomkruiper, maar bruine flanken zijn makkelijkste 
onderscheidende kenmerk. Geluid anders. Heeft verder smallere, 
minder contrasterende wenkbrauwstreep, kortere achternagel, en 
iets langere, sterker gebogen snavel. Nestelt in holen, achter losse 
schors, in schorsspleten, holtes in muren, nestkasten, etc. Verschuilt 
zich aan achterzijde van boomstam bij verstoring. Alleen of in paren 
in broedseizoen, in de winter vaak in rondzwervende mezengroepen. 

Voorkomen  Algemene standvogel. Enige trek in vroege herfst. Zwerft ’s winters 
rond. 

Habitat  Alleen bij hoge bomen, vooral in oud loofbos maar tevens parken, 
boomgaarden, dreven; Tevens in oud naaldbos. 

Voedsel   Ongewervelden, die voornamelijk op de stam maar ook op takken 
worden gezocht. Kruipt van beneden omhoog langs een stam, vliegt 
dan naar de volgende boom en begint opnieuw. Vangt af en toe 
vliegende insecten. 

 
Territoria binnen Provinciedomein Huizingen 
Van  Boomkruiper  werden  11  territoria  vastgesteld.  Net  als  Boomklever  werd  de  soort  verspreid 
waargenomen doorheen het ganse domein. Het hoge aantal territoria wijst op de aanwezigheid van 
veel oude bomen.  

 
Figuur 129 Territoriumkaart Boomkruiper  in Provinciedomein Huizingen d.m.v. Avimap 
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8.1.13 Grauwe Vliegenvanger  Muscicapa striata (Pallas, 1764) 
 
Rode Lijststatus    Bijna in Gevaar (NT) 
Veldkenmerken  14 cm. Bruin of grijsbruin met donkere strepen op borst en 

voorhoofd. Vleugeldekveren en tertials met bruine randen, 
onderdelen grijswit, geen wit in staart. Smalle, onopvallende oogring. 
Sexen gelijk. Rechte zit en gestreepte borst zijn beste kenmerken. 
Meestal alleen, in paren of familietroepjes. 

Voorkomen  Sterk in aantal afnemende zomergast. 
Habitat  Open loof‐ en gemengde bossen, parken, tuinen, boomgaarden.  
Voedsel   Voornamelijk insecten, op typische ‘vliegenvangermanier’ gevangen: 

doet vanaf zitplaats korte uitvallen naar passerende insecten, waarna 
de vogel vaak naar zitplaats terugkeert. 

Territoria binnen Provinciedomein Huizingen 
Van Grauwe vliegenvanger werden 2 territoria vastgesteld. Deze sterk in aantal afnemende soort werd 
aangetroffen in een halfopen bos en een goed ontwikkelde zonbeschenen bosrand. 
 

 
 
Figuur 130 Territoriumkaart Grauwe vliegenvanger  in Provinciedomein Huizingen d.m.v. Avimap 
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8.1.14 Appelvink   Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) 
 
Rode Lijststatus    Momenteel niet in Gevaar (LC) 
Veldkenmerken  18 cm. Een forse vogel met zeer zware snavel, grote kop en korte 

staart. Kop geelachtig bruin, zwarte keel en teugels, achterhoofd 
asgrijs, warmbruine mantel, rug, schouders, kleine en middelste 
dekveren, onderdelen bleek beige, stuit en staart (met witte 
eindband) lichter bruin dan rug. Vleugels blauwzwart met grote witte 
schoudervlekken, basale helft van handpennen wit. Vleugeltekening 
en silhouet maken verwarring onwaarschijnlijk. Snavel in broedtijd 
grijsblauw, ’s winters hoornkleurig. Vrouwtje als mannetje maar 
verenkleed iets lichter en met grijs vleugelveld. Juveniel doffer, 
bruine strepen (vooral op onderdelen) en gelige keel. Schuwe vogel, 
verblijft veel in hoogste takken. Meestal ontdekt door roep. 

Voorkomen  Snel algemener wordende broedvogel. Voornamelijk standvogel, 
tijdens trektijd treden wat bewegingen op. De Noord‐Europese 
populatie zijn trekvogels. 

Habitat  Verblijft in lente en zomer veelal in de boomkruinen. Aanwezig in 
hoog opgaand bos, dichtbegroeide parken, etc. ’s Winters meer op de 
grond en ook aan te treffen in meer open landschap.  

Voedsel   Voornamelijk knoppen, zaden en pitten; voedt jongen met insecten. 
 
Territoria binnen Provinciedomein Huizingen 
Van Appelvink werden 3 territoria vastgesteld. Hoewel de soort waargenomen werd over een ruimere 
zone werden de territoria vastgesteld in het zuiden van het onderzoeksgebied nl. Hanenbos. 
 

 

Figuur 131 Territoriumkaart Appelvink in Provinciedomein Huizingen d.m.v. Avimap  
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8.2 Totaallijst van waargenomen Vogels binnen Provinciedomein Huizingen 
(bron: projectwaarnemingen en www.waarnemingen.be) 

 
Tabel 36 Totaallijst van waargenomen Vogels binnen Provinciedomein Huizingen (bron: projectwaarnemingen en 
www.waarnemingen.be) 

 

Provinciedomein Huizingen ‐ Losse waarnemingen Vogels 
Soortnaam_NL  Wetensch. Naam  # verrichte waarnemingen  # waargenomen individuen 

Havik  Accipiter gentilis  7  7 

Sperwer  Accipiter nisus  4  4 

Staartmees  Aegithalos caudatus  4  5 

IJsvogel  Alcedo atthis  1  1 

Nijlgans  Alopochen aegyptiaca  11  20 

Wilde Eend  Anas platyrhynchos  11  147 

Parkeend  Anas platyrhynchos forma domestica  4  43 

Grauwe Gans  Anser anser  1  1 

Boompieper  Anthus trivialis  1  1 

Gierzwaluw  Apus apus  1  3 

Blauwe Reiger  Ardea cinerea  4  4 

Grote Canadese Gans  Branta canadensis  17  76 

Canadese Gans onbekend  Branta canadensis / Branta hutchinsii  1  2 

Kleine Canadese Gans  Branta hutchinsii  1  1 

Buizerd  Buteo buteo  15  24 

Putter  Carduelis carduelis  3  7 

Boomkruiper  Certhia brachydactyla  21  24 

Groenling  Chloris chloris  4  6 

Kokmeeuw  Chroicocephalus ridibundus  6  146 

Zwarte Ooievaar  Ciconia nigra  1  1 

Appelvink  Coccothraustes coccothraustes  14  19 

Holenduif  Columba oenas  14  15 

Houtduif  Columba palumbus  9  29 

Zwarte Kraai  Corvus corone  8  12 

Pimpelmees  Cyanistes caeruleus  5  6 

Knobbelzwaan  Cygnus olor  9  24 

Grote Bonte Specht  Dendrocopos major  19  22 

Middelste Bonte Specht  Dendrocoptes medius  3  3 

Kleine Bonte Specht  Dryobates minor  2  2 

Zwarte Specht  Dryocopus martius  16  17 

Roodborst  Erithacus rubecula  12  13 

Boomvalk  Falco subbuteo  1  2 

Vink  Fringilla coelebs  8  8 

Keep  Fringilla montifringilla  1  1 

Meerkoet  Fulica atra  1  1 

Waterhoen  Gallinula chloropus  11  53 

Gaai  Garrulus glandarius  12  15 



      204 
 

Kraanvogel  Grus grus  2  207 

Boerenzwaluw  Hirundo rustica  1  4 

Kleine Mantelmeeuw  Larus fuscus  1  2 

Kuifmees  Lophophanes cristatus  5  6 

Kruisbek  Loxia curvirostra  3  3 

Witte Kwikstaart  Motacilla alba  1  4 

Grote Gele Kwikstaart  Motacilla cinerea  3  3 

Grauwe Vliegenvanger  Muscicapa striata  2  2 

Koolmees  Parus major  9  17 

Zwarte Mees  Periparus ater  8  8 

Wespendief  Pernis apivorus  1  1 

Aalscholver  Phalacrocorax carbo  4  34 

Zwarte Roodstaart  Phoenicurus ochruros  1  1 

Tjiftjaf  Phylloscopus collybita  9  12 

Fluiter  Phylloscopus sibilatrix  1  1 

Fitis  Phylloscopus trochilus  1  2 

Ekster  Pica pica  15  37 

Groene Specht  Picus viridis  16  16 

Glanskop  Poecile palustris  9  11 

Heggenmus  Prunella modularis  3  3 

Halsbandparkiet  Psittacula krameri  14  29 

Goudvink  Pyrrhula pyrrhula  3  5 

Waterral  Rallus aquaticus  1  1 

Vuurgoudhaan  Regulus ignicapilla  11  11 

Goudhaan  Regulus regulus  26  27 

Houtsnip  Scolopax rusticola  2  2 

Boomklever  Sitta europaea  33  42 

Slobeend  Spatula clypeata  1  2 

Turkse Tortel  Streptopelia decaocto  1  2 

Bosuil  Strix aluco  2  2 

Spreeuw  Sturnus vulgaris  1  20 

Zwartkop  Sylvia atricapilla  4  6 

Casarca  Tadorna ferruginea  1  1 

Bergeend  Tadorna tadorna  5  5 

Witgat  Tringa ochropus  2  3 

Winterkoning  Troglodytes troglodytes  5  6 

Merel  Turdus merula  7  15 

Zanglijster  Turdus philomelos  5  5 

Kramsvogel  Turdus pilaris  1  1 

Grote Lijster  Turdus viscivorus  8  8 

      491  1332 
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8.3 Detailkaarten met waarnemingspunten van dagvlinders binnen het onderzoeksgebied 

8.3.1 Dagvlinders van graslanden (Bruin blauwtje, Icarusblauwtje, Kleine vuurvlinder en Zwartsprietdikkopje). 
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8.3.2 Dagvlinders van graslanden (Bruin zandoogje, Kaasjeskruiddikkopje, Koninginnenpage, Oranje luzernevlinder en Oranjetipje). 
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8.3.3 Dagvlinders van bosranden en structuurrijke bossen 
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8.3.4 Waarnemingspunten van een aantal meer generalistische dagvlinders 
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8.4  Detailkaarten met waarnemingspunten van libellen binnen het onderzoeksgebied 

8.4.1 Overzichtskaart met weergave van de waarnemingspunten van de meer algemene libellen 
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8.5 Detailkaarten met waarnemingspunten van sprinkhanen binnen het onderzoeksgebied 

8.5.1 Overzichtskaart met weergave van de waarnemingspunten van de meer algemene sprinkhanen 
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8.6 Detailkaarten met waarnemingspunten van lieveheersbeestjes binnen het onderzoeksgebied 

8.6.1 Overzichtskaart met weergave van de waarnemingspunten van de meer algemene lieveheersbeestjes 
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8.7 Bijlagen paddenstoelen  
 

8.7.1 Overzicht van de waargenomen paddenstoelen in het domein van Huizingen van 2002 ‒ 2017, met aanduiding van Rode-

Lijstsoorten, ecologie en indicatorwaarde 
 
Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam  Eerste 

waarneming 

laatste 

waarneming 

Ecologie  Rode 

Lijst 

Indicatorwaarde  Natura 2000 

Toefige labyrintzwam    Abortiporus biennis  3/10/2010  10/09/2017  Sh 
     

Reuzenchampignon    Agaricus augustus  29/10/2008  22/09/2017  St 
     

Gekweekte champignon    Agaricus bisporus  10/09/2017  10/09/2017  St 
     

Straatchampignon    Agaricus bitorquis  4/11/2009  4/11/2009  St 
     

Kleine champignon    Agaricus comtulus  2/11/2005  22/09/2017  St 
     

Schubbige boschampignon    Agaricus silvaticus  11/09/2002  10/09/2017  St 
     

Slanke anijschampignon    Agaricus silvicola  11/09/2002  22/09/2017  St 
     

Rafelige champignon    Agaricus subfloccosus  29/10/2014  29/10/2014  St  EB 
   

Leverkleurige leemhoed    Agrocybe erebia  21/10/2012  21/10/2012  Sh 
     

Grasleemhoed    Agrocybe pediades  24/04/2017  24/04/2017  St 
     

Vroege leemhoed    Agrocybe praecox  8/11/2009  8/11/2009  Sh 
     

Grote oranje bekerzwam    Aleuria aurantia  21/10/2012  22/09/2017  St 
     

Bleke elzenzompzwam    Alnicola escharoides  12/10/2008  12/10/2008  Em 
     

Gele knolamaniet    Amanita citrina  24/09/2003  22/09/2017  Em 
     

Grauwe amaniet    Amanita excelsa  24/09/2003  22/09/2017  Em 
 

beuken‐eikenbos 
 

Geelwrattige amaniet    Amanita franchetii  11/09/2002  11/09/2002  Em  BE  park & stinzebos op zware bodem 

Roodbruine slanke amaniet    Amanita fulva  6/09/2006  23/09/2015  Em 
     

Narcisamaniet    Amanita gemmata  24/10/2012  24/10/2012  Em 
 

Droge bossen 
 

Vliegenzwam    Amanita muscaria  23/10/2008  28/09/2017  Em 
     

Panteramaniet    Amanita pantherina  3/10/2010  22/09/2017  Em 
     

Groene knolamaniet    Amanita phalloides  24/09/2003  23/09/2015  Em 
 

park‐ en stinzebos op zware bodem 
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Parelamaniet    Amanita rubescens  11/09/2002  28/09/2017  Em 
     

Grijze slanke amaniet    Amanita vaginata  20/09/2009  20/09/2009  Em 
     

Kasseienkogelzwam    Annulohypoxylon 

cohaerens 

28/02/2016  22/09/2017  Sh 
     

Vergroeide kogelzwam    Annulohypoxylon 

multiforme 

2/11/2005  22/09/2017  Sh 
     

Kurkstrookzwam    Antrodia serialis  20/02/2017  20/02/2017  Sh 
     

Citroenstrookzwam    Antrodia xantha  4/11/2009  4/10/2015  Sh 
     

Wit dwergelfenbankje    Antrodiella semisupina  11/10/2006  19/03/2014  Sh 
     

Karmijnrood netwatje    Arcyria denudata  5/10/2011  5/10/2011  F 
     

Bleke knolhoningzwam    Armillaria cepistipes  16/10/2013  16/10/2013  Sh 
     

Knolhoningzwam    Armillaria gallica  22/10/2003  4/11/2009  P 
     

Echte honingzwam    Armillaria mellea  2/11/2005  28/10/2015  P 
     

Sombere honingzwam    Armillaria ostoyae  24/09/2003  28/10/2015  Sh 
     

Paarse knoopzwam    Ascocoryne sarcoides  24/09/2003  14/11/2012  Sh 
     

Zakjestrilzwam    Ascotremella faginea  4/11/2009  16/10/2013  Sh 
     

Poederzwamgast    Asterophora lycoperdoides  15/09/2013  21/08/2017  P 
     

Plaatjeszwamgast    Asterophora parasitica  6/09/2006  6/09/2006  P 
     

Tweesporig vliesje    Athelia arachnoidea  11/09/2002  11/09/2002  Sh 
     

Echt judasoor    Auricularia auricula  11/10/2006  22/09/2017  P 
     

Viltig judasoor    Auricularia mesenterica  28/10/2015  16/03/2016  Sh 
     

Oorlepelzwam    Auriscalpium vulgare  24/10/2012  23/09/2015  Sk 
     

Muizenstaartzwam    Baeospora myosura  14/11/2012  10/09/2017  Sk 
     

Foptandzwam    Basidioradulum radula  15/09/2013  15/09/2013  Sh 
     

 
 Bispora antennata  2/11/2005  14/11/2012  Sh 

     

Geel schijfzwammetje    Bisporella citrina  21/10/2012  23/09/2015  Sh 
     

Zwavelgeel 

schijfzwammetje  

 Bisporella sulfurina  14/11/2012  14/11/2012  Sh 
     

Grijze buisjeszwam    Bjerkandera adusta  22/10/2003  17/08/2016  Sh 
     

Dooiergele mestzwam    Bolbitius titubans  19/09/2010  29/10/2014  St 
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Bronskleurig 

eekhoorntjesbrood  

 Boletus aereus  11/09/2002  11/09/2002  Em  KW 
   

Gewoon eekhoorntjesbrood    Boletus edulis  11/09/2002  28/09/2017  Em 
 

droge bossen 
 

Gewone heksenboleet    Boletus erythropus  11/09/2002  22/09/2017  Em 
 

droge bossen 
 

Netstelige heksenboleet    Boletus luridus  5/10/2011  22/09/2017  Em  KW  haagbeuk‐ essenbossen op kalkrijke bodem 

Inktboleet    Boletus pulverulentus  19/09/2010  9/10/2011  Em  KW 
   

Wortelende boleet    Boletus radicans  20/08/2013  14/09/2016  Em 
     

Vroeg eekhoorntjesbrood    Boletus reticulatus  22/10/2003  22/10/2003  Em 
 

park‐ en stinzebos op zand 
 

Zwartwordende bovist    Bovista nigrescens  10/09/2017  10/09/2017  St 
 

Glanshaverhooiland 
 

Zwarte knoopzwam    Bulgaria inquinans  11/10/2006  6/11/2013  Sh 
     

Papierzwammetje    Byssomerulius corium  24/09/2003  23/09/2015  Sh 
     

Geel hoorntje    Calocera cornea  23/10/2008  23/09/2015  Sh 
     

Kleverig koraalzwammetje    Calocera viscosa  18/10/2009  22/09/2017  Sh 
     

Roze pronkridder    Calocybe carnea  10/09/2017  22/09/2017  St 
 

beginnende verschraling 
 

Voorjaarspronkridder    Calocybe gambosa  24/04/2017  7/05/2017  St 
     

Plooivoetstuifzwam    Calvatia excipuliformis  11/10/2006  23/09/2015  St 
     

Reuzenbovist    Calvatia gigantea  3/10/2010  22/09/2017  St 
 

ruigtes 
 

Ruitjesbovist    Calvatia utriformis  10/09/2017  10/09/2017  St 
 

matig tot sterk bemeste, permanente graslanden 

Elzenpropschoteltje    Calycellina alniella  23/09/2015  23/09/2015  sk 
     

Brandnetelklokje    Calyptella capula  10/09/2017  10/09/2017  sk 
 

Ruigtes 
 

Hanenkam    Cantharellus cibarius  23/10/2008  26/07/2017  Em  GE 
 

oude 

eikenbossen 

Gewoon ijsvingertje    Ceratiomyxa fruticulosa  19/09/2010  21/08/2017  F 
     

Zwarte viltzwam    Chaetosphaerella 

phaeostroma 

14/11/2012  22/09/2017  Sh 
     

Peperboleet    Chalciporus piperatus  22/09/2017  22/09/2017  Em 
 

Droge bossen 
 

Grootsporige 

kopergroenbekerzwam  

 Chlorociboria aeruginosa  24/09/2003  24/09/2003  Sh 
     

Bruine knolparasolzwam    Chlorophyllum brunneum  11/09/2002  11/09/2002  St 
     

Knolparasolzwam    Chlorophyllum rhacodes  22/10/2003  22/09/2017  St 
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Paarse korstzwam    Chondrostereum 

purpureum 

20/09/2009  23/09/2015  Sh 
     

Spitse knotszwam    Clavaria falcata  14/11/2012  14/11/2012  St 
     

Wormvormige knotszwam    Clavaria fragilis  3/10/2010  22/09/2017  St  KW  droog schraalland 
 

Asgrauwe koraalzwam    Clavulina cinerea  3/10/2010  22/09/2017  St 
     

Witte koraalzwam    Clavulina coralloides  19/09/2010  20/09/2017  St 
     

Bleke veldtrechterzwam    Clitocybe agrestis  10/10/2007  10/10/2007  St 
 

bemeste graslanden 
 

Witte anijstrechterzwam    Clitocybe albofragrans  4/11/2009  4/11/2009  St 
     

Kleine bostrechterzwam    Clitocybe candicans  10/10/2007  28/10/2015  St 
     

Knotsvoettrechterzwam    Clitocybe clavipes  11/10/2006  4/11/2009  St 
     

Geribbelde trechterzwam    Clitocybe costata  11/10/2006  10/09/2017  St 
     

Slanke anijstrechterzwam    Clitocybe fragrans  24/09/2003  29/10/2008  St 
     

Grote trechterzwam    Clitocybe geotropa  4/11/2009  21/10/2012  St  BE  Haagbeuk‐ essenbossen 
 

Slanke trechterzwam    Clitocybe gibba  24/09/2003  22/09/2017  St 
     

Bleekrandtrechterzwam    Clitocybe marginella  4/11/2009  4/11/2009  St 
     

Tweekleurige trechterzwam    Clitocybe metachroa  2/11/2005  14/11/2012  St 
     

Nevelzwam    Clitocybe nebularis  2/11/2005  3/11/2016  St 
     

Groene anijstrechterzwam    Clitocybe odora  12/10/2008  10/09/2017  St 
     

Spieringtrechterzwam    Clitocybe phaeophthalma  2/11/2005  22/09/2017  St 
     

Grote bostrechterzwam    Clitocybe phyllophila  29/10/2008  28/10/2015  St 
     

Gestreepte trechterzwam    Clitocybe vibecina  23/10/2008  14/11/2012  St 
     

Vleeskleurige zalmplaat    Clitopilus geminus  22/09/2017  22/09/2017  St 
     

Gewone schelpjesmolenaar    Clitopilus hobsonii  8/11/2009  8/11/2009  Sk 
     

Grote molenaar    Clitopilus prunulus  11/09/2002  22/09/2017  St 
     

Hyacinthborstelknopje    Colletotrichum liliacearum  22/10/2003  3/10/2010  Sk 
     

Dwergcollybia    Collybia cirrata  22/10/2003  4/11/2009  St 
     

Okerknolcollybia    Collybia cookei  18/10/2009  3/10/2010  St 
     

Eikenspleetlip    Colpoma quercinum  19/03/2014  19/03/2014  Sh 
     

Echte tolzwam    Coltricia perennis  6/09/2006  6/09/2006  Em  GE  naaldbossen op arme zandgrond 
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Oker breeksteeltje    Conocybe ochrostriata  22/10/2003  10/09/2017  St 
     

Vaal  breeksteeltje  sl,  incl. 

Bleek breeksteeltje  

 Conocybe siliginea  19/09/2012  19/09/2012  St 
     

Kaneelkleurig breeksteeltje    Conocybe tenera  29/10/2008  28/10/2015  St 
     

Zwerminktzwam    Coprinellus disseminatus  2/11/2005  22/09/2017  Sh 
     

Grote viltinktzwam    Coprinellus domesticus  19/09/2012  19/09/2012  Sh 
     

Spitscellige donsinktzwam    Coprinellus impatiens  22/09/2017  22/09/2017  St 
     

Gewone glimmerinktzwam    Coprinellus micaceus  22/10/2003  22/09/2017  Sh 
     

Grote kale inktzwam    Coprinopsis atramentaria  23/10/2008  22/09/2017  St 
     

Kleine poederinktzwam    Coprinopsis cortinata  14/11/2012  14/11/2012  St 
     

Bleke halminktzwam    Coprinopsis friesii  21/10/2012  21/10/2012  Sk 
     

Hazenpootje    Coprinopsis lagopus  22/10/2003  10/09/2017  St 
     

Bruine kale inktzwam    Coprinopsis romagnesiana  11/10/2006  11/10/2006  St 
     

Geschubde inktzwam    Coprinus comatus  10/10/2007  22/09/2017  St 
     

Lila gordijnzwam    Cortinarius alboviolaceus  22/09/2017  22/09/2017  Em  KW  droge bossen 
 

Vaaggegordelde 

gordijnzwam  

 Cortinarius anomalus  14/11/2012  14/11/2012  Em 
     

Siersteelgordijnzwam    Cortinarius decipiens  29/10/2014  29/10/2014  Em 
     

Okergele gordijnzwam    Cortinarius delibutus  29/10/2014  29/10/2014  Em 
     

 
 Corynespora olivacea  14/05/2013  14/05/2013  Sk 

     

Bleek oorzwammetje    Crepidotus caspari  18/10/2009  18/10/2009  Sh 
 

Rivier‐ en beekbegeleidend bos 

Rondsporig oorzwammetje    Crepidotus cesatii  2/11/2005  6/11/2013  Sh 
     

Klein oorzwammetje    Crepidotus epibryus  21/10/2012  28/10/2015  Sh 
     

Gelig oorzwammetje    Crepidotus luteolus  8/11/2009  22/09/2017  Sh 
     

Week oorzwammetje    Crepidotus mollis  11/10/2006  28/10/2015  Sh 
     

Wit oorzwammetje    Crepidotus variabilis  16/10/2013  28/10/2015  Sh 
     

Geel nestzwammetje    Crucibulum crucibuliforme  2/11/2005  22/09/2017  Sh 
     

Kastanjekanker    Cryphonectria parasitica  6/11/2013  6/11/2013  P 
     

Houtknoopje    Cudoniella acicularis  23/10/2008  23/09/2015  Sh 
     

Bleek nestzwammetje    Cyathus olla  21/11/2013  21/11/2013  Sh 
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Gestreept nestzwammetje    Cyathus striatus  12/10/2008  22/09/2017  Sh 
     

Donzige korstzwam    Cylindrobasidium laeve  11/09/2002  24/04/2017  Sh 
     

Violetstelige poederparasol    Cystolepiota bucknallii  28/10/2015  28/10/2015  St 
 

Eikenhaakgbeukenbossen op kalkrijke bodem 

Vlekkende poederparasol    Cystolepiota hetieri  19/09/2010  19/09/2010  St 
     

Kleine poederparasol    Cystolepiota seminuda  20/09/2009  22/09/2017  St 
     

Olijfgroene druppelzwam    Dacrymyces minor  23/10/2008  23/10/2008  Sh 
     

Oranje druppelzwam    Dacrymyces stillatus  10/10/2007  23/09/2015  Sh 
     

Doolhofzwam    Daedalea quercina  3/10/2010  3/10/2010  Sh 
     

Roodporiehoutzwam    Daedaleopsis confragosa  11/10/2006  23/09/2015  Sh 
     

Roodplaathoutzwam    Daedaleopsis tricolor  11/10/2006  19/03/2014  Sh 
     

Kogelhoutskoolzwam    Daldinia concentrica  19/03/2014  22/09/2017  Sh 
     

Sneeuwwit franjekelkje    Dasyscyphella nivea  14/11/2012  14/11/2012  Sk 
     

Wijdporiekurkzwam    Datronia mollis  12/10/2008  12/10/2008  Sh 
     

Plooiplaatzwammetje    Delicatula integrella  16/10/2013  16/10/2013  Sh 
     

Kogelmeniezwammetje    Dialonectria episphaeria  17/08/2016  17/08/2016  P 
     

Hoekig schorsschijfje    Diatrype disciformis  11/09/2002  22/09/2017  Sh 
     

Korstvormig schorsschijfje    Diatrype stigma  11/09/2002  10/09/2017  Sh 
     

Berkenschorsschijfje    Diatrypella favacea  22/10/2003  21/10/2010  Sh 
     

Eikenschorsschijfje    Diatrypella quercina  23/09/2015  24/04/2017  Sh 
     

Hazelaarhoutzwam    Dichomitus campestris  6/11/2013  6/11/2013  Sh  BE 
   

Glad kristalkopje    Didymium difforme  19/03/2014  19/03/2014  F 
     

Anemonenbekerzwam    Dumontinia tuberosa  13/04/2012  18/04/2013  P 
     

Sterspoorsatijnzwam    Entoloma conferendum  10/09/2017  10/09/2017  St 
 

heischrale graslanden 
 

Kleine satijnzwam    Entoloma minutum  14/11/2012  14/11/2012  St 
 

moerasbossen 
 

Grauwe bossatijnzwam    Entoloma rhodopolium  22/10/2003  14/11/2012  St 
     

Bruine satijnzwam    Entoloma sericeum  11/10/2006  11/10/2006  St 
     

Groezelige satijnzwam    Entoloma sordidulum  22/09/2017  22/09/2017  St 
     

Eikenmeeldauw    Erysiphe alphitoides  6/09/2006  22/09/2017  P 
     

Klontjestrilzwam    Exidia nucleata  10/10/2007  23/09/2015  Sh 
 

Rivier‐ en beekbegeleidende bossen / bemoste boomstammen 
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Zwarte trilzwam    Exidia plana  11/09/2002  6/11/2013  Sh 
     

Eikentrilzwam    Exidia truncata  6/11/2013  19/03/2014  Sh 
     

Biefstukzwam    Fistulina hepatica  11/09/2002  3/11/2016  P 
 

Eiken‐berkenbos ‐ groothoutafbreker 

Gewoon fluweelpootje    Flammulina velutipes  6/11/2013  6/11/2013  Sh 
     

Echte tonderzwam    Fomes fomentarius  11/09/2002  1/06/2017  P 
     

Roestbruin kalkkussen    Fuligo rufa  14/11/2012  14/11/2012  F 
     

Heksenboter    Fuligo septica  11/09/2002  29/10/2014  F 
     

Langsporige korstvuurzwam    Fuscoporia ferrea  21/10/2010  21/10/2010  Sh 
     

Gewone korstvuurzwam    Fuscoporia ferruginosa  29/10/2008  24/10/2012  Sh 
     

Behaard 

barnsteenmosklokje  

 Galerina atkinsoniana  22/10/2003  22/10/2003  St 
     

Groot mosklokje    Galerina clavata  29/10/2008  29/10/2008  St 
 

Beginnende verschraling 
 

Vaal mosklokje    Galerina mniophila  29/10/2008  29/10/2008  St 
 

heischrale graslanden 
 

Dikrandtonderzwam    Ganoderma adspersum  11/09/2002  9/10/2016  P 
     

Platte tonderzwam    Ganoderma lipsiense  11/09/2002  22/09/2017  P 
     

Baretaardster    Geastrum striatum  17/08/2016  17/08/2016  St 
     

Gekraagde aardster    Geastrum triplex  2/11/2005  29/10/2014  St 
     

Cedergrondbekerzwam    Geopora sumneriana  12/04/2012  20/03/2017  Em 
     

Geelbruine 

plaatjeshoutzwam  

 Gloeophyllum sepiarium  28/10/2015  28/10/2015  Sh 
     

Dunplaathoutzwam    Gloeophyllum trabeum  24/04/2017  24/04/2017  Sh  KW 
   

Eikhaas    Grifola frondosa  18/10/2009  11/10/2016  P 
     

Prachtvlamhoed    Gymnopilus junonius  10/10/2007  10/10/2007  P 
     

Dennenvlamhoed    Gymnopilus penetrans  23/10/2008  28/10/2015  St 
     

Bundelcollybia    Gymnopus confluens  11/09/2002  22/09/2017  St 
     

Gewoon 

eikenbladzwammetje  

 Gymnopus dryophilus  24/09/2003  10/09/2017  St 
     

Roodsteelcollybia    Gymnopus erythropus  21/10/2012  23/09/2015  St 
     

Spoelvoetcollybia    Gymnopus fusipes  21/10/2012  21/10/2012  St 
     

Compostcollybia    Gymnopus luxurians  22/09/2017  22/09/2017  St 
 

houtsnippers 
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Donker 

eikenbladzwammetje  

 Gymnopus ocior  15/09/2013  9/10/2016  St 
     

Scherpe collybia    Gymnopus peronatus  11/09/2002  10/09/2017  St 
     

Witte paardenhaartaailing    Gymnopus quercophilus  11/09/2002  28/10/2015  St 
     

Kussenvormige houtzwam    Hapalopilus rutilans  19/09/2010  15/09/2013  Sh 
     

Radijsvaalhoed    Hebeloma crustuliniforme  24/09/2003  28/10/2015  Em 
     

Kleine vaalhoed    Hebeloma hiemale  22/10/2003  8/11/2009  Em 
     

Tweekleurige vaalhoed    Hebeloma mesophaeum  4/11/2009  22/09/2017  Em 
     

Populierenvaalhoed    Hebeloma populinum  4/11/2009  4/11/2009  Em 
     

Geringde vaalhoed    Hebeloma radicosum  14/11/2012  14/11/2012  Em  BE 
   

Oranjebloesemzwam    Hebeloma sacchariolens  22/10/2003  28/10/2015  Em 
     

Grote vaalhoed    Hebeloma sinapizans  11/09/2002  21/10/2012  Em 
     

Zwartsteelvaalhoed    Hebeloma sordescens  6/11/2013  6/11/2013  Em  KW 
   

Opaalvaalhoed    Hebeloma velutipes  10/10/2007  5/10/2011  Em 
     

Koraalzwamparasietkogeltje    Helminthosphaeria 

clavariarum 

28/10/2015  28/10/2015  P 
     

Witte kluifzwam    Helvella crispa  2/11/2005  28/10/2015  St 
     

Zadelkluifzwam    Helvella ephippium  21/10/2012  21/10/2012  St 
     

Zwarte kluifzwam    Helvella lacunosa  22/09/2017  22/09/2017  St 
     

Witstelige zadelkluifzwam    Helvella latispora  15/09/2013  15/09/2013  St 
     

Sneeuwwitte mycena    Hemimycena lactea  29/10/2014  29/10/2014  St 
     

Stengelmycena    Hemimycena 

pseudocrispula 

23/09/2015  23/09/2015  Sk 
     

Wollige bundelzwam    Hemipholiota populnea  28/08/2017  28/08/2017  Sh 
     

Gelobde pruikzwam    Hericium cirrhatum  4/11/2009  4/11/2009  Sh  BE  Beuken‐ eikenbos / groothoutafbreker 

Dennenmoorder    Heterobasidion annosum  11/10/2006  10/09/2017  P 
     

Ingedeukt 

meniezwammetje  

 Hydropisphaera peziza  31/10/2012  31/10/2012  Sh 
     

Elfenwasplaat    Hygrocybe ceracea  9/11/2012  9/11/2012  St  GE  droog schraalland 
 

Zwartwordende wasplaat    Hygrocybe conica  15/09/2013  10/09/2017  St 
 

beginnende verschraling 
 

Valse hanenkam    Hygrophoropsis aurantiaca  24/09/2003  22/09/2017  St 
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Kortsporig bladvlieskelkje    Hymenoscyphus 

albopunctus 

8/11/2009  8/11/2009  Sk 
     

Beukennapvlieskelkje    Hymenoscyphus fagineus  22/10/2003  10/09/2017  Sk 
     

Eikeldopzwam    Hymenoscyphus 

fructigenus 

27/09/2015  10/09/2017  Sk 
     

Franjetandjeszwam    Hyphodontia barba  24/10/2012  24/10/2012  Sh 
     

Witte vlierschorszwam    Hyphodontia sambuci  10/10/2007  9/10/2011  Sh 
     

Heidezwavelkop    Hypholoma ericaeum  22/10/2003  22/10/2003  St  BE  vochtige, schrale graslanden 
 

Gewone zwavelkop    Hypholoma fasciculare  24/09/2003  22/09/2017  St 
     

Gele kussentjeszwam    Hypocrea aureoviridis  9/10/2011  9/10/2011  Sh 
     

Weke kussentjeszwam    Hypocrea gelatinosa  16/10/2013  16/10/2013  Sh 
     

Rossige kussentjeszwam    Hypocrea rufa  22/10/2003  23/09/2015  Sh 
     

Goudgele zwameter    Hypomyces chrysospermus  6/09/2006  22/09/2017  P 
     

Groene zwameter    Hypomyces viridis  19/09/2012  19/09/2012  P 
     

Roestbruine kogelzwam    Hypoxylon fragiforme  11/09/2002  22/09/2017  Sh 
     

Gladde kogelzwam    Hypoxylon fuscum  19/09/2012  19/09/2012  Sh 
     

Kleinsporige kogelzwam    Hypoxylon howeanum  22/09/2017  22/09/2017  Sh 
     

Rode korstkogelzwam    Hypoxylon rubiginosum  19/09/2012  19/03/2014  Sh 
     

Franjevezelkop    Inocybe appendiculata  22/09/2017  22/09/2017  Em 
     

Kleine knolvezelkop    Inocybe assimilata  11/10/2006  11/10/2006  Em 
     

Sterspoorvezelkop    Inocybe asterospora  10/10/2007  22/09/2017  Em 
     

Violetbruine vezelkop    Inocybe cincinnata  11/10/2006  23/09/2015  Em 
     

Zilversteelvezelkop    Inocybe curvipes  22/09/2017  22/09/2017  Em 
     

Zwartbruine vezelkop    Inocybe furfurea  29/10/2008  29/10/2008  Em  KW 
   

Sombere vezelkop    Inocybe fuscidula  11/09/2002  6/11/2013  Em 
     

Witte satijnvezelkop    Inocybe geophylla  11/09/2002  22/09/2017  Em 
     

Amandelvezelkop    Inocybe hirtella  2/11/2005  12/10/2008  Em 
     

Zandpadvezelkop    Inocybe lacera  23/10/2008  19/09/2010  Em 
     

Lila satijnvezelkop    Inocybe lilacina  10/10/2007  16/10/2013  Em 
     

Gevlekte vezelkop    Inocybe maculata  11/10/2006  17/08/2016  Em 
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Gele knolvezelkop    Inocybe mixtilis  14/11/2012  22/09/2017  Em 
     

Gele pelargoniumvezelkop    Inocybe pelargonium  16/10/2013  16/10/2013  Em 
     

Tweekleurige vezelkop    Inocybe phaeodisca  10/10/2007  10/10/2007  Em 
     

Paarssteelspleetvezelkop    Inocybe pusio  12/10/2008  10/09/2017  Em 
     

Geelbruine spleetvezelkop    Inocybe rimosa  29/10/2008  29/10/2008  Em 
     

Blonde vezelkop    Inocybe sindonia  14/11/2012  22/09/2017  Em 
     

Aarddrager    Inocybe splendens  22/09/2017  22/09/2017  Em 
     

Ruige weerschijnzwam    Inonotus hispidus  27/09/2015  27/09/2015  P  KW 
   

Korsthoutskoolzwam    Kretzschmaria deusta  11/09/2002  24/09/2016  Sh 
     

Eencellige braamroest    Kuehneola uredinis  28/08/2017  28/08/2017  P 
     

Stobbenzwammetje    Kuehneromyces mutabilis  23/09/2015  22/09/2017  Sh 
     

Amethistzwam    Laccaria amethystina  24/09/2003  10/09/2017  Em 
     

Gewone fopzwam    Laccaria laccata  11/09/2002  22/09/2017  Em 
     

Schubbige fopzwam    Laccaria proxima  29/10/2008  29/10/2014  Em 
     

Gekroesde fopzwam    Laccaria tortilis  19/09/2010  22/09/2017  Em 
     

Dofpaars wolschijfje    Lachnella alboviolascens  15/09/2013  16/10/2013  Sh 
     

Geelwit franjekelkje    Lachnum patulum  8/11/2009  8/11/2009  Sk 
     

Tranende franjehoed    Lacrymaria lacrymabunda  3/10/2010  22/09/2017  St 
     

Grijsgroene melkzwam    Lactarius blennius  6/09/2006  28/09/2017  Em 
     

Haagbeukmelkzwam    Lactarius circellatus  22/09/2017  22/09/2017  Em 
     

Populiermelkzwam    Lactarius controversus  20/09/2009  28/10/2015  Em 
 

Bermen met populier 
 

Pelargoniummelkzwam    Lactarius decipiens  6/11/2013  6/11/2013  Em  BE 
   

Beukenmelkzwam    Lactarius fluens  2/11/2005  29/11/2012  Em 
     

Kokosmelkzwam    Lactarius glyciosmus  6/11/2013  6/11/2013  Em 
     

Levermelkzwam    Lactarius hepaticus  23/09/2015  23/09/2015  Em 
     

Zwartgroene melkzwam    Lactarius necator  22/10/2003  6/11/2013  Em 
     

Donzige melkzwam    Lactarius pubescens  24/10/2012  24/10/2012  Em 
     

Vuurmelkzwam    Lactarius pyrogalus  21/10/2012  21/10/2012  Em 
     

Kaneelkleurige melkzwam    Lactarius quietus  11/09/2002  22/09/2017  Em 
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Bitterzoete melkzwam    Lactarius subdulcis  2/11/2005  16/10/2013  Em 
     

Rimpelende melkzwam    Lactarius tabidus  6/09/2006  22/09/2017  Em 
     

Baardige melkzwam    Lactarius torminosus  19/09/2010  28/10/2015  Em  KW  Schrale berkendreven 
 

Zwavelzwam    Laetiporus sulphureus  24/09/2003  10/09/2017  P 
     

Eivormig ruigkogeltje    Lasiosphaeria ovina  9/10/2011  9/10/2011  Sh 
     

Harig ruigkogeltje    Lasiosphaeris hirsuta  19/09/2012  19/09/2012  Sh 
     

Foprouwschoteltje    Lecanidion atratum  4/10/2015  16/03/2016  P 
     

Gewone berkenboleet    Leccinum scabrum  23/10/2008  9/10/2011  Em 
     

Fopelfenbankje    Lenzites betulinus  4/11/2009  19/03/2014  Sh 
     

Groene glibberzwam    Leotia lubrica  23/09/2015  23/09/2015  St 
 

droge bossen 
 

Oranjebruine parasolzwam    Lepiota boudieri  16/10/2013  16/10/2013  St 
 

Eiken‐haagbeukenbossen op kalkrijke bodem 

Kastanjeparasolzwam    Lepiota castanea  10/10/2007  10/09/2017  St 
     

Gordijnparasolzwam    Lepiota cortinarius  21/10/2012  21/10/2012  St  BE 
   

Stinkparasolzwam    Lepiota cristata  11/09/2002  22/09/2017  St 
     

Panterparasolzwam    Lepiota felina  4/11/2009  22/09/2017  St 
     

Grijsgroene parasolzwam    Lepiota griseovirens  29/10/2014  29/10/2014  St 
     

Geelbruine 

wolsteelparasolzwam  

 Lepiota magnispora  24/09/2003  4/10/2015  St 
     

Okerbruine parasolzwam    Lepiota ochraceofulva  22/09/2017  22/09/2017  St  GE 
   

Vaalroze parasolzwam    Lepiota subincarnata  29/10/2008  29/10/2014  St 
     

Roodbruine 

schijnridderzwam  

 Lepista flaccida  29/10/2008  22/09/2017  St 
     

Paarse schijnridderzwam    Lepista nuda  10/10/2007  22/09/2017  St 
     

Paarssteelschijnridderzwam    Lepista saeva  29/10/2008  29/10/2008  St  KW  beginnende verschraling 
 

Oranjerode stropharia    Leratiomyces ceres  23/09/2015  23/09/2015  Sh 
     

Bloedende 

champignonparasol  

 Leucoagaricus badhamii  29/10/2008  22/09/2017  St  BE 
   

Glinsterende 

champignonparasol  

 Leucoagaricus georginae  29/10/2014  29/10/2014  St 
     

Blanke champignonparasol    Leucoagaricus leucothites  28/10/2015  22/09/2017  St 
     

Gewone boomwrat    Lycogala epidendrum  24/10/2012  24/10/2012  F 
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Zachtstekelige stuifzwam    Lycoperdon molle  21/10/2012  22/09/2017  St 
     

Zwartwordende stuifzwam    Lycoperdon nigrescens  6/09/2006  21/10/2012  St 
     

Parelstuifzwam    Lycoperdon perlatum  6/09/2006  28/09/2017  St 
     

Peervormige stuifzwam    Lycoperdon pyriforme  22/10/2003  23/09/2015  Sh 
     

Bruine bundelridderzwam    Lyophyllum decastes  22/10/2003  28/10/2015  St 
     

Levertraanzwam    Macrocystidia cucumis  4/11/2009  28/10/2015  St 
     

Grote parasolzwam    Macrolepiota procera  11/10/2006  15/09/2013  St 
 

beginnende verschraling 
 

Pijpknotszwam    Macrotyphula fistulosa  10/10/2007  6/11/2013  Sh 
     

Draadknotszwam    Macrotyphula juncea  10/10/2007  14/11/2012  St 
     

Takjesstinktaailing    Marasmiellus foetidus  15/09/2013  15/09/2013  Sk  KW 
   

Takruitertje    Marasmiellus ramealis  11/10/2006  22/09/2017  Sk 
     

Halmruitertje    Marasmiellus vaillantii  19/09/2010  19/09/2010  Sk 
     

Dwergwieltje    Marasmius bulliardii  11/10/2006  22/09/2017  Sk 
     

Hoornsteeltaailing    Marasmius cohaerens  2/11/2005  28/10/2015  St 
     

Witte taailing    Marasmius epiphyllus  23/09/2015  23/09/2015  Sk 
     

Weidekringzwam    Marasmius oreades  12/10/2008  10/09/2017  St 
 

Indicator voor verdroging 
 

Wieltje    Marasmius rotula  11/09/2002  10/09/2017  St 
     

Tengere beukentaailing    Marasmius setosus  12/10/2008  23/09/2015  St 
     

Beukentaailing    Marasmius wynneae  20/09/2009  4/11/2009  St 
 

Eiken‐haagbeukenbossen op kalkrijke bodem 

Breedplaatstreephoed    Megacollybia platyphylla  24/09/2003  23/09/2015  St 
     

 
 Melanamphora spinifera  16/10/2013  16/10/2013  Sh 

     

Kortstelige veldridderzwam    Melanoleuca brevipes  28/10/2015  28/10/2015  St 
     

Okerkleurige 

veldridderzwam  

 Melanoleuca cognata  24/10/2012  14/11/2012  St 
     

Grijze veldridderzwam    Melanoleuca exscissa  29/10/2014  29/10/2014  St 
     

Vloksteelveldridderzwam    Melanoleuca humilis  24/10/2012  24/10/2012  St 
     

Kale veldridderzwam    Melanoleuca  melaleuca 

sensu Kuhner 

10/10/2007  19/09/2012  St 
     

Zwartwitte veldridderzwam    Melanoleuca polioleuca  22/10/2003  3/10/2010  St 
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Verkleurzwammetje    Melanophyllum 

haematospermum 

23/09/2015  26/10/2016  St 
     

Reuzenzwam    Meripilus giganteus  11/09/2002  22/09/2017  P 
     

Breedsporig hangkommetje    Merismodes anomala  15/09/2013  8/03/2015  Sh 
     

Gedrongen mollisia    Mollisia cinerea  18/10/2009  6/11/2013  Sh 
     

Groot kalkschuim    Mucilago crustacea  24/10/2012  4/10/2015  F 
     

Kleine stinkzwam    Mutinus caninus  23/10/2008  10/09/2017  St 
     

Oranje dwergmycena    Mycena acicula  8/11/2009  10/09/2017  St 
     

Langhaarmycena    Mycena aciculata  29/10/2008  29/10/2008  Sk  EB 
   

Suikermycena    Mycena adscendens  15/09/2013  9/10/2016  Sk 
     

Grijsbruine grasmycena    Mycena aetites  16/10/2013  16/10/2013  St 
 

Glanshaverhooiland 
 

Witte schorsmycena    Mycena alba  6/11/2013  6/11/2013  Sh  GE 
   

Donzige mycena    Mycena amicta  29/10/2008  29/10/2008  St 
     

Kleine beukenbladmycena    Mycena capillaris  2/11/2005  28/10/2015  Sk 
     

Prachtmycena    Mycena crocata  4/11/2009  22/09/2017  St  GE 
   

Donker elfenschermpje    Mycena diosma  21/10/2010  21/10/2010  St 
     

Beukenbladmycena    Mycena fagetorum  4/11/2009  4/11/2009  Sk 
     

Draadsteelmycena    Mycena filopes  24/09/2003  6/11/2013  St 
     

Geelsnedemycena    Mycena flavescens  12/10/2008  22/09/2017  St 
 

park en stinzebos op zandgrond 

Bleekgele mycena    Mycena flavoalba  29/10/2014  29/10/2014  St 
 

matig tot sterk bemeste, permanente graslanden 

Helmmycena    Mycena galericulata  11/09/2002  10/09/2017  Sh 
     

Melksteelmycena    Mycena galopus  22/10/2003  28/10/2015  St 
     

Grote bloedsteelmycena    Mycena haematopus  20/09/2009  23/09/2015  Sh 
     

Stronkmycena    Mycena hiemalis  20/09/2009  6/11/2013  Sh 
     

Fraaisteelmycena    Mycena inclinata  12/12/2008  12/12/2008  Sh 
     

Stinkmycena    Mycena leptocephala  10/10/2007  22/09/2017  St 
     

Lilabruine schorsmycena    Mycena meliigena  15/09/2013  6/11/2013  Sh 
     

Bruinsnedemycena    Mycena 

olivaceomarginata 

10/10/2007  22/09/2017  St 
 

Indicator voor verdroging 
 

Purpersnedemycena    Mycena pelianthina  22/10/2003  22/09/2017  St 
 

park‐ en stinzebos op zware bodem 
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Streepsteelmycena    Mycena polygramma  4/11/2009  23/09/2015  St 
     

Blauwgrijze schorsmycena    Mycena pseudocorticola  10/10/2007  10/09/2017  Sh 
     

Gewoon elfenschermpje    Mycena pura  24/09/2003  22/09/2017  St 
     

Purperbruine mycena    Mycena purpureofusca  22/10/2003  22/10/2003  St 
     

Heksenschermpje    Mycena rosea  22/10/2003  22/09/2017  St 
     

Kleine bloedsteelmycena    Mycena sanguinolenta  29/10/2008  29/10/2008  St  GE  heischrale graslanden 
 

Schijfsteelmycena    Mycena stylobates  14/11/2012  16/10/2013  St 
     

Papilmycena    Mycena vitilis  22/10/2003  10/09/2017  St 
     

Gele stekelkorstzwam    Mycoacia uda  20/09/2009  22/09/2017  Sh 
     

Gewoon meniezwammetje    Nectria cinnabarina  11/09/2002  1/06/2017  P 
     

Vlekkige korstkogelzwam    Nemania confluens  16/10/2013  6/11/2013  Sh 
     

Grijze korstkogelzwam    Nemania serpens  24/10/2012  17/08/2016  Sh 
     

Bloedrood 

meniezwammetje  

 Neonectria coccinea  9/10/2016  9/10/2016  P 
     

Violet elzenknoopje    Ombrophila violacea  6/11/2013  6/11/2013  Sh 
 

Elzenbroekbossen 
 

Muurtrechtertje    Omphalina rickenii  22/11/2012  22/11/2012  Am  EB 
   

Pelargoniumtrechtertje    Omphalina velutipes  14/11/2012  28/10/2015  St 
 

droge schraallanden op zand 
 

Zeemkleurig hazenoor    Otidea alutacea  22/10/2003  6/09/2006  Em 
     

Donker hazenoor    Otidea bufonia  3/10/2010  14/11/2012  Em 
     

Gewoon varkensoor    Otidea onotica  9/10/2011  9/10/2011  Em  GE  droge bossen 
 

Porseleinzwam    Oudemansiella mucida  11/09/2002  22/09/2017  P 
     

Gazonvlekplaat    Panaeolina foenisecii  9/10/2016  9/10/2016  St 
 

sterk bemeste, gescheurde en ingezaaide graslanden 

Franjevlekplaat    Panaeolus papilionaceus  19/09/2012  19/09/2012  St 
 

stro‐arme, snelverterende uitwerpselen 

Scherpe schelpzwam    Panellus stipticus  9/10/2011  6/11/2013  Sh 
     

Kastanje‐inktzwam   Parasola auricoma  2/11/2005  28/10/2015  St 
     

Geelbruin plooirokje    Parasola leiocephala  29/10/2008  18/07/2017  St 
     

Klein mestplooirokje    Parasola misera  14/11/2012  14/11/2012  Sc 
     

Gewoon plooirokje    Parasola plicatilis  22/10/2003  10/09/2017  St 
     

Gewone krulzoom    Paxillus involutus  24/09/2003  22/09/2017  Em 
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Asgrauwe schorszwam    Peniophora cinerea  19/03/2014  10/09/2017  Sh 
     

Oranjerode schorszwam    Peniophora incarnata  20/09/2009  10/09/2017  Sh 
     

Essenschorszwam    Peniophora limitata  24/04/2017  24/04/2017  Sh 
 

Rivier‐ en beekbegeleidend bos 

Paarse eikenschorszwam    Peniophora quercina  19/09/2012  22/09/2017  Sh 
     

Lindeschorszwam    Peniophora rufomarginata  16/03/2016  16/03/2016  Sh 
     

Essenzwam    Perenniporia fraxinea  22/09/2017  22/09/2017  P 
 

Park & stinzebos/ bewoners van dik hout 
 

 Periconia byssoides  10/09/2017  10/09/2017  Sh 
     

Gewone melkbekerzwam    Peziza succosa  23/09/2015  23/09/2015  St 
     

Grote houtbekerzwam    Peziza varia  31/10/2012  31/10/2012  Sh 
     

Wit sapbekertje    Phaeohelotium geogenum  21/10/2010  21/10/2010  Sh 
     

Goudhoed    Phaeolepiota aurea  4/11/2009  4/11/2009  St 
 

ruigtes 
 

Dennenvoetzwam    Phaeolus schweinitzii  12/10/2008  22/09/2017  P 
     

Grote stinkzwam    Phallus impudicus  18/10/2009  22/09/2017  St 
     

Echte vuurzwam    Phellinus igniarius  19/03/2014  19/03/2014  Pn 
 

knotwilgen 
 

Oranje aderzwam    Phlebia radiata  29/10/2008  10/09/2017  Sh 
     

Porieaderzwam    Phlebia rufa  4/11/2009  4/11/2009  Sh 
     

Spekzwoerdzwam    Phlebia tremellosa  2/11/2005  23/09/2015  Sh 
     

Zwavelschorszwam    Phlebiella vaga  19/03/2014  19/03/2014  Sh 
     

Beukenkorrelkopje    Phleogena faginea  4/11/2009  27/09/2015  Sh 
     

Goudvliesbundelzwam    Pholiota adiposa  16/10/2013  24/10/2015  Pn 
     

Stoffige bundelzwam    Pholiota conissans  21/10/2012  21/10/2012  St 
     

Slijmerige blekerik    Pholiota lenta  23/09/2015  23/09/2015  St 
     

Schubbige bundelzwam    Pholiota squarrosa  29/10/2008  4/11/2009  Sh 
     

Oranjegele bundelzwam    Pholiota tuberculosa  14/11/2012  14/11/2012  Sh 
     

Geringd Breeksteeltje    Pholiotina arrhenii  22/10/2003  22/09/2017  St 
     

Franjebreeksteeltje    Pholiotina velata  20/09/2009  23/09/2015  St 
     

Veelcellige braamroest    Phragmidium violaceum  24/04/2017  24/04/2017  Pn 
     

Knikkend kalkkopje    Physarum album  16/10/2013  16/10/2013  F 
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Grijswit kalkkopje    Physarum leucophaeum  28/10/2015  28/10/2015  F 
     

Bruinstelig kalkkopje    Physarum pusillum  10/09/2017  10/09/2017  F 
     

Bloedende buisjeszwam    Physisporinus 

sanguinolentus 

19/09/2012  9/10/2016  Sh 
     

Glazige buisjeszwam    Physisporinus vitreus  24/09/2003  22/09/2017  Sh 
     

Berkenzwam    Piptoporus betulinus  24/09/2003  22/09/2017  P 
     

Schubbige oesterzwam    Pleurotus dryinus  22/10/2010  22/10/2010  Sh  GE 
   

Gewone oesterzwam    Pleurotus ostreatus  6/09/2006  9/10/2016  Sh 
     

Bleke oesterzwam    Pleurotus pulmonarius  23/10/2008  12/10/2015  Sh 
     

Plooivlieswaaiertje    Plicaturopsis crispa  11/10/2006  23/09/2015  Sh 
     

Gewone hertenzwam    Pluteus cervinus  11/09/2002  22/09/2017  Sh 
     

Grondhertenzwam    Pluteus cinereofuscus  19/09/2010  19/09/2010  St 
     

Splijthoedhertenzwam    Pluteus ephebeus  21/10/2012  21/10/2012  Sh 
     

Dwerghertenzwam    Pluteus nanus  18/10/2009  18/10/2009  Sh 
 

Haagbeuk‐ essenbossen 
 

Geaderde hertenzwam    Pluteus phlebophorus  11/10/2006  11/10/2006  Sh 
     

Grauwgroene hertenzwam    Pluteus salicinus  18/10/2009  23/09/2015  Sh 
     

Roetkleurige hertenzwam    Pluteus thomsonii  23/09/2015  23/09/2015  Sh 
 

Haagbeuk‐ essenbossen 
 

Pronkhertenzwam    Pluteus umbrosus  20/09/2009  9/10/2011  Sh 
     

Kernzwamknopje    Polydesmia pruinosa  21/10/2012  24/10/2012  Sh 
     

Peksteel    Polyporus badius  9/10/2011  28/10/2015  Sh 
     

Winterhoutzwam    Polyporus brumalis  18/10/2009  6/11/2013  Sh 
     

Franjeporiezwam    Polyporus tuberaster  18/07/2017  18/07/2017  Sh 
 

Indicatorsoort voor vochtig hakhout 

Waaierbuisjeszwam    Polyporus varius  24/09/2003  10/09/2017  Sh 
     

Blauwe kaaszwam    Postia caesia  16/10/2013  10/09/2017  Sh 
     

Boompuist    Postia ptychogaster  14/11/2012  23/09/2015  F 
     

Bittere kaaszwam    Postia stiptica  11/09/2002  1/10/2016  Sh 
     

Vaalblauwe kaaszwam    Postia subcaesia  4/11/2009  4/11/2009  Sh 
     

Asgrauwe kaaszwam    Postia tephroleuca  24/09/2003  17/08/2016  Sh 
     

Bleke franjehoed    Psathyrella candolleana  22/10/2003  22/09/2017  St 
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Langsteelfranjehoed    Psathyrella conopilus  22/10/2003  10/09/2017  St 
     

Sierlijke franjehoed    Psathyrella corrugis  2/11/2005  22/09/2017  St 
     

Fijnschubbige franjehoed    Psathyrella melanthina  22/09/2017  22/09/2017  St 
 

2e vondst voor Vlaanderen 
 

Kortwortelfranjehoed    Psathyrella microrrhiza  11/10/2006  15/09/2013  St 
     

Bundelfranjehoed    Psathyrella multipedata  11/09/2002  9/10/2016  St 
     

Witsteelfranjehoed    Psathyrella piluliformis  11/09/2002  22/09/2017  Sh 
     

Kleine grasfranjehoed    Psathyrella prona  22/10/2003  29/10/2014  St 
     

Dubbelgangerfranjehoed    Psathyrella pseudogracilis  21/10/2010  21/10/2010  St 
     

Dwergfranjehoed    Psathyrella pygmaea  10/09/2017  22/09/2017  Sh 
     

Dadelfranjehoed    Psathyrella spadicea  22/09/2017  22/09/2017  Sh 
     

Vroege franjehoed    Psathyrella spadiceogrisea  9/10/2016  9/10/2016  St 
     

Vloksteelfranjehoed    Psathyrella spintrigera  26/08/2014  26/08/2014  St  BE 
   

Kostgangerboleet    Pseudoboletus parasiticus  9/10/2011  22/09/2017  P 
     

Bruine schijntrechterzwam    Pseudoclitocybe 

cyathiformis 

2/11/2005  2/11/2005  St  BE 
   

Stekeltrilzwam    Pseudohydnum 

gelatinosum 

6/11/2013  6/11/2013  Sh 
     

Eikenweerschijnzwam    Pseudoinonotus dryadeus  10/09/2017  10/09/2017  Pn  BE 
 

droog eikenbos 

Zuring‐rietroest   Puccinia phragmites  24/04/2017  24/04/2017  P 
     

Rhododendronknopvreter    Pycnostysanus azaleae  4/02/2014  28/02/2016  P 
     

Ziekenhuisboomkorst    Radulomyces confluens  10/10/2007  17/08/2016  Sh 
     

Getande boomkorst    Radulomyces molaris  15/09/2013  10/09/2017  Sh 
     

Anijskoraalzwam    Ramaria gracilis  10/09/2017  22/09/2017  Sh  BE 
   

Rechte koraalzwam    Ramaria stricta  21/10/2012  11/10/2016  Sh 
     

Kaal dwergoortje    Resupinatus applicatus  8/11/2009  29/10/2014  Sh 
 

ruigtes 
 

Zilveren boomkussen    Reticularia lycoperdon  19/03/2014  10/09/2017  F 
     

Botercollybia    Rhodocollybia butyracea  22/10/2003  22/09/2017  St 
     

Roestvlekkenzwam    Rhodocollybia maculata  2/11/2005  6/11/2013  St 
     

Varenstreepzwam    Rhopographus filicinus  17/08/2016  17/08/2016  P 
     

Esdoornvlekkenzwam    Rhytisma acerinum  24/09/2003  22/09/2017  P 
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Oranjegeel trechtertje    Rickenella fibula  11/10/2006  22/09/2017  Am 
     

Paarsharttrechtertje    Rickenella swartzii  23/10/2008  23/10/2008  Am 
     

Slijmsteelmycena    Roridomyces roridus  23/10/2008  6/11/2013  St 
     

Scherpe kamrussula    Russula amoenolens  24/09/2003  22/09/2017  Em 
     

Roze berkenrussula    Russula betularum  11/10/2006  20/09/2009  Em 
     

Gewolkte russula    Russula brunneoviolacea  9/10/2011  9/10/2011  Em 
     

Gele berkenrussula    Russula claroflava  6/09/2006  6/09/2006  Em 
     

Regenboogrussula    Russula cyanoxantha  11/09/2002  6/11/2013  Em 
   

oude 

eikenbossen 

Roze geelplaatrussula    Russula decipiens  11/09/2002  11/09/2002  Em 
     

Fijnplaatrussula    Russula densifolia  11/09/2002  23/09/2015  Em 
     

Verblekende russula    Russula exalbicans  4/11/2009  4/11/2009  Em 
     

Bleekgele russula    Russula farinipes  11/09/2002  11/09/2002  Em  KW  park & stinzebos op zware bodem 

Beukenrussula    Russula fellea  11/09/2002  28/09/2017  Em 
 

beuken‐eikenbos 
 

Broze russula    Russula fragilis  2/11/2005  2/11/2005  Em 
     

Duifrussula    Russula grisea  11/09/2002  22/09/2017  Em 
 

lindedreven 
 

Vorkplaatrussula    Russula heterophylla  6/09/2006  23/09/2015  Em 
     

Verkleurende kamrussula    Russula insignis  11/09/2002  11/09/2002  Em  KW 
   

Violetgroene russula    Russula ionochlora  11/09/2002  10/09/2017  Em 
     

Potloodrussula    Russula lepida  2/11/2005  15/09/2013  Em 
     

Geelvlekkende russula    Russula luteotacta  6/11/2013  6/11/2013  Em 
     

Stevige braakrussula    Russula mairei  23/10/2008  4/11/2009  Em 
     

Kleine sparrenrussula    Russula nauseosa  14/11/2012  14/11/2012  Em  KW  naaldbos op kalkhoudende bodem 

Grofplaatrussula    Russula nigricans  11/09/2002  22/09/2017  Em 
     

Kleine berkenrussula    Russula nitida  8/11/2009  16/10/2013  Em 
     

Geelwitte russula    Russula ochroleuca  11/09/2002  22/09/2017  Em 
     

Berijpte russula    Russula parazurea  11/09/2002  16/10/2013  Em 
     

Onsmakelijke kamrussula    Russula pectinatoides  22/10/2003  29/10/2014  Em 
     

Kleibosrussula    Russula pseudointegra  11/09/2002  29/10/2014  Em 
 

bermen en parkbossen 
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Vergelende russula    Russula puellaris  11/09/2002  10/09/2017  Em 
 

beuken‐eikenbos 
 

Milde braakrussula    Russula puellula  15/09/2013  15/09/2013  Em  BE 
   

Abrikozenrussula    Russula risigallina  3/10/2010  3/10/2010  Em 
     

Kleinsporige braakrussula    Russula silvestris  6/09/2006  22/09/2017  Em 
     

Zonnerussula    Russula solaris  10/10/2007  22/09/2017  Em 
 

Park‐ en stinzebos op zand 
 

Zwartpurperen russula    Russula undulata  11/09/2002  10/09/2017  Em 
     

Schotelrussula    Russula velenovskyi  6/09/2006  24/10/2012  Em 
     

Smakelijke russula    Russula vesca  11/09/2002  26/07/2017  Em 
   

oude 

eikenbossen 

Ruwe russula    Russula virescens  11/09/2002  11/09/2002  Em  KW  beuken‐eikenbos 
 

Roodvoetrussula    Russula xerampelina  17/08/2016  17/08/2016  Em  KW  naaldbos op kalkhoudende bodem 

Kastanjestromakelkje    Rutstroemia echinophila  24/09/2003  9/10/2016  Sk 
     

Rode kelkzwam    Sarcoscypha coccinea  28/10/2015  8/03/2016  Sh 
 

Haagbeuk‐ essenbossen 
 

Spaanse aakmeeldauw    Sawadaea bicornis  20/09/2009  20/09/2009  P 
     

Vals judasoor    Schizophyllum amplum  21/10/2012  21/10/2012  Sh 
     

Waaiertje    Schizophyllum commune  8/11/2009  28/10/2015  Sh 
     

Abrikozenbuisjeszwam    Schizopora flavipora  20/09/2009  17/08/2016  Sh 
     

Witte tandzwam    Schizopora paradoxa  23/09/2015  23/09/2015  Sh 
     

Splijtende tandzwam    Schizopora radula  11/09/2002  22/09/2017  Sh 
     

Kleine aardappelbovist    Scleroderma areolatum  11/09/2002  22/09/2017  Em 
     

Kale aardappelbovist    Scleroderma bovista  29/10/2014  22/09/2017  Em 
     

Uiige aardappelbovist    Scleroderma cepa  11/10/2006  11/10/2006  Em 
     

Gele aardappelbovist    Scleroderma citrinum  11/09/2002  22/09/2017  Em 
     

Wortelende 

aardappelbovist  

 Scleroderma verrucosum  11/09/2002  19/09/2010  Em 
     

Gewone wimperzwam    Scutellinia scutellata  20/09/2009  15/09/2013  Sh 
     

Rondsporige 

stinkkorstzwam  

 Scytinostroma 

hemidichophyticum 

16/10/2013  16/10/2013  Sh 
     

Olijfkleurig matkopje    Simocybe centunculus  19/09/2012  19/09/2012  Sh  KW 
   

Kleine kaaszwam    Skeletocutis nivea  11/09/2002  24/09/2003  Sh 
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Grote sponszwam    Sparassis crispa  2/11/2005  22/09/2017  P 
 

Naaldbos op arme zandgrond 
 

 
 Sphaeropsis sapinea  19/03/2014  19/03/2014  Sh 

     

Geveerde raspzwam    Steccherinum fimbriatum  29/10/2014  29/10/2014  Sh 
     

Roze raspzwam    Steccherinum ochraceum  2/11/2005  22/09/2017  Sh 
     

Gebundeld netpluimpje    Stemonitis fusca  27/09/2015  27/09/2015  F 
     

Gele korstzwam    Stereum hirsutum  22/10/2003  22/09/2017  Sh 
     

Twijgkorstzwam    Stereum ochraceoflavum  18/10/2009  28/10/2015  Sh 
     

Gerimpelde korstzwam    Stereum rugosum  12/10/2008  17/08/2016  Sh 
     

Dennenbloedzwam    Stereum sanguinolentum  29/10/2008  29/10/2014  Sh 
     

Waaierkorstzwam    Stereum subtomentosum  20/09/2009  6/11/2013  Sh 
     

Roze Mestknopsteeltje    Stilbella erythrocephala  15/09/2013  10/09/2017  Sc 
     

Echte kopergroenzwam    Stropharia aeruginosa  4/11/2009  21/10/2012  St 
     

Valse kopergroenzwam    Stropharia caerulea  5/10/2011  5/10/2011  St 
     

Okergele stropharia    Stropharia coronilla  9/10/2016  22/09/2017  St 
     

Gele ringboleet    Suillus grevillei  22/10/2003  12/10/2015  Em 
 

naaldbos op arme zandgrond 
 

Gekarteld leemkelkje    Tarzetta catinus  2/11/2005  24/09/2011  St 
     

Penseelfranjezwam    Thelephora penicillata  16/10/2013  16/10/2013  St 
     

Gewone franjezwam    Thelephora terrestris  27/09/2015  10/09/2017  St 
     

Witte bultzwam    Trametes gibbosa  11/09/2002  1/06/2017  Sh 
     

Ruig elfenbankje    Trametes hirsuta  14/11/2012  9/10/2016  Sh 
     

Gezoneerd elfenbankje    Trametes ochracea  24/09/2003  23/09/2015  Sh 
     

Fluweelelfenbankje    Trametes pubescens  4/11/2009  4/11/2009  Sh 
     

Gewoon elfenbankje    Trametes versicolor  11/09/2002  17/08/2016  Sh 
     

Gele hersentrilzwam    Tremella aurantia  28/10/2015  28/10/2015  Pb 
     

Bruine trilzwam    Tremella foliacea  23/10/2008  4/11/2009  Sh 
     

Gele trilzwam    Tremella mesenterica  11/10/2006  3/11/2016  Pb 
     

Bolvormig draadwatje    Trichia affinis  16/10/2013  16/10/2013  F 
     

Goudgeel draadwatje    Trichia persimilis  19/03/2014  16/03/2016  F 
     

Fopdraadwatje    Trichia varia  19/03/2014  19/03/2014  F 
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Zilveren ridderzwam    Tricholoma argyraceum  29/10/2014  29/10/2014  Em 
     

Geringde ridderzwam    Tricholoma cingulatum  14/11/2012  14/11/2012  Em 
     

Berkenridderzwam    Tricholoma fulvum  12/10/2008  22/09/2017  Em 
 

Berkenbroekbossen 
 

Zeepzwam    Tricholoma saponaceum  29/10/2008  29/10/2008  Em  KW  eiken‐berkenbos op leemarme bodem, vooral in bermen 

Zilvergrijze ridderzwam    Tricholoma scalpturatum  4/11/2009  22/09/2017  Em 
     

Narcisridderzwam    Tricholoma sulphureum  14/11/2012  13/09/2017  Em 
 

Eiken‐berkenbos op leemarme bodem 

Beukenridderzwam    Tricholoma ustale  11/10/2006  9/10/2011  Em 
 

beuken‐eikenbos 
 

Koningsmantel    Tricholomopsis rutilans  24/10/2012  24/10/2012  Em 
     

Klimopdekselbekertje    Trochila craterium  6/11/2013  6/11/2013  Sk 
     

Hulstdekselbekertje    Trochila ilicina  6/09/2006  10/09/2017  Sk 
     

Geringd donsvoetje    Tubaria confragosa  4/11/2009  4/11/2009  St 
     

Zemelig donsvoetje    Tubaria conspersa  11/10/2006  16/10/2013  St 
     

Gewoon donsvoetje    Tubaria furfuracea  11/09/2002  22/09/2017  St 
     

Rossig buiskussen    Tubifera arachnoidea  21/08/2017  21/08/2017  F 
     

Wit poedersteelknotsje    Typhula setipes  14/11/2012  14/11/2012  Sh  GE 
   

Sneeuwwitte kaaszwam    Tyromyces chioneus  23/10/2008  17/08/2016  Sh 
     

Afgeplatte stuifzwam    Vascellum pratense  22/10/2003  10/09/2017  St 
     

Gewone schorsbreker    Vuilleminia comedens  29/10/2008  19/03/2014  Sh 
     

Kastanjeboleet    Xerocomus badius  11/09/2002  23/09/2015  Em 
     

Roodsteelfluweelboleet    Xerocomus chrysenteron  11/09/2002  23/09/2015  Em 
     

Blauwvlekkende 

roodsteelfluweelboleet  

 Xerocomus cisalpinus  20/09/2009  22/09/2017  Em 
     

Blozende fluweelboleet    Xerocomus declivitatum  9/10/2011  9/10/2016  Em 
     

Bruine fluweelboleet    Xerocomus ferrugineus  1/09/2014  1/09/2014  Em 
     

Sombere fluweelboleet    Xerocomus porosporus  11/09/2002  9/10/2011  Em 
     

Purperbruine fluweelboleet    Xerocomus pruinatus  11/10/2006  11/10/2006  Em 
     

Rode boleet    Xerocomus rubellus  11/09/2002  22/09/2017  Em 
     

Fluweelboleet    Xerocomus subtomentosus  11/09/2002  11/09/2002  Em 
     

Beukwortelzwam    Xerula radicata  11/09/2002  28/10/2015  Sh 
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Beukendopgeweizwam    Xylaria carpophila  2/03/2012  17/08/2016  Sk 
     

Geweizwam    Xylaria hypoxylon  24/09/2003  28/10/2015  Sh 
     

Esdoornhoutknotszwam    Xylaria longipes  11/09/2002  19/09/2012  Sh 
     

Houtknotszwam    Xylaria polymorpha  11/09/2002  22/09/2017  Sh 
     

Peer‐jeneverbesroest  Gymnosporangium sabinae  4/10/2015  4/10/2015  P 
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8.7.2 Paddenstoelen uit de Rode-Lijstcategorieën “Bedreigd” en “Ernstig bedreigd” 
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8.7.3 Graslandpaddenstoelen  
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8.7.4 Kwaliteitsindicatorpaddenstoelen voor droge voedselarme loofbossen 

 



      237 
 

8.7.5 Kwaliteitsindicatorpaddenstoelen voor Beuken-eikenbos 
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8.7.6 Kwaliteitsindicatorenpaddenstoelen voor Eiken-berkenbossen 
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8.7.7 Indicatorsoortpaddenstoelen van Eiken-haagbeukenbos op kalkrijke bodem 
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8.7.8 Kwaliteitsindicatorpaddenstoelen voor Haagbeuk ‒ essenbossen 
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8.7.9 Overzicht van de kwaliteitsindicatorpaddenstoelen voor naaldbos 
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8.7.10 Kwaliteitsindicatorpaddenstoelen voor broekbossen en ruigtes 
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8.7.11 Indicatorpaddenstoelen voor Park & Stinzebos 
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8.8 Bijlagen planten 
 

8.8.1 Overzicht van de waargenomen plantensoorten van 1943 tot 2017 met Rode-Lijstcategorie, herkomst (inheems, ingeburgerd, 

incidentele import, invasief) en oudbosplanten. 
 

Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam 
Eerste 
waarneming 

Laatste 
waarneming  Rode Lijst  Herkomst  Oudbosplant 

Noorse esdoorn    Acer platanoides  24/04/2017  21/06/2017    Inheems   

Gewone esdoorn    Acer pseudoplatanus  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Duizendblad    Achillea millefolium  4/06/1943  16/08/2017    Inheems   

Kalmoes    Acorus calamus  31/05/2017  31/05/2017    Ingeburgerd   

Muskuskruid    Adoxa moschatellina  1/04/1984  29/04/2017    Inheems  x 

Zevenblad    Aegopodium podagraria  4/06/1943  24/04/2017  Inheems 

Witte paardenkastanje    Aesculus hippocastanum  24/04/2017  1/06/2017  Ingeburgerd 

Hondspeterselie    Aethusa cynapium  4/06/1943  1/04/1984    Inheems   

Gewone agrimonie    Agrimonia eupatoria  21/08/2013  21/08/2013  Achteruitgaand  Inheems   

Gewoon struisgras    Agrostis capillaris  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Fioringras    Agrostis stolonifera  1/04/1984  1/06/2017    Inheems   

Vroege haver    Aira praecox  4/06/1943  4/06/1943    Inheems   

Kruipend zenegroen    Ajuga reptans  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Daslook    Allium ursinum  1/04/1984  27/06/2017    Inheems  x 

Kraailook    Allium vineale  1/04/1984  24/04/2017    Inheems   

Zwarte els    Alnus glutinosa  4/06/1943  24/04/2017    Inheems   

Witte els    Alnus incana  4/06/1943  4/06/1943    Ingeburgerd   

Geknikte vossenstaart    Alopecurus geniculatus  24/04/2017  1/06/2017    Inheems   

Duist    Alopecurus myosuroides  4/06/1943  4/06/1943    Inheems   

Grote vossenstaart    Alopecurus pratensis  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Rood guichelheil    Anagallis arvensis  4/06/1943  1/09/2005    Inheems   
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Bosanemoon    Anemone nemorosa  4/06/1943  1/06/2017    Inheems  x 

Gewone engelwortel    Angelica sylvestris  4/06/1943  24/04/2017    Inheems   

IJle dravik    Anisantha sterilis  4/06/1943  24/04/2017    Inheems   

Gewoon reukgras    Anthoxanthum odoratum  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Fluitenkruid    Anthriscus sylvestris  4/06/1943  6/05/2017    Inheems   

Grote windhalm    Apera spica‐venti  4/06/1943  4/06/1943    Inheems   

Grote leeuwenklauw    Aphanes arvensis  4/06/1943  4/06/1943    Inheems   

Groot moerasscherm    Apium nodiflorum  1/05/1998  1/05/1998    Inheems   

Zandraket    Arabidopsis thaliana  1/04/1984  24/04/2017    Inheems   

Grote klit    Arctium lappa  22/08/2013  22/08/2013    Inheems   

Gewone klit    Arctium minus  4/06/1943  24/04/2017    Inheems   

Glanshaver    Arrhenatherum elatius  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Bijvoet    Artemisia vulgaris  4/06/1943  24/04/2017    Inheems   

Gevlekte aronskelk    Arum maculatum  1/04/1984  1/06/2017  Inheems 

Muurvaren    Asplenium ruta‐muraria  24/04/2017  24/04/2017  Inheems 

Tongvaren    Asplenium scolopendrium  3/04/2014  6/05/2017    Inheems   

Steenbreekvaren    Asplenium trichomanes  3/04/2014  24/04/2017    Inheems   

Wijfjesvaren    Athyrium filix‐femina  4/06/1943  1/06/2017    Inheems  x 

Uitstaande melde    Atriplex patula  1/09/2005  1/09/2005    Inheems   

Spiesmelde    Atriplex prostrata  4/06/1943  4/06/1943    Inheems   

Gewoon barbarakruid    Barbarea vulgaris  27/04/2015  24/04/2017    Inheems   

Madeliefje    Bellis perennis  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Mahonie    Berberis aquifolium  1/04/1984  1/04/1984    Ingeburgerd   

Ruwe berk    Betula pendula  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Zachte berk    Betula pubescens  4/06/1943  24/04/2017    Inheems   

Dubbelloof    Blechnum spicant  1/03/2005  27/06/2017    Inheems   

Bernagie    Borago officinalis *  1/04/1984  1/04/1984    Incidentele import 

Boskortsteel    Brachypodium sylvaticum  1/04/1984  1/06/2017    Inheems  x 

Raapzaad    Brassica rapa *  1/09/2005  1/09/2005    Incidentele import 



      246 
 

Zachte dravik    Bromus hordeaceus  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Vlinderstruik    Buddleja davidii  24/04/2017  16/08/2017    Invasieve exoot 

Zwanenbloem    Butomus umbellatus  4/07/2013  4/07/2013    Inheems   

Duinriet    Calamagrostis epigejos  1/06/2017  1/06/2017    Inheems   

Struikhei    Calluna vulgaris  4/06/1943  1/04/1984  Achteruitgaand  Inheems   

Dotterbloem    Caltha palustris  2/04/2017  16/05/2017    Inheems   

Rapunzelklokje    Campanula rapunculus  1/04/1984  24/06/2015    Inheems   

Grasklokje    Campanula rotundifolia  4/06/1943  4/06/1943  Achteruitgaand  Inheems   

Ruig klokje    Campanula trachelium  1/04/1984  24/04/2017    Inheems   

Herderstasje    Capsella bursa‐pastoris  4/06/1943  24/04/2017    Inheems   

Bittere veldkers    Cardamine amara  1/03/2005  24/04/2017    Inheems   

Bosveldkers    Cardamine flexuosa  1/04/1984  1/06/2017    Inheems   

Kleine veldkers    Cardamine hirsuta  1/04/1984  24/04/2017    Inheems   

Pinksterbloem    Cardamine pratensis  4/06/1943  1/06/2017  Inheems 

Kruldistel    Carduus crispus  27/06/2017  27/06/2017  Inheems 

Scherpe zegge    Carex acuta  24/04/2017  24/04/2017    Inheems   

Ruige zegge    Carex hirta  1/04/1984  1/06/2017    Inheems   

Hazenzegge    Carex ovalis  16/05/2017  1/06/2017    Inheems   

Bleke zegge    Carex pallescens  16/05/2017  1/06/2017    Inheems   

Pluimzegge    Carex paniculata  24/04/2017  24/04/2017    Inheems   

Hangende zegge    Carex pendula  24/04/2017  1/06/2017    Inheems  x 

Pilzegge    Carex pilulifera  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

IJle zegge    Carex remota  4/06/1943  1/06/2017    Inheems  x 

Oeverzegge    Carex riparia  1/09/2005  24/04/2017    Inheems   

Boszegge    Carex sylvatica  1/04/1984  1/06/2017    Inheems  x 

Haagbeuk    Carpinus betulus  1/04/1984  24/05/2017    Inheems   

Tamme kastanje    Castanea sativa  4/06/1943  1/06/2017    Ingeburgerd   

Korenbloem    Centaurea cyanus  29/08/2013  1/06/2017  Achteruitgaand  Inheems   

Knoopkruid    Centaurea jacea  24/04/2017  16/08/2017    Inheems   
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Echt duizendguldenkruid    Centaurium erythraea  4/06/1943  25/09/2017    Inheems   

Gewone hoornbloem    Cerastium fontanum  4/06/1943  16/08/2017    Inheems   

Kluwenhoornbloem    Cerastium glomeratum  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Dolle kervel    Chaerophyllum temulum  4/06/1943  1/04/1984    Inheems   

Wilgenroosje    Chamerion angustifolium  4/06/1943  16/08/2017    Inheems   

Stinkende gouwe    Chelidonium majus  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Melganzenvoet    Chenopodium album  4/06/1943  1/09/2005    Inheems   

Korrelganzenvoet    Chenopodium polyspermum  1/04/1984  1/09/2005    Inheems   

Paarbladig goudveil    Chrysosplenium oppositifolium  1/03/2005  24/05/2017    Inheems  x 

Groot heksenkruid    Circaea lutetiana  1/04/1984  21/06/2017    Inheems  x 

Akkerdistel    Cirsium arvense  4/06/1943  13/07/2017    Inheems   

Moesdistel    Cirsium oleraceum  1/04/1984  24/04/2017    Inheems   

Kale jonker    Cirsium palustre  4/06/1943  27/06/2017    Inheems   

Speerdistel    Cirsium vulgare  4/06/1943  27/06/2017  Inheems 

Winterpostelein    Claytonia perfoliata  5/04/2013  24/04/2017  Ingeburgerd 

Bosrank    Clematis vitalba  16/03/2017  16/03/2017    Inheems   

Herfsttijloos    Colchicum autumnale  24/04/2017  24/04/2017    Inheems   

Akkerwinde    Convolvulus arvensis  4/06/1943  1/04/1984    Inheems   

Haagwinde    Convolvulus sepium  4/06/1943  24/04/2017    Inheems   

Canadese fijnstraal    Conyza canadensis  1/04/1984  1/06/2017    Ingeburgerd   

Gele kornoelje    Cornus mas  16/03/2017  16/03/2017    Inheems   

Rode kornoelje    Cornus sanguinea  1/04/1984  1/06/2017    Inheems   

Kleine varkenskers    Coronopus didymus  1/04/1984  24/04/2017    Inheems   

Grove varkenskers    Coronopus squamatus  24/04/2017  24/04/2017    Inheems   

Vingerhelmbloem    Corydalis solida  1/04/1984  24/04/2017  Zeldzaam  Inheems  x 

Hazelaar    Corylus avellana  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Vlakke dwergmispel    Cotoneaster horizontalis  1/06/2017  1/06/2017    Invasieve exoot 

Tweestijlige meidoorn    Crataegus laevigata  24/04/2017  24/04/2017    Inheems   

Eenstijlige meidoorn    Crataegus monogyna  4/06/1943  29/03/2017    Inheems   
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Groot streepzaad    Crepis biennis  4/06/1943  4/06/1943  Achteruitgaand  Inheems   

Klein streepzaad    Crepis capillaris  1/04/1984  24/06/2013    Inheems   

Muurleeuwenbek    Cymbalaria muralis *  16/03/2017  24/04/2017    Incidentele import 

Kamgras    Cynosurus cristatus  4/06/1943  1/06/2017  Achteruitgaand  Inheems   

Brem    Cytisus scoparius  4/06/1943  6/05/2017    Inheems   

Kropaar    Dactylis glomerata  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Gevlekte orchis    Dactylorhiza maculata  4/06/1943  4/06/1943  Kwetsbaar  Inheems   

Tandjesgras    Danthonia decumbens  31/05/2017  31/05/2017  Achteruitgaand  Inheems   

Peen    Daucus carota  4/06/1943  24/04/2017    Inheems   

Ruwe smele    Deschampsia cespitosa  1/04/1984  1/06/2017    Inheems   

Bochtige smele    Deschampsia flexuosa  4/06/1943  1/04/1984    Inheems   

Vingerhoedskruid    Digitalis purpurea  4/06/1943  4/06/1943    Inheems   

Harig vingergras    Digitaria sanguinalis *  1/04/1984  1/04/1984    Incidentele import 

Smalle stekelvaren    Dryopteris carthusiana  4/06/1943  1/06/2017  Inheems  x 

Brede stekelvaren    Dryopteris dilatata  1/03/2005  1/06/2017  Inheems 

Mannetjesvaren    Dryopteris filix‐mas  4/06/1943  1/06/2017    Inheems  x 

Europese hanenpoot    Echinochloa crus‐galli  1/04/1984  1/09/2005    Inheems   

Kweek    Elytrigia repens  4/06/1943  1/09/2005    Inheems   

Beklierde basterdwederik    Epilobium ciliatum  1/04/1984  1/04/1984    Inheems   

Harig wilgenroosje    Epilobium hirsutum  1/04/1984  16/08/2017    Inheems   

Bergbasterdwederik    Epilobium montanum  1/04/1984  1/06/2017    Inheems   

Viltige basterdwederik    Epilobium parviflorum  1/09/2005  1/06/2017    Inheems   

Kantige basterdwederik    Epilobium tetragonum  24/04/2017  1/06/2017    Inheems   

Brede wespenorchis    Epipactis helleborine  1/04/1984  1/06/2017    Inheems   

Heermoes    Equisetum arvense  4/06/1943  24/04/2017    Inheems   

Reigersbek    Erodium cicutarium  4/06/1943  4/06/1943    Inheems   

Vroegeling    Erophila verna  1/04/1984  24/04/2017    Inheems   

Wilde kardinaalsmuts    Euonymus europaeus  29/04/2017  16/08/2017    Inheems   

Koninginnekruid    Eupatorium cannabinum  1/04/1984  16/08/2017    Inheems   
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Amandelwolfsmelk    Euphorbia amygdaloides  4/06/1943  4/06/1943  Zeldzaam  Inheems   

Kroontjeskruid    Euphorbia helioscopia  4/06/1943  1/04/1984    Inheems   

Kruisbladige wolfsmelk    Euphorbia lathyris  1/04/1984  24/04/2017    Ingeburgerd   

Tuinwolfsmelk    Euphorbia peplus  1/04/1984  24/04/2017    Inheems   

Beuk    Fagus sylvatica  1/04/1984  28/09/2017    Inheems   

Zwaluwtong    Fallopia convolvulus  1/04/1984  1/04/1984    Inheems   

Japanse duizendknoop    Fallopia japonica  24/04/2017  24/04/2017    Invasieve exoot 

Reuzenzwenkgras    Festuca gigantea  1/04/1984  1/06/2017    Inheems   

Genaald schapengras    Festuca ovina  4/06/1943  4/06/1943    Inheems   

Beemdlangbloem    Festuca pratensis  4/06/1943  4/06/1943    Inheems   

Rood zwenkgras    Festuca rubra  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Speenkruid    Ficaria verna  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Moerasspirea    Filipendula ulmaria  4/06/1943  24/04/2017    Inheems   

Bosaardbei    Fragaria vesca  4/06/1943  1/06/2017  Inheems 

Es    Fraxinus excelsior  4/06/1943  1/06/2017  Inheems 

Gewone duivenkervel    Fumaria officinalis  4/06/1943  4/06/1943    Inheems   

Gewoon sneeuwklokje    Galanthus nivalis *  16/03/2017  24/04/2017    Incidentele import 

Gewone hennepnetel    Galeopsis tetrahit  4/06/1943  16/08/2017    Inheems   

Harig knopkruid    Galinsoga quadriradiata  1/04/1984  1/09/2005    Inheems   

Kleefkruid    Galium aparine  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Glad walstro    Galium mollugo  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Lievevrouwebedstro    Galium odoratum  1/04/1984  1/04/1984    Inheems  x 

Moeraswalstro    Galium palustre  1/06/2017  1/06/2017    Inheems   

Slipbladige ooievaarsbek    Geranium dissectum  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Zachte ooievaarsbek    Geranium molle  4/06/1943  24/04/2017    Inheems   

Kleine ooievaarsbek    Geranium pusillum  4/06/1943  24/04/2017    Inheems   

Robertskruid    Geranium robertianum  4/06/1943  16/08/2017    Inheems   

Geel nagelkruid    Geum urbanum  4/06/1943  16/08/2017    Inheems   

Hondsdraf    Glechoma hederacea  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   
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Mannagras    Glyceria fluitans  1/04/1984  1/06/2017    Inheems   

Moerasdroogbloem    Gnaphalium uliginosum  4/06/1943  1/09/2005    Inheems   

Klimop    Hedera helix  4/06/1943  1/09/2005    Inheems   

Gewone berenklauw    Heracleum sphondylium  4/06/1943  16/08/2017    Inheems   

Oranje havikskruid    Hieracium aurantiacum  24/04/2017  24/04/2017    Ingeburgerd   

Stijf havikskruid    Hieracium laevigatum  4/06/1943  1/04/1984    Inheems   

Muizenoor    Hieracium pilosella  1/04/1984  27/06/2017  Achteruitgaand  Inheems   

Boshavikskruid    Hieracium sabaudum  1/04/1984  1/06/2017    Inheems   

Schermhavikskruid    Hieracium umbellatum  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Gestreepte witbol    Holcus lanatus  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Gladde witbol    Holcus mollis  24/04/2017  1/06/2017    Inheems   

Kruipertje    Hordeum murinum  1/04/1984  1/04/1984    Inheems   

Hop    Humulus lupulus  4/06/1943  1/04/1984    Inheems   

Wilde hyacint    Hyacinthoides non‐scripta  1/04/1984  1/06/2017  Inheems  x 

Liggend hertshooi    Hypericum humifusum  4/06/1943  20/07/2017  Inheems 

Kantig hertshooi    Hypericum maculatum  24/04/2017  24/04/2017    Inheems   

Fraai hertshooi    Hypericum pulchrum  4/06/1943  4/06/1943    Inheems  x 

Gewoon biggenkruid    Hypochaeris radicata  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Hulst    Ilex aquifolium  1/04/1984  30/08/2017    Inheems  x 

Grondster    Illecebrum verticillatum  4/06/1943  4/06/1943    Inheems   

Reuzenbalsemien    Impatiens glandulifera  1/04/1984  27/06/2017    Invasieve exoot 

Klein springzaad    Impatiens parviflora  1/06/2017  16/08/2017    Invasieve exoot 

Gele lis    Iris pseudacorus  1/05/1998  27/06/2017    Inheems   

Jakobskruiskruid    Jacobaea vulgaris  4/06/1943  27/06/2017    Inheems   

Zandblauwtje    Jasione montana  1/04/1984  1/04/1984    Inheems   

Veldrus    Juncus acutiflorus  24/04/2017  1/06/2017    Inheems   

Greppelrus    Juncus bufonius  4/06/1943  4/06/1943    Inheems   

Biezenknoppen    Juncus conglomeratus  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Pitrus    Juncus effusus  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   
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Zeegroene rus    Juncus inflexus  1/09/2005  1/09/2005    Inheems   

Tengere rus    Juncus tenuis *  4/06/1943  1/06/2017    Incidentele import 

Kompassla    Lactuca serriola  24/04/2017  13/06/2017    Inheems   

Gele dovenetel    Lamiastrum galeobdolon  1/04/1984  16/05/2017    Inheems  x 

Witte dovenetel    Lamium album  4/06/1943  24/04/2017    Inheems   

Ingesneden dovenetel    Lamium hybridum  1/06/2017  1/06/2017    Inheems   

Paarse dovenetel    Lamium purpureum  1/04/1984  24/04/2017    Inheems   

Akkerkool    Lapsana communis  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Veldlathyrus    Lathyrus pratensis  4/06/1943  1/04/1984    Inheems   

Vertakte leeuwentand    Leontodon autumnalis  1/06/2017  1/06/2017    Inheems   

Hartgespan    Leonurus cardiaca  21/06/2017  21/06/2017  Zeldzaam  Inheems   

Gewone margriet    Leucanthemum vulgare  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Wilde liguster    Ligustrum vulgare  1/06/2017  1/06/2017    Inheems   

Vlasbekje    Linaria vulgaris  4/06/1943  1/04/1984  Inheems 

Amberboom    Liquidambar styraciflua *  20/04/2017  20/04/2017  Incidentele import 

Amerikaanse tulpenboom    Liriodendron tulipifera *  11/06/2016  11/06/2016    Incidentele import 

Italiaans raaigras    Lolium multiflorum  4/06/1943  1/04/1984    Ingeburgerd   

Engels raaigras    Lolium perenne  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Wilde kamperfoelie    Lonicera periclymenum  4/06/1943  16/08/2017    Inheems   

Gewone rolklaver    Lotus corniculatus  1/06/2017  16/08/2017    Inheems   

Moerasrolklaver    Lotus pedunculatus  24/04/2017  16/08/2017    Inheems   

Tuinjudaspenning    Lunaria annua  1/04/1984  1/04/1984    Ingeburgerd   

Vaste lupine    Lupinus polyphyllus  1/04/1984  1/04/1984    Ingeburgerd   

Gewone veldbies    Luzula campestris  1/04/1984  1/06/2017    Inheems   

Veelbloemige veldbies    Luzula multiflora  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Ruige veldbies    Luzula pilosa  4/06/1943  1/06/2017    Inheems  x 

Grote veldbies    Luzula sylvatica  1/03/2005  5/09/2017    Inheems  x 

Wolfspoot    Lycopus europaeus  1/09/2005  16/08/2017    Inheems   

Moeraslantaarn    Lysichiton americanus *  29/04/2017  29/04/2017  Opkomende soort  Incidentele import 
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Boswederik    Lysimachia nemorum  1/04/1984  1/06/2017    Inheems   

Penningkruid    Lysimachia nummularia  4/06/1943  16/08/2017    Inheems  x 

Grote wederik    Lysimachia vulgaris  5/07/2016  16/08/2017    Inheems   

Grote kattenstaart    Lythrum salicaria  1/09/2005  16/08/2017    Inheems   

Dalkruid    Maianthemum bifolium  4/06/1943  1/06/2017    Inheems  x 

Appel    Malus sylvestris *  5/07/2016  24/04/2017    Inheems   

Muskuskaasjeskruid    Malva moschata  1/06/2017  1/06/2017    Inheems   

Groot kaasjeskruid    Malva sylvestris  1/04/1984  20/06/2017    Inheems   

Echte kamille    Matricaria chamomilla  1/04/1984  24/04/2017    Inheems   

Schijfkamille    Matricaria discoidea  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Hopklaver    Medicago lupulina  4/06/1943  1/09/2005    Inheems   

Hengel    Melampyrum pratense  4/06/1943  4/06/1943  Achteruitgaand  Inheems  x 

Watermunt    Mentha aquatica  1/09/2005  16/08/2017    Inheems   

Akkermunt    Mentha arvensis  4/06/1943  4/06/1943  Inheems 

Tuinbingelkruid    Mercurialis annua  4/06/1943  1/04/1984  Inheems 

Bosbingelkruid    Mercurialis perennis  2/04/2012  20/07/2017    Inheems  x 

Mispel    Mespilus germanica  1/04/1984  1/06/2017    Ingeburgerd   

Bosgierstgras    Milium effusum  1/04/1984  1/06/2017    Inheems  x 

Drienerfmuur    Moehringia trinervia  1/09/2005  1/06/2017    Inheems   

Pijpenstrootje    Molinia caerulea  4/06/1943  20/07/2017    Inheems   

Muursla    Mycelis muralis  24/04/2017  1/06/2017    Inheems   

Wilde narcis    Narcissus pseudonarcissus  1/04/1984  24/04/2017    Inheems  x 

Witte waterkers    Nasturtium officinale  27/04/2015  27/04/2015  Achteruitgaand  Inheems   

Gewone vogelmelk    Ornithogalum umbellatum  7/05/2017  7/05/2017    Inheems   

Witte klaverzuring    Oxalis acetosella  4/06/1943  27/06/2017    Inheems  x 

Stijve klaverzuring    Oxalis stricta  1/04/1984  12/07/2012    Inheems   

Grote klaproos    Papaver rhoeas  4/06/1943  24/04/2017    Inheems   

Eenbes    Paris quadrifolia  16/05/2017  16/05/2017    Inheems  x 

Anna Paulownaboom    Paulownia tomentosa *  9/08/2017  9/08/2017    Incidentele import 
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Adderwortel    Persicaria bistorta  18/04/2013  18/04/2013    Inheems   

Waterpeper    Persicaria hydropiper  1/09/2005  1/09/2005    Inheems   

Beklierde duizendknoop    Persicaria lapathifolia  4/06/1943  1/09/2005    Inheems   

Perzikkruid    Persicaria maculosa  4/06/1943  1/09/2005    Inheems   

Rietgras    Phalaris arundinacea  1/04/1984  1/04/1984    Inheems   

Kanariezaad    Phalaris canariensis *  1/04/1984  1/09/2005    Incidentele import 

Riet    Phragmites australis  1/09/2005  1/09/2005    Inheems   

Witte rapunzel + Zwartblauwe rapunzel    Phyteuma spicatum  16/05/2017  16/05/2017  Zeldzaam  Inheems  x 

Kleine bevernel    Pimpinella saxifraga  4/06/1943  1/03/2005    Inheems   

Grove den    Pinus sylvestris  1/03/2005  1/03/2005    Ingeburgerd   

Smalle weegbree    Plantago lanceolata  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Grote weegbree    Plantago major  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Straatgras    Poa annua  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Schaduwgras    Poa nemoralis  4/06/1943  1/06/2017  Inheems 

Veldbeemdgras    Poa pratensis  1/04/1984  1/04/1984  Inheems 

Ruw beemdgras    Poa trivialis  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Gewone salomonszegel    Polygonatum multiflorum  4/06/1943  16/08/2017    Inheems  x 

Gewoon varkensgras    Polygonum aviculare  4/06/1943  1/09/2005    Inheems   

Gewone eikvaren    Polypodium vulgare  4/06/1943  4/06/1943    Inheems   

Witte abeel    Populus alba  1/04/1984  1/04/1984    Ingeburgerd   

Ratelpopulier    Populus tremula  4/06/1943  24/05/2017    Inheems   

Zilverschoon    Potentilla anserina  1/04/1984  1/06/2017    Inheems   

Tormentil    Potentilla erecta  4/06/1943  4/06/1943  Achteruitgaand  Inheems   

Struikganzerik    Potentilla fruticosa *  16/05/2017  16/05/2017    Incidentele import 

Schijnaardbei    Potentilla indica  24/04/2017  1/06/2017    Invasieve exoot 

Aardbeiganzerik    Potentilla sterilis  1/04/1984  24/04/2017  x  Inheems   

Slanke sleutelbloem    Primula elatior  1/03/2005  23/06/2017    Inheems  x 

Gewone brunel    Prunella vulgaris  4/06/1943  6/07/2017    Inheems   

Zoete kers    Prunus avium  1/04/1984  24/05/2017    Inheems   
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Laurierkers    Prunus laurocerasus  24/04/2017  24/04/2017    Invasieve exoot 

Amerikaanse vogelkers    Prunus serotina  1/06/2017  1/06/2017    Invasieve exoot 

Sleedoorn    Prunus spinosa  4/06/1943  1/04/1984    Inheems   

Adelaarsvaren    Pteridium aquilinum  4/06/1943  16/08/2017  x  Inheems   

Kaukasische vleugelnoot    Pterocarya fraxinifolia  17/08/2017  17/08/2017    Ingeburgerd   

Heelblaadjes    Pulicaria dysenterica  1/04/1984  6/07/2017    Inheems   

Gevlekt longkruid    Pulmonaria officinalis  24/04/2017  24/04/2017    Ingeburgerd   

Peer    Pyrus communis *  1/04/1984  1/04/1984    Inheems   

Wintereik    Quercus petraea  4/06/1943  29/04/2017    Inheems   

Zomereik    Quercus robur  4/06/1943  31/05/2017    Inheems   

Amerikaanse eik    Quercus rubra  1/04/1984  1/06/2017    Invasieve exoot 

Scherpe boterbloem    Ranunculus acris  4/06/1943  24/04/2017    Inheems   

Knolboterbloem    Ranunculus bulbosus  1/04/1984  1/06/2017  Achteruitgaand  Inheems   

Kruipende boterbloem    Ranunculus repens  4/06/1943  24/05/2017  Inheems 

Wilde reseda    Reseda lutea  6/07/2017  6/07/2017  Inheems 

Sporkehout    Rhamnus frangula  4/06/1943  1/04/1984    Inheems   

Pontische rododendron    Rhododendron ponticum  20/04/2017  1/06/2017    Invasieve exoot 

Zwarte bes    Ribes nigrum  16/05/2017  16/05/2017    Inheems   

Aalbes    Ribes rubrum  1/04/1984  1/06/2017    Inheems   

Rode ribes    Ribes sanguineum *  29/04/2017  29/04/2017    Incidentele import 

Robinia    Robinia pseudoacacia  1/04/1984  1/03/2005    Invasieve exoot 

Moeraskers    Rorippa palustris  1/09/2005  1/09/2005    Inheems   

Hondsroos    Rosa canina s.l.  4/06/1943  1/04/1984    Inheems   

Gewone braam    Rubus fruticosus  1/03/2005  24/04/2017    Inheems   

Framboos    Rubus idaeus  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Japanse wijnbes    Rubus phoenicolasius  10/08/2012  10/08/2012    Ingeburgerd   

Veldzuring    Rumex acetosa  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Schapenzuring    Rumex acetosella  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Kluwenzuring    Rumex conglomeratus  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   
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Krulzuring    Rumex crispus  1/04/1984  1/04/1984    Inheems   

Ridderzuring    Rumex obtusifolius  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Bloedzuring    Rumex sanguineus  1/04/1984  1/04/1984    Inheems   

Uitstaande vetmuur    Sagina micropetala  1/04/1984  1/04/1984    Inheems   

Liggende vetmuur    Sagina procumbens  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Schietwilg    Salix alba  4/06/1943  24/04/2017    Inheems   

Geoorde wilg    Salix aurita  1/04/1984  1/04/1984    Inheems   

Boswilg    Salix caprea  1/04/1984  1/06/2017    Inheems   

Grauwe wilg    Salix cinerea  1/09/2005  1/06/2017    Inheems   

Amandelwilg    Salix triandra  1/04/1984  1/04/1984    Inheems   

Gewone vlier    Sambucus nigra  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Mattenbies    Schoenoplectus lacustris  31/05/2017  31/05/2017    Inheems   

Bosbies    Scirpus sylvaticus  1/05/1998  27/06/2017    Inheems   

Eenjarige hardbloem    Scleranthus annuus  4/06/1943  4/06/1943  Achteruitgaand  Inheems 

Geoord helmkruid    Scrophularia auriculata  1/04/1984  31/05/2017  Inheems 

Knopig helmkruid    Scrophularia nodosa  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Gevleugeld helmkruid    Scrophularia umbrosa  24/04/2017  24/04/2017    Inheems   

Blauw glidkruid    Scutellaria galericulata  1/09/2005  27/06/2017    Inheems   

Muurpeper    Sedum acre  1/04/1984  1/06/2017    Inheems   

Roze vetkruid    Sedum spurium  1/04/1984  1/04/1984    Ingeburgerd   

Hemelsleutel    Sedum telephium  1/04/1984  1/04/1984    Inheems   

Bezemkruiskruid    Senecio inaequidens  24/04/2017  24/04/2017    Invasieve exoot 

Schaduwkruiskruid    Senecio nemorensis  1/04/1984  1/04/1984    Inheems   

Boskruiskruid    Senecio sylvaticus  4/06/1943  1/03/2005    Inheems   

Klein kruiskruid    Senecio vulgaris  4/06/1943  24/04/2017    Inheems   

Groene naaldaar    Setaria viridis  1/04/1984  1/04/1984    Ingeburgerd   

Blauw walstro    Sherardia arvensis  11/05/2015  16/08/2017    Inheems   

Dagkoekoeksbloem    Silene dioica  4/06/1943  16/08/2017    Inheems   

Echte koekoeksbloem    Silene flos‐cuculi  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   
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Avondkoekoeksbloem    Silene latifolia  1/04/1984  1/04/1984    Inheems   

Herik    Sinapis arvensis  4/06/1943  24/04/2017    Inheems   

Gewone raket    Sisymbrium officinale  4/06/1943  20/06/2017    Inheems   

Bitterzoet    Solanum dulcamara  4/06/1943  16/08/2017    Inheems   

Zwarte nachtschade    Solanum nigrum  1/04/1984  1/09/2005    Inheems   

Late guldenroede    Solidago gigantea  1/04/1984  1/04/1984    Invasieve exoot 

Akkermelkdistel    Sonchus arvensis  1/04/1984  16/08/2017    Inheems   

Gekroesde melkdistel    Sonchus asper  1/04/1984  1/06/2017    Inheems   

Gewone melkdistel    Sonchus oleraceus  4/06/1943  16/08/2017    Inheems   

Lijsterbesspirea    Sorbaria sorbifolia  24/04/2017  24/04/2017    Ingeburgerd   

Wilde lijsterbes    Sorbus aucuparia  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Gewone spurrie    Spergula arvensis  4/06/1943  4/06/1943    Inheems   

Akkerandoorn    Stachys arvensis  1/09/2005  1/09/2005  Kwetsbaar  Inheems   

Moerasandoorn    Stachys palustris  2/07/2014  2/07/2014  Inheems 

Bosandoorn    Stachys sylvatica  4/06/1943  16/08/2017  Inheems  x 

Grasmuur    Stellaria graminea  4/06/1943  16/08/2017    Inheems   

Grote muur    Stellaria holostea  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Vogelmuur    Stellaria media  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Moerasmuur    Stellaria uliginosa  1/09/2005  1/09/2005    Inheems   

Sneeuwbes    Symphoricarpos albus  1/04/1984  16/08/2017    Ingeburgerd   

Gewone smeerwortel    Symphytum officinale  4/06/1943  27/06/2017    Inheems   

Moederkruid    Tanacetum parthenium  4/06/1943  4/06/1943    Ingeburgerd   

Boerenwormkruid    Tanacetum vulgare  4/06/1943  24/04/2017    Inheems   

Paardenbloem    Taraxacum officinale s.l. (incl. all sec.)  10/04/2011  10/04/2011    Inheems   

Taxus    Taxus baccata  24/04/2017  30/08/2017    Inheems   

Valse salie    Teucrium scorodonia  4/06/1943  16/08/2017    Inheems   

Grote tijm    Thymus pulegioides  4/06/1943  4/06/1943  Kwetsbaar  Inheems   

Winterlinde    Tilia cordata  1/04/1984  1/04/1984    Inheems   

Zomerlinde    Tilia platyphyllos  1/09/2005  24/04/2017    Inheems   
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Zilverlinde    Tilia tomentosa *  24/04/2017  24/04/2017    Incidentele import 

Gele morgenster    Tragopogon pratensis  4/06/1943  4/06/1943    Inheems   

Hazenpootje    Trifolium arvense  22/09/2017  22/09/2017    Inheems   

Kleine klaver    Trifolium dubium  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Basterdklaver    Trifolium hybridum *  16/08/2017  16/08/2017    Incidentele import 

Rode klaver    Trifolium pratense  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Witte klaver    Trifolium repens  4/06/1943  16/08/2017    Inheems   

Goudhaver    Trisetum flavescens  4/06/1943  1/06/2017  Achteruitgaand  Inheems   

Klein hoefblad    Tussilago farfara  4/06/1943  1/04/1984    Inheems   

Grote lisdodde    Typha latifolia  1/09/2005  24/04/2017    Inheems   

Ruwe iep    Ulmus glabra  1/04/1984  1/04/1984    Inheems   

Gladde iep    Ulmus minor  1/04/1984  1/04/1984    Inheems   

Grote brandnetel    Urtica dioica  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Kleine brandnetel    Urtica urens  4/06/1943  1/09/2005  Inheems 

Blauwe bosbes    Vaccinium myrtillus  4/06/1943  4/06/1943  Inheems  x 

Echte valeriaan    Valeriana officinalis  24/04/2017  6/05/2017    Inheems   

IJzerhard    Verbena officinalis  1/09/2005  27/06/2017    Inheems   

Akkerereprijs    Veronica agrestis  1/09/2005  1/09/2005    Inheems   

Veldereprijs    Veronica arvensis  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Beekpunge    Veronica beccabunga  31/05/2017  31/05/2017    Inheems   

Gewone ereprijs    Veronica chamaedrys  4/06/1943  16/08/2017    Inheems   

Draadereprijs    Veronica filiformis  1/09/2005  1/06/2017    Inheems   

Klimopereprijs    Veronica hederifolia  1/04/1984  24/04/2017    Inheems   

Bosereprijs    Veronica montana  1/03/2005  1/06/2017    Inheems  x 

Mannetjesereprijs    Veronica officinalis  4/06/1943  16/08/2017    Inheems   

Vreemde ereprijs    Veronica peregrina  17/06/2013  24/04/2017    Inheems   

Grote ereprijs    Veronica persica  1/04/1984  24/04/2017    Inheems   

Tijmereprijs    Veronica serpyllifolia  1/03/2005  1/06/2017    Inheems   

Gelderse roos    Viburnum opulus  4/06/1943  1/03/2005    Inheems   
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Vogelwikke    Vicia cracca  4/06/1943  1/04/1984    Inheems   

Ringelwikke    Vicia hirsuta  24/04/2017  1/06/2017    Inheems   

Voederwikke    Vicia sativa  4/06/1943  24/04/2017    Inheems   

Heggenwikke    Vicia sepium  4/06/1943  16/08/2017    Inheems   

Grote maagdenpalm    Vinca major  1/04/1984  24/04/2017    Inheems   

Kleine maagdenpalm    Vinca minor  1/04/1984  29/03/2017    Inheems   

Akkerviooltje    Viola arvensis  4/06/1943  1/04/1984    Inheems   

Hondsviooltje    Viola canina  4/06/1943  4/06/1943  Kwetsbaar  Inheems   

Maarts viooltje    Viola odorata  16/03/2017  16/03/2017    Inheems   

Donkersporig bosviooltje    Viola reichenbachiana  1/04/1984  24/04/2017    Inheems  x 

Bleeksporig bosviooltje    Viola riviniana  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Maretak    Viscum album  4/06/1943  24/05/2017    Inheems   

Gewone zilverspar  Abies alba  1/06/2017  1/06/2017    Incidentele import 

Look‐zonder‐look  Alliaria petiolata  1/04/1984  1/06/2017  Inheems 

Lelietje‐van‐dalen  Convallaria majalis  4/06/1943  1/06/2017  Inheems  x 

Sint‐Janskruid  Hypericum perforatum  4/06/1943  27/06/2017    Inheems   

Akkervergeet‐mij‐nietje  Myosotis arvensis  4/06/1943  1/06/2017    Inheems   

Moerasvergeet‐mij‐nietje  Myosotis scorpioides  1/06/2017  1/06/2017    Inheems   

Bosvergeet‐mij‐nietje  Myosotis sylvatica  24/04/2017  24/04/2017    Inheems   

  Tripleurospermum inodorum  1/04/1984  1/04/1984    Inheems   

Spaanse aak     1/04/1984  1/06/2017    Inheems   
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8.8.2 Rode-Lijstplanten die in het domein van Huizingen werden waargenomen in 2017 
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8.8.3 Overzicht van Oudbosplanten die in het domein van Huizingen werden waargenomen, geklasseerd volgens hun habitatvoorkeur 
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8.8.4 Overzicht van de waargenomen invasieve exoten in het domein van Huizingen 

 
 



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




