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1. Inleiding
1.1. Opzet van de studie
Natuurpunt Studie voerde in 2012 en 2013 een onderzoek uit waarbij we samen met vrijwilligers de
fauna van een aantal heiderelicten in Vlaams-Brabant inventariseerden. Dit Bijzonder
Natuurbeschermingproject (BNBP) is gecofinancierd door de Provincie Vlaams-Brabant.
De doelstelling was te achterhalen in welke mate de kleine, versnipperde heiderelicten in VlaamsBrabant nog typische heidesoorten herbergen. Er waren namelijk nog grote kennislacunes
daaromtrent.
De onderzochte gebieden betreffen:
 Molenheide (Langdorp, Aarschot)
 ’s Hertogenheide, Kloesebos, Eikelberg (Aarschot)
 Bolloheide (Tremelo)
 Pommelsven en Kruisheide (Keerbergen)
 Catselt/Prinsenbos/Dassenaarde (Scherpenheuvel-Zichem/Diest)
 Rilroheide/Hallerbos (Beersel-Halle)
We inventariseerden gerichte bepaalde soorten:
 vogels (Nachtzwaluw, Boomleeuwerik)
 dagvlinders
 sprinkhanen
 libellen
 nachtvlinders
 solitaire bijen
 enkele vertegenwoordigers uit andere groepen ongewervelden (vb. zandloopkevers).
We noteerden daarbij maximaal waarnemingen van alle soorten en deze zijn ingevoerd in
www.waarnemingen.be. De meeste onderzoekers en waarnemers beperkten zich overigens niet tot
de hierboven vermelden groepen, maar noteerden ook de reptielen, amfibieën, planten,….
Voorliggend rapport bespreekt en kadert een groot aantal door ons nieuw verzamelde gegevens,
aangevuld met gegevens door derden uit Waarnemingen.be. Het was geenzins de bedoeling om
middels literauurstudie een compleet overzicht van de fauna van de besproken gebieden te geven.
Het rapport sluit af met enkele beheeradviezen.
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1.2. Het landschap vroeger en nu
In de Lage Landen situeert de heide zich voornamelijk op de hogere zandgronden. Tijdens de laatste
ijstijd (15.000 tot 10.000 jaar geleden) bliezen koude noorderwinden een grote hoeveelheid zand en
stof uit het zuidelijke deel van de Noordzee over Vlaanderen. Waar voorheen toendra het land
bedekte, konden na de ijstijd loofbossen zich ontwikkelen op de zandige afzettingen. Aanvankelijk
ontwikkelde een dennen- en berkenbos, daarna struweel van Hazelaar (Corylus avellana) en
uiteindelijk het Eiken-berkenbos met Eik (Quercus), Iep (Ulmus), Hazelaar en Linde (Tilia). Op open
plekken groeiden plaatselijk ook dwergstruiken, zoals Struikheide en dopheisoorten (Dirckx, ____).
De bossen die ontstaan waren, zouden langzaam aan weer verdwijnen door het toedoen van de
mens. Kleine nederzettingen vestigden zich geleidelijk aan in de bosrijke regio. In eerste instantie
e
werd het vee geweid in de open stukken van het bos. Pas in de 11 eeuw nam de bosontginning een
vlucht ten gevolge van een sterke bevolkingstoename en de nood aan voedsel die dat met zich
meebracht. Het intensieve gebruik van de arme zandbodems als akker had tot gevolg dat de bodem
na een aantal jaren uitgeput raakte. De onvruchtbare akkers werden verlaten en nieuwe akkers
werden gecreëerd met verdere ontbossing tot gevolg. Tijdens de Middeleeuwen ontstond een divers
landschap met een mozaïek van kouters op de meest vruchtbare plaatsen met daartussen
weidegebieden, moerasbosjes, heidevelden en op drogere gronden grote bosfragementen. In de
e
e
periode tussen de 14 en 17 eeuw werden vele akkerlanden op de weinig vruchtbare zandgronden
verlaten. Het bos was op arme gronden niet tot regeneratie in staat zodat de akkers geleidelijk aan
werden ingenomen door heide (Gysels et al, 1993).
De grote heidevelden die ontstonden, zouden de draaischijf worden voor een nieuw
landbouwsysteem, het zogenaamde heidepotstalsysteem. Schapen en runderen graasden op de
heidegronden. De mest die de dieren produceerden, werd gebruikt om de vruchtbaarheid van de
resterende akkers op peil te houden. Om de mest gemakkelijker te kunnen verzamelen, werd de
bodem van de stal voorzien van geplagde heidegrond en werden de dieren langer op stal gehouden.
Deze met plaggen vermengde mest werd in de nabijheid van de nederzettingen uitgereden op de
akkers (Smits & Noordijk, 2013). Opdat de heide voldoende voedsel zou blijven leveren, werd ze
regelmatig gebrand. De jonge, productieve Struikheide die zo onderhouden werd, gaf bovendien
veel honing en was gemakkelijk te maaien, wat dan weer extra vers veevoeder opleverde voor de
dieren in de stal. Oudere, gekapte heide deed dienst als strooisel voor de stal.
Dit eeuwenlange zeer intensieve landbouwgebruik van de heide heeft ertoe geleid dat de grond arm
en open bleef en dat de heidebegroeiing niet door andere vegetaties vervangen werd. Daarvoor was
de beïnvloeding te groot en de hoeveelheid voedingsstoffen die zich in het ecosysteem konden
opstapelen te laag (Dirckx,____).
e

Wanneer op het einde van de 19 eeuw wol uit het buitenland makkelijker beschikbaar wordt en
kunstmest zijn intrede doet, werd het houden van schapenkuddes overbodig. De heideterreinen op
rijkere grond werden opnieuw omgezet in akkers en bemest. Geleidelijk aan verdween met het
heidepotstalsysteem ook de heide zelf. Alleen de allerarmste heidegronden bleven over en die
kwamen onder steeds grotere druk van de omgeving te staan in de loop van de 20e eeuw.
Uitbreidende woonkernen en de aanleg van nieuwe wegen zorgden in toenemende mate voor
versnippering. Landbouw, industrie en verkeer deden de kwaliteit van de resterende gebieden verder
afnemen door verzuring, verdroging en vermesting. De typische heideflora en bijbehorende fauna
kreeg het steeds moeilijker om stand te houden in deze heiderelicten.
In Vlaanderen zijn enkele grotere heidegebieden en verschillende relicten bewaard gebleven. De
belangrijkste regio is het Kempens district, een gebied met van nature zure, zandige en
mineraalarme bodems. Uitgestrekte heiden zijn er te vinden op het Kempens plateau in Limburg en
in de Antwerpse Noorderkempen. Veel gebieden zijn erg gevarieerd en bevatten de hele overgang
van droge heide met stuifduinen naar zeer natte, venige heide in geïsoleerde depressies of
beekdalen. De belangrijkste heidereservaten zijn in deze regio gelegen: de Mechelse Heide, de
Teut, de Vallei van de Ziepbeek, Terhaagdoornheide, de heiden van de Zwarte Beek, de Maten in de
provincie Limburg; de Kalmthoutse Heide, de heiden van Turnhout, de Liereman in de provincie
Antwerpen. In het Vlaams district, nabij Brugge en op enkele oude inlandse duinengordels zijn nog
relicten te vinden van wat ooit uitgestrekte heidevelden waren. Zeer kleine fragmenten, nog
nauwelijks te herkennen als heide, zijn te vinden op oude, ontkalkte duinen langs de westkust en op
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de zandige toppen van geërodeerde heuvels in het Picardo-Brabants district in Midden-België
(www.inbo.be).

1.3. Heiderelicten in Vlaams-Brabant
In Vlaams-Brabant situeren de meeste heiderelicten zich op de drogere gronden in het noordoosten
van de provincie, op de overgang van de Zuiderkempen en Noord-Hageland. De typerende
Diestiaanheuvelruggen, die parallel aan elkaar het landschap doorkruisen in westzuidwestoostnoordoostelijke richting, zijn overblijfselen van mariene zandbanken die achterbleven toen de
Diestiaanzee zich 7 miljoen jaren geleden terugtrok (Verstuyft & Vervoort, 2008). Net op die
heuvelruggen zijn nog enkele heiderelicten bewaard: kleine, versnipperde stukjes heide, restanten
van wat vroeger grote, fraaie heidegebieden waren. In het zuiden van de provincie zijn de
heiderelicten eerder beperkt tot het Pajottenland en het Meerdaalwoud waar droge heide op de
geërodeerde heuveltoppen te vinden is waar zandige lagen dagzomen.

1.4. Soorten van het heidelandschap
Tijdens de inventarisaties ging bijzondere aandacht uit naar een aantal soorten die aan heide
gebonden zijn en mogelijk nog op de Vlaams-Brabantse heiderelicten aanwezig zijn. Hierbij lag de
focus op Provinciaal Prioritaire Soorten die nog niet in de betreffende gebieden werden
waargenomen. We stellen de soorten in de volgende hoofdstukken (§ 1.4.1 tot § 1.4.7; pagina’s 8 tot
48) voor.

1.4.1. Vogels
Nachtzwaluw en Boomleeuwerik zijn twee Provinciaal Prioritaire Soorten die voor een belangrijk
deel gebonden zijn aan heideterreinen. Ze zoeken er naar eten, broeden er en brengen er hun
jongen groot. Tijdens dit project ging de aandacht dan ook uit naar deze twee soorten en werd
onderzocht of zij nog voorkomen op de Vlaams-Brabantse heiderelicten.

1.4.1.1.

Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus)

Ecologie
De Nachtzwaluw is een Euraziatische broedvogel die overwintert in Afrika, ten zuiden van de
Sahara. De soort heeft een uitgesproken voorkeur voor een mozaïeklandschap waarin
gediversifierde overgangen tussen open bos,
kapvlakten, structuurrijke heideterreinen en
zandverstuivingen een bijzondere voorkeur genieten (Vermeersch et al., 2004). Die staan garant
voor voldoende geschikte zangposten, foerageer- en nestplaatsen. Ook open plekken in bossen met
veel nachtvlinders worden gebruikt als broedplaats. Maar zelfs kunstmatige terreinen zoals
zandgroeves en langdurig braakliggende industriegronden worden soms geschikt bevonden.
Woonzones, maar ook open terreinen waar gebrek is aan verspreide bomen, worden dan weer
geweerd als broedplaats. Recreatieve druk kan een snelle negatieve invloed uitoefenen op plaatsen
waar de soort zich (opnieuw) tracht te vestigen.
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Figuur 1: Nachtzwaluw (foto: Marc Gottenbos)

De territoriumgrootte van de Nachtzwaluw varieert van 1,5 tot 31,9 ha (del Hoyo, 1999). Open zones
van minstens 10 ha blijken een noodzaak om de soort meer kansen te bieden. Om de aanwezigheid
van voldoende open plekken van voldoende omvang als broedplaats op langere termijn te
garanderen, is een gericht en volgehouden beheer noodzakelijk. Een hoog aanbod aan
nachtvlinders of grote insecten (het voedsel van de Nachtzwaluw) is daarbij een absolute
voorwaarde.
Nachtzwaluwen zijn uitsluitend nachtactief. Tijdens de trek kunnen ze opduiken in allerlei terreinen
zoals ruigtes, industriegebieden, of zelfs in urbaan gebied. De mannetjes arriveren begin mei terug
in het broedgebied, enkele weken later volgen de vrouwtjes.
Verspreiding
Het Europese verspreidingsgebied van de Nachtzwaluw strekt zicht zuidwaarts uit tot Noord-Afrika,
westelijk tot in Ierland en noordwaarts tot het zuiden van Noorwegen en Zweden en verder
noordwestwaarts tot Zuid Finland. De soort ontbreekt bijgevolg alleen in IJsland en een groot deel
van Scandinavië, maar ook de hoge Alpen zijn te koud en dus niet geschikt (gering aanbod grote
nachtactieve insecten).
De verspreiding van de Nachtzwaluw in Vlaanderen situeert zich vooral op de Kempense
zandgronden (Vermeersch et al., 2004). In Wallonië is het een zeldzame broedvogel die slechts een
zeer gefragmenteerd voorkomen heeft. Ondanks het feit dat nog drie gebieden tijdens het laatste
decennium hun broedvogels zijn kwijt gespeeld, leeft de hoop dat omvangrijk heideherstel ook in
Wallonië door de Nachtzwaluw wordt aangegrepen om zich te herpakken (Jacob et al., 2010).
Sinds 2009 komt de soort ook in Vlaams-Brabant weer tot broeden. Het bolwerk situeert zich in
Averbode Bos en Heide, waar recent omvangrijk heideherstel werd afgerond. In het Zoniënwoud
ste
verdween de soort in het begin van de 20 eeuw als broedvogel, toen open plekken met
struikheidevegetaties verdwenen en evolueerden naar gesloten hooghoutbestanden (Dubois, 1888;
Dubois, 1914). De recentste waarneming dateert van 2012 en mogelijk past deze waarneming in de
recente opmars van de Vlaamse broedpopulatie.
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Figuur 2: Verspreiding van Nachtzwaluw in Vlaanderen (bron: waarnemingen.be).

Naast habitatverlies en -verandering (verbossing) zijn er tal van andere oorzaken die wellicht een
belangrijke rol spelen daar waar een neerwaartse trend wordt vastgesteld: de achteruitgang van
insecten tengevolge van pesticidegebruik, de toename van het verkeer, de uitbouw van
wegennetwerken, maar ook de verstoring van broedplaatsen (o.a. door recreatie) en de bedreiging
door al dan niet natuurlijke predatoren, die zwaar weegt op alle grondbroeders.

Status
De Nachtzwaluw is niet bedreigd en doet het goed in grote delen van zijn broedgebied. De totale
Europese populatie wordt geraamd op 290.000 tot 930.000 broedparen (del Hoyo, 1999). Hoewel er
vele landen in Noord-West Europa een achteruitgang wordt opgetekend, weet de soort zich recent
doorgaans gelukkig snel te herpakken in gebieden waar gericht inspanningen worden geleverd naar
biotoopherstel.
In de helft van de vorige eeuw was de Nachtzwaluw een algemene broedvogel in Vlaanderen. Vanaf
1930 nam de soort echter sterk af, onder meer door het verdwijnen van de uitgestrekte
heideterreinen. Ook hier is de soort sinds de jaren ’90 door heideherstel terug aan een geleidelijke
opmars bezig. Tijdens de atlasperiode 2000-2002 karteerde men in Vlaanderen 500 tot 550
broedkoppels. Recenter tekent zich gelukkig een gevoelige toename af op plaatsen waar er sprake
is van heideherstel. Zo is er in Limburg sprake van een toename van 500 in de atlasperiode 20002002 naar 800 paren in 2008 (Vermeersch & Anselin, 2009). De afhankelijkheid en de zware inzet
op beheer en behoud van het broedbiotoop drukt wellicht nog enige tijd de stempel ‘Kwetsbaar’ op
de Nachtzwaluw.

1.4.1.2.

Boomleeuwerik (Lullula arborea)

Ecologie
Ondanks zijn naam brengt de Boomleeuwerik het grootste deel van zijn leven door op de grond.
Open, schaars begroeide terreinen met kale, zonbeschenen plekken en verspreide bomen of
struikvegetatie genieten de voorkeur. Open overgangshabitats zijn zeer geliefd.
Inventarisatie van heiderelicten
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Recente waarnemingen wijzen uit dat Boomleeuweriken in de winter vooral foerageren op
maïsstoppelvelden (De Cnodder, in prep), die eerder zelden door vogelaars worden onderzocht. De
winterverspreiding kan daardoor veel omvangrijker zijn dan tot nu toe werd vermoed.
Habitatverlies en -verandering (verbossing) hebben zware gevolgen voor de Boomleeuwerik. Niet
alleen om te broeden, maar ook om te foerageren heeft hij behoefte aan een voldoende open
landschap.
Opmerkelijk is de recente bevinding dat de soort bijzonder snel en positief inspeelt op heidebranden.
Zo werd na de brand op de Kalmthoutse Heide, waarbij 500 ha in de vlammen opging, een toename
vastgesteld van 40 à 45 paren in 2011 naar 65 à 67 in 2012. Niet helemaal onlogisch aangezien ook
delen bebost gebied werden herschapen tot een schrale vlakte met pioniersvegetatie, ideaal voor de
Boomleeuwerik. Daarentegen waren de gevolgen wel desastreus voor de Roodborsttapuit die graag
gebruik maken van struikheide. Maar ook reptielen leden zwaar onder de brand (Vermeersch, 2012).

Figuur 3: De Boomleeuwerik voelt zich prima thuis in open, schaars begroeide terreinen als heide (foto: Hugo Willocx)

Verspreiding
De Boomleeuwerik is een in hoofdzaak Europese broedvogel. Zuidwaarts strekt het broedgebied
zich uit tot Noord-West Afrika en Zuid-Turkije tot Israël. In het verenigd Koninkrijk wordt alleen in
Zuid Engeland gebroed. Het zuiden van Noorwegen, Zweden en Finland vormen de noordgrens van
het broedareaal en oostelijk loopt het verder tot de Kaukasus, Turkmenistan en Iran. In tegenstelling
tot het oosten, zien we in West-Europa zien we eerder fragmentarische verspreiding. De
Boomleeuwerik is standvogel met lokale verplaatsingen, tot korte-afstandstrekker, de meest
zuidelijke overwinteringsplaatsen situeren zich in Marokko en Egypte.
In Vlaanderen valt de verspreiding, net als bij de Nachtzwaluw, grotedeels samen met de
aanwezigheid van heideterreinen. Het zwaartepunt vinden we dan ook in de Kempen. Ten westen
van de Kempense broedgebieden heeft de soort als broedvogel in slechts enkele gebieden weten
standhouden. Het recente heideherstel in tal van gebieden is een welkome opsteker voor de
Boomleeuwerik (cf Nachtzwaluw) en thans wordt er weer gebroed in Averbode Bos en Heide.
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Figuur 4: Vlaamse verspreiding van Boomleeuwerik (bron: waarnemingen.be).

Status
Hoewel de Boomleeuwerik op Europese schaal niet bedreigd is, werd de soort wel opgenomen op
Bijlage I van de Europese Vogelrichtlijn. In de meeste heidegebieden die als Vogelrichtlijngebied
werden afgebakend, werd de Boomleeuwerik als prioritair te beschermen soort meegenomen
(Vermeersch & Anselin, 2009).
De totale Europese populatie werd voor de jaren ’90 geraamd op ca. 1.500.000 broedparen. Het
Iberisch Schiereiland herbergt met ca 1.150.000 broedparen de grootste aantallen en dichtheden
(del Hoyo, 2004).
In Vlaanderen heeft de soort zich, na een dieptepunt rond 1980, terug hersteld tot de huidige
aantallen (500-800 broedparen in Vlaanderen). Aangezien men na een toename in de jaren ’80 en
’90, sinds 2000 een stagnering van het aantal broedparen vaststelt, lijkt het plafond voor Vlaanderen
gehaald. Het zullen dan ook vooral nieuwe heideherstelprojecten zijn, die een verdere toename van
de aantallen of broedlocaties kunnen bewerkstelligen.
In Wallonië is de Boomleeuwerik met 200 tot 220 paren voor de atlasperiode 2001-2007 een
schaarse broedvogel. Na een afname met dieptepunt in de jaren ’80, wordt nu een toename va het
aantal broedparen en uitbreiding van het Waalse broedareaal vastgesteld. Dit is in hoofdzaak een
rechtstreeks gevolg van het verbeterde aanbod van broedhabitat dankzij habitatherstel o.a. via LIFE
projecten (Jacob et al., 2010).
Hoewel de soort dus een goede verspreiding kent, zijn er omwille van de uitgesproken voorkeur voor
een heterogeen heidelandschap, lokaal sterk uiteenlopende dichtheden. Habitatverlies kan dan ook
een behoorlijke impact op de populaties hebben. Toch kunnen de aantallen ook in geschikt habitat
aanzienlijk fluctueren van jaar tot jaar. Winterstrengheid blijkt daarin een zeer belangrijke factor. De
neerwaartse trend in heel wat landen, waaronder Nederland, deed BirdLife International de soort
catalogeren als ‘Species of Conservation Concern in Europe’. In goed beheerde heidegebieden blijkt
de achteruitgang alvast gestopt of is de populatie zelfs op lange termijn stabiel.
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1.4.2. Wilde bijen
In Vlaanderen komen meer dan 375 soorten wilde bijen voor. De kennis van wilde bijen is echter vrij
beperkt en gefragmenteerd. Heideterreinen zijn recent nauwelijks bestudeerd in Vlaanderen. In de
provincie Vlaams-Brabant is enkel in de Keerbergse heiderelicten recent onderzoek uitgevoerd, wat
resulteerde in een eerste, voorlopige soortenlijst (Ceulemans, 2010).
Bijen hebben grofweg 4 primaire levensbehoeften: een gunstig klimaat, voldoende voedsel,
geschikte nestplaatsen en geschikt nestmateriaal. Heideterreinen warmen vaak snel op. Lokale
factoren die het microklimaat beïnvloeden, zoals reliëf, beschutting en beschaduwing, zijn echter ook
van groot belang. Als voedsel voor zichzelf en hun nakomelingen verzamelen bijen stuifmeel en
nectar. Vooral stuifmeel is belangrijk als eiwitbron voor de larven. Ongeveer één derde van alle
bijensoorten kent een gespecialiseerd bloembezoek waarbij stuifmeel van één of enkele nauw
verwante plantensoorten wordt verzameld. Niet alle bijen zijn voedselverzamelaars. Sommige
soorten leggen eieren in de nesten van een andere bijensoort. Hun larve doodt de gastheerlarve en
voedt zich vervolgens met de aanwezige voedselvoorraad. Zulke parasitaire bijen heten
koekoeksbijen. Meestal zijn ze afhankelijk van slechts één of enkele gastheren. Het gros van de
Vlaamse bijensoorten nestelt ondergronds waarbij de niet-parasitaire soorten zelf hun nesten
uitgraven. Sommige soorten prefereren zandige terreinen, maar ook overgangen naar leem en zelfs
klei kunnen geschikte nestplaatsen opleveren. Slechts een beperkt aantal soorten maakt zijn nesten
in los zand. De overige soorten nestelen grotendeels bovengronds in bestaande holten zoals holle
stengels en gangen in dood hout. Voor de nestbouw gebruiken bijen vaak specifiek materiaal zoals
leem, steentjes, hars, bladmateriaal of plantenharen (Raemakers, 2009).
Omdat de actieradius van bijen beperkt is, moet in de verschillende levensbehoeften kunnen
voorzien worden op een beperkte oppervlakte. Daarom zijn bijen vaak afhankelijk van combinaties
tussen verschillende biotopen of overgangen van het ene biotoop naar het andere. Kleinschaligheid
is daarom belangrijk. De hoogste diversiteit aan bijen is te verwachten op droge, zonbeschenen,
bloemrijke terreinen met een kleinschalige mozaïek van verschillende biotopen.
Sommige bijensoorten zijn specifiek gebonden aan heideterreinen of strikt afhankelijk van
Struikheide, Dopheide, Sporkehout of andere typische heideplanten als voedselbron. Ook soorten
die niet strikt afhankelijk zijn van typische heideplanten kunnen in de marge van heideterreinen
voorkomen. Heideterreinen kunnen hierdoor een groot aantal wilde bijensoorten herbergen (Peeters
& Reemer, 2003; Raemakers, 2009).
Voor dit project werden 5 wilde bijen als doelsoorten geselecteerd. Drie van deze soorten kennen
een zeer sterke voorkeur voor Struikheide als stuifmeelbron voor de larven. De overige twee soorten
zijn soortsspecifieke parasitaire koekoeksbijen. Alle soorten zijn kensoorten van droge heide en
nestelen ondergronds in zandige terreinen. Het gaat hier om de korttongige Heidezandbij,
Heizijdebij en Viltige groefbij en de parasitaire Heidewespbij en Heideviltbij.
Geen van deze soorten werd tot nog toe opgenomen in de Vlaams-Brabantse PPS-lijst.

1.4.2.1.

Heidezandbij (Andrena fuscipes)
De Heidezandbij is een middelgrote, bruine zandbij (8-11mm). Het
vrouwtje heeft een bruin behaard borststuk en brede aanliggende
lichtbruine haarbanden op het achterlijf. Mannetjes hebben een lichtbruin
behaard borststuk en een achterlijf met onduidelijke crèmekleurig
behaarde haarbandjes. Het labrum heeft een kleine uitstulping, die in het
veld met een sterke loep zichtbaar is. Belangrijke aanvullende kenmerken
zijn de late vliegtijd en de binding met struikhei. Verwarring met de
Heizijdebij (Colletes succinctus) is mogelijk. De Heidezandbij onderscheidt
zich echter door de aanwezigheid van een behaarde depressie aan de
binnenzijde van de ogen (fovea) (Peeters et al., 2012).

Ecologie
Figuur
5:
Heidezandbij Vrouwtjes van deze soort verzamelen uitsluitend stuifmeel van Struikheide
vrouwtje (foto: David De als voedsel voor de larven. De soort nestelt solitair in zandigere bodem.
Grave)
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Nesten bestaan uit 1 tot 4 broedcellen en worden vaak aangelegd tussen of bij Struikheide of langs
zandpaden. Broedparasitisme door de Heidewespbij (Nomada rufipes) kan optreden (Peeters et al.,
2012).
Verspreiding
De verspreiding van de Heidezandbij is beperkt tot Europa en komt voor van Zuid-Scandinavie tot
noordelijk Spanje en van Ierland tot aan de Oeral. In Nederland komt de soort uitsluitend voor op de
binnenlandse zandgronden, Zuid-Limburg en in de duinen met Struikheide (Peeters et al., 2012). In
Vlaanderen lijkt de soort vooral beperkt tot de provincies Vlaams-Brabant, Limburg en Antwerpen,
waar ze voorkomt in heideterreinen. In Oost- en West-Vlaanderen werd de soort uitsluitend op de
Vlaamse Zandgronden aangetroffen. De soort is op meer plaatsen te verwachten.

Figuur 6: Verspreiding van Heidezandbij in Vlaanderen (bron: waarnemingen.be).

Status
De soort is niet beschermd in Vlaanderen. In Nederland staat ze op de Rode Lijst in de categorie
‘Kwetsbaar’ (Peeters & Reemer, 2003).

1.4.2.2.

Heizijdebij (Colletes succinctus)

De Heizijdebij is een middelgrote, bruine zijdebij (8-12 mm). Zowel
mannetjes als vrouwtjes hebben duidelijke haardbandjes op het
achterlijf en een dichte afstaande beharing op het borststuk en de
kop. Belangrijke aanvullende kenmerken zijn de late vliegtijd en de
binding met struikhei. Verwarring met de Heidezandbij (Andrena
fuscipes) is mogelijk. De Heidezandbij onderscheid zich echter door
de aanwezigheid van een behaarde depressie aan de binnenzijde
van de ogen (fovea) (Peeters et al., 2012).
Ecologie
Vrouwtjes van deze soort hebben een sterke voorkeur voor stuifmeel
van Struikheide als voedselbron voor de larven, maar kunnen ook
stuifmeel van andere planten verzamelen. In Nederland en
Vlaanderen werd de soort tot nu toe uitsluitend op Struikheide
aangetroffen. De soort nestelt vaak solitair in zandigere bodem.
Nesten bevatten 2 tot 4 broedcellen. De Heizijdebij nestelt in
zandkantjes en in zandpaden. Broedparasitisme door de Heideviltbij
7: Heizijdebij vrouwtje (foto:
(Epeolus cruciger) kan optreden. De dagactiviteit van de soort neemt Figuur
Ruben Foquet)
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toe tot 14.00 uur om zich daarna op een iets lager niveau te stabiliseren. De vliegactiviteit neemt
duidelijk af boven een luchttemperatuur van 30°C. De Heizijdebij vliegt ook tijdens ongunstige
weersomstandigheden, zoals tijdens een forse regenbui (Peeters et al., 2012).
Verspreiding
De Heizijdebij komt voor in Europa en in gematigde delen van Azië. In Europa komt de soort voor
van Zweden en Finland tot in Portugal en van Ierland tot in Rusland. In Nederland wordt de soort
vooral aangetroffen op de hogere zandgronden en in de kalkarme kustduinen. Op vrijwel elk
struikheideterrein van enige omvang werd de soort aangetroffen. Evertz (1993) constateerde dat al
op heideterreinen van 100*100 m populaties aanwezig waren die geen uitwisseling met nabije
groepen lieten zien (Peeters et al., 2012). In Vlaanderen lijkt de soort vooral beperkt tot de provincies
Vlaams-Brabant, Limburg en Antwerpen, waar ze voorkomt in heideterreinen. De enige WestVlaamse waarneming werd verricht op de Vlaamse Zandgronden. De soort is op meer plaatsen te
verwachten.

Figuur 8: Verspreiding van Heizijdebij in Vlaanderen (bron: waarnemingen.be).

Status
De soort is niet beschermd in Vlaanderen. In Nederland staat ze op de Rode Lijst in de categorie
‘Thans niet bedreigd’ (Peeters & Reemer, 2003).

1.4.2.3.

Heidewespbij (Nomada rufipes)

De Heidewespbij is een kleine, vrijwel kale wespbij (6-9 mm). Zowel mannetjes als vrouwtjes zijn
overwegend zwart en hebben een geel gevlekt borststuk. Het achterlijf is zwart met gele vlekken op
e
e
e
e
het 2 en 3 achterlijfssegment, terwijl er gele banden over het 4 en 5 achterlijfssegment lopen
(Peeters et al., 2012).
Ecologie
De Heidewespbij parasiteert hoofdzakelijk bij de Heidezandbij (Andrena fuscipes), terwijl ook de
Kruiskruidzandbij (Andrena denticulata) als gastheer kan optreden. Vrouwtjes van de Heidewespbij
worden vaak laagvliegend boven zand aangetroffen, terwijl ze op zoek zijn naar nesten van een
gastheer (Peeters et al., 2012).
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Figuur 9: Heidewespbij vrouwtje (foto: David De Grave)

Verspreiding
De Heidewespbij komt voor in heel Europa. In Nederland wordt de soort voornamelijk op de hoge
zandgronden aangetroffen, met enkele vindplaatsen in de kuststreek (Peeters et al., 2012). In
Vlaanderen lijkt de soort vooral beperkt tot de provincies Vlaams-Brabant, Limburg en Antwerpen,
waar ze voorkomt in heideterreinen. De enige West-Vlaamse waarneming werd verricht op de
Vlaamse Zandgronden. De soort is op meer plaatsen te verwachten.

Figuur 10: Verspreiding van Heiwespbij in Vlaanderen (bron: waarnemingen.be).
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Status
De soort is niet beschermd in Vlaanderen. In Nederland staat ze op de Rode Lijst in de categorie
‘Thans niet bedreigd’ (Peeters & Reemer, 2003).

1.4.2.4.

Heideviltbij (Epeolus cruciger)

De Heideviltbij is een kleine viltbij (5.5-7.5 mm). Zowel mannetjes als vrouwtjes zijn zwart met witte
viltvlekken. De kop en het voorste deel van het borststuk heeft zowel bij mannetjes als vrouwtjes
aanliggende haren. Belangrijke aanvullende kenmerken zijn de late vliegtijd en de binding met
struikhei. Verwarring met de Gewone viltbij (Epeolus variegatus) is mogelijk. Vrouwtjes Heideviltbij
hebben onderscheiden zich door een breed laatste achterlijfssegment dat onderaan recht eindigt.
Mannetjes zijn dan weer te onderscheiden door een het ontbreken van een uitranding van het
kopschild (clypeus). Deze kenmerken zijn echter moeilijk in het veld vast te stellen (Peeters et al.,
2012).
Ecologie
De
Heideviltbij
parasiteert
hoogstwaarschijnlijk
bij
de
Heizijdebij (Colletes succinctus).
Een kleine vorm parasiteert
waarschijnlijk bij de Donkere
zijdebij (Colletes marginatus).
De Heideviltbij wordt op allerlei
soorten bloemen aangetroffen,
maar het vaakst op struikhei.
Aangezien
de
soort
een
parasitaire levenswijze kent,
verzamelt ze hier enkel nectar
(Peeters et al., 2012).
Figuur 11: Heideviltbij vrouwtje (foto: David De Grave)

Verspreiding
De Heideviltbij komt voor in Europa en in het Midden-Oosten. In Europa komt ze vooral van Finland
tot in Zuid-Europa en van Engeland en Wales tot in Rusland en Iran. In Nederland wordt de soort
zowel op de hoge zandgronden als in de duinen aangetroffen (Peeters et al., 2012). In Vlaanderen
lijkt de soort beperkt tot de provincies Vlaams-Brabant, Limburg en Antwerpen, waar ze voorkomt in
heideterreinen. De soort is op meer plaatsen te verwachten en wordt wellicht veel verward met de
sterk gelijkende Gewone viltbij (Epeolus variegatus).
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Figuur 12: Verspreiding van Heideviltbij in Vlaanderen (bron: waarnemingen.be).

Status
De soort is niet beschermd in Vlaanderen. In Nederland staat ze op de Rode Lijst in de categorie
‘Thans niet bedreigd’ (Peeters & Reemer, 2003).

1.4.2.5.

Viltige groefbij (Lasioglossum prasinum)

De Viltige groefbij is een middelgrote, donkere groefbij (8 mm). De vrouwtjes zijn goed te herkennen
aan de viltige, grijzige beharing die over een groot deel van de achterlijfssegmenten loopt. Mannetjes
hebben een opvallend rood laatste achterlijfssegment. Beide geslachten hebben een zwakke
metaalglans. Verwarring met de bandgroefbijen in het veld is mogelijk (Peeters et al., 2012).

Figuur 13: Viltige groefbij vrouwtje (foto: Jeremy Early)
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Ecologie
Vrouwtjes van deze soort verzamelen voornamelijk stuifmeel van Struikheide als voedsel voor de
larven. Aangezien de vrouwtjes overwinteren en dus al in het voorjaar rondvliegen hebben ze ook
andere stuifmeelbronnen nodig zoals Muizenoortje (Peeters et al., 2001). De soort nestelt bij
voorkeur in los tot weinig verdicht zand en kan hier grote aggregaties tot 10.000 nesten vormen.
Broedparasieten zijn nog niet bekend (Peeters et al., 2012).
Verspreiding
De Viltige groefbij komt voor in Europa en in Marokko. In Europa komt ze voor van Engeland en de
Poolse Oostzeekust tot in Zuid-Spanje, Corsica en de Griekse Peleponnesus. Weinig in MiddenEuropa. In Nederland is ze beperkt tot (kalk)arme zandgronden en kalkarme duinen. Op vele
plaatsen is ze hier verdwenen. Ze heeft een sterke voorkeur voor heide- en stuifzandterreinen. In
Duitsland wordt de soort als kensoort voor zandige heiden en binnenlandse stuifzanden beschouwd.
De binding aan deze biotopen wordt veroorzaakt door de voorkeur voor los tot weinig verdicht zand
als nestsubstraat (Peeters et al., 2012). In Vlaanderen werd de soort recent waargenomen in de
provincies West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg. De West-Vlaamse waarneming komt uit het
Hannecartbos in Koksijde, de waarnemingen in Antwerpen en Limburg komen van grote
heideterreinen. De Limburgse waarnemingen betreffen vangsten door Kobe Janssen. De dieren
zitten in zijn collectie maar zijn niet ingevoerd in Waarnemingen.be, vandaar dat ze ontbreken op
onderstaande kaart. Historische waarnemingen zijn er van de kust en de provincies Antwerpen en
Limburg. De soort is op meer plaatsen te verwachten en kan verward worden met de gelijkende
Glanzende bandgroefbij (Lasioglossum zonulum) of Matte bandgroefbij (Lasioglossum leucozonium).

Figuur 14: Vlaamse verspreiding van Viltige groefbij (bron: waarnemingen.be). De soort komt ook in
Limburg voor maar deze collectiegegevens zijn niet ingevoerd in Wn.be.

Status
De soort is niet beschermd in Vlaanderen. In Nederland staat ze op de Rode Lijst in de categorie
‘Thans niet bedreigd’ (Peeters & Reemer, 2003).
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1.4.3. Sprinkhanen en krekels
De selectie aan sprinkhanen voor voorliggend project omvat:
 PPS doelsoorten: Veldkrekel en Gouden sprinkhaan
 Overige doelsoorten: Wekkertje, Negertje, Heidesabelsprinkhaan, Rosse sprinkhaan,
Snortikker, Blauwvleugelsprinkhaan, Knopsprietje, Sikkelsprinkhaan, Zanddoorntje en
Boskrekel;
Tabel 1: overzicht van de aandachtsoorten onder de sprinkhanen voor het voorliggend project. De
status volgens de Rode lijst van 2000 (Decleer et al. 2000) en 2011 (Lock et al. 2011) is
weergegeven. Een leeg vakje betekent dat de soort als ‘momenteel niet bedreigd’ wordt
beschouwd.

Rode lijst 2000
Snortikker

Chorthippus mollis

kwetsbaar

Gouden sprinkhaan

Chrysochraon dispar

zeldzaam

Rosse sprinkhaan

Gomphocerippus rufus

met uitsterven bedreigd

Veldkrekel

Gryllus campestris

zeldzaam

Heidesabelsprinkhaan

Metrioptera brachyptera

zeldzaam

Knopsprietje

Myrmeleotettix maculatus

Boskrekel

Nemobius sylvestris

zeldzaam

Blauwvleugelsprinkhaan

Oedipoda caerulescens

kwetsbaar

Negertje

Omocestus rufipes

zeldzaam

Wekkertje

Omocestus viridulus

kwetsbaar

Sikkelsprinkhaan

Phaneroptera falcata

Zanddoorntje

Tetrix ceperoi

Inventarisatie van heiderelicten
in Vlaams-Brabant

Rode lijst 2011

kwetsbaar

20

1.4.3.1.

Snortikker (Chorthippus mollis)

De Snortikker komt vooral voor in droge struisgraslanden en op droge heideterreinen. De typische
vindplaatsen binnen heide zijn enigszins beschutte, grazige terreinen. Ook veel op grazige
wegbermen op zandgrond.
Binnen Vlaanderen is de Snortikker algemeen in de Kempen. Daarbuiten is C. mollis lokaal ook te
vinden in de schaarse heiderelicten. De soort kende een opvallende toename sinds 1990 in
Vlaanderen. De soort is visueel heel lastig te onderscheiden van Ratelaar en Bruine sprinkhaan,
maar gemakkelijk aan de zang te herkennen. Dit is een afwisseling van snorrende en tikkende
geluiden, vandaar de naam.

Figuur 15: Vlaamse verspreiding van de Snortikker in de periode 2005 - 2013 (bron:
waarnemingen.be). Het zwaartepunt ligt duidelijk in de Kempen, met verspreide vindplaatsen in het
aanpalend (noordelijk) deel van Vlaams-Brabant en in de 2 westelijke provincies.
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1.4.3.2.

Gouden sprinkhaan (Chrysochraon dispar)

De Gouden sprinkhaan is pas relatief recent in Vlaams-Brabant ontdekt. In 1998 is een populatie
gevonden in een overstromingsgebied (wachtbekken) van de Velpe in Miskom (Lambrechts &
Guelinckx, 2000) en in 2001 in een overstromingsgrasland langs de Winterbeek in het Vlaams
natuurreservaat ‘Vallei van de Drie Beken’ te Deurne-Diest (Lambrechts & Gabriëls, 2003;
Lambrechts, 2006). In de provincie Antwerpen waren er op dat moment 3 vindplaatsen, o.a. in het
natuurreservaat ‘De Goren’ (Heist-op-den-Berg) in sterk vergraste heide. Voorts waren er enkel heel
wat vindplaatsen in Limburg én in West-Vlaanderen. De soort is ten zuiden van Samber en Maas
algemeen en komt er in (heel) droge ecotopen (kalkgraslanden, droge wegbermen) voor (Decleer et
al., 2000).
Sinds zijn heel wat nieuwe populaties gevonden: de grootste aantallen in natte graslanden maar
sinds ca. 2006 duikt de soort vooral in zuidoost-Brabant en Zuid-Limburg frequent op droge locaties
op, zowel als zwerver, maar ook populaties.
In Nederland had de soort in de jaren 90, net als in Vlaanderen, een versnipperde verspreiding en is
ze vermoedelijk afgenomen. Ze is als ‘kwetsbaar’ in de Rode lijst opgenomen (Kleukers et al., 1997).
Sinds is de soort sterk toegenomen, vooral in het zuidoosten (Waarneming.nl).
In Vlaanderen liggen de meeste vindplaatsen in vochtige tot natte gebieden, zoals natte heide en
vochtige tot natte graslanden. 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.

Figuur 16: Vlaamse verspreiding van de Gouden sprinkhaan in de periode 2005 - 2013 (bron:
waarnemingen.be). Het zwaartepunt ligt duidelijk in Limburg en het oostelijk deel van VlaamsBrabant.
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1.4.3.3.

Rosse sprinkhaan (Gomphocerripus rufus)

De Rosse sprinkhaan was tot voor kort in Vlaanderen enkel bekend van de Voerstreek en stond als
‘met uitsterven bedreigd’ op de Rode lijst (Decleer et al., 2000). De Voerense populatie sluit aan bij
de enige Nederlandse, in Zuid-Limburg (grote populatie in spoorwegberm in Schin-op-Geul). Dit zijn
voorposten van de populaties in Wallonië. Daar is de soort plaatselijk algemeen (Viroinvallei, FagneFamenne, Lotharingen) en ze lijkt zich er uit te breiden (Decleer et al., 2000).
In 2002 is de soort op 2 plaatsen in Vlaams-Brabant ontdekt: in Meerdaalwoud (Oud-Heverlee) en
aan de rand van de Eikelberg in Aarschot. In Meerdaalwoud is de soort talrijk op open plekken in het
militair domein. Daar is een kalkminnende flora aanwezig dankzij grond die van uit Wallonië zou zijn
aangevoerd (uit de Famenne). Mogelijk zijn er met de grond eieren of (jonge of volwassen)
sprinkhanen meegevoerd. De soort breidt zich ook in Meerdaalwoud uit (Lambrechts, 2010). In 2005
tenslotte is een flinke populatie Rosse sprinkhaan gevonden in een wegberm in Halen (Lambrechts,
2006).
De Rosse sprinkhaan is geen typisch zuidelijke soort in uitbreiding. Ze komt in grote delen van
Europa algemeen voor in ruigere vegetaties op verstoorde en meer natuurlijke terreinen. Ze bewoont
grote delen van Zweden en Noorwegen en uit Duitsland wordt gemeld dat ze koude periodes kunnen
overleven onder afgevallen bladeren en op die manier tot half december als adult kunnen gevonden
worden (Kleukers et al., 1997).

Figuur 17: Vlaamse verspreiding van de Rosse sprinkhaan in de periode 2005 - 2013 (bron:
waarnemingen.be). Enkel van de 2 Vlaams-Brabantse populaties (Meerdaalwoud, Eikelberg) zijn
waarnemingen ingevoerd, de 2 Limburgse (Voeren, Halen) ontbreken op de kaart.
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1.4.3.4.

Veldkrekel (Gryllus campestris)

De Veldkrekel is de voorjaarsmuzikant van onze heide en schrale graslanden. Veldkrekels leven
doorgaans in kleine populaties in warme en droge biotopen op zandige bodems, zoals schrale
graslanden, wegbermen, heideterreinen, kapvlakten en schrale onkruidakkertjes.
De populaties zijn in Vlaanderen grotendeels beperkt tot Noord- en Midden-Limburg. In de
Antwerpse Kempen, het NO van Oost-Vlaanderen en Brabant, komt de soort enkel nog in enkele
schaarse relictpopulaties voor. De Veldkrekel is sterk achteruitgegaan, vooral in Brabant waar veel
vindplaatsen in het Brusselse bekend waren. Ook in Nederland is de soort zeer sterk afgenomen en
opgenomen als ‘bedreigd’ op de Rode lijst (Kleukers et al., 1997).
De soort is in de meest recente Rode lijst (Lock et al. 2011) dan ook onterecht als ‘momenteel niet
bedreigd’ opgenomen. Men heeft wellicht enkel de mathematische berekeningen gemaakt. Door een
‘waarnemerseffect’ lijkt de soort sterk toegenomen. De Veldkrekel is namelijk makkelijk op te sporen
door haar opvallende zang en tegenwoordig zijn de meeste populaties wellicht gekend.

Figuur 18: Vlaamse verspreiding van de Veldkrekel in de periode 2005 - 2013 (bron:
waarnemingen.be). Het zwaartpunt ligt in de Limburgse Kempen, met plaatselijk nog kernen in de
Antwerpse Kempen en voorts enkel nog relictpopulaties. Voor 1950 was de soort wijd verspreid in
Brussel en omgeving (Decleer et al. 2000)

De Veldkrekel is kortvleugelig en verspreidt zich dus meestal over de bodem. Slechts af en toe
worden langvleugelige exemplaren aangetroffen, vooral in grote populaties. Op die manier kunnen
de grote populaties zich ruimer verspreiden. Optimaal beheer van voor deze soort geschikte
gebieden kan de populaties doen groeien, het voorkomen van langvleugelige exemplaren in de hand
werken en zo de verspreiding van de Veldkrekel ten goede komen.
De Veldkrekel verdraagt een hoge begrazingsdruk (door zijn deels ondergrondse levenswijze) en
verkiest dit zelfs (wegens de ijle schrale vegetatie die daardoor ontstaat).
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1.4.3.5.

Heidesabelsprinkhaan (Metrioptera brachyptera)

De Heidesabelsprinkhaan leeft hoofdzakelijk in heideterreinen. Zowel natte als vrij droge heide
komen in aanmerking, maar ook in een dichte, monotone grasmat van Pijpestrootje is deze soort niet
zeldzaam.
Het hoofdareaal valt in Vlaanderen samen met de verspreiding van heideterreinen: de Kempen en
nog enkele kleinere, verspreid liggende heiderelicten hierbuiten. De soort is kort gevleugeld en
slechts zelden worden langvleugelige dieren genoteerd, waardoor de soort als zeer kwetsbaar voor
versnippering van heideareaal te boek staat.

Figuur 19: Vlaamse verspreiding van de Heidesabelsprinkhaan in de periode 2005 - 2013 (bron:
waarnemingen.be). De soort is bijna volledig beperkt tot de Kempen. De soort is nooit
waargenomen in Vlaams-Brabant, noch historisch (Decleer et al.2000) noch recent.

1.4.3.6.

Knopsprietje (Myrmeleotettix maculata)

Het Knopsprietje heeft binnen droge heide een uitgesproken voorkeur voor schaars begroeide
plekken, zoals Buntgrasvegetaties. Dit is in heel België (Decleer et al., 2000) en Nederland (Kleukers
et al., 1997) het geval. Het is een goede kolonisator van nieuw ontstane, geschikte ecotopen, wat
vooral op kaalslagen opvalt. Samen met Bruine sprinkhaan is ze daar vaak de eerste bewoner onder
de sprinkhanen (Decleer et al., 2000).
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1.4.3.7.

Boskrekel (Nemobius sylvestris)

De Boskrekel is een typische soort van warme, zonnige bosranden. Ze kan hierbij in vele
verschillende biotopen worden aangetroffen: in kalkgraslanden, groeven en heidevelden, langs
bospaden, op open plekken in het bos, langs wegen, spoorwegbermen en in tuinen. De Boskrekel is
zeldzaam op niveau Vlaanderen maar algemeen in de Limburgse Kempen. In de Antwerpse
Kempen ontbreekt ze zo goed als volledig, ook in potentieel zeer geschikte gebieden als de
Kalmthoutse heide.

Figuur 20: Vlaamse verspreiding van de Boskrekel in de periode 2005 - 2013 (bron:
waarnemingen.be). De soort is bijna volledig beperkt tot de Limburgse Kempen en het aanpalend
deel van Vlaams-Brabant (Hageland, maar vooral omgeving van Diest).
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1.4.3.8.

Blauwvleugelsprinkhaan (Oedipoda caerulescens)

De Blauwvleugelsprinkhaan is een soort van zeer droge, vooral zandige plaatsen met lage, open
vegetatie, zoals heide en schraal grasland. Ze bewoont echter ook kunstmatige terreinen zoals
steen- en zandgroeven en spoorwegemplacementen. In Vlaanderen is de populatie momenteel vrij
stabiel, maar wel kwetsbaar omdat de soort gebonden is aan pioniervegetaties die zonder gericht
beheer erg snel verdwijnen.

Figuur 21: Vlaamse verspreiding van de Blauwvleugelsprinkhaan in de periode 2005 - 2013 (bron:
waarnemingen.be). De soort komt enerzijds voor in heide- en duingebieden (Kempen, Kustduinen)
en op de grindbanken van de Grensmaas, anderzijds op antropogene terreinen verspreid over het
land (spoorwegterreinen, terrils, groeves).
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1.4.3.9.

Negertje (Omocestus rufipes)

Het Negertje verkiest volgens Decleer et al. (2000) in België droge en zonnige plaatsen, vaak nabij
de bosrand. Dit is echter vooral van toepassing voor Wallonië, want in Vlaanderen komt de soort het
meest voor in natte heide, meer bepaald in dopheidevegetaties met veel Pijpestro en zelfs in zeer
natte, venige heide (Lambrechts, 2002). Voor Nederland wordt inderdaad een breder spectrum aan
ecotopen (qua vochtigheid) opgegeven. Ze komt er veel voor in vochtige heide en daarnaast vooral
in droger terrein als bosranden tot zelfs open dennenbos op stuifzand. De soort komt in Nederland
voornamelijk in natuurreservaten voor, maar vertoont recent geen achteruitgang in populaties en
wordt daarom beschouwd als ‘momenteel niet bedreigd’ (Kleukers et al., 1997). Ze is op Vlaams
niveau ‘zeldzaam’, maar plaatselijk vrij algemeen in de Kempen.

Figuur 22: Vlaamse verspreiding van het Negertje in de periode 2005 - 2013 (bron:
waarnemingen.be). De soort is bijna volledig beperkt tot de (Limburgse) Kempen. De soort is recent
niet waargenomen in Vlaams-Brabant, historisch enkel voor 1950 in de omgeving van Diest.
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1.4.3.10.

Wekkertje (Omocestus viridulus)

Het Wekkertje lijkt qua geluid sterk op het Negertje. In Nederland is de soort talrijk in het noorden en
midden van het land, maar uitgesproken zeldzaam in het zuiden van het land. Dit is merkwaardig
gezien ze in het aansluitend deel van België (Limburg) veel voorkomt. Voor het Negertje is de
situatie eerder omgekeerd. Vermoedelijk treedt er concurrentie tussen beide soorten op. Op een
plaats waar ze samen voorkomen, bewoont Negertje de vochtige terreindelen en Wekkertje de
drogere (Kleukers et al., 1997).
In Noord- en Midden-Nederland komt het Wekkertje in een grote verscheidenheid aan ecotopen
voor: droge en vochtige, grazige heidevelden, bermen, extensief gebruikte weilanden, bosranden, ...
In Zuid-Nederland is het voorkomen beperkt tot schrale, vochtige graslanden (zoals
blauwgraslanden).

Figuur 23: Vlaamse verspreiding van het Wekkertje in de periode 2005 - 2013 (bron:
waarnemingen.be). Het zwaartepunt van de verspreiding ligt in de Limburgse Kempen. Recent is
de soort waargenomen op enkele plaatsen in Vlaams-Brabant.
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1.4.3.11.

Sikkelsprinkhaan (Phaneroptera falcata)

Deze zuidelijke soort is sinds een tweetal decennia in opmars naar het noorden. In 1996 vond de
eerste waarneming in Vlaams-Brabant plaats, aan de bezinkingsputten van Tienen (Lambrechts,
1998), momenteel is ze wijd verspreid en plaatselijk talrijk in deze provincie.

Figuur 24: Vlaamse verspreiding van de Sikkelsprinkhaan in de periode 2005 - 2013 (bron:
waarnemingen.be). Het zwaartepunt van de verspreiding ligt duidelijk in het oostelijk deel van
Vlaanderen.
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1.4.3.12.

Zanddoorntje (Tetrix ceperoi)

Het Zanddoorntje is in Nederland licht toegenomen (Kleukers et al., 1997) en zou in heel WestEuropa toenemen (Decleer et al., 2000). Uit het binnenland van Vlaanderen waren er anno 2000
weinig vindplaatsen bekend: enkel waarnemingen van voor 1950 in Antwerpen en recent vondsten in
5 UTM-hokken (van 5X5 km) in Limburg. Recent zijn er heel wat nieuwe vangsten in de provincie
Antwerpen verricht. Ze wordt vooral op vochtige plaatsen in de duinen gevonden, vandaar ook de
alternatieve naam Duindoorntje. Daarnaast zijn er in Nederland vindplaatsen in agrarisch gebied
(langs sloten en op schaars begroeide delen van weilanden) en in stedelijke omgeving (opgespoten
terreinen). Schaars begroeide oevers van recent ontstane plassen (recreatie of zandwinning) worden
ook frequent bewoond, evenals vochtige plekken op steenkoolterrils.
De soort kan als pioniersoort beschouwd worden. De vrouwtjes kunnen goed vliegen en zo nieuwe
geschikte plaatsen (vochtige plaatsen met schaarse begroeiing) zoeken om eitjes af te zetten. De
levenscyclus is aangepast aan instabiele milieus, doordat de eieren snel ontwikkelen (geen
diapause).

Figuur 25: Vlaamse verspreiding van het Zanddoorntje in de periode 2005 - 2013 (bron:
waarnemingen.be).
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1.4.4. Libellen



PPS-aandachtsoort: Tangpantserjuffer;
Overige doelsoorten: Bruine winterjuffer, Koraaljuffer;

We bespreken nog één extra soort, de Tengere pantserjuffer.

1.4.4.1.

Tangpantserjuffer (Lestes dryas)

De Tangpantserjuffer is een soort van dicht begroeide, lemige tot venige, niet te zure plassen. Het is
een typische soort van plassen en vennen die in de zomer kortstondig droogvallen of die in het
laatste verlandingsstadium verkeren. De larven kunnen een korte zomerdroogte overleven. De
eieren worden in stengels van moerasplanten afgezet. Het is een soort met goede
kolonisatiecapaciteiten (De Knijf & Anselin, 1996). In Nederland is het een algemene soort die
momenteel niet bedreigd is, maar ontbreekt in de laagveengebieden en langs stromend water. Er
worden weinig eisen aan de waterkwaliteit gesteld (NVL, 2002). Deze auteurs stellen echter dat de
larven niet tegen uitdroging kunnen en zelfs in natte modder sterven…In sommige jaren is de soort
massaal aanwezig, om het jaar daarop weer sterk af te nemen.
Tot 2000 waren populaties van de Tangpantserjuffer in Vlaanderen beperkt tot de Kempen (De Knijf
et al., 2006). Recent dook de soort op heel wat plaatsen in het Hageland op. Dit is in grote mate te
danken aan natuurherstel projecten, in het bijzonder ven-herstel! Gebieden waar de soort werd
waargenomen zijn de Vallei van de Drie Beken, het Vorsdonkbroek te Gelrode (Aarschot), het
Walenbos te Tielt-Winge en het Vinne te Zoutleeuw. Net over de grens, in de provincie Antwerpen,
komt de soort talrijk in de Langdonken te Herselt voor.

Figuur 26: Vlaamse verspreiding van de Tangpantserjuffer in de periode 2005 - 2013 (bron:
waarnemingen.be). Het zwaartpunt ligt duidelijk in de Kempen, maar deze mobiele soort reageert
erg goed op ven-herstel en dook recent op tal van plaatsen in het Hageland op en zelfs in Oost- en
West-Vlaanderen.
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1.4.4.2.

Bruine winterjuffer (Sympecma fusca)

De Bruine winterjuffer werd op de Rode lijst van 1996 nog als ‘bedreigd’ beschouwd in Vlaanderen.
Sinds nam ze sterk toe.

1.4.4.3.

Koraaljuffer (Ceriagrion tenellum)

De Koraaljuffer is in Vlaanderen beperkt tot de Kempen, van Kalmthout tot aan de Maas. In Wallonië
is er slechts 1 populatie, in de Maasvallei. In 2003 is de eerste Brabantse populatie ontdekt, in de
Zuiderkempen aan een ven in Averbode. De Koraaljuffer komt voor aan ondiep, stilstaand, oligo- tot
mesotroof water. Een lichte stroming (kwel !), fijnkorrelige bodem en een veenmostapijt zorgen voor
een microklimaat waarin de larven de strenge winters in het noorden van hun areaal kunnen
doorkomen (De Knijf et al., 2006).
Deze bijzondere soort kende recent een sterke toename in Vlaanderen.

1.4.4.4.

Tengere pantserjuffer (Lestes virens)

Deze wordt door De Knijf et al. (2006) zeer zeldzaam genoemd in Vlaanderen, met gegevens van
slechts een 30tal locaties in Vlaanderen. Alle populaties situeren zich in de Kempen, maar de soort
kan over aanzienlijke afstanden zwerven en is ook op 1 plaats buiten de Kempen waargenomen. De
soort houdt van oligo – en mesotrofe plassen met een goed ontwikkelde verlandingsvegetatie met
russen, zegges en veenmossen. Zonnige en beschutte plaatsen genieten de voorkeur.
In tal van gebieden in de Kempen wordt heel recent een (sterke) toename gemeld.
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1.4.5. Dagvlinders
Dagvlinders zijn gevoelige organismen die snel reageren op veranderingen in het milieu (Karlsson &
Wiklund 2005; WallisDeVries & van Swaay 2006). Voor meerdere soorten is de toestand in Europa
en in het bijzonder in NW-Europa (met inbegrip van België en Vlaanderen) negatief tot zorgwekkend
(Maes & Van Dyck 2001; Bos et al. 2006). Van de Vlaamse dagvlinders is 66% er slecht aan toe: 19
vlindersoorten (28%) zijn uitgestorven, 6 (9%) zijn ernstig bedreigd, 5 (7%) bedreigd en 7 soorten
(10%) zijn kwetsbaar. Verder zijn 7 soorten (10%) bijna in gevaar (Maes et al. 2011). Hiermee hoort
Vlaanderen bij de slechtste leerlingen van de Europese klas.
Bovendien zijn dagvlinders door hun kleuren en hun frivole verschijning geliefde dieren bij het brede
publiek (ze steken noch zoemen), marketeers en de media. Dat plaatst deze diergroep in een
bijzondere positie voor draagvlakvorming en bredere communicatie rond biodiversiteit, beheer en
beleid. Voor een uitgebreide bespreking van deze eigenschappen van dagvlinders, verwijzen we
naar het recent verschenen naslagwerk Dagvlinders in Vlaanderen: nieuwe kennis voor betere actie
(Maes et al. 2013).
Dagvlinders worden in verschillende Europese landen van nabij gevolgd als indicatoren voor diverse
aspecten van de kwaliteit van natuur en landschap en voor andere soortengroepen (Pollard & Yates
1993; Fleishman & Murphy 2009; van Swaay et al. 2010; Fattorini et al. 2011). Dagvlinders behoren
samen met vogels tot de best bestudeerde diergroepen en dat geldt ook voor Vlaanderen (Maes et
al. 2013). Hoewel dagvlinders sterk afhangen van planten en vegetaties, geeft hun aanwezigheid
bijkomende indicaties die niet zomaar uit vegetatiekundige gegevens afgeleid kunnen worden. Dat
hangt samen het met feit dat biotopen of vegetaties (structurele habitats), niet altijd functionele
habitats zijn voor dagvlinders. Functioneel habitat dient gedefinieerd te worden in termen van
specifieke ecologische hulpbronnen en condities, zoals microklimaat, structuurvariatie enzovoort.
In het kader van dit Bijzondere natuurbeschermingsproject werden een aantal dagvlinders als
doelsoort naar voor geschoven: de Argusvlinder als Provinciaal Prioritaire Soort en Hooibeestje,
Bruine eikenpage, Bont dikkopje en Groentje als soorten gebonden aan heide of heischrale
graslanden. De beschrijvingen en figuren werden opgesteld op basis van het recent verschenen
Dagvlinders in Vlaanderen: nieuwe kennis voor betere actie (Maes et al. 2013).

1.4.5.1.

Argusvlinder (Lasiommata megera)

Ecologie
De Argusvlinder komt voor in open graslanden met een korte
vegetatie. De soort heeft 3 generaties waarvan de eerste vliegt van
begin april tot eind juni met een piek tussen 8 mei en 2 juni, de
tweede van eind juni tot begin september met een piek tussen 25 juli
en 17 augustus en de derde van begin september tot eind oktober
met een piek tussen 14 september en 5 oktober. De vliegtijd van de
voorjaarsgeneratie van de Argusvlinder is in vergelijking met de
periode 1981-2000 met 2-4 dagen naar voren geschoven, terwijl die
van de zomergeneraties nu 7-10 dagen later ligt dan in de periode
1981-2000. Dit kan wijzen op een steeds grotere en langere derde
generatie in recente jaren. De wijfjes zetten de eitjes afzonderlijk af
op de stengels of aan de toppen van bladeren van allerlei grassen
waaronder Boskortsteel, Kropaar, Bochtige smele, Gestreepte witbol
en struisgras. Wijfjes leggen vaak eitjes aan de rand van graspollen
of op grassen in een open vegetatie tegen muurtjes, afrasteringen of
onder een haag. De rupsen voeden zich aanvankelijk voornamelijk ’s
nachts. De half volgroeide rups overwintert tussen het strooisel. De verpopping gebeurt onderin een
graspol. Vaak gebruikte nectarplanten zijn Vlinderstruik, braam, Rode Klaver, Akkerdistel en
Knoopkruid. De vlinders zijn mobiel. De Argusvlinder komt vaak in dezelfde gebieden voor als
Hooibeestje, Icarusblauwtje, Kleine vuurvlinder, Oranje zandoogje en Zwartsprietdikkopje.
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Verspreiding
De Argusvlinder was in de jaren negentig algemeen, maar is nu vrij algemeen (173 atlashokken –
399 kilometerhokken). De verspreiding vertoont een vrij stabiel beeld tot in de jaren tachtig en
sindsdien neemt de soort sterk af. Vooral op de zandgronden is ze de laatste jaren bijzonder sterk
achteruitgegaan. Enkel op kleigronden in de buurt van de kust lijkt de Argusvlinder stand te houden.
Ook in Groot-Brittannië en Nederland blijven de kustpopulaties relatief stabiel, terwijl de populaties in
het binnenland zeer sterk achteruitgegaan zijn. De Argusvlinder is een typische soort van de
Kustduinen en de Polders en getijdenschelde.

Figuur 27: Vlaamse trend voor Argusvlinder (bron: Maes et al. 2013)

Figuur 28:Vlaamse verspreiding van Argusvlinder (bron: Maes et al. 2013). Voor de legende
verwijzen we naar Tabel 1
Tabel 2:Legende bij de veranderingskaart die de vroegere en huidige verspreiding van een soort
weergeeft

Symbool

Verklaring
enkel waargenomen vóór 1991
laatst waargenomen tussen 1991 en 2000
waargenomen vóór 1991, in 1991-2000 en na 2001
waargenomen vóór 1991, niet in 1991-2000 en opnieuw na 2001
waargenomen in 1991-2000 en na 2001
enkel waargenomen na 2001

Status
Op de recente Rode Lijst (Maes et al., 2011) werd de soort opgenomen als Bedreigd. Op de Rode
Lijst van 1999 was de Argusvlinder Momenteel niet in gevaar. In Wallonië en Nederland is de soort
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Momenteel niet in gevaar, in Groot-Brittannië is ze Bijna in gevaar, maar in Europa is ze Momenteel
niet in gevaar.

1.4.5.2.

Hooibeestje (Coenonympha pamphilus)

Ecologie
Het Hooibeestje komt voor in structuurrijke en matig voedselarme graslanden met een lage
vegetatie. De soort heeft 2 generaties waarvan de eerste vliegt van midden april tot begin juli met
een piek tussen 16 mei en 21 juni en de tweede van begin juli tot midden oktober met een piek
tussen 26 juli en 1 september. De vliegtijd van de voorjaarsgeneratie van het Hooibeestje is in
vergelijking met de periode 1981-2000 met 2-4 dagen naar achter geschoven, terwijl de gemiddelde
laatste waarneming in de zomergeneraties nu 7 dagen later ligt dan in de periode 1981-2000. Dit zou
erop kunnen wijzen dat er recent een langere tweede generatie optreedt. De wijfjes zetten de eitjes
af op smalbladige grassen, zoals reukgras, zwenkgras, beemdgras en struisgras. Jonge rupsen eten
aanvankelijk enkel de bladeren, maar later worden ook de bloemhoofdjes gegeten. In tegenstelling
tot de meeste andere rupsen van zandoogjes, eten de rupsen van het Hooibeestje ook overdag. Net,
zoals bij het Bont zandoogje zijn er snel en traag groeiende rupsen. De snel groeiende rupsen
zorgen voor een tweede generatie in hetzelfde jaar, de traag groeiende overwinteren. De
overwintering gebeurt als half volgroeide rups. Afhankelijk van de temperatuur verdedigen mannetjes
een territorium vanaf een boom of struik of patrouilleren ze op zoek naar wijfjes. Vaak gebruikte
nectarplanten zijn distel, Duizendblad, klaver en Struikhei. De vlinders zijn weinig mobiel. Het
Hooibeestje komt vaak in dezelfde gebieden voor als Argusvlinder, Bruin zandoogje, Groot dikkopje,
Icarusblauwtje, Kleine vuurvlinder en Zwartsprietdikkopje.

Verspreiding
Het Hooibeestje was in de jaren negentig algemeen en is dat nog steeds (307 atlashokken – 1084
kilometerhokken). Op veel plaatsen verspreid over Vlaanderen is het Hooibeestje echter verdwenen
en lijkt het daarmee enigszins dezelfde weg op te gaan als de Argusvlinder, al is de achteruitgaande
trend minder sterk. Tot 1990 was de verspreiding van het Hooibeestje vrij stabiel, maar sindsdien
gaat de soort, vermoedelijk vanwege enkele natte voorjaren duidelijk achteruit om opnieuw te
stabiliseren tussen 2000 en 2010.

Figuur 29: Vlaamse trend voor Hooibeestje (bron: Maes et al. 2013)
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Figuur 30: Vlaamse verspreiding van Hooibeestje (bron: Maes et al. 2013). Voor de legende
verwijzen we naar Tabel 2

Status
Op de recente Rode Lijst (Maes et al., 2011) werd de soort opgenomen als Momenteel niet in
gevaar. Op de Rode Lijst van 1999 was het Hooibeestje Momenteel niet in gevaar. In Wallonië en
Nederland is de soort Momenteel niet in gevaar, in Groot-Brittannië is ze Bijna in gevaar, maar in
Europa is ze Momenteel niet in gevaar.

1.4.5.3.

Bruine eikenpage (Satyrium ilicis)

Ecologie

Figuur 31: De Bruine eikenpage is één van de
zeldzaamste dagvlinders van Vlaanderen (foto:
Ilf Jacobs)

De Bruine eikenpage komt voor in bosranden, op open
bospaden en in kapvlakten vaak in de buurt van heiden. De
soort heeft 1 generatie van midden juni tot begin augustus
met een piek tussen 26 juni en 13 juli. De wijfjes zetten de
eitjes afzonderlijk af op kleine, minder vitale en vaak
beschaduwde Zomereiken. De meeste eitjes worden
afgezet op een hoogte van 50-150 cm op de zuidoostkant
van de boompjes en op takjes met een gladde bast zonder
korstmossen. De overwintering gebeurt als ei. In dit
stadium kan de soort, net, zoals de Sleedoornpage ook
tijdens de wintermaanden geïnventariseerd worden. In het
volgende voorjaar komen de rupsen uit en beginnen ze te
eten van de ontluikende groeiknoppen aan de jonge
twijgjes. De rupsen worden regelmatig bezocht door
schubmieren, maar zijn er vermoedelijk niet afhankelijk van
voor hun overleving. De verpopping gebeurt tussen dorre
bladeren op de grond. Mannetjes gebruiken een
bruidsboom voor de balts. De meest gebruikte nectarplant
is braam. De vlinders zijn weinig mobiel. De Bruine
eikenpage komt vaak in dezelfde gebieden voor als Bont
dikkopje, Bruin zandoogje, Citroenvlinder, Eikenpage,
Geelsprietdikkopje, Groot dikkopje, Heideblauwtje en
Heivlinder.

Verspreiding
De Bruine eikenpage was in de jaren negentig zeldzaam en is dat nog steeds (23 atlashokken – 36
kilometerhokken). De verspreiding van de Bruine eikenpage ging sterk achteruit tot de jaren
negentig. Daarna was er een kleine heropleving, die mogelijkerwijze te maken had met een betere
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inventarisatie voor de vorige vlinderatlas. Sinds 2000 gaat de soort opnieuw achteruit en lijken in de
Kempen veel populaties verdwenen. De populaties in de Schobbejakshoogte en in het
Drongengoedbos zijn ondertussen uitgestorven. De Bruine eikenpage is een typische soort van de
Kempen. De verspreiding is recent goed onderzocht in kader van de opmaak van een
soortbeschermingsprogramma.

Figuur 32:

Vlaamse trend voor Bruine eikenpage (bron: Maes et al. 2013)

Figuur 33 Verspreiding van de Bruine eikenpage in Vlaanderen zoals weergegeven in de geactualiseerde verspreidingsatlas
van dagvlinders in Vlaanderen (Maes et al. 2013). Voor de legende verwijzen we naar Tabel 2.

Status
Op de recente Rode Lijst (Maes et al., 2011) werd de soort opgenomen als Ernstig bedreigd. Op de
Rode Lijst van 1999 was de Bruine eikenpage Kwetsbaar. In Wallonië is de soort Ernstig bedreigd, in
Nederland is ze Bedreigd en in Europa is het een Species of Conservation Concern.

1.4.5.4.

Bont dikkopje (Carterocephalus palaemon)

Ecologie
Het Bont dikkopje komt voor in heiden en in bosranden of brede bospaden van vochtige bossen.
Belangrijk is dat de biotoop gedurende het hele jaar voldoende nat is zodat de waardplant van
voldoende hoge kwaliteit blijft voor de rupsen. De soort heeft 1 generatie van begin mei tot midden
juni met een piek tussen 16 mei en 3 juni. De wijfjes zetten de eitjes afzonderlijk af op de bovenkant
van jonge bladeren van Pijpenstrootje of Hennegras. De rupsen leven in zelfgesponnen
bladkokertjes en voeden zich vooral ’s nachts. De rupsen eten tot in november en daarom moeten
geschikte waardplanten lang groen blijven (dus op een plek staan die lang vochtig blijft). De
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overwintering gebeurt als volwassen rups in een zelfgesponnen koker van verschillende
grasbladeren, waarbij de rupsen met het gras mee verkleuren in de winter. Mannetjes kiezen
beschutte, zonnige en bloemrijke plekken voor het verdedigen van een territorium. Veel gebruikte
nectarplanten zijn braam, Echte koekoeksbloem en Kruipend zenegroen. Het Bont dikkopje is weinig
mobiel. De soort komt vaak in dezelfde gebieden voor als Boomblauwtje, Citroenvlinder, Eikenpage,
Groot dikkopje, Groentje, Heideblauwtje, Heivlinder en Kleine vuurvlinder.
Verspreiding
Het Bont dikkopje was in de jaren negentig vrij zeldzaam en is dat nog steeds (82 atlashokken – 239
kilometerhokken). Op enkele oudere waarnemingen in Vlaams-Brabant na is de soort altijd al
beperkt geweest tot de Kempen. Daar zijn vooral in het noordoosten enkele populaties verdwenen
terwijl er elders in de regio dan weer populaties bijgekomen zijn. De soort vertoont een stabiele tot
licht toenemende verspreiding tot 1975 waarna een sterke achteruitgang plaatsgevonden heeft.
Tussen 1985 en 1995 gaat de soort opnieuw vooruit en ze vertoont sindsdien een vrij stabiele
verspreiding. Het is een typische soort van de Kempen.

Figuur 34:Vlaamse trend voor Bont dikkopje (bron: Maes et al. 2013)

Figuur 35: Verspreiding van Bont dikkopje in Vlaanderen zoals weergegeven in de geactualiseerde verspreidingsatlas van
dagvlinders in Vlaanderen (Maes et al. 2013). Voor de legende verwijzen we naar Tabel 2.

Status
Op de recente Rode Lijst (Maes et al., 2011) werd de soort opgenomen als Bijna in gevaar. Op de
Rode Lijst van 1999 was het Bont dikkopje Kwetsbaar. In Wallonië is de soort Momenteel niet in
gevaar, in Nederland is ze Kwetsbaar, in Groot-Brittannië is ze Bedreigd, maar in Europa is ze
Momenteel niet in gevaar.
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1.4.5.5.

Groentje (Callophrys rubi)

Ecologie
Het Groentje komt voor op vochtige en droge heide, in struwelen en bosranden en in kapvlakten. De
soort heeft 1 generatie van begin april tot eind juli met een piek tussen 7 mei en 20 juni. De vliegtijd
van het Groentje is in vergelijking met de periode 1981-2000 met, maar liefst 8-10 dagen vervroegd.
De eitjes worden afzonderlijk afgezet op de bloemhoofdjes van Gewone dophei, Gaspeldoorn, Brem,
Verfbrem, Blauwe bosbes, Kleine veenbes, braam, Sporkehout en Struikhei. De verpopping gebeurt
op de grond en de poppen worden vermoedelijk door steekmieren ondiep begraven in de grond. De
overwintering gebeurt als pop. De mannetjes verdedigen territoria op struikjes of kleine boompjes.
Vaak gebruikte nectarplanten zijn Sporkehout en Gewone dophei. De vlinders zijn weinig mobiel. Het
Groentje komt vaak in dezelfde gebieden voor als Bont dikkopje, Boomblauwtje, Citroenvlinder,
Eikenpage, Groot dikkopje, Heideblauwtje, Heivlinder, Hooibeestje en Kleine vuurvlinder.
Verspreiding
Het Groentje was in de jaren negentig vrij zeldzaam en is dat nog steeds (70 atlashokken – 194
kilometerhokken). De verspreiding van het Groentje neemt geleidelijk af tot het begin van de jaren
tachtig. Tot aan het einde van jaren negentig neemt de soort opnieuw lichtjes toe, maar sindsdien is
er opnieuw een daling vastgesteld. Op enkele geïsoleerde populaties in West- en Oost-Vlaanderen
(het Vloetemveld in Zedelgem, de Gulke Putten in Wingene, het Houthulstbos in Houthulst, het
Drongengoedbos in Knesselare) en op de Tiendeberg na, is de verspreiding beperkt tot de Kempen.
Vooral in het zuidelijke deel van de Kempen verdwenen recent enkele populaties. Het Groentje is
een typische soort van de Kempen.

Figuur 36 Vlaamse trend voor Groentje (bron: Maes et al. 2013)
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Figuur 37 Verspreiding van Groentje in Vlaanderen zoals weergegeven in de geactualiseerde verspreidingsatlas van
dagvlinders in Vlaanderen (Maes et al. 2013). Voor de legende verwijzen we naar Tabel 2.

Status
Op de recente Rode Lijst (Maes et al., 2011) werd de soort opgenomen als Kwetsbaar. Op de Rode
Lijst van 1999 was het Groentje Kwetsbaar. In Wallonië is de soort Bijna in gevaar, maar in
Nederland, Groot-Brittannië en Europa is de soort Momenteel niet in gevaar.

1.4.6. Nachtvlinders
In Vlaanderen komen meer dan 690 soorten macro-nachtvlinders voor. Hoewel bosbiotopen daarbij
zonder twijfel de meest soortenrijke zijn, staan heideachtige biotopen garant voor een resem
bijzondere soorten. Er zijn een aantal nachtvlinders die bijv. Struikheide als exclusieve waardplant
verkiezen. Daarnaast zijn er soorten die andere voorkeuren hebben en bijv. grassen op een erg
zandige, voedselarme bodem verkiezen: de soorten van heischrale graslanden.
Sommige boomgebonden soorten vinden hun optimum ook eerder in heidegebieden dan in bos. Dat
kan bijv. meer met microklimaat te maken hebben: in heidegebieden loopt de temperatuur klassiek
wat sneller op, wat ook impact heeft op de planten. De nachtvlindergemeenschappen op
alleenstaande jonge eiken op de Bolloheide zijn dus allesbehalve identiek aan die op volgroeide
eiken te midden van een oud loofbos.
Nachtvlinders kunnen ook als indicatoren gebruikt worden. In de Kempen stellen we bijv. vast dat
kleine heiderelicten minder soorten herbergen dan grotere en oudere heideterreinen. Het lag in de
doelstelling van dit project om na te gaan hoe dat in Vlaams-Brabant zit. Van soorten als Granietuil,
Grijze heispanner, Smalvleugeldwergspanner en Gewone heispanner werd verwacht dat ze in zowat
alle heiderelicten voorkomen. Zeldzaamheden als Heideringelrups en Gevlekte heispanner zullen,
volgens de verwachting, dan weer enkel in de beste heidegebieden voorkomen. Een verrassend
fenomeen was het opduiken van enkele van die heidespecialisten in tuinen. Dat illustreert dat zelfs
heidespecialisten relatief mobiele soorten zijn en dus zelfs in Vlaams-Brabantse tuinen opduiken
(Veraghtert et al., 2009). De kans dat ze dan ook in Vlaams-Brabant nog voorkomen, is dus reëel.
Hieronder geven we een overzicht van de doelsoorten in de Vlaams-Brabantse heidegebieden.

1.4.6.1.

Grijze heispanner (Pachycnemia hippocastanaria)

Ecologie
De Grijze heispanner is een soort die sterk gebonden is aan heidegebieden aangezien zijn enige
waardplant Struikheide is. Als gevolg hiervan wordt deze soort dan ook voornamelijk aangetroffen in
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heidegebieden terwijl die daarbuiten niet of nauwelijks voorkomt; de Grijze heispanner staat bekend
als een weinig mobiele soort. Vliegt tussen begin maart en eind augustus in twee generaties.
Verspreiding
Uit de databank van waarnemingen.be blijkt dat deze soort recent in ons land in 51 hokken gezien is,
waarvan 46 in Vlaanderen gelegen zijn. De verspreiding is zowat beperkt tot de Kempen.

Figuur 38: Verspreiding van de Grijze heispanner in Vlaanderen (bron: www.waarnemingen.be)

Status
Er is in Vlaanderen momenteel nog niet voldoende gekend over de verspreiding en ecologie van de
deze soort om uitspraken te kunnen doen over de status.

1.4.6.2.

Gewone heispanner (Ematurga atomaria)

Ecologie
Het is een gewone soort op de zandgronden in het binnenland die ook in kleinere heidegebieden
vaak talrijk voorkomt. De Gewone heispanner gebruikt in Vlaanderen nagenoeg enkel Struikheide
als waardplant. In Wallonië en het buitenland gebruikt de soort ook andere waardplanten zoals
bosbes en komt hij dus ook in andere biotooptypes voor (bijv. brede bospaden, graslanden en
wegbermen met een zandbodem). Onder de heidenachtvlinders vormt de Gewone heispanner een
buitenbeentje, aangezien deze soort vooral dagactief is. Vliegt in twee generaties, waarvan de
tweede partieel, vanaf begin april tot begin augustus.
Verspreiding en status
Met waarnemingen uit 248 hokken is dit in ons land een vrij algemene soort. De helft van de
vindplaatsen ligt in Vlaanderen. De Gewone heispanner kent in Vlaanderen een versnipperde
verspreiding. Naast de Kempische heidegebieden komt de soort ook voor in de kustduinen en in
kleinere heiderelicten in Oost- en West-Vlaanderen, evenals in Vlaams-Brabant.
Status
Met waarnemingen uit 248 hokken lijkt Gewone heispanner in ons land een vrij algemene soort.
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Figuur 39: Vlaamse verspreiding van de Gewone heispanner in de periode 2005 - 2013 (bron:
waarnemingen.be).

1.4.6.3.

Smalvleugeldwergspanner (Eupithecia nanata)

Ecologie
De smalvleugeldwergspanner toont een sterke gebondenheid aan zandbodems en duinen waar
Struikheide aanwezig is, en kan op deze plaatsen dan ook talrijk voorkomen. Vooral Struikheide
wordt als waardplant gebruikt, maar ook duizendblad wordt in mindere mate gebruikt. De vliegtijd
loopt van half maart tot half september en bestaat uit twee generaties.
Verspreiding
Deze nachtactieve soort werd, volgens waarnemingen.be, in ons land in 61 hokken waargenomen,
die nagenoeg alle in Vlaanderen gelegen zijn. De soort is aanwezig in het merendeel van de
Vlaamse heidegebieden, tenminste in de oostelijke helft van Vlaanderen. Naast enkele
waarnemingen in de Westhoek en een enkele zwerver in Oost-Vlaanderen situeren vindplaatsen
zich vooral in de oostelijke provincies. Deze soort vertoont zwerfgedrag en duikt soms op op
schijnbaar ongeschikte plaatsen.
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Figuur 40: Verspreiding van de Smalvleugeldwergspanner in Vlaanderen (bron: www.waarnemingen.be)

Status
Er is in Vlaanderen momenteel nog niet voldoende gekend over de verspreiding en ecologie van de
deze soort om uitspraken te kunnen doen over de status.

1.4.6.4.

Granietuil (Lycophotia porphyrea)

Ecologie
De granietuil is een typische soort van heidegebieden die Struikheide en dophei als waardplant
heeft. In dat biotoop kan de Granietuil bovendien zeer algemeen zijn. Behalve in echte
heidegebieden wordt de soort ook aangetroffen in tuinen waar Struikheide aanwezig is. De vliegtijd
loopt van einde mei tot half augustus en de vlinders vliegen in één generatie. De Granietuil is strikt
nachtactief.
Verspreiding
Granietuil werd recent in 135 hokken werd aangetroffen waarvan de overgrote meerderheid in
Vlaanderen ligt. Het zwaartepunt van de verspreiding ligt in de Kempen, maar ook daarbuiten wordt
de soort met regelmaat opgemerkt. In kleinere heidegebieden komt de soort westelijk tot in het
Drongengoed voor. De Granietuil zwerft goed.
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Figuur 41: Verspreiding van de Granietuil in Vlaanderen (bron: www.waarnemingen.be)

Status
De Granietuil is in ons land een vrij algemene soort

1.4.6.5.

Roodbont heide-uiltje (Anarta myrtilli)

Ecologie
Het roodbont heide-uiltje is een vrij gewone soort dat talrijk kan voorkomen op plaatsen waar zijn
waardplanten Struikheide en dophei aanwezig zijn. De soort is met andere woorden sterk gebonden
aan heidegebieden en kan zowel in het binnenland als in de duinen gevonden worden vanaf half
april tot oktober, in twee of soms drie generaties.
Verspreiding
De verspreiding beperkt zich nagenoeg tot de Kempen en de heideterreinen langs de noordrand van
Vlaams-Brabant. Gedurende de voorbije vijf jaar werd de soort ook opgemerkt in het Drongengoed
(Oost-Vlaanderen) en het Beisbroek bij Brugge (West-Vlaanderen), wat getuigt van een
opmerkelijke kolonisatiecapaciteit.
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Figuur 42: Verspreiding van het Roodbont heide-uiltje in Vlaanderen (bron: www.waarnemingen.be)

Status
In Vlaamse heidegebieden is deze soort vrij algemeen; recent werd ze in 62 hokken waargenomen.

Naast deze vijf meer algemene heidesoorten zijn er nog zeldzamere soorten die vooral in de
Kempen in de betere heidegebieden worden waargenomen.
Dit zijn:





Soorten die struikheide als waardplant gebruiken: Geblokte zomervlinder, Grijze heide-uil,
Zwarte witvleugeluil, Late heide-uil, Heideringelrups
Soorten die grassen als waardplant gebruiken en vooral aan heischraal grasland gebonden
zijn: Groene weide-uil, Tweestreepgrasuil en Pijpenstro-uil.
Soorten die brem als waardplant gebruiken: Gestreepte bremspanner, Oranje bremspanner
Soorten die andere waardplanten gebruiken maar op heide goed vertegenwoordigd zijn:
Bonte worteluil, Zwartpuntvolgeling, Tandjesuil, Egale stipspanner, Randstipspanner en
Grijze herfstuil.
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1.4.7. Overige ongewervelden
We selecteerden volgende soorten:
PPS-doelsoort: (Kale) Rode bosmier
Overige doelsoorten: Groene zandloopkever en Bronzen zandloopkever

1.4.7.1.

Groene zandloopkever (Cicindela campestris)

De Groene zandloopkever is binnen droge heide het talrijkst in lage heidevegetaties, maar kan ook
gezien worden op kleine open plaatsen te midden van een hoge, dichte struikheidevegetatie. Het is
een soort die zich snel kan verspreiden en zich goed kan handhaven in dynamische milieus. Daar
kunnen hoge dichtheden gehaald worden.
Het is ook in Nederland de meest eurytope zandloopkeversoort die in hoogveen, natte en droge
heide en op paden in lichte bossen voorkomt (Turin, 2000).

Figuur 43: De fraaie Groene zandloopkever (Cicindela campestris) verkiest structuurrijke
vegetaties, met een afwisseling van Struikheide en open plekken. Foto Maarten Jacobs.

1.4.7.2.

Bronzen zandloopkever (Cicindela hybrida)

Deze is meer gebonden aan open, zandige plaatsen. Dat komt in heidegebieden sterk tot uiting,
doordat de soort beperkt is tot plekken met los zand (plagplaatsen, paadjes, stuifzand).
Cicindela-soorten hebben een goed vliegvermogen en koloniseren snel geschikte gebieden binnen
een zekere afstand van een bronpopulatie. Alle zandloopkevers (Cicindelidae) zijn bij wet
beschermd in Vlaanderen.
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1.4.7.3.

Rode bosmieren

Er zijn in Vlaanderen drie inheemse soorten ‘Rode bosmieren’. Ze behoren tot het subgenus
‘Formica s.s.’. het betreft de Kale bosmier (Formica polyctena), de Behaarde bosmier (Formica
rufa) en de Zwartrugbosmier (Formica pratensis).
De 2 eerstgenoemden zijn sterk aan bosranden en open plekken in bossen gebonden en maken
forse koepelnesten, terwijl de Zwartrugbosmier in heide de meest voorkomende soort is van de drie
soorten ‘Rode bosmieren’ in Vlaanderen.
De Zwartrugbosmier is een thermofiele soort die zich vestigt langs bosranden en boomgroepjes
maar ook in Struikheidevegetaties en in bepaalde graslanden. Ze is in Vlaanderen bijna uitsluitend
bekend van de Limburgse en Antwerpse heidegebieden (Dekoninck et al., 2012). Volgens Mabelis
(1986) zou het minstens 10 jaar duren eer deze mierensoort zich vestigt in nieuw ontstaan terrein
(bijvoorbeeld in geplagde heide). Het is wel bekend dat de werksters tot op aanzienlijke afstand van
het nest foerageren.
De 3 soorten ‘Rode bosmier’ kenden een aanzienlijke achteruitgang in Vlaanderen en zijn in de
Rode lijst (Dekoninck et al. 2003) opgenomen als ‘kwetsbaar’.

Figuur 44 Verspreiding van ‘Rode bosmieren’ in Vlaanderen in de periode 2005 - 2013 (bron: waarnemingen.be). Het
zwaartepunt ligt duidelijk in de Kempen, maar ook in het Hageland is een concentratie aan vindplaatsen. Elders in VlaamsBrabant gaat het om vindplaatsen in grote, oude bossen (vb. Meerdaalwoud).
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2. Methodiek
2.1. Gebiedsgerichte inventarisatie
2.1.1. Selectie van gebieden
Vooraleer we begonnen aan de selectie van de projectgebieden, hebben we alle percelen in
Vlaams-Brabant die volgens de Biologische Waarderingskaart gekarteerd werden als heide ‘c’ op
kaart geplot. Hieronder vielen de karteringseenheden cd, cdb, ce, ceb, cg, cgb, cm, cmb, cp, cpb.
Vervolgens werd gekeken naar wat er in de verschillende heidegebieden reeds bekend was over de
verschillende typische heidesoorten die hierboven werden beschreven. Daarvoor deden we een
beroep op de gegevens van www.waarnemingen.be, een online databank beheerd door Natuurpunt
Studie. Gebieden waar weinig of geen gegevens beschikbaar waren voor de betreffende doelsoorten
genoten de voorkeur om aan een uitgebreide inventarisatie te onderwerpen in het kader van
voorliggend project. Daarnaast werd eveneens rekening gehouden met de historiek en de status van
het gebied, de oppervlakte en de geografische spreiding van de heiderelicten. Uiteindelijk werden
zes heiderelicten geselecteerd die verspreid liggen over de provincie Vlaams-Brabant. Vijf ervan
bevinden zich in het noordoosten van de provincie, één is gelegen in het zuidwesten (Figuur 45).

Figuur 45: Overzicht van de geselecteerde projectgebieden in Vlaams-Brabant: 1) Pommelsven en Kruisheide, 2)
Bolloheide, 3) 's Hertogenheide/Kloesebos/Eikelberg, 4) Molenheide, 5) Catselt/Prinsenbos en 6)
Rilroheide/Hallerbos (orthofoto (c) AGIV, Vlaams-Brabant)

2.1.1.1.

Pommelsven en Kruisheide

Kruisheide en Pommelsven zijn met elk 5 ha kleine restanten van een groot heidegebied dat zich in
de achttiende eeuw uitstrekte van Bonheiden over Rijmenam en Keerbergen tot Tremelo. Gelegen in
de gemeente Keerbergen, behoorden beide gebieden tot de eens zo uitgestrekte “Keerberghen
Heyde” die ooit de helft van de gemeente in beslag nam. Ondertussen liggen de gebieden volledig
ingesloten door bebouwing.
Toch herbergen Pommelsven en Kruisheide nog typische heidevegetaties. Kruisheide wordt
gekenmerkt door de aanwezigheid van een droge heidevegetatie. In de open plekken komt
Struikheide voor, begeleid door onder meer Pijpestrootje, Schapenzuring, Bochtige smele.
In het deelgebied Pommelsven is er op de laaggelegen vochtige delen ook een typische vegetatie
terug te vinden van natte heide met Klokjesgentiaan, Dophei, Knolrus, Stijf havikskruid en Zwarte
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zegge. Dit lage gedeelte evolueert via een overgangszone geleidelijk naar droge hei waar
Struikheide domineert (Ceulemans, 2010).
De bosvegetaties in Kruisheide en Pommelsven worden gekenmerkt door een beperkte ondergroei.
In de boomlaag wordt Grove den teruggevonden met bijmenging van Zomereik, Lijsterbes,
Sporkehout, Ruwe berk en Amerikaanse vogelkers. De kruidlaag wordt gekenmerkt door de
aanwezigheid van Klimop, bramen, Eikvaren en zeer typisch voor de streek de aanwezigheid van
Rankende helmbloem.
Bij het beheer wordt gestreefd de kwaliteit en kwantiteit van de heidevegetatie te versterken
(Verstuyft, 2003).

Figuur 46: Projectgebieden Pommelsven en Kruisheide, gelegen in de gemeente Keerbergen. Ook
enkele heiderelicten nabij het Meer van Keerbergen worden getoond.

2.1.1.2.

Bolloheide

Dit gebied is gelegen in het noorden van de gemeente Tremelo, tegen de provinciegrens met
Antwerpen. De Bolloheide is een vrij authentiek relict van het oorspronkelijk groot heidegebied dat
zich op de stuifzandruggen van Bonheiden tot Baal uitstrekte. De rest van het vroegere heidegebied
is grotendeels bebost met Grove den of verkaveld tot villawijken. Onbebouwde relicten met de
vroegere droge, schrale vegetatie zijn erg schaars en liggen verspreid. Vandaag bestaat de
Bolloheide voor het grootste deel uit open heide, samen met een Grove dennenbos. Naast
dominantie door Struikheide op droge, voedselarme en zure grond, vind je ook meer heischrale,
voedselarme graslandjes. Het zuidoostelijke deel is vochtiger en doortrokken met greppels. Hier
groeit Gewone dopheide met een mengeling van Struikheide en een natte depressie met
Pijpenstrootje (Deneef et al., 1997).
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Figuur 47: Projectgebied Bolloheide op de grens van de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant

2.1.1.3.

’s Hertogenheide/Kloesebos/Eikelberg

Dit gebiedencomplex is gelegen ten zuiden van de stad Aarschot en ligt ingesloten tussen de E314
in het zuiden, de Steenweg op Sint-Joris-WInge in het oosten, de Leuvensesteenweg in het noorden
en Gelrode in het westen. Bodemkundig zie je er drie subassociaties: de groep van de rode bodems
op (steenhoudend) zand, de ondiepe zandleembodems en de landduinen. Het gebied behoort tot
van het stroombekken van de Demer en bestaat onder meer uit een uniek duinencomplex. De
aanwezigheid van een waterplas, het golvend reliëf en de verscheidenheid van bodemlagen
veroorzaken een sterk wisselende vegetatie.
’s Hertogenheide kenmerkt zich door een zandige ondergrond. De heide wisselt er af met hakhout,
hooiweiden en zandige gronden. Ten tijde van Ferraris was het gebied grotendeels bedekt met een
eiken-berkenbos. Rond 1950 werd het westelijke deel terug vrijgemaakt en kon de heide zich
herstellen.
De Eikelberg sluit op de ’s Hertogenheide aan in het noordwesten via de Liedeberg. Het is een van
de Diestiaanheuvels die het Hagelandse landschap zo sterk bepalen.
Kloesebos sluit aan bij ’s Hertogenheide in het zuidwesten. Het is gelegen in een vlakke depressie
die ingesloten zit tussen de Diestiaanheuvels van de Eikelberg en Liedeberg in het noorden en de
Haantjesberg in het zuiden. Ten tijde van Ferraris was dit een heidegebied. Later werd het gebied
bebost met Grove den. Momenteel bestaat het gebied nog steeds voornamelijk uit aanplanten van
Grove en Corsicaanse den. In de ondergroei vindt men Zomereik, Amerikaanse eik, Sporkehout,
Lijsterbes etc. De kruidlaag wordt vooral bepaald door Blauwe bosbes, brandnetel en Adelaarsvaren.
Struikheide kan men hier en daar nog aantreffen.
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Figuur 48: Projectgebied ’s Hertogenheide/Kloesebos/Eikelberg net ten zuiden van de stad
Aarschot. In tegenstelling tot wat de kaart suggereert, is de oppervlakte open heide in de ’s
Hertogenheide erg beperkt.

2.1.1.4.

Molenheide

De Molenheide is het gebied rond de heimolen in Langdorp. Dit heidegebied op de overgang tussen
het Hageland en de Zuiderkempen behoort al eeuwen tot het cultuurlandschap. Met de teloorgang
van het heidepotstalsysteem verboste de heide grotendeels. Daarnaast werden de stuifduinen en
schrale zandgronden ook actief beplant met dennen waardoor er van het open karakter van de heide
niets meer overbleef. In 1995 kocht Natuurpunt enkele heiderelicten aan om deze als dusdanig te
kunnen bewaren. Verboste heide werd weer vrij gekapt en ontdaan van Amerikaanse eik en
Amerikaanse vogelkers. Schapen worden ingezet om de vergrassing tegen te gaan en de toplaag
werd afgestoken of “geplagd” om heidezaadjes in de oude zaadbank makkelijker te laten kiemen.
De droge heide wordt er momenteel gedomineerd door Struikheide, plaatselijk door Bochtige smele
en Pijpenstrootje (Vervoort & Verstuyft, 2008). Het aanwezige loofhout vertoont nog de meeste
kenmerken van een eiken-berkenbos. Met een aangepast beheer wordt gestreefd naar een herstel
van half-open heide met overgangen van zeer nat (ven) tot droog (droge heide) (Verstuyft &
Vervoort, 2008).
In 2005 / 2006 vond er ven-herstel plaats. Voorheen was dit perceel een weiland, maar bij het
uitgraven is er zeer mooi de oude venbodem (veenlaagje en uitgewassen zand) teruggevonden
(pers. med. Luc Vervoort). Er is exact op dat niveau uitgegraven. Het oostelijk deel (1/3) van het ven
ligt nog op privé eigendom en is niet mee uitgegraven. Op de grens daarvan is een scheidingsdijk
moeten aangelegd worden. Het is gebleken dat het ven ooit tot 80 cm was aangehoogd,
vermoedelijk met een duin dat zuidelijk van het ven gelegen was, want dit stuk is opvallend plat ten
opzichte van de andere aanliggende percelen. Het ven was alleszins voor de opmaak van de
Ferrariskaart verdwenen, maar dat is in de meeste gevallen zo in de streek. Enkel degene die nuttig
waren voor viskweek bleven herkenbaar, de grote meerderheid is omgevormd tot landbouwgrond
want dat waren de weinige percelen die geen droogtestress hadden in de zomer (pers. med. Luc
Vervoort).
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Figuur 49: Projectgebied Molenheide in Langdorp. Net ten noordoosten van de heide aan de
Heimolen vond recent heideherstel plaats (zichtbaar op deze luchtfoto).

2.1.1.5.

Catselt/Prinsenbos

Catselt vormt de verbinding tussen de zandige Kempen met Averbode Bos & Heide enerzijds en
Dassenaarde, de Vallei van de Drie Beken ten westen en de Remakshoeve (Agentschap voor Bos
en Natuur) in het zuiden. Het gebied, dat gedeeltelijk in beheer is bij Natuurpunt, wordt gekenmerkt
door een grote variatie aan landschapstypes. Overwegend zandige donken en droge graslanden
wisselen af met vochtige en winternatte weiden en graslanden. Veel percelen zijn afgezoomd met
houtkanten die waarschijnlijk als hakhout beheerd werden. Een ven dat in de negentiende eeuw
werd gedempt om landbouwactiviteiten te kunnen ontplooien, is in 2008 opnieuw hersteld.
Het Prinsenbos, dat ten westen van Asdonk ligt, is eveneens een relict van de grote heideterreinen
die zich uitstrekten op de overgang van de Zuiderkempen met het Hageland. In de eerste helft van
de 19de eeuw werd het gebied bebost met voornamelijk Grove den om nadien perceelgewijs gerooid
te worden. Hede ten dage worden bosfragmenten, voornamelijk gedomineerd door Grove den,
afgewisseld met natte ruigten en natte en droge heide. De heide is lokaal vaak sterk vergrast. Om
vitale en soortenrijkere heidevegetaties in dit gebied te herstellen is een plagbeheer noodzakelijk.
Het Prinsenbos maakt deel uit van het Vlaams natuurreservaat ‘Vallei van de Drie Beken’. Recent
vond er door de beheerder, het ANB, heideherstel plaats op 2 locaties. Eén van beide locaties ligt
net in Limburg. Aanpalend aan de Vlaams-Brabantse locatie situeert zich het door Natuurpunt
beheerde reservaat Dassenaarde, waar in de winter van 2005-2006 een historisch ven hersteld is.
De 2 Vlaams-Brabantse locaties zijn onderzocht in kader van voorliggend project.
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Figuur 50: Projectgebieden Catselt (westelijk) en Prinsenbos (oostelijk).

2.1.1.6.

Rilroheide/Hallerbos

Ook in West-Brabant is men plaatselijk bezig met heideherstel. Heel wat plaatsnamen verwijzen nog
naar de vroegere heide: Meigemheide, Rilroheide of Laarheide.
Landschappelijk situeert het Hallerbos zich in Midden-België, in een door smalle en steile
beekvalleitjes ingesneden landschap tussen de Zenne en het Brabants loessplateau. Het kan
grotendeels worden getypeerd als een Brabants plateaubos, dat in historische tijden overwegend als
middelhout werd beheerd. Het is vandaag hoofdzakelijk omringd door bebouwing (‘de Brusselse
agglomeratie’), landbouwgronden en enkele kleine privé-bossen. Het meest zuidwestelijke deel van
het Hallerbos is afgesneden van de rest door de snelweg E19.
Rilroheide maakt deel uit van de noordelijke flank van het Hallerbos, waaruit verschillende beekjes
ontspringen die zich lokaal diep in het plateau insnijden. Op de hogere delen in het gebied,
dagzoomt Brusseliaanzand, naar de beek toe bestaat de bodem uit klei, colluvium van zand en leem
en hier en daar venige bodems (Van Uytvanck, 1997). Door de uitgesproken gradiënt van zeer droog
naar zeer nat en van kalkarm naar kalkrijk, komen in het kleine gebied heel verschillende vegetaties
voor.
De drogere delen werden tot na WOII gebruikt als akker en pas nadien bebost met Grove den en
populier. Tijdens deze overgangsfase, en wellicht ook in de fase voor de ontginning, konden deze
percelen op het plateau als heide beschouwd worden. In 2000 werden de populieren opnieuw
verwijderd en in 2003 werden de Grove dennen gekapt (D’Haeseleer, 2003). Om de heide meer
kansen te geven, werd twee stukken geplagd met een gezamenlijke oppervlakte van zo’n 250 m²
(De Caluwé et al, 2008). Deze plagplekken werden snel gekoloniseerd door enkele typische
heidesoorten zoals Struikheide, Vogelpootje, Veelbloemige veldbies en Pilzegge. Toch blijft de
oppervlakte die ze innemen beperkt en neemt, ondanks de begrazing met schapen, de vergrassing
toe (D’Haeseleer, 2013). De heiderelicten zijn dan ook te klein om als goed ontwikkeld beschouwd te
worden.
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Ook in Hallerbos wordt reeds enkele jaren aan heideherstel gedaan. Door recente kappingen en het
creeëren van open stukken op plaatsen waar de zandige lagen dagzomen, krijgt heide er weer een
kans en kan de heidevegetatie zich langzaamaan terug herstellen. In de omgeving van de ligweide
(parking 6) bevindt zich 1.26 ha waar aan heideherstel wordt gedaan. Een deel ervan is al minstens
40 jaar bezet met hoofdzakelijk Struikheide en wordt af en toe gemaaid. Ook in de naastliggende
omgeving, bezet met naaldhout, wordt aan heideherstel gedaan d.m.v. twee sterke dunningen
(recent en 4jaar geleden). In 2013 werd eveneens een lorkenbestand (0.35 ha) kaalgekapt er werd
de strooisellaag verwijderd om een permanent open plek met heischrale vegetatie te creeëren.
In het bosreservaat de Vroenenbos, dat in de noordelijke uitlopers van het Hallerbos ligt, vindt een
stelselmatige omzetting van de zaadboomgaard, zo’n 11ha groot, naar heidevegetaties. Twaalf jaar
geleden werd reeds de eerste 5 ha van de zaadtuin omgezet naar begraasde heischrale vegetatie.
In de overige delen van de zaadboomgaard werden 17 proefstukken (4 are groot) uitgekozen die
gekapt en vervolgens geplagd werden.

Figuur 51: Projectgebieden Hallerbos (westelijk) en Rilroheide (oostelijk).

2.1.2. Gegevensverzameling
Alle waarnemingen die tijdens de projectperiode (01/05/2012 t.e.m 17/10/2013) werden gedaan, zijn
ingegeven in Waarnemingen.be. Bij de gebiedsbesprekingen werd een onderscheid gemaakt tussen
de waarnemingen die tijdens de projectperiode werden gedaan of eraan voorafgaand (vanaf
01/01/2005 tot 01/05/2012).
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2.2. Soortgerichte inventarisatie
2.2.1. Vogels
Tijdens terreinbezoeken in het kader van de inventarisatie van wilde bijen, sprinkhanen, nacht- en
dagvlinders werd steeds aandacht besteed aan de aanwezigheid van de twee doelsoorten binnen dit
project: Boomleeuwerik en Nachtzwaluw, in het bijzonder tijdens de broedperiode.

2.2.2. Wilde bijen
Tijdens de vliegtijd van deze doelsoorten (augustus) werd telkens 1 veldbezoek verricht door de
projectmedewerker. Voor het inventariseren van deze soorten werd geen vast protocol opgesteld.
Het systematisch doorlopen van de heideterreinen met speciale aandacht voor bloeiplanten
(Struikheide voor de doelsoorten) en geschikte nestplaatsen op zonnige dagen is een geschikte
methode om de aanwezigheid van deze soorten aan te tonen.
Vrijwilligers van de werkgroep Aculea werden bij aanvang van het project op de hoogte gesteld van
het project en uitgenodigd om waarnemingen te verrichten in de geselecteerde gebieden.
Vier van de geselecteerde doelsoorten zijn herkenbaar in het veld en konden na vangst opnieuw
vrijgelaten worden. Enkel van de viltbijen werden exemplaren verzameld om de aanwezigheid van
de Heideviltbij (Epeolus cruciger) vast te stellen. Deze is in het veld immers zeer moeilijk te
onderscheiden van de sterk gelijkende Gewone viltbij (Epeolus variegatus).
Alle andere waarnemingen van wilde bijen, wespen en mieren die tijdens deze inventarisaties
verricht werden, zijn eveneens opgenomen in dit rapport, evenals oudere waarnemingen van wilde
bijen, wespen en mieren in de geselecteerde gebieden. Hiervoor werden ook regelmatig dieren
verzameld, wanneer het ging om soorten die in het veld moeilijk te determineren zijn. Alle gevangen
dieren zijn opgenomen in collecties bij de verschillende waarnemers en zijn opvraagbaar.

2.2.3. Sprinkhanen en krekels
Het sprinkhanenonderzoek omvatte gerichte inventarisaties in de geselecteerde gebieden tijdens de
periode dat de doelsoorten volwassen zijn. Alle waarnemingen van alle soorten zijn genoteerd. De
projectwaarnemingen werden i.k.v. de opmaak van dit rapport aangevuld door losse waarnemingen
uit de online invoermodule van Natuurpunt Studie, www.waarnemingen.be.

2.2.4. Libellen
Tijdens het onderzoek naar wilde bijen, sprinkhanen en dagvlinders is er ook gericht gekeken naar
libellen. Alle waarnemingen van alle soorten zijn genoteerd. Alle vennen binnen het studiegebied zijn
gericht onderzocht. Het betreft zeer waardevolle vennen in de natuurgebieden Catselt, Dassenaarde
en Molenheide.

2.2.5. Dagvlinders
Het dagvlinderonderzoek vond plaats door het uitvoeren van gerichte inventarisaties in de
geselecteerde gebieden tijdens de vliegtijd van de doelsoorten. De projectwaarnemingen werden
i.k.v. de opmaak van dit rapport aangevuld door losse waarnemingen uit de online invoermodule van
Natuurpunt Studie, www.waarnemingen.be.
De Argusvlinder vliegt meestal in twee generaties, van half mei tot half juni en van eind juli tot eind
augustus. In functie van deze soort werden in de vliegperiode geschikte grazige terreinen grenzende
aan de heideterreinen met aandacht bezocht.
De vliegperiode van het Hooibeestje valt voor een deel gelijk met die van de Argusvlinder. De
eerste generatie vliegt van eind mei tot half juli en de tweede generatie van begin augustus tot begin
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september. Er werd gericht naar de soort gekeken binnen heideterreinen en aangrenzende
heischrale graslanden.
De Bruine eikenpage vliegt in één generatie van eind juni tot begin augustus. De focus bij de
inventarisatie lag op gebieden met opslag van jonge eik of jonge aanplanten van eik in de buurt van
zandige gronden. Daar uit soortspecifiek onderzoek (Jacobs et al. 2014) bleek dat de soort tevens
op een efficiënte manier geïnventariseerd kan worden door gericht op zoek te gaan naar de eitjes
werden de terreinen tevens onderzocht in de loop van de winter 2012-2013.
Van het Groentje is niet geweten dat deze soort in Vlaams-Brabant voorkomt. Vermits de soort in
het gebied Houterenberg-Pinnekeswijer in Engsbergen (Tessenderlo) voorkomt (Gorssen &
Lambrechts, 2001), is ze alleszins te verwachten in aangrenzende terreinen. De vliegperiode van het
Groentje komt in belangrijke mate overeen met de twee vorige soorten: het vliegt in een lange
generatie van begin mei tot begin juli.Tijdens de inventarisaties ging de nodige aandacht naar deze
soort door het gericht bekijken van natte heiderelicten.
Bont dikkopje was anno 2001 in Vlaams-Brabant enkel gekend van een relictpopulatie in de Vallei
van de Drie Beken (Lambrechts & Gabriëls, 2003); inmiddels is Averbode Bos en Heide
geherkoloniseerd en is het uitkijken naar deze soort in andere gebieden. De soort vliegt in mei en
juni. Het gericht afspeuren van nectarplanten op lichtrijke plekken in bossen op zanderige bodem
biedt de beste kansen om deze soort aan te treffen.

2.2.6. Nachtvlinders
De nachtvlinderinventarisaties werden gespreid over de projectperiode en gebeurden in hoofdzaak
met behulp van lichtvallen. Sporadisch werden ook vlinders gelokt met smeer. De inventarisaties
gebeurden niet volgens een strikt protocol: doorgaans werd er gewerkt met drie tot zes
nachtvlindervallen, afhankelijk van de grootte van het gebied. De meeste inventarisaties duurden
geen hele nacht, maar werd er in de loop van de nacht opgebroken. De gebruikte vallen zijn
Skinnervallen uitgerust met een kwikdamplamp van 125 Watt.
Een lijst van de aangetroffen soorten per gebied is opgenomen in Bijlage 1.
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3. Resultaten
3.1. Gebiedsgerichte inventarisatie
3.1.1. Algemeen
In totaal werden in alle gebieden samen 889 soorten gezien tijdens de projectperiode (01/05/2012
t.e.m 17/10/2013), verspreid over zes soortgroepen. Molenheide, Catselt en ‘s Hertogenheide
spannden met respectievelijk met 391, 376 en 358 soorten de kroon, al moest het kleine heiderelict
Kruisheide met 312 aangetroffen soorten nauwelijks onderdoen. Het voorheen weinig onderzochte
Rilroheide bleek met 304 soorten verrassend soortenrijk.
Binnen de projectgebieden werden in de loop van de projectperiode 27 verschillende soorten
dagvlinders, 89 soorten vogels, 19 soorten sprinkhanen of krekels, 600 nachtvlindersoorten,
35 libellensoorten en 119 soorten bijen, wespen of mieren waargenomen. Hieronder ook een
aantal bijzondere en/of zeldzame soorten.
Zo werd voor het eerst in Vlaanderen sinds 1970 weer een Gele tubebij aangetroffen, met name in
de Molenheide, werd in twee gebieden de Esdoorndwergspanner aangetroffen, wat de eerste
waarnemingen van deze soort in Vlaanderen zijn, en werden binnen de projectgebieden bv. in totaal
acht verschillende Rode Lijst-soorten dagvlinders waargenomen (Maes et al. 2011): het
Dambordje wordt als ‘regionaal uitgestorven’ beschouwd, de Bruine eikenpage als ‘ernstig bedreigd’,
het Groentje en de Iepenpage staan in de kategorie Kwetsbaar en Bont dikkopje, Kleine
parelmoervlinder, Citroenvlinder en Kleine vos staan te boek als Bijna in gevaar.
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de waarnemingen per gebied.

3.1.2. Pommelsven en Kruisheide
3.1.2.1.

Algemeen

Pommelsven en Kruisheide werden in 2009 uitgebreid onderzocht op de aanwezigheid van solitaire
bijen en wespen (Ceulemans, 2010). Maar liefst 121 van de 303 doorgegeven waarnemingen voor
de projectperiode hebben betrekking op deze soortengroepen in Pommelsven. Voor Kruisheide is
dat 276 van de 590 waarnemingen. Van de overige soortengroepen werden maar een beperkte
hoeveelheid waarnemingen doorgegeven (Tabel 3). Tijdens dit project werd deze lijst verder
aangevuld d.m.v. gebieds- en soortgerichte inventarisaties. Dat bracht het totaal aantal
waargenomen soorten voor Pommelsven op 159 en voor Kruisheide op 417.

Pommelsven

< 2012
>2012
Totaal

Kruisheide

< 2012

Totaal

Vogels

Sprinkhanen en
krekels

Nachtvlinders

Libellen

Dagvlinders

Bijen, wespen en
mieren

Tabel 3: Overzicht van de gemelde aantallen en soorten voor (<2012) en tijdens (>2012) de
projectperiode in Pommelsven en Kruisheide

aantallen
aantal soorten
aantallen
aantal soorten
aantallen
aantal soorten

333
60
21
15
354
66

34
11
3
2
37
11

4
3
1
1
5
4

110
5
274
57
384
61

13
5
2
2
15
6

13
11
1
1
14
11

507
95
302
78
809
159

aantallen

517

65

18

433

151

13

1197
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>2012
Totaal

3.1.2.2.

aantal soorten
aantallen
aantal soorten
aantallen
aantal soorten

95
61
37
578
110

13
41
13
106
17

8
8
3
26
9

88
3215
240
3648
259

7
170
9
321
10

5
17
10
30
12

216
3512
312
4709
417

Vogels

Ondanks de beperkte oppervlakte kan het Pommelsven (11 soorten) toch aanspraak maken op een
territorium van Bosuil en Zwarte Specht. Het ontbreken van gegevens van zeer algemene soorten
als Winterkoning, Vink en Roodborst in de bosranden, geeft echter aan dat een gerichte
inventarisatie ook hier meer in petto moet hebben.
De iets grotere omvang van de Kruisheide weerspiegelt zich niet opvallend in de resultaten (12
soorten). Het is duidelijk dat er weinig naar vogels gekeken wordt in dit gebiedje (slechts 29
vogelwaarnemingen ingevoerd in Wn.be!). Wespendief, Buizerd en Sperwer zijn in de broedtijd wel
aanwezig. Tijdens het project zag Jorg Lambrechts op 1 augustus 2012 langdurig een Wespendief.
De waarnemingen van Zwarte Specht vallen buiten de geldige tijdsgrens voor een mogelijk
territorium, het kan hier ook om dispersie gaan. Een waarneming van Kruisbek op 1 augustus 2012
door Jorg Lambrechts valt in de normale periode voor doortrek van de soort, want die begint al in juli.
Opmerkelijk is het ontbreken van waarnemingen van Boompieper in de Kruisheide. Het gebiedje
lijkt uitermate geschikt als broedgebied voor deze soort. Is er te veel verstoring voor deze
grondbroeder ?

3.1.2.3.

Wilde bijen, wespen en mieren

De kleine Keerbergse heiderelicten Pommelsven en Kruisheide werden op 4/08/2013 bezocht door
de projectmedewerker. Op diezelfde dag werd een excursie georganiseerd door de vrijwilligers van
de werkgroep Aculea.
Pommelsven
Tijdens het bezoek aan Pommelsven werden 12 soorten bijen, wespen en mieren aangetroffen.
Daarnaast verzamelden waarnemers nog bijkomende gegevens over deze soortgroepen. Vooral
vrijwilligers Jelle Devalez en Willy Ceulemans leverden in de periode 2007-2009 in het kader van
een grootschalige inventarisatie in de Keerbergse heiderelicten hiertoe een grote bijdrage. In totaal
werden tot nog toe 54 soorten bijen, wespen en mieren aangetroffen in Pommelsven (Tabel 4).
Tabel 4: Overzicht van de aangetroffen soorten wilde bijen, wespen en mieren in Pommelsven

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

4/08/2013

Bijen en Hommels (Apidae)
Zwart-rosse zandbij

Andrena clarkella

Heidezandbij

Andrena fuscipes

Roodgatje

Andrena haemorrhoa

Grijze zandbij

Andrena vaga

Kleine harsbij

Anthidiellum strigatum

Honingbij

Apis mellifera

Boomhommel

Bombus hypnorum

Steenhommel

Bombus lapidarius

Veldhommel

Bombus lucorum

x

Akkerhommel

Bombus pascuorum

x

Weidehommel

Bombus pratorum

Aardhommel

Bombus terrestris
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Grote zijdebij

Colletes cunicularius

Heizijdebij

Colletes succinctus

x

Heideviltbij

Epeolus cruciger

x

Roodpotige groefbij

Halictus rubicundus

Parkbronsgroefbij

Halictus tumulorum

Tuinmaskerbij

Hylaeus hyalinatus

Berijpte geurgroefbij

Lasioglossum albipes

Slanke groefbij

Lasioglossum fulvicorne

Sierlijke wespbij

Nomada panzeri

Heidewespbij

Nomada rufipes

Signaalwespbij

Nomada signata

Gehoornde metselbij

Osmia cornuta

Grote bloedbij

Sphecodes albilabris

Verscholen dwergbloedbij

Sphecodes marginatus

Schoffelbloedbij

Sphecodes pellucidus

x

x

x

Graafwespen (Crabronidae)
Grote snuittordoder

Cerceris arenaria

Geelbuikknoopwesp

Cerceris quadricincta

Groefbijendoder

Cerceris rybyensis
Ectemnius continuus

Gewone vliegendoder

Mellinus arvensis
Mimesa equestris
Nitela borealis

Bijenwolf

Philanthus triangulum

Kakkerlakkendoder

Tachysphex pompiliformis

Galwespen (Cynipidae)
Ananasgalwesp

Andricus foecundatrix

Galappelwesp

Cynips quercusfolii

Plaatjesgalwesp

Neuroterus albipes

Lensgalwesp

Neuroterus quercusbaccarum

Mieren (Formicidae)
Bruine baardmier

Formica cunicularia

Grauwzwarte mier

Formica fusca

Zwarte wegmier

Lasius niger

Humusmier

Lasius platythorax

Ruwknoopmier

Myrmica scabrinodis

Bosslankmiertje

Temnothorax nylanderi

Mierwespen (Mutillidae)
Gewone mierwesp

Smicromyrme rufipes

Spinnendoders (Pompilidae)
Gevlekte kruisspinnendoder

Episyron rufipes

Grijze spinnendoder

Pompilus cinereus

Kleine zaagpootspinnendoder

Priocnemis minuta

x

Plooivleugelwespen (Vespidae)
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Ancistrocerus gazella
Ancistrocerus nigricornis
Eumenes coronatus
Polistes dominula
Franse veldwesp
x
De Geelbuikknoopwesp (Cerceris quadricincta) en de urntjeswesp Eumenes coarctatus die
eerder door vrijwilligers waargenomen werden in het gebied zijn een bijzondere vermelding waard.
De Geelbuikknoopwesp is een zeldzame, middelgrote knoopwesp die als prooi snuitkevers van de
genera Apion, Bruchus, Polydrosus en Sitona vangt. De soort is warmteminnend en heeft een
voorkeur voor droge, zanderige biotopen. Nesten worden gegraven in stevige grond zoals
leemachtig zand, leem en löss, gewoonlijk tussen de begroeiing (Peeters et al., 2004).
Eumenes coarctatus is een zeldzame, grote urntjeswesp die vooral rupsen van spanners als prooi
verzamelt. De soort komt vooral voor op heideterreinen met struikheide. De soort bevestigd haar
urntjes aan oude, droge stengeltjes van Struikheide of buntgras.
Kruisheide
Tijdens het bezoek aan Kruisheide werden 21 soorten bijen, wespen en mieren aangetroffen.
Daarnaast werden verschillende waarnemingen verricht door vrijwilligers op andere data. Dat bracht
het totaal voor Kruisheide tot nog toe op 83 soorten bijen, wespen en mieren. Deze soorten werden
vooral waargenomen door vrijwilligers Jelle Devalez en Willy Ceulemans in de periode 2007-2009 in
het kader van een grootschalige inventarisatie in de Keerbergse heiderelicten.
Tabel 5: Overzicht van de aangetroffen wilde bijen, wespen en mieren in Kruisheide

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

04/08/2013

Bijen en Hommels (Apidae)
Zwart-rosse zandbij

Andrena clarkella

Heidezandbij

Andrena fuscipes

Vroege zandbij

Andrena praecox

Grijze zandbij

Andrena vaga

Kleine harsbij

Anthidiellum strigatum

Honingbij

Apis mellifera

Gewone koekoekshommel

Bombus campestris

Boomhommel

Bombus hypnorum

Steenhommel

Bombus lapidarius

x

Veldhommel

Bombus lucorum

x

Akkerhommel

Bombus pascuorum

x

Weidehommel

Bombus pratorum

Aardhommel

Bombus terrestris

Grote zijdebij

Colletes cunicularius

Heizijdebij

Colletes succinctus

Pluimvoetbij

Dasypoda hirtipes

Heidebronsgroefbij

Halictus confusus

x

Roodpotige groefbij

Halictus rubicundus

x

Parkbronsgroefbij

Halictus tumulorum

Gewone maskerbij

Hylaeus communis

Rode maskerbij

Hylaeus variegatus

Berijpte geurgroefbij

Lasioglossum albipes

Gewone geurgroefbij

Lasioglossum calceatum

Slanke groefbij

Lasioglossum fulvicorne
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Gewone smaragdgroefbij

Lasioglossum leucopus

Glanzende groefbij

Lasioglossum lucidulum

x

Kleigroefbij

Lasioglossum pauxillum

x

Kleine bandgroefbij

Lasioglossum quadrinotatum

x

Glanzende franjegroefbij

Lasioglossum sabulosum

Zesvlekkige groefbij

Lasioglossum sexnotatum

Bleekblekwespbij

Nomada alboguttata

Heidewespbij

Nomada rufipes

Geeltipje

Nomada sheppardana

Kleine roetbij

Panurgus calcaratus

Grote bloedbij

Sphecodes albilabris

x

Schoffelbloedbij

Sphecodes pellucidus

x

Rimpelkruidbloedbij

Sphecodes reticulatus

x

Goudwespen (Chrysididae)
Gewone goudwesp

Chrysis ignita
Hedychrum gerstaeckeri
Hedychrum nobile

Graafwespen (Crabronidae)
Grote wantsendoder

Astata boops

Grote snuittordoder

Cerceris arenaria

x

Geelbuikknoopwesp

Cerceris quadricincta

x

Gladde knoopwesp

Cerceris quadrifasciata

Kleine knoopwesp

Cerceris quinquefasciata

Groefbijendoder

Cerceris rybyensis

Kleine zeefwesp

Crabro peltarius

x

Diodontus minutus
Ectemnius continuus
Lindenius albilabris
Gewone vliegendoder

Mellinus arvensis

Gladde spieswesp

Oxybelus bipunctatus

Bijenwolf

Philanthus triangulum
Trypoxylon figulus

Galwespen (Cynipidae)
Gesteelde knopgal

Andricus callidoma

Ananasgalwesp

Andricus foecundatrix

Zaadgalwesp

Andricus legitimus

Aardappelgal

Biorhiza pallida

Eikenstuitergalwesp

Cynips longiventris

Galappelwesp

Cynips quercusfolii

Lensgalwesp

Neuroterus quercusbaccarum

Mieren (Formicidae)
Grauwzwarte mier

Formica fusca

Kale rode bosmier

Formica polyctena

Behaarde rode bosmier

Formica rufa

Inventarisatie van heiderelicten
in Vlaams-Brabant

62

Rode baardmier

Formica rufibarbis

Bloedrode roofmier

Formica sanguinea

Gele weidemier

Lasius flavus

Zwarte wegmier

Lasius niger

Behaard slankmiertje

Leptothorax acervorum

Rode steekmier

Myrmica rubra

Bossteekmier

Myrmica ruginodis

Ruwknoopmier

Myrmica scabrinodis

Grasmier

Tetramorium caespitum

Mierwespen (Mutillidae)
Gewone mierwesp

Smicromyrme rufipes

Spinnendoders (Pompilidae)
Zwarte borstelspinnendoder

Anoplius nigerrimus

Tuinspinnendoder

Caliadurgus fasciatellus

Gevlekte kruisspinnendoder

Episyron rufipes

x

Plooivleugelwespen (Vespidae)
Ancistrocerus gazella
Ancistrocerus nigricornis
Ancistrocerus trifasciatus
Eumenes papillarius
Eumenes pedunculatus
Franse veldwesp

Polistes dominula

x

Naast de doelsoorten van dit project, die besproken worden bij de soortgerichte inventarisatie, zijn
vooral de Heidebronsgroefbij (Halictus confusus), de Kleine bandgroefbij (Lasioglossum
quadrinotatum), de zeldzame graafwesp Geelbuikknoopwesp (Cerceris quadricincta), Rode
maskerbij (Hylaeus variegatus), Glanzende franjegroefbij (Lasioglossum sabulosum), Gladde
knoopwesp (Cerceris quadrifasciata), Kleine knoopwesp (Cerceris quinquefasciata) en de
urntjeswesp Eumenes pedunculatus het vermelden waard.
De Heidebronsgroefbij is een klein, groenglimmend groefbijtje dat ondergronds nestelt in zandige
gebieden. De soort is vrij talrijk in de duinen en komt ook vrij veel voor op heideterreinen. De soort is
in het veld niet te onderscheiden van de veel algemenere Parkbronsgroefbij (Halictus tumulorum).
Hoogstwaarschijnlijk komt ze op meer plaatsen voor dan het huidige verspreidingsbeeld doet
vermoeden (Peeters et al., 2012). De soort staat op de Nederlandse Rode Lijst in de categorie
‘Thans niet bedreigd’ (Peeters & Reemer, 2003).
De Kleine bandgroefbij is een kleine, zwarte groefbij met kleine witte haarbandjes op het achterlijf.
Verwarring met de sterk gelijkende Breedbuikgroefbij (Lasioglossum lativentre) is mogelijk. Ze
nestelt vermoedelijk solitair in zelf gegraven nesten in de grond in zand- en lössbodem. De recente
Nederlandse vondsten zijn gedaan in bermen van zandpaden en taluds, in kruidenrijke
overgangszones van heischrale naar iets voedselrijkere situaties. De soort wordt meestal op
composieten aangetroffen (Peeters et al, 2012). Ze staat op de Nederlandse Rode Lijst in de
categorie ‘Bedreigd’ (Peeters & Reemer, 2003).
De Geelbuikknoopwesp is een zeldzame, middelgrote knoopwesp die als prooi snuitkevers van de
genera Apion, Bruchus, Polydrosus en Sitona vangt. De soort is warmteminnend en heeft een
voorkeur voor droge, zanderige biotopen. Nesten worden gegraven in stevige grond zoals
leemachtig zand, leem en löss, gewoonlijk tussen de begroeiing (Peeters et al., 2004).
De Rode maskerbij maakt haar nesten voornamelijk in verlaten bijennesten in de grond. Ze heeft
een sterke voorkeur voor het stuifmeel van Zandblauwtje (Jasione montana) (Peeters et al., 2012).
De soort staat op de Nederlandse Rode Lijst in de categorie ‘Ernstig bedreigd’ (Peeters & Reemer,
2003).
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De Glanzende franjegroefbij is een kleine groefbij met opvallende witte haarbandjes op het
achterlijf. De soort nestelt ondergronds en komt vooral voor in open, droge gebieden op zandgrond,
onder andere langs heidevelden en in heischrale vegetaties (Peeters et al., 2012). Volgens Pauly
verkiest de soort vooral zandige gebieden (www.atlashymenoptera.be). De soort werd in 2003 nog
niet onderscheiden van de sterk gelijkende Gewone franjegroefbij (Lasioglossum sexstrigatum) en is
daarom nog niet op de Nederlandse Rode Lijst opgenomen (Peeters & Reemer, 2003).
De Gladde knoopwesp is een zeldzame, middelgrote knoopwesp die als prooi snuitkevers van
onder andere de genera Phyllobius, Polydrosus, Anthonomus en Otiorrhynchus vangt. De soort leeft
in lichte bosranden op zandgronden. Ze nestelt in stevige grond, bijvoorbeeld aangetrapt zand van
landweggetjes (Peeters et al., 2004).
De Kleine knoopwesp is een zeldzame, middelgrote knoopwesp die als prooi snuitkevers van de
genera Apion, Sitona, Micrelus, Tychius en Strophosomus vangt. De soort heeft een voorkeur voor
warme zandgebieden waarbij de nesten gegraven worden in stevige grond.
Eumenes pedunculatus is een zeldzame, grote urntjeswesp die vooral rupsen van spanners als
prooi verzamelt. De belangrijkste biotoop is heide, met name struikheide. Verder is de soort
regelmatig aangetroffen op zandverstuivingen, rivierduinen en in groeven. De soort bevestigd haar
urntjes aan plantenstengels.

3.1.2.4.

Sprinkhanen en krekels

Het gebied is onderzocht op sprinkhanen door Jorg Lambrechts op 1 augustus 2012.
Tabel 6: Overzicht van de waargenomen sprinkhanen in Kruisheide en Pommelsven (bron: Waarnemingen.be)

Rode lijst 2000 Rode lijst 2011

Kruisheide

Pommelsven

Boomsprinkhaan

x

x

Bruine Sprinkhaan

x

x

Grote Groene Sabelsprinkhaan

x

Knopsprietje

x

Krasser

x

x

Ratelaar

x

x

Sikkelsprinkhaan

x

x

Snortikker

kwetsbaar

x

Veldkrekel

zeldzaam

x

Zuidelijk Spitskopje

x

x

Kruisheide
In de Kruisheide zijn 10 sprinkhaansoorten waargenomen, waaronder PPS doelsoort Veldkrekel en
overige doelsoorten Snortikker, Knopsprietje en Sikkelsprinkhaan.
Het Knopsprietje komt verspreid over de Kruisheide voor, met de hoogste aantallen in de
buntgrasvegetatie. Jorg Lambrechts schatte de aantallen op minstens 40 zangposten op 1 augustus
2012, Regis Nossent schatte minimum 50 zangposten op 19 juli 2008.
Ook de Snortikker komt verspreid over de Kruisheide voor, maar met de hoogste aantallen in de
grazige vegetatie (vooral die met Bochtige smele). Jorg Lambrechts schatte de aantallen op
minstens 50 zangposten op 1 augustus 2012.
Sikkelsprinkhaan is in eerder lage aantallen gevonden (max 3 ex).
De belangrijkste soort is de weinig mobiele, want doorgaans ongevleugelde, Veldkrekel. Er is een
populatie aanwezig in de Kruisheide. De hoogste aantallen zijn gemeld door Ilf Jacobs, 10
zangposten op 19 juni 2012. In 2013 zijn minstens 5 zangposten geteld op 25 mei.
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Figuur 52: De Kruisheide is een klein maar uiterst waardevol heidegebiedje. In de meest schrale
buntgrasvegetatie (foto) komen Veldkrekel en Knopsprietje talrijk voor, in de dichtere grasvegetatie
is Snortikker abundant. 1 augustus 2012. Foto Jorg Lambrechts.

Pommelsven
In het gebied Pommelsven zijn 6 sprinkhaansoorten waargenomen, waaronder enkel
Sikkelsprinkhaan als doelsoort.
Heiderelicten nabij het ‘Meer van Keerbergen’
Bruine Sprinkhaan

Chorthippus brunneus

Grote Groene Sabelsprinkhaan

Tettigonia viridissima

Krasser

Chorthippus parallelus

Ratelaar

Chorthippus biguttulus

Sikkelsprinkhaan

Phaneroptera falcata

Tenslotte vermelden we nog dat in een klein ‘heiderelict’ nabij het meer 5 sprinkhaansoorten
waargenomen zijn door Jorg Lambrechts op 1 augustus 2012, waaronder Sikkelsprinkhaan.
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Figuur 53: Dit heiderelict nabij het meer van Keerbergen is botanisch waardevol met onder meer
Echte guldenroede en Tormentil. Van de 5 aangetroffen sprinkhaansoorten is Sikkelsprinkhaan
relevant. 1 augustus 2012. Foto Jorg Lambrechts.

3.1.2.5.

Libellen

Tabel 7: Overzicht van alle waargenomen libellen in Kruisheide en Pommelsven (bron: Waarnemingen.be).

Rode
lijst
2005

Nederlandse naam

Wetenschappelijke
naam

Blauwe Breedscheenjuffer

Platycnemis pennipes

x

Bruine Glazenmaker

Aeshna grandis

x

Bruinrode Heidelibel

Sympetrum striolatum

x

Gewone Oeverlibel

Orthetrum cancellatum

x

Grote Keizerlibel

Anax imperator

x

Plasrombout

Gomphus pulchellus

x

Platbuik

Libellula depressa

x

Viervlek

Libellula quadrimaculata

Vuurjuffer

Pyrrhosoma nymphula

x

Zwervende Pantserjuffer

Lestes barbarus

x

Kruisheide Pommelsven
x
x

x
x

In de Kruisheide zijn 9 libellensoorten waargenomen en in het gebied Pommelsven 4 soorten.
De Kruisheide is een klein maar erg divers en goed beschut gelegen heidegebied. Dit zijn zeer
goede jachtgebieden voor libellen (want rijk aan insecten), net zoals we voor de ’s Hertogenheide
vaststelden.
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Zwervende pantserjuffer, Bruine glazenmaker en Plasrombout zijn in Vlaams-Brabant bovendien
geen algemene soorten. Voor de 2 laatstgenoemde situeert zich in het Meer van Keerbergen
mogelijk de bronpopulatie. Van Plasrombout zijn op 20 mei 2012 niet minder dan 3 exemplaren
gezien in de Kruisheide (Regis Nossent). Van Bruine glazenmaker is op 19 juli 2008 gezien in de
Kruisheide (Regis Nossent) en op 1 augustus 2012 is er ca. 2 uur lang een jagend exemplaar gezien
door Jorg Lambrechts en enkele uren later is door dezelfde waarnemer een exemplaar vlakbij het
meer gezien.

3.1.2.6.

Dagvlinders

Tijdens de projectperiode werden in Kruisheide 13 soorten dagvlinders waargenomen, waaronder
het Hooibeestje, één van de projectdoelsoorten (Tabel 8). In Pommelsven werden slechts twee
dagvlindersoorten waargenomen tijdens de projectperiode: Boomblauwtje (2 ex.) en Atalanta (1 ex.).
Tabel 8: Overzicht van de dagvlinderwaarnemingen tijdens de projectperiode in Kruisheide

Nederlanse naam

Wetenschappelijke naam

#

Oranjetipje

Anthocharis cardamines

1

Landkaartje

Araschnia levana

1

Bruin blauwtje

Aricia agestis

2

Boomblauwtje

Celastrina argiolus

4

Hooibeestje

Coenonympha pamphilus

1

Oranje luzernevlinder

Colias crocea

2

Eikenpage

Favonius quercus

1

Citroenvlinder

Gonepteryx rhamni

6

Kleine vuurvlinder

Lycaena phlaeas

3

Bruin zandoogje

Maniola jurtina

1

Koninginnepage

Papilio machaon

1

Bont zandoogje

Pararge aegeria

1

Distelvlinder

Vanessa cardui

1

Totaal aantal waarnemingen

25

Totaal aantal waargenomen soorten

13

3.1.2.7.

Nachtvlinders

Dankzij de inspanningen van dit project steeg de soortenlijst van de Keerbergse heiderelicten van 89
naar 262 soorten. Inventarisaties vonden plaats op 17 juli 2013 en 18 augustus 2012.
De vijf algemenere heidesoorten zijn aanwezig.
Tot de minder algemene soorten van het gebied behoren Geelpurperen spanner,
Strooiselstipspanner, Zwartstipspanner, Esdoorntandvlinder, Spaanse vlag, Licht visstaartje, Bruine
sikkeluil, Paddenstoeluil en Katwilguilltje. Van de micro-nachtvlinders vermelden we Heidelichtmot,
Heidepistoolmot, Oranje eikenbladroller, Panterspitskopmot en Zwartbandlichtmot.

3.1.2.8. Overige ongewervelden
Op 1 augustus 2012 telden we 3 Bastaardzandloopkevers in de Kruisheide.
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3.1.2.9. Daboecia cantabrica nieuw voor de Belgische Flora
We vermelden hier ook de ontdekking van een nieuwe plantensoort voor de Belgische Flora.
Jorg Lambrechts vond op 1 augustus 2012 in de Kruisheide een bloeiende, hem onbekende
heideplant. Hij fotografeerde deze en legde de foto’s voor aan Filip Verloove (Agentschap
Plantentuin Meise), die vroeg om wat materiaal op te sturen ter determinatie.
Het bleek om de soort Daboecia cantabrica te gaan. Het zou de eerste vondst van deze soort in de
vrije natuur in België betreffen (med. Filip Verloove).
Bij de lokale vrijwilligers was de groeiplaats van deze plant echter al bekend, zonder dat men wist
welke soort het betrof. De soort is reeds meerdere jaren aanwezig en breidt er zeer langzaam uit.
Momenteel zou het nog steeds om minder dan 10 ex. gaan (med. Iris Verstuyft, Natuurpunt Beheer
& med. Willy Ceulemans).
Daboecia cantabrica is inheems in de heidegebieden en op kliffen in West-Ierland, West-Frankrijk,
het noordwesten van Spanje en Portugal. Op de Azoren komt de nauw verwante (onder)soort D.
azorica voor.
De genusnaam komt van de Ierse heilige Dabheog, vandaar de Engelse naam St Dabeoc’s Heath.
Daboecia is nauw verwant aan Erica.
Beide Daboecia soorten zijn sterk gecultiveerd en gekruist. Het zijn populaire tuinplanten.

Figuur 54: Daboecia cantabrica in de Kruisheide te Keerbergen. De soort wordt hier voor het eerst
in de vrije natuur gemeld in Belgie. Foto Jorg Lambrechts.
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3.1.3. Bolloheide
3.1.3.1.

Algemeen

Van de Bolloheide waren slechts een beperkt aantal waarnemingen bekend waaronder 7 soorten
dagvlinders, 8 soorten sprinkhanen en krekels en 8 vogelsoorten. Van solitaire bijen werden slechts
13 exemplaren gemeld en ook de nachtvlinders bleken er slecht onderzocht (4 gemelde soorten) (zie
Tabel 9). Tijdens dit project werd deze lijst aangevuld d.m.v. gebieds- en soortgerichte
inventarisaties en kwam het totaal aantal soorten op 319 te staan.

Bolloheide

< 2012
>2012
Totaal

3.1.3.2.

aantallen
aantal soorten
aantallen
aantal soorten
aantallen
aantal soorten

13
4
353
41
366
44

25
7
23
13
48
15

50
11
13
7
63
13

26
4
4306
225
4332
225

282
8
4
3
286
9

25
8
7
5
32
13

Totaal

Vogels

Sprinkhanen en
krekels

Nachtvlinders

Libellen

Dagvlinders

Bijen, wespen en
mieren

Tabel 9:Overzicht van de gemelde aantallen en soorten voor (<2012) en tijdens (>2012) de
projectperiode in de Bolloheide

421
42
4706
294
5127
319

Vogels

Voor de Bolloheide zitten er slechts 31 waarnemingen van vogels in Waarnemingen.be, wat
bijzonder weinig is, en illustreert dat het gebied niet frequent door ornithologen bezocht wordt.
Een gebied met een omvang van ca 14 ha., min of meer ingesloten in urbaan gebied, heeft uiteraard
sowieso zijn beperkingen qua avifauna-rijkdom.
Er zijn 21 vogelsoorten waargenomen. Alle (interessante) soorten betreffen bossoorten. Er zijn geen
heidesoorten waargenomen. Het is merkwaardig dat Boompieper nog niet in het gebied is
vastgesteld. Mogelijk is er te veel verstoring voor deze grondbroedende heidevogel.
Een juliwaarneming van Havik valt dan wel buiten de geldige periode voor een territorium, het kan
een aanwijzing zijn dat de soort in de (onmiddellijke) omgeving broedt. Havik past zich recent
immers aan van uitgestrekte naar minder omvangrijke bosgebieden. Heide biedt het ideale
jachtgebied. De aprilwaarneming van Zwarte Specht is opmerkelijk en past wél binnen de geldige
Sovon-broedcodes. Het territorium van de soort is echter omvangrijk zodat de effectieve nestplaats
zich niet noodzakelijk in de Bolloheide bevindt. Minstens fungeert dit heiderelict als foerageerplaats
voor de Zwarte Specht. Een Kruisbekwaarneming in juli past dan weer in het normale doortrek- of
invasiepatroon van die soort en moet niet in verband worden gebracht met een broedgeval.

3.1.3.3.

Wilde bijen, wespen en mieren

Het gebied De Bolloheide werd op 4/08/2013 bezocht door de projectmedewerker. Op diezelfde dag
werd een excursie georganiseerd door de vrijwilligers van de werkgroep Aculea. Tijdens dit bezoek
konden 21 soorten bijen, wespen en mieren aangetroffen worden.
Daarnaast werden verschillende waarnemingen verricht door vrijwilligers en collega’s op andere
data. Dat bracht het totaal op 33 soorten bijen, wespen en mieren voor de Bolloheide.
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Tabel 10: : Overzicht van de aangetroffen wilde bijen, wespen en mieren in Bolloheide

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

04/08/2013

Bijen en Hommels (Apidae)
Donkere wilgenzandbij

Andrena apicata

Zwart-rosse zandbij

Andrena clarkella

Heidezandbij

Andrena fuscipes

Grijze zandbij

Andrena vaga

Kleine harsbij

Anthidiellum strigatum

Honingbij

Apis mellifera

Veldhommel

Bombus lucorum

x

Akkerhommel

Bombus pascuorum

x

Aardhommel

Bombus terrestris

Grote zijdebij

Colletes cunicularius

Heizijdebij

Colletes succinctus

Heideviltbij

Epeolus cruciger

Tronkenbij

Heriades truncorum

x

Gewone geurgroefbij

Lasioglossum albipes

x

Slanke groefbij

Lasioglossum fulvicorne

x

Vroege wespbij

Nomada leucophthalma

Heidewespbij

Nomada rufipes

x

Hedychrum nobile

x

Grote snuittordoder

Cerceris arenaria

x

Geelbuikknoopwesp

Cerceris quadricincta

x

Groefbijendoder

Cerceris rybyensis

x

Gewone vliegendoder

Mellinus arvensis

x

Mimesa equestris

x

Oxybelus bipunctatus

x

Passaloecus eremita

x

Pemphredon montana

x

Tachysphex obscuripennis

x

x
x

Goudwespen (Chrysididae)
Graafwespen (Crabronidae)

Gladde spieswesp

Kakkerlakkendoder
Mieren (Formicidae)
Zwarte wegmier

Lasius niger

Mierwespen (Mutillidae)
Gewone mierwesp

Smicromyrme rufipes

x

Pompilus cinereus

x

Spinnendoders (Pompilidae)
Grijze spinnendoder

Plooivleugelwespen (Vespidae)
Franse veldwesp

Polistes dominula

Hoornaar

Vespa crabro

Duitse wesp

Vespula germanica

x

Naast de waargenomen doelsoorten, zijn hier vooral de aanwezigheid van de graafwespen
Passaloecus eremita en Pemphredon montana vermeldingswaardig. Ook de Donkere
Inventarisatie van heiderelicten
in Vlaams-Brabant

70

wilgenzandbij (Andrena apicata) die in het voorjaar van 2013 door vrijwilligster Chantal
Deschepper aan de soortenlijst werd toegevoegd, is het vermelden waard.
Passaloecus eremita is een kleine zeldzame graafwesp die nestelt in vermolmd hout en bladluizen
als prooi kent. De soort is warmteminnend en heeft een voorkeur voor warme, windvrije bosranden
(Peeters et al., 2004).
Pemphredon montana is een grote en zeer zeldzame graafwesp die nestelt in dood hout en
bladluizen als prooi kent. De soort leeft bij voorkeur in vochtige, koele gebieden in bosranden en
kapvlakten (Peeters et al., 2004).
De Donkere wilgenzandbij kon via de determinatie van foto’s van waargenomen mannetjes en
vrouwtjes in het voorjaar van 2013 aan de soortenlijst toegevoegd worden. Deze zeldzame soort
nestelt ondergronds in zandige gebieden en verzamelt uitsluitend stuifmeel van wilgen. De soort
heeft een voorkeur voor stuifzanden, heide met stuifzanden en kustduinen (Peeters et al., 2012). Ze
werd ook aangetroffen tijdens een onderzoek naar op wilgen gespecialiseerde bijensoorten in enkele
Limburgse heideterreinen (Claes, 2012). De soort staat op de Nederlandse Rode Lijst in de
categorie ‘Kwetsbaar’ (Peeters & Reemer, 2003).

3.1.3.4.

Sprinkhanen en krekels

In de Bolloheide zijn 8 sprinkhaansoorten waargenomen, waarvan drie doelsoorten: Snortikker,
Knopsprietje en Sikkelsprinkhaan. Van alle drie soorten zijn populaties aanwezig, getuige de vrij
hoge aantallen (schattingen), resp. van 50 ex., 100 ex. en 11 ex.
Tabel 11: Overzicht van alle aangetroffen soorten sprinkhanen in de Bolloheide

Nederlandse naam

Rode lijst 2000

Rode lijst 2011

Boomsprinkhaan
Bruine Sprinkhaan
Grote Groene Sabelsprinkhaan
Knopsprietje
Krasser
Ratelaar
Sikkelsprinkhaan
Snortikker
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Libellen

3.1.3.5.

Er zijn 13 libellensoorten bekend van de Bolloheide, een behoorlijk aantal voor een drogeheidegebied zonder waterpartijen. Er zijn geen Rode Lijst soorten waargenomen. Een aantal van de
minder algemene soorten is enkel vóór de projectperiode waargenomen, met name Steenrode
heidelibel (2005), Geelvlekheidelibel (2005), Plasrombout (2009) en Metaalglanslibel (2011). Bruine
glazenmaker is driemaal vastgesteld, in 2005, 2008 en in kader van het project in 2013 (telkens 1
ex).
Tabel 12: Overzicht van alle aangetroffen libellensoorten in Bolloheide

Nederlandse naam
Blauwe Breedscheenjuffer
Blauwe Glazenmaker
Bloedrode Heidelibel
Bruine Glazenmaker
Bruinrode Heidelibel
Geelvlekheidelibel
Grote Keizerlibel
Metaalglanslibel
Plasrombout
Platbuik
Steenrode Heidelibel
Vuurjuffer
Vuurlibel
3.1.3.6.

Wetenschappelijke naam
Platycnemis pennipes
Aeshna cyanea
Sympetrum sanguineum
Aeshna grandis
Sympetrum striolatum
Sympetrum flaveolum
Anax imperator
Somatochlora metallica
Gomphus pulchellus
Libellula depressa
Sympetrum vulgatum
Pyrrhosoma nymphula
Crocothemis erythraea

Rode lijst 2005

Dagvlinders

In de Bolloheide werden tijdens de project periode 13 soorten dagvlinders waargenomen, waaronder
het Hooibeestje, één van de doelsoorten binnen dit project.
Tabel 13: Overzicht van de dagvlinderwaarnemingen in Bolloheide tijdens de projectperiode
Nederlanse naam

Wetenschappelijke naam

#

Landkaartje

Araschnia levana

2

Boomblauwtje

Celastrina argiolus

6

Hooibeestje

Coenonympha pamphilus

1

Oranje luzernevlinder

Colias crocea

1

Eikenpage

Favonius quercus

1

Citroenvlinder

Gonepteryx rhamni

1

Kleine vuurvlinder

Lycaena phlaeas

2

Bruin zandoogje

Maniola jurtina

2

Groot dikkopje

Ochlodes sylvanus

1

Bont zandoogje

Pararge aegeria

1

Groot koolwitje

Pieris brassicae

1

Klein koolwitje

Pieris rapae

2

Icarusblauwtje

Polyommatus icarus

1

Totaal aantal waarnemingen

22

Totaal aantal waargenomen soorten

13
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3.1.3.7.

Nachtvlinders

In de Bolloheide werden nachtvlinderinventarisaties uitgevoerd op 18 juli 2012, 1 mei 2013 en 29
augustus 2013. Daardoor groeide de soortenlijst van het gebied aan van 6 soorten tot 217 soorten.
Het aantal gebruikte vlindervallen varieerde van 5 tot 7.
Van de vijf algemene soorten werden Roodbont heide-uiltje, Gewone heispanner, Grijze heispanner
en Granietuil waargenomen. Enkel Smalvleugeldwergspanner ontbreekt nog op de lijst. Van de
Grijze heispanner is het hoge aantal exemplaren het vermelden waard (tot 200 exemplaren op 1
avond):
Zeldzame heidesoorten werden niet genoteerd, al komt in het gebied wel een diverse
nachtvlinderfauna voor. Wel mag de aanwezigheid van enkele micro-nachtvlinders die typisch zijn
voor zandige biotopen niet onvermeld blijven: Helmgrasmot, Gemsmot en Heidelichtmot. Niet
meteen aan heideterreinen gebonden, maar toch niet algemeen, zijn micro-vlinders als
Puntlijnbladroller en Oranje eikenbladroller.
Van de minder algemene macro-nachtvlinders noteerden we Licht visstaartje, Geelbruine
bandspanner, Splinterstreep, Gevlekte winteruil en Roodkopwinteruil.
Erg goed vertegenwoordigd waren Streepkokerbeertje (100 exemplaren op 1 avond), Eikenlichtmot
(500 ex.) en Slakrups (60 ex. op 1 avond).
Heidelichtmot (Pempelia palumbella)
 Ecologie
De Heidelichtmot is een typische heidesoort die als waardplanten voornamelijk Struikheide
en Dophei gebruikt. De soort vliegt van eind mei tot september met een hoofdvliegtijd van
midden juni tot eind juli.
 Status
Recent werd deze soort in 15 kilometerhokken in Vlaanderen gezien: het betreft dus een
zeldzaamheid.
Helmgrasmot (Anerastia lotella)
 Ecologie
De Helmgrasmot is een soort die voornamelijk gevonden kan worden in kustgebieden, maar
in mindere mate ook in het binnenland op zanderige bodems voorkomt. Als waardplanten
zijn Helm, Buntgras en Hardzwenkgras gekend, waarop de rupsen een zijden kokertje
maken om in te leven. De soort is dus niet gebonden aan heide maar kan hier wel
gemakkelijker aangetroffen worden vermits er vaak een zanderige bodem aanwezig is. De
vliegperiode loopt van eind mei tot eind augustus.
 Status
Deze soort werd de voorbije jaren in 21 Vlaamse kilometerhokken opgemerkt.
Puntlijnbladroller (Phiaris micana)
 Ecologie
Van deze micro-vlinder is de ecologie helaas slecht gekend. De omschrijving van de
waardplanten in de literatuur (‘mossen en kruidachtige planten’) is weinig zeggend.
 Status
In Vlaanderen is deze soort zeer zeldzaam. Het gaat hier om de eerste Vlaamse
waarneming na 1980.
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3.1.4. ’s Hertogenheide, Kloesebos en Eikelberg
3.1.4.1.

Algemeen

De heiderelicten in en om ’s Hertogenheide werden in het verleden al regelmatig bezocht. In totaal
werden via waarnemingen.be 110 soorten doorgegeven, waarvan het overgrote deel vogels (52
soorten). Er werden 8 soorten sprinkhanen en 20 soorten dagvlinders gemeld. Van de
nachtvlindersamenstelling en de bijen- en wespenfauna was nagenoeg niets bekend (Tabel 14).
Door middel van een gebieds- en soortgerichte inventarisatie werd deze lijst aangevuld en kwam het
totaal aantal soorten voor ’s Hertogenheide op 389 en voor Eikelberg op 48.
.

Eikelberg

< 2012
>2012
Totaal

s Hertogenheide

< 2012
>2012
Totaal

3.1.4.2.

aantallen
aantal soorten
aantallen
aantal soorten
aantallen
aantal soorten

203
4
54
1
257
20

11
3
25
6
36
7

0
0
0
0
0
0

11
8
2
1
13
8

73
7
0
0
73
7

aantallen
aantal soorten
aantallen
aantal soorten
aantallen
aantal soorten

1679
13
15157
37
16836
46

548
20
693
22
1241
24

7
4
4
2
11
6

76
13
2609
222
2685
228

431
8
19
7
450
9

7
6
0
0
7
6

Totaal

Vogels

Sprinkhanen en
krekels

Nachtvlinders

Libellen

Dagvlinders

Bijen, wespen en
mieren

Tabel 14: Overzicht van de gemelde aantallen en soorten voor (<2012) en tijdens (>2012) de projectperiode in het gebied 's
Hertogenheide/Kloesebos/Eikelberg

305
28
81
8
386
48

3692 6433
52
110
10469 28951
68
358
14161 35384
76
389

Vogels

Onder de besproken (deel)gebieden spant ’s Hertogenheide de kroon met 75 soorten. Het is een
van de grotere gebieden en dat weerspiegelt zich in de aanwezige soorten. Onder de mogelijke
broedvogels (of tenminste territoriumhoudende soorten) noemen we Wespendief, Havik, Buizerd,
Bosuil en Zwarte Specht. Waarnemingen van IJsvogel kunnen wijzen op een broedgeval. Ook
Wielewaal houdt hier nog stand, elders in Vlaanderen verdwijnt deze soort tegen sneltempo.
Glanskop is veneens aanwezig. Naast Goudhaan komt ook Vuurgoudhaan tot broeden.
Belangrijk in relatie tot het biotoop heide zijn de verschillende paartjes Boompiepers in de ‘s
Hertogenheide.
Het ontbreken van systematisch verzamelde gegevens (slechts 16 waarnemingen in
Waarnemingen;be) maakt een inschatting van de ornithologische waarde van Eikelberg onmogelijk.
Onder de slechts zes waargenomen vogelsoorten in Eikelberg, zien we vier spechtensoorten.
Hieronder ook Zwarte Specht en Kleine bonte specht, soorten met een niet al te grote trefkans. Het
gebrek aan talrijke andere soorten toont vooral aan dat het gebied slechts sporadisch wordt bezocht
door vogelaars, of dat gegevens niet systematisch worden ingevoerd.
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3.1.4.3.

Wilde bijen, wespen en mieren

Het gebied ’s Hertogenheide/Kloesebos/Eikelberg werd op 21/08/2013 bezocht door de
projectmedewerker. Stagiair David De Grave was tevens aanwezig.
’s Hertogenheide/Kloesebos
Tijdens het bezoek aan ’s Hertogenheide en Kloesebos werden 34 soorten bijen, wespen en mieren
waargenomen. Met de aanvullende waarnemingen van vrijwilligers op andere data, komt het totaal
aantal soorten bijen, wespen en mieren in dit gebied op 43.
Tabel 15: Overzicht van de aangetroffen wilde bijen, wespen en mieren in 's Hertogenheide/Kloesebos

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

21/08/2013

Bijen en Hommels (Apidae)
Grasbij

Andrena flavipes

x

Heidezandbij

Andrena fuscipes

x

Honingbij

Apis mellifera

x

Steenhommel

Bombus lapidarius

x

Veldhommel

Bombus lucorum

x

Akkerhommel

Bombus pascuorum

x

Vierkleurige koekoekshommel

Bombus sylvestris

x

Aardhommel

Bombus terrestris

x

Heizijdebij

Colletes succinctus

x

Pluimvoetbij

Dasypoda hirtipes

x

Heideviltbij

Epeolus cruciger

x

Roodpotige groefbij

Halictus rubicundus

x

Berijpte geurgroefbij

Lasioglossum albipes

x

Slanke groefbij

Lasioglossum fulvicorne

x

Matte bandgroefbij

Lasioglossum leucozonium x

Glanzende franjegroefbij

Lasioglossum sabulosum

x

Zesvlekkige groefbij

Lasioglossum sexnotatum

x

Biggenkruidgroefbij

Lasioglossum villosulum

x

Gewone slobkousbij

Macropis europaea

x

Heidewespbij

Nomada rufipes

x

Verscholen dwergbloedbij

Sphecodes marginatus

x

Crabro peltarius

x

Ectemnius continuus

x

Mellinus arvensis

x

Mimesa equestris

x

Philanthus triangulum

x

Ananasgalwesp

Andricus foecundatrix

x

Eikenstuitergalwesp

Cynips longiventris

x

Galappelwesp

Cynips quercusfolii

x

Plaatjesgalwesp

Neuroterus albipes

x

Satijnen knoopjesgal

Neuroterus numismalis

x

Graafwespen (Crabronidae)
Kleine zeefwesp
Gewone vliegendoder
Bijenwolf
Galwespen (Cynipidae)

Mieren (Formicidae)
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Grauwzwarte mier

Formica fusca

Kale rode bosmier

Formica polyctena

Behaarde rode bosmier

Formica rufa

Bloedrode roofmier

Formica sanguinea

Zwarte wegmier

Lasius niger

Bossteekmier

Myrmica ruginodis

Kokermier

Myrmica schencki

Langsteelgraafwespen (Sphecidae)
Ammophila sabulosa

Grote rupsendoder

x

Echte bladwespen (Tenthredinidae)
Tenthredo scrophulariae

Helmkruidbladwesp
Plooivleugelwespen (Vespidae)
Franse veldwesp
Hoornaar

Polistes dominula

x

Symmorphus bifasciatus

x

Vespa crabro
34

Naast de aangetroffen doelsoorten, is hier vooral de vondst van de Glanzende franjegroefbij
(Lasioglossum sabulosum) het vermelden waard. Deze kleine groefbij met opvallende witte
haarbandjes op het achterlijf nestelt ondergronds en komt vooral voor in open, droge gebieden op
zandgrond, onder andere langs heidevelden en in heischrale vegetaties (Peeters et al., 2012).
Volgens Pauly verkiest de soort vooral zandige gebieden (www.atlashymenoptera.be). De soort
werd in 2003 nog niet onderscheiden van de sterk gelijkende Gewone franjegroefbij (Lasioglossum
sexstrigatum) en is daarom nog niet op de Nederlandse Rode Lijst opgenomen (Peeters & Reemer,
2003).
Eikelberg
Tijdens het bezoek aan de Eikelberg werden konden 16 soorten bijen, wespen en mieren
aangetroffen. Daarnaast werden verschillende waarnemingen verricht door vrijwilligers en collega’s
op andere data. Dat bracht het totaal voor de Eikelberg op 18 soorten bijen, wespen en mieren.
.
Tabel 16: Overzicht van de aangetroffen wilde bijen, wespen en mieren op de Eikelberg

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

21/08/2013

Heidezandbij

Andrena fuscipes

x

Honingbij

Apis mellifera

x

Steenhommel

Bombus lapidarius

x

Akkerhommel

Bombus pascuorum

x

Heizandbij

Colletes succinctus

x

Pluimvoetbij

Dasypoda hirtipes

x

Heideviltbij

Epeolus cruciger

x

Gewone viltbij

Epeolus variegatus

Roodpotige groefbij

Halictus rubicundus

x

Parkbronsgroefbij

Halictus tumulorum

x

Gewone geurgroefbij

Lasioglossum calceatum

x

Matte bandgroefbij

Lasioglossum leucozonium

x

Groepjesgroefbij

Lasioglossum malachurum

x

Bijen en Hommels (Apidae)
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Fijngestippelde groefbij

Lasioglossum punctatissimum

x

Heidewespbij

Nomada rufipes

x

Mellinus arvensis

x

Graafwespen (Crabronidae)
Gewone vliegendoder
Mieren (Formicidae)
Glanzende houtmier

Lasius fuliginosus

Plooivleugelwespen (Vespidae)
Franse veldwesp

3.1.4.4.

Polistes dominula

x

Sprinkhanen en krekels

Het gebied is onderzocht op sprinkhanen door Jorg Lambrechts op 10 augustus 2012.
Tabel 17: Overzicht van de aangetroffen sprinkhanen op de Eikelberg en ‘s Hertogenheide

Rode lijst
2000

Rode lijst
2011

Eikelberg

's Hertogenheide

Boomsprinkhaan

x

x

Bruine Sprinkhaan

x

x

Gewoon Doorntje

x

Gouden Sprinkhaan

zeldzaam

Grote Groene Sabelsprinkhaan

x
x

Knopsprietje

x

Krasser
Ratelaar
Rosse sprinkhaan

x

Met uitsterven
bedreigd

Sikkelsprinkhaan

x

x

x

x

x
x

Zuidelijk Spitskopje

x
x

Eikelberg
Er zijn 8 sprinkhaansoorten bekend van de Eikelberg.
Er zijn twee aandachtssoorten vastgesteld: Rosse sprinkhaan en Sikkelsprinkhaan.
De meest bijzondere sprinkhaansoort is de Rosse sprinkhaan. Deze soort is bekend van percelen
langs de Wipstraat, aan de noordrand van het Vlaams natuurreservaat Eikelberg, en is ook al
éénmaal aan de rand van het aanpalend gebied Vorsdonkbos-Turfputten waargenomen.
’s Hertogenheide/Kloesebos
Er zijn 9 sprinkhaansoorten bekend van de ’s Hertogenheide.
Er zijn 1 PPS-soort, Gouden sprinkhaan, en twee aandachtssoorten, Knopsprietje en
Sikkelsprinkhaan, vastgesteld.
Op 10 september 2012 is er één wijfje Gouden sprinkhaan vastgesteld in ’s Hertogenheide.
In het gebied ’s Hertogenheide is dringend natuurbeheer noodzakelijk. De heide is er oud en dicht.
Ten gevolge van verbossing is de oppervlakte heide zeer sterk teruggedrongen. Er is dringend
heideherstel nodig via de omvorming van aanplant.
Zelf een vrij algemene heidesoort als het Knopsprietje staat op de rand van verdwijnen. Enkel op het
zandig paadje konden nog 4 zangposten vastgesteld worden.
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Figuur 55: Centraal in het gebied ’s Hertogenheide ligt een oude, hoge en dichte
struikheidevegetatie. Deze is sterk aan het verbossen. Voor soorten van open plekjes zoals
Knopsprietje is het 5 voor 12, andere zijn mogelijk al verdwenen. Er is dringend heideherstel in de
directe omgeving van dit perceel nodig. 10 augustus 2012. Foto Jorg Lambrechts.

3.1.4.5.

Libellen

Eikelberg
We zagen geen libellen op de Eikelberg en er zijn geen waarnemingen opgenomen in
Waarnemingen.be voor dit gebied.
’s Hertogenheide/Kloesebos
Voor de ’s Hertogenheide zijn er 9 waarnemingen ingevoerd in Waarnemingen.be, van 5
verschillende soorten. Hiervan zijn 2 kenmerkende soorten van vennen (en ven-achtige
waterpartijen), met name Bruine winterjuffer (1 man op 21 augustus 2013 door Jens D’Haeseleer) en
Zwarte heidelibel (1 ex op 18 juni 2008).
Droge heide die beschut gelegen is (lees: omringd door bos) is een erg geschikt jachtterrein voor
libellen. De afwezigheid van ven-achtige waterpartijen waterpartijen werkt uiteraard beperkend op de
potentie voor libellen.
Tabel 18: Overzicht van de aangetroffen libellen op de Eikelberg en de ‘s Hertogenheide

Nederlandse naam
Blauwe Glazenmaker
Bloedrode Heidelibel
Bruine Winterjuffer
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Rode lijst
Wetenschappelijke naam 2005
Aeshna cyanea
Sympetrum sanguineum
Sympecma fusca

‘s Hertogenheide
X
X
X
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Grote Keizerlibel
Paardenbijter
Zwarte Heidelibel
3.1.4.6.

X
X
X

Anax imperator
Aeshna mixta
Sympetrum danae
Dagvlinders

Tijdens de projectperiode werden in ’s Hertogenheide 22 en op de Eikelberg 6 dagvlindersoorten
waargenomen (Tabel 19 en Tabel 20). Er kon geen enkele van de vijf doelsoorten worden
vastgesteld. Desondanks werden in de loop van de projectperiode of eraan voorafgaand (gegevens
in waarnemingen.be vanaf 2005 tot begin projectperiode) in ’s Hertogenheide een aantal bijzondere
dagvlindersoorten waargenomen. Hoewel deze soorten niet echt beschouwd kunnen worden als
echte indicatorsoorten voor heidevegetaties en hierdoor niet geselecteerd werden als doelsoort, zijn
de waarnemingen vermeldenswaardig. De aangetroffen soorten worden besproken.
Tabel 19: Overzicht dagvlinderwaarnemingen tijdens de projectperiode in 's Hertogenheide

Nederlanse naam

Wetenschappelijke naam

#

Dagpauwoog

Aglais io

Kleine vos

Aglais urticae

5

Koevinkje

Aphantopus hyperantus

6

Landkaartje

Araschnia levana

6

Bruin blauwtje

Aricia agestis

2

Boomblauwtje

Celastrina argiolus

Oranje luzernevlinder

Colias crocea

Eikenpage

Favonius quercus

Citroenvlinder

Gonepteryx rhamni

Kleine vuurvlinder

Lycaena phlaeas

Bruin zandoogje

Maniola jurtina

Groot dikkopje

Ochlodes sylvanus

4

Koninginnepage

Papilio machaon

3

Bont zandoogje

Pararge aegeria

22

Groot koolwitje

Pieris brassicae

7

Klein geaderd witje

Pieris napi

2

Klein koolwitje

Pieris rapae

17

Gehakkelde aurelia

Polygonia c-album

42

Icarusblauwtje

Polyommatus icarus

3

Iepenpage

Satyrium w-album

3

Atalanta

Vanessa atalanta

42

Distelvlinder

Vanessa cardui

Totaal aantal waarnemingen

35

27
2
1
10
1
10

7
257

Totaal aantal waargenomen soorten

22

Tabel 20: Overzicht van de dagvlinderwaarnemingen tijdens de projectperiode op de Eikelberg

Nederlanse naam

Wetenschappelijke naam

#

Boomblauwtje

Celastrina argiolus

1

Kleine vuurvlinder

Lycaena phlaeas

1

Bruin zandoogje

Maniola jurtina

1
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Bont zandoogje

Pararge aegeria

1

Klein koolwitje

Pieris rapae

1

Icarusblauwtje

Polyommatus icarus

1

Totaal aantal waarnemingen

6

Totaal aantal waargenomen soorten

6

Keizersmantel
De Keizersmantel wordt in Vlaams-Brabant regelmatig gemeld uit 3 gebieden; het Zoniënwoud,
Meerdaalwoud en het Walenbos. Hiernaast wordt de soort slechts onregelmatig en verspreid
waargenomen, vnl. in het oosten van de provincie (Figuur 57). Opvallend is de door foto’s
bevestigde waarneming van twee Keizersmantels in ’s Hertogenheide op zowel 15 als
16//07/2006. Hoewel het terrein meer en meer dichtgroeit en geschikte locaties voor eiafzet
(viooltjes) schaars worden, vormt de ’s Hertogenheide een potentieel leefgebied voor de soort.

Figuur 56: Keizersmantel lijkt bezig met een opmars in Vlaams-Brabant. Dit exemplaar werd gefotografeerd
langs een mooi ontwikkelde bosrand in het Zoniënwoud (foto:Ilf Jacobs)
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Figuur 57: Waarnemingen van Keizersmantel in Vlaams-Brabant (bron: www.waarnemingen.be).
Hotspots zijn het Walenbos (populatie), Meerdaalwoud en Zoniënwoud.

Iepenpage
De Iepenpage kreeg reeds de nodige aandacht in Vlaams-Brabant. In kader van provinciale
projecten werden spectaculaire resultaten geboekt op vlak van nieuwe verspreidingsgegevens
(Jacobs 2010, Jacobs 2011).

Figuur 58 Verspreiding van Iepenpage in Vlaams-Brabant (bron: www.waarnemingen.be).
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Figuur 59: Detailoverzicht van de waarnemingen van Iepenpage in de onmiddellijke omgeving van ’s Hertogenheide te
Aarschot (bron: www.waarnemingen.be).

Dambordje
Het Dambordje is uitgestorven in Vlaanderen. Er worden echter nog regelmatig zwervers
waargenomen. Het warme jaar 2013 was ook voor Dambordje daardoor een bijzonder jaar. In het
zuidoosten van de provincie Vlaams-Brabant werden twee exemplaren gemeld op verschillende data
en gebieden. In het verleden werd de soort waargenomen binnen één van de projectgebieden, nl. op
04/07/2008 aan de rand van de ’s Hertogenheide in een bloemrijke berm. Ook hier gaat het om een
zwerver en zijn geen verdere indicaties aanwezig dat er een (tijdelijke) populatie aanwezig is/was.

Figuur 60 Waarnemingen van Dambordje in Vlaams-Brabant (bron: www.waarnemingen.be).
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3.1.4.7.

Nachtvlinders

Tijdens de duur van dit project werd de kennis over de nachtvlinderfauna in de ’s Hertogenheide
aanzienlijk verbeterd: de soortenlijst steeg van 19 naar 216 soorten. De vijf algemene doelsoorten
werden allemaal aangetroffen. De inventarisaties gebeurden op 5 juli 2013, 17 en 24 augustus 2013.
Een ware verrassing was de vangst van Gelijnde micro-uil op 5 juli. Dat is een zeer zeldzame soort
met een relatief sterke gebondenheid aan heide. De vlinders worden voornamelijk aangetroffen in
heidegebieden en vochtige loofbossen waar ze Struikhei, Dophei en Tijm als waardplanten
gebruiken. De soort vliegt meestal in één generatie van juni tot augustus, maar soms ook met een
tweede partiele generatie tot in oktober. Van deze soort waren slechts 3 andere recente Vlaamse
vangsten bekend, waarvan één net over de provinciegrens in Engsbergen nabij Averbode.
Op de uiterst zeldzame Gelijnde micro-uil na werden typische zeldzame heidenachtvlinders tijdens
de drie inventarisatiemomenten niet genoteerd, al vinden we in de soortenlijst wel een resem
zeldzaamheden.
Minder algemeen en vaak beter vertegenwoordigd in heidegebieden zijn Licht visstaartje, Berkenorvlinder, Berkenoogspanner. Ook bosbesgebonden soorten zoals Bosbesbruintje en Bosbessnuituil
zijn op Vlaams niveau niet zo algemeen. Van de micro-nachtvlinders is de Heidepistoolmot het
vermelden waard.
Andere schaarse soorten die in dit gebied gezien werden, zijn Zwartstipspanner,
Esdoorntandvlinder, Zesstreepuil, Marmeruil, Bruine sikkeluil, Jota-uil, Heremietuil, Bruine groenuil,
Katwilguiltje en Karmozijnrood weeskind.
Gele uil (Enargia paleacea)
De gele uil is een zeldzame soort van berkenbossen en struwelen, en is dus niet gebonden aan
heide. Waardplanten zijn vooral berk en soms ook ratelpopulier. De vlinders vliegen in één generatie
van half juni tot begin oktober. De Gele uil is de voorbije jaren uit 45 hokken in Vlaanderen gemeld.
Bruine sikkeluil (Laspeyria flexula)
De Bruine sikkeluil is een warmteminnende soort die aan korstmossen gebonden is en bosranden,
open bossen en (de randen van) heidegebieden als leefgebied verkiest. Deze soort was
decennialang nagenoeg verdwenen uit Vlaanderen, op een populatie in de Westhoek na. De
voorbije jaren is de Bruine sikkeluil op tal van plaatsen weer opgedoken, ook in ongeschikte
terreinen. De soort is duidelijk in staat al zwervend grote afstanden af te leggen.

3.1.4.8.

Overige ongewervelden

Op 10 augustus 2012 telden we circa 20 Bastaardzandloopkevers op het smal zandig paadje
doorheen de ’s Hertogenheide. Dit is het allerlaatste zandig plekje in het gebied en -net zoals we
voor Knopsprietje opmerkten- staat de soort dus op verdwijnen indien er geen gerichte maatregelen
plaatsvinden. Het noodzakelijk beheer is het kappen van boomopslag en verwijderen van de
strooisellaag.
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3.1.5. Molenheide
3.1.5.1.

Algemeen

Molenheide was voor de aanvang van het project al een redelijk goed geïnventariseerd gebied (147
soorten). Er waren al 10 soorten sprinkhanen en krekels vastgesteld, 27 soorten dagvlinders, 20
soorten libellen en 22 soorten bijen, wespen en mieren (Tabel 21). Toch werden een aantal typische
heidesoorten (nog) niet aangetroffen. Ook van nachtvlinders was nauwelijks iets bekend. De lijst
werd tijdens de projectperiode d.m.v. van een gebieds- en soortgerichte inventarisatie verder
aangevuld en bracht het totaal op 440 soorten.

Molenheide

< 2012
>2012
Totaal

3.1.5.2.

aantallen
aantal soorten
aantallen
aantal soorten
aantallen
aantal soorten

1343
22
189
39
1532
54

333 524 17
27
20
13
272 683 1268
22
28 250
605 1207 1285
27
29 254

243
10
311
12
554
14

338
55
190
40
528
62

Totaal

Vogels

Sprinkhanen en
krekels

Nachtvlinders

Libellen

Dagvlinders

Bijen, wespen en
mieren

Tabel 21: Overzicht van de gemelde aantallen en soorten voor (<2012) en tijdens (>2012) de
projectperiode in de Molenheide

2798
147
2913
391
5711
440

Vogels

Op de Molenheide werden tijdens de projectperiode 61 vogelsoorten vastgesteld.
Net als in de andere gebieden, domineren de bossoorten op de heidesoorten omdat er een veel
grotere oppervlakte bos dan heide aanwezig is. De enige heidesoort die we aantroffen in de
Molenheide is de Boompieper. Deze is als broedvogel aanwezig met verschillende territoria.
Er zijn tal van interessante bossoorten aanwezig. Wespendief is er in de broedperiode aanwezig en
zowel Sperwer als Havik broeden er met zekerheid. Van nachtelijk geweld vermelden we zowel
Bosuil als Steenuil, minder frequent gespot maar ‘logische’ broedvogel is Houtsnip, een wellicht
overkeken gast ook in de andere heidegebieden. Zwarte Specht is voortdurend aanwezig en met
stellige zekerheid broedvogel. In de bossen treffen we Bonte Vliegenvanger en meerdere Gekraagde
Roodstaarten aan.

3.1.5.3.

Wilde bijen, wespen en mieren

Het gebied Molenheide werd op 11/08/2012 bezocht door de projectmedewerker in het kader van
een wilde-bijencursus. Enkele vrijwilligers van de werkgroep Aculea werden tevens uitgenodigd op
deze excursie. Tijdens het bezoek werden 26 soorten bijen, wespen en mieren aangetroffen.
Daarnaast werden verschillende waarnemingen verricht door vrijwilligers en collega’s op andere data
wat het totaal aantal soorten bijen, wespen en mieren in de Molenheide op 44 bracht.
Tabel 22: Overzicht van de aangetroffen wilde bijen, wespen en mieren in de Molenheide

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

11/08/2012

Bijen en Hommels (Apidae)
Asbij

Andrena cineraria

Heidezandbij

Andrena fuscipes

Vroege zandbij

Andrena praecox
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Grijze zandbij

Andrena vaga

Honingbij

Apis mellifera

x

Gewone koekoekshommel

Bombus campestris

x

Steenhommel

Bombus lapidarius

x

Veldhommel

Bombus lucorum

x

Akkerhommel

Bombus pascuorum

Aardhommel

Bombus terrestris

Heizijdebij

Colletes succinctus

x

Pluimvoetbij

Dasypoda hirtipes

x

Heideviltbij

Epeolus cruciger

x

Gewone viltbij

Epeolus variegatus

x

Tronkenbij

Heriades truncorum

x

Rode maskerbij

Hylaeus variegatus

x

Matte bandgroefbij

Lasioglossum leucozonium

x

Tuinbladsnijder

Megachile centuncularis

x

Heidewespbij

Nomada rufipes

x

Zwartbronzen houtmetselbij

Osmia niveata

x

Kleine roetbij

Panurgus calcaratus

x

Grote bloedbij

Sphecodes albilabris

x

Pantserbloedbij

Sphecodes gibbus

x

Gele tubebij

Stelis signata

x

Goudwespen (Chrysididae)
Gewone goudwesp

Chrysis ignita

Graafwespen (Crabronidae)
Grote wantsendoder

Astata boops

x

Grote snuittordoder

Cerceris arenaria

x

Gewone vliegendoder

Mellinus arvensis

x

Pemphredon lethifer

x

Bijenwolf

Philanthus triangulum

Galwespen (Cynipidae)
Ananasgalwesp

Andricus foecundatrix

Mieren (Formicidae)
Zandmier

Lasius alienus

Glanzende houtmier

Lasius fuliginosus

Bruine renmier

Formica cunicularia

Kale rode bosmier

Formica polyctena

Behaarde rode bosmier

Formica rufa

Bossteekmier

Myrmica ruginodis

Zandsteekmier

Myrmica sabuleti

Spinnendoders (Pompilidae)
Gewone wegwesp

Anoplius viaticus

Langsteelgraafwespen (Sphecidae)
Grote rupsendoder

Ammophila sabulosa

x

Plooivleugelwespen (Vespidae)
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Ancistrocerus nigricornis

x

Franse veldwesp

Polistes dominula

x

Hoornaar

Vespa crabro

Naast de doelsoorten, zijn vooral de vondst van de Zwartbronzen houtmetselbij (Osmia niveata),
Rode maskerbij (Hylaeus variegatus) en de Gele tubebij (Stelis signata) tijdens dit project
vermeldingswaardig.
De Zwartbronzen houtmetselbij is een bovengronds nestelende soort die gespecialiseerd is in het
verzamelen van stuifmeel van composieten, voornamelijk van de subfamilie Carduoideae
(vederdistels) (Peeters et al., 2012). Ze staat op de Nederlandse Rode Lijst in de categorie
‘Bedreigd’ (Peeters & Reemer, 2003).
De Rode maskerbij maakt haar nesten voornamelijk in verlaten bijennesten in de grond. Ze heeft
een sterke voorkeur voor het stuifmeel van Zandblauwtje (Jasione montana) (Peeters et al., 2012).
De soort staat op de Nederlandse Rode Lijst in de categorie ‘Ernstig bedreigd’ (Peeters & Reemer,
2003).
Dé topwaarneming betrof echter een vrouwtje van een Gele tubebij. Deze superzeldzame soort
werd al sinds 1970 niet meer in België waargenomen. Ook in Nederland werd de soort al sinds 1977
niet meer aangetroffen. De Gele tubebij lijkt als twee druppels water op haar gastheer, de Kleine
harsbij (Anthidiellum strigatum). Deze laatste verzamelt hars van dennen om haar broedcellen te
maken. Die bevoorraadt ze met nectar en stuifmeel van rolklaver en andere vlinderbloemigen. Door
de sterke gelijkenis en de verborgen levenswijze is het mogelijk dat de soort gemakkelijk over het
hoofd wordt gezien (Peeters et al., 2012). In de zomer van 2013 werd een waarneming op de
Stabrechtse heide (NL) en in het Mispeldonkreservaat verricht. Ook dit laatste gebied betrof een
heiderelict. Beide Vlaamse waarnemingen werden verricht op gele composieten van de subfamilie
Asteroideae. Onderzoek naar gastheerbroedcellen in de Kalmthoutse heide, het noorden van
Limburg en enkele Vlaams-Brabantse heiderelicten leverde tot nog toe geen nieuwe locaties van de
Gele tubebij op. Intensief speurwerk naar volwassen dieren werd ook al in talloze andere
(heide)gebieden in het oosten van het land verricht, maar voorlopig zonder resultaat
(www.natuurbericht.be/?id=11441). Zonder meer een topwaarneming dus!

Figuur 61: Gele tubebij uit Mispeldonk (foto: Diane Appels)
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3.1.5.4.

Sprinkhanen en krekels

Molenheide is onderzocht op sprinkhanen door Jorg Lambrechts op 18 juli 2013.
Tabel 23: Overzicht van de aangetroffen sprinkhanen in de Molenheide

Nederlandse naam
Blauwvleugelsprinkhaan
Boomsprinkhaan
Bruine Sprinkhaan
Gewoon Doorntje
Gewoon Spitskopje
Grote Groene Sabelsprinkhaan
Knopsprietje
Krasser
Ratelaar
Sikkelsprinkhaan
Snortikker
Zeggendoorntje
Zuidelijk Spitskopje

Wetenschappelijke naam
Oedipoda caerulescens
Meconema thalassinum
Chorthippus brunneus
Tetrix undulata
Conocephalus dorsalis
Tettigonia viridissima
Myrmeleotettix maculatus
Chorthippus parallelus
Chorthippus biguttulus
Phaneroptera falcata
Chorthippus mollis
Tetrix subulata
Conocephalus discolor

Rode lijst
2000
zeldzaam

Rode lijst
2011

kwetsbaar

Van de Molenheide zijn waarnemingen van 13 sprinkhaansoorten ingevoerd in Waarnemingen.be.
Hiervan zijn 3 doelsoorten
Sikkelsprinkhaan.

voor

het

voorliggend

project:

Snortikker,

Knopsprietje

en

Intrigerend is de waarneming van een Blauwvleugelsprinkhaan op 29 augustus 2012 door Jonas
Daens. Dit is namelijk de enige waarneming van deze onmiskenbare soort in het gebied!
De kortst bijzijnde, gekende vindplaatsen volgens Waarnemingen.be zijn enerzijds Averbode Bos en
Heide in oostelijke richting en het spoorwegemplacement van Aarschot in westelijke richting.
Het is evenwel bekend dat zwervende Blauwvleugelsprinkhanen flinke afstanden kunnen
overbruggen.
Snortikker is blijkbaar slechts in lage aantallen aanwezig. We vonden enkel een zangpost op 11
augustus 2012 en 5 zangposten op 1 juni 2011.
Knopsprietje is erg talrijk in het gebied. In de zones met kaal zand, aan de molen, komt de soort
volop voor (vb. meer dan 100 ex op 28 juni 2012). Hoge aantallen vonden we ook in een ‘geïsoleerd
gelegen’ perceel heideherstel verder noordwaarts: daar waren op 18 juli minstens 50 zangposten
aanwezig.
Ook Sikkelsprinkhaan is talrijk, met bijvoorbeeld 10 ex op 11 augustus 2012.
De Boskrekel is bekend van een locatie circa één km ten zuiden van de Molenheide maar niet van
het gebied zelf.
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Figuur 62: Perceel heideherstel door Natuurpunt in het gebied Molenheide. Hier zijn hoge aantallen
Knopsprietje geregistreerd. 18 juli 2013. Foto Jorg Lambrechts.

3.1.5.5.

Libellen

In Molenheide wordt frequent naar libellen gekeken, getuige de 308 libellenwaarnemingen van niet
minder dan 28 verschillende soorten in de databank Waarnemingen.be.
Tabel 24: Overzicht van de aangetroffen libellen in de Molenheide

Nederlandse naam
Azuurwaterjuffer
Blauwe Breedscheenjuffer
Blauwe Glazenmaker
Bloedrode Heidelibel
Bruine Winterjuffer
Bruinrode Heidelibel
Gaffelwaterjuffer
Gewone Oeverlibel
Gewone Pantserjuffer
Grote Keizerlibel
Grote Roodoogjuffer
Houtpantserjuffer
Kleine Roodoogjuffer
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Wetenschappelijke
naam
Coenagrion puella
Platycnemis pennipes
Aeshna cyanea
Sympetrum sanguineum
Sympecma fusca
Sympetrum striolatum
Coenagrion scitulum
Orthetrum cancellatum
Lestes sponsa
Anax imperator
Erythromma najas
Chalcolestes viridis
Erythromma viridulum

Rode lijst 2005
Onvoldoende gekend
88

Koraaljuffer
Lantaarntje
Paardenbijter
Platbuik
Smaragdlibel
Tangpantserjuffer
Tengere Grasjuffer
Tengere Pantserjuffer
Viervlek
Vuurjuffer
Vuurlibel
Watersnuffel
Weidebeekjuffer
Zwarte Heidelibel
Zwervende Pantserjuffer

Ceriagrion tenellum
Ischnura elegans
Aeshna mixta
Libellula depressa
Cordulia aenea
Lestes dryas
Ischnura pumilio
Lestes virens
Libellula quadrimaculata
Pyrrhosoma nymphula
Crocothemis erythraea
Enallagma cyathigerum
Calopteryx splendens
Sympetrum danae
Lestes barbarus

Zeldzaam
Kwetsbaar
Zeldzaam
-

We stelden de aanwezigheid van de PPS-aandachtsoort Tangpantserjuffer vast en tevens 2 overige
doelsoorten, met name Bruine winterjuffer en Koraaljuffer.
Volgens de Rode lijst van 2005 (De Knijf et al. 2006) zijn 24 soorten ‘momenteel niet bedreigd’ en
hebben 4 soorten een andere status:
 Kwetsbaar: Tangpantserjuffer;
 Zeldzaam: Koraaljuffer en Tengere pantserjuffer;
 Onvoldoende gekend: Gaffelwaterjuffer.
De hoge waarde van het gebied voor libellen is zonder twijfel te danken aan het venherstel dat er
plaatsvond in 2005/2006. De meeste libellenwaarnemingen vonden plaats aan dit ven.
De Bruine winterjuffer is op 3 verschillende data waargenomen in 2012 en op 5 data in 2013. De
hoogste aantallen, 12 exemplaren, zijn gezien op 2 juni 2013 (door Diane Appels), waarvan 4
copulae en eiafzet.
De Gaffelwaterjuffer is op 7 verschillende data waargenomen in 2012 en op 2 data in 2013. De
hoogste aantallen, 15 à 20 exemplaren, zijn gezien op 30 juni 2012, waarvan meerdere copulae en
eiafzet. Ook in 2013 zijn 10 exemplaren gezien, op 9 juli.
De Koraaljuffer wordt blijkbaar makkelijk over het hoofd gezien en de aantallen zijn laag. Op 11
augustus 2012 telden we 3 dieren, waarvan 2 in copula. Op 11 juli 2013 vond Jorg Lambrechts na
lang speuren 1 dier en op 27 augustus is er nog eens een exemplaar gezien.
We besluiten dat er een kleine populatie Koraaljuffer aanwezig is.
De meest bijzondere libellensoort aan het ven is de Tangpantserjuffer. De eerste waarneming
dateert van 12 juni 2011 (Marc Herremans). Pas een jaar en een maand later is de soort opnieuw
gezien, op 12 juli 2012 en zijn er niet minder dan 7 ex geteld (Jonas Daens). Op 2 latere data in
2012 is de soort nog bevestigd in lagere aantallen.
In 2013 is de soort opnieuw 3 keer waargenomen: de hoogste aantalen op 9 juli 2013 (9 ex) door
Jonas Daens en nadien nog 2 keer in lagere aantallen onder andere door Jorg Lambrechts.
De soort lijkt oppervlakkig sterk op de Gewone pantserjuffer, wat een aantalsschatting bemoeilijkt.
De Tengere grasjuffer is een kenmerkende pioniersoort die tot eind jaren 90 nog zeldzaam was in
Vlaanderen, maar sinds 2000 zijn er veel meer waarnemingen verricht.
De soort is op 18 juni 2008 voor het eerst vastgesteld aan het ven (door Diane Appels). In 2012
waren er vijf waarnemingen (max 6 ex), in 2013 drie (max 3 ex).
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De Tengere pantserjuffer is in 2012 op 4 verschillende data genoteerd, met maximum 3
exemplaren. In 2013 is er op 2 data telkens 1 individu gezien.
Op 30 juni en 8 september 2012 is telkens één Zwervende pantserjuffer waargenomen.
Vermeldenswaard is zeker ook de aanwezigheid van typische vensoorten als Gewone pantserjuffer
(op 6 data in 2012, max 4 ex; op 4 data in 2013, max 3 ex), Viervlek (max 15 ex in 2008 en 10 ex in
2013), Watersnuffel (ca. 50 ex in 2013) en Zwarte heidelibel (op 4 data in 2012, max 2 ex; op 3
data in 2013, max 3 ex).

Figuur 63 Dit ven in de Molenheide is erg waardevol voor libellen. Er zijn in 2012 en 2013
populaties Tangpantserjuffer, Koraaljuffer, Bruine winterjuffer en Gaffelwaterjuffer vastgesteld en
voorts hoge aantallen van algemene vensoorten als Watersnuffel en Viervlek. 18 juli 2013. Foto
Jorg Lambrechts.
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3.1.5.6.

Dagvlinders

Tijdens de projectperiode werden op de Molenheide 22 dagvlindersoorten waargenomen (Tabel 25).
De aanwezigheid van Bruine eikenpage en Kleine parelmoervlinder is hierbij het vermelden waard.
Tabel 25: Overzicht van de dagvlinderwaarnemingen tijdens de projectperiode in de Molenheide

Nederlanse naam

Wetenschappelijke naam

#

Dagpauwoog

Aglais io

5

Kleine vos

Aglais urticae

1

Oranjetipje

Anthocharis cardamines

1

Koevinkje

Aphantopus hyperantus

7

Landkaartje

Araschnia levana

1

Bruin blauwtje

Aricia agestis

3

Boomblauwtje

Celastrina argiolus

Oranje luzernevlinder

Colias crocea

3

Eikenpage

Favonius quercus

4

Citroenvlinder

Gonepteryx rhamni

Kleine parelmoervlinder

Issoria lathonia

Kleine vuurvlinder

Lycaena phlaeas

14

Bruin zandoogje

Maniola jurtina

11

Groot dikkopje

Ochlodes sylvanus

6

Bont zandoogje

Pararge aegeria

3

Groot koolwitje

Pieris brassicae

3

Klein geaderd witje

Pieris napi

2

Klein koolwitje

Pieris rapae

3

Gehakkelde aurelia

Polygonia c-album

7

Icarusblauwtje

Polyommatus icarus

2

Bruine eikenpage

Satyrium ilicis

Atalanta

Vanessa atalanta

Totaal aantal waarnemingen
Totaal aantal waargenomen soorten

10

23
2

26
8
145
22

Bruine Eikenpage: Behoudseenheid Molenheide
De behoudseenheid Molenheide, als dusdanig gedefineerd in het Soortbeschermingsplan voor deze
soort, vormt het laatste bastion voor de Bruine eikenpage in Vlaams-Brabant. Binnen het gebied
Molenheide is ondanks de beperkte oppervlakte heide een relatief grote populatie aanwezig. De kern
van het leefgebied wordt gevormd door een bijzonder biotoop waarin de combinatie aanwezig is van
droge heide en eikenhakhout. Deze open zone wordt omringd door een boscomplex dat
voornamelijk bestaat uit monotone dennenbestanden. Gericht onderzoek in de winter 2012-2013
resulteerde in het vinden van eitjes over een veel ruimere omgeving.
Het aantal geschikte terreinen is vooralsnog eerder beperkt. In kader van een Life+ project zullen (de
voormalige) open terreinen ingericht worden met aandacht voor de Bruine eikenpage.
Hoewel de soort momenteel wat ‘opgesloten’ lijkt binnen een relatief klein terrein zijn er verschillende
uitbreidingsmogelijkheden, in de eerste plaats naar de Aarschotse Langdonken, de Bosberg en
Rodeberg. De hoofddoelstelling op middellange termijn bestaat uit de kolonisatie van het grote
natuurcomplex Averbode Bos & Heide – Gerhagen waar recent grootschalig heideherstel
plaatsvond.
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De soort blijkt zich reeds voor te planten langs het aanwezige treinspoor. Dit treinspoor heeft een
belangrijke corridorfunctie binnen de behoudseenheid.

Figuur 64: zicht op het leefgebied van Bruine eikenpage in het gebied Molenheide (foto: Ilf Jacobs).

Kleine parelmoervlinder
Na een lange periode waarbij de soort praktisch uitgestorven was in Vlaanderen, kende de Kleine
parelmoervlinder recent een enorme opmars. De huidige Vlaamse bolwerken zijn aanwezig in de
Kempen en in de duingebieden aan de kust. Vanuit deze bronpopulaties zwerft de soort regelmatig
waarbij nieuwe terreinen (tijdelijk) gekoloniseerd (kunnen) worden. In het noordoosten van de
provincie Vlaams-Brabant worden regelmatig Kleine parelmoervlinders waargenomen en zijn ook
hier en daar kleine (en vaak ook tijdelijke) populaties aanwezig op locaties waar voldoende
waardplanten (viooltjes) aanwezig zijn in schrale open terreinen.
Binnen het projectgebied Molenheide werd de soort zowel in 2011 als 2012 waargenomen in de
onmiddellijke omgeving van een klein extensief beheerd akkertje waarop tevens Akker- en
Driekleurige viooltjes aanwezig zijn. Daar in 2012 minstens twee exemplaren op eenzelfde moment
werden waargenomen is in dit gebied hoogstwaarschijnlijk een (tijdelijke) populatie aanwezig.
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Figuur 65: Verspreiding van Kleine parelmoervlinder in Vlaams-Brabant (bron: www.waarnemingen.be).

Figuur 66: Detailoverzicht van de waarnemingen van Kleine parelmoervlinder in Molenheide (bron: www.waarnemingen.be).

3.1.5.7.

Nachtvlinders

Tijdens de duur van het project nam de soortenlijst van het gebied toe van 17 naar 241 soorten
nachtvlinders. Inventarisaties vonden plaats op 21 augustus 2012, 1 juni 2013, 21 juli 2013 en 7
september 2013. Er werd steeds geïnventariseerd met 4 nachtvlindervallen.
Van de vijf heidedoelsoorten werden Granietuil, Roodbont heide-uiltje en Gewone heispanner
genoteerd.
Minder algemene soorten op de lijst zijn Eikenoogspanner, Lichte blokspanner, Licht visstaartje,
Esdoorntandvlinder, Spaanse vlag, Schaaruil, Brede w-uil, Lindegouduil, Katwilguiltje, Heremietuil en
Zesstreepuil.
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Eikenoogspanner (Cyclophora porata)
 Ecologie
Deze soort is strikt gebonden aan Zomereik. Ze staat bekend als een warmteminnende
soort. Net als de Bruine eikenpage heeft ze daarvoor een voorkeur voor niet al te grote
eikjes in een warm (micro)klimaat.
 Status
De Eikenoogspanner is zeldzaam in het hele land. Het verspreidingsgebied is erg
versnipperd, maar omvat vooral de oostelijke helft van Vlaanderen.
Zuidelijke tandvlinder (Drymonia velitaris)
 Ecologie
Net als bovenstaande soort is de Zuidelijke tandvlinder strikt gebonden aan Zomereik. Ook
deze nachtvlinder staat bekend als een warmteminnende soort die vooral open en warme
microhabitats verkiest.
 Status
In Vlaanderen is het areaal van de Zuidelijke tandvlinder erg versnipperd. Ze komt voor in
een beperkt aantal Limburgse gebieden en in enkele regio’s in het noorden van OostBrabant.

3.1.5.8.

Overige ongewervelden

Op 18 juli 2013 zijn zeer hoge aantallen (meer dan 100 ex.) Bastaardzandloopkever geteld op de
zandige paden doorheen de Molenheide.
Ook op een zandig pad langs een apart gelegen heideherstelzone is de soort aanwezig.

Figuur 67: Op de zandige paden in de Molenheide komen grote aantallen Bastaardzandloopkever
(Cicindela hybrida) voor. 18 juli 2013. Foto Jorg Lambrechts.
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3.1.6. Catselt en Prinsenbos
3.1.6.1.

Algemeen

Uit Waarnemingen.be bleek dat het gebied Catselt vrij goed onderzocht was met 81 gemelde
soorten uit Catselt en 120 uit Prinsenbos. De meeste meldingen zijn van libellen (16 soorten) en
dagvlinders (21 soorten). Van sprinkhanen werden er 9 soorten gemeld voorafgaand aan de
projectperiode. Ook hier bleken nachtvlinders en bijen, wespen en mieren weinig onderzochte
soortgroepen. Van ieder werden respectievelijk 2 en 3 soorten gemeld (Tabel 26). De focus van de
inventarisaties in het kader van dit project lag dus voornamelijk op de laatstgenoemde
soortengroepen, waarvan nog weinig bekend was. Tijdens de projectperiode werden in Catselt 34
soorten uit de verzamelgroep bijen, wespen en mieren gemeld en werden 264 nachtvlindersoorten
geïnventariseerd. Voor Prinsenbos waren dat respectievelijk 22 en 133 soorten. Dat bracht het totaal
aantal soorten voor Catselt op 417 en voor Prinsenbos op 284.

Catselt

< 2012
>2012
Totaal

Prinsenbos

< 2012
>2012
Totaal

3.1.6.2.

Totaal

Vogels

Sprinkhanen en
krekels

Nachtvlinders

Libellen

Dagvlinders

Bijen, wespen en
mieren

Tabel 26: Overzicht van de gemelde aantallen en soorten voor (<2012) en tijdens (>2012) de
projectperiode in Catselt en Prinsenbos

aantallen
aantal soorten
aantallen
aantal soorten
aantallen
aantal soorten

31
3
156
34
187
35

132 1202 11
21
16
2
42 2563 2243
9
29 264
174 3765 2254
23
31 265

268
9
236
14
504
15

150
30
119
26
269
48

1794
81
5359
376
7153
417

aantallen
aantal soorten
aantallen
aantal soorten
aantallen
aantal soorten

7
6
43
22
50
28

232
20
33
14
265
20

339
10
91
4
430
11

339
64
143
33
482
74

1006
120
763
213
1769
284

18
9
34
7
52
13

71
11
419
133
490
138

Vogels

Waarnemingen.be geeft voor Catselt waarnemingen van 48 vogelsoorten en voor Prinsenbos van 73
vogelsoorten tijdens de projectperiode.
Qua heidesoorten is het interessant dat Boompieper en Boomleeuwerik waargenomen zijn in
Prinsenbos. Van Boompieper worden jaarlijks territoriumhoudende vogels waargenomen in de
heideherstelzones van Prinsenbos, bijvoorbeeld 2 zangposten 24 mei 2012 door Frank Delbecque
en 2 zangposten door Jorg Lambrechts op 25 mei 2013.
Het heideherstel leidde hier tot nieuwe broedplaatsen van deze soort.
In het Prinsenbos is Boomleeuwerik meermaals vastgesteld. Op 6 december 2009 zijn er 18
pleisterende vogels gezien in de heideherstelzone van Prinsenbos. Op 2 juni 2010 is er een
zangpost vastgesteld op de andere heideherstelzone van Prinsenbos, net in Limburg. Nadien zijn er
echter geen meldingen meer van Boomleeuwerik in het gebied.
Reeds voor aanvang van voorliggend project, op 25 juni 2009, 16 juni 2010 en 15 juni 2011,
brachten Frank Delbecque en Jorg Lambrechts gerichte avondbezoeken om de aanwezigheid van
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Nachtzwaluw in de heideherstelzones te onderzoeken. Daarbij is de soort niet aangetroffen, hoewel
het gebied als erg geschikt wordt ingeschat. Wél zijn er telkens baltsende Houtsnippen vastgesteld.
We hopen dat voor Boomleeuwerik en Nachtzwaluw de nabijheid van Averbode Bos en Heide, waar
deze soorten toenemen, op termijn kan bijdragen tot vestiging in Prinsenbos. Belangrijk is dat in dit
laatstgenoemde gebied de heide kan uitgebreid worden. Indien men de compleet verboste heide
langs de Prinsendreef kan herstellen, worden beide huidige heideherstelzones met elkaar
verbonden.
Daarnaast zijn er ook heel wat interessante bossoorten waargenomen. We bespreken deze enkel
zeer beknopt want ze vielen buiten de scope van het onderzoek.
Bonte Vliegenvanger en Gekraagde Roodstaart zijn aanwezig. Het herstelde ven in Catselt trok met
de talrijke libellen Boomvalken aan, een waarneming in augustus valt binnen de geldige periode en
doet hopen op een broedgeval.
Soorten met grote territoria zoals Havik, Wespendief, Buizerd en Bosuil werden er minstens
territoriumhoudend aangetroffen en van Zwarte Specht werd daadwerkelijk broeden vastgesteld.
De waarneming van Fluiter kan bekeken worden als een uitloper van de broedpopulatie van
Averbode Bos en Heide, het enige bolwerk in de streek. De waarneming van twee Grauwe
Vliegenvangers in begin augustus kan wijzen op een broedgeval. Deze soort kreeg in Vlaanderen
zware klappen. Catselt is overigens de enige van de hier beschreven reeks (deel)gebieden, waar
deze soort werd vastgesteld. Ook de mogelijke aanwezigheid van IJsvogel, Koekoek, Nachtegaal en
Wielewaal als broedvogel, verdient zeker vermelding. Catselt ligt in het verlengde van de trekbaan
die over Averbode Bos en Heide loopt, waardoor allerlei trekvogels gebruik kunnen maken om bij te
tanken.

3.1.6.3.

Bijen, wespen en mieren

De heiderelicten Catselt en Prinsenbos (incl. Dassenaarde) werden op 17/08/2012 bezocht door de
projectmedewerker. Vrijwilliger Koen Vandenberghe van Aculea was tevens aanwezig.
Catselt
Tijdens dit bezoek werden 30 soorten bijen, wespen en mieren aangetroffen. Daarnaast werden
verschillende waarnemingen verricht door vrijwilligers en collega’s op andere data. Dat bracht het
totaal tot nog toe op 33 soorten bijen, wespen en mieren in Catselt.
Tabel 27: Overzicht van de aangetroffen wilde bijen, wespen en mieren in Catselt

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

17/08/2012

Bijen en Hommels (Apidae)
Zwart-rosse zandbij

Andrena clarkella

Grasbij

Andrena flavipes

x

Heidezandbij

Andrena fuscipes

x

Honingbij

Apis mellifera

x

Steenhommel

Bombus lapidarius

x

Veldhommel

Bombus lucorum

x

Akkerhommel

Bombus pascuorum

x

Blauwe ertsbij

Ceratina cyanea

x

Heizijdebij

Colletes succinctus

x

Pluimvoetbij

Dasypoda hirtipes

x

Tronkenbij

Heriades truncorum

x

Berijpte geurgroefbij

Lasioglossum albipes

x

Gewone geurgroefbij

Lasioglossum calceatum

x

Matte bandgroefbij

Lasioglossum leucozonium

x
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Zesvlekkige groefbij

Lasioglossum sexnotatum

x

Glanzende bandgroefbij

Lasioglossum zonulum

x

Gewone slobkousbij

Macropis europaea

x

Groefbijendoder

Cerceris rybyensis

x

Grote zeefwesp

Crabro cribrarius

x

Crossocerus cinxius

x

Ectemnius continuus

x

Ectemnius lapidarius

x

Mellinus arvensis

x

Graafwespen (Crabronidae)

Gewone vliegendoder
Galwespen (Cynipidae)
Gordelgalwesp

Andricus curvator

Ananasgalwesp

Andricus foecundatrix

Eikenstuitergalwesp

Cynips quercusfolii

x

Echte bladwespen (Tenthredinidae)
Tenthredo notha

x

Tenthredo scrophulariae

x

Plooivleugelwespen (Vespidae)
Ancistrocerus trifasciatus

x

Saksische wesp

Dolichovespula saxonica

x

Franse veldwesp

Polistes dominula

x

Hoornaar

Vespa crabro

x

Gewone wesp

Vespula vulgaris

x

Helmkruidbladwesp

Prinsenbos
Tijdens het bezoek aan Prinsenbos werden 19 soorten bijen, wespen en mieren aangetroffen.
Aanvullende gegevens van andere waarnemers op andere data brachten het totaal voor dit gebied
op 28 soorten bijen, wespen en mieren.
Tabel 28: Overzicht van de aangetroffen wilde bijen, wespen en mieren in Prinsenbos

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

17/08/2012

Bijen en Hommels (Apidae)
Honingbij

Apis mellifera

x

Steenhommel

Bombus lapidarius

x

Akkerhommel

Bombus pascuorum

x

Aardhommel

Bombus terrestris

x

Heizijdebij

Colletes succinctus

x

Heideviltbij

Epeolus cruciger

x

Roodpotige groefbij

Halictus rubicundus

x

Parkbronsgroefbij

Halictus tumulorum

x

Tronkenbij

Heriades truncorum

x

Gewone maskerbij

Hylaeus communis

x

Breedbuikgroefbij

Lasioglossum lativentre

x

Matte bandgroefbij

Lasioglossum leucozonium

x

Fijngestippelde groefbij

Lasioglossum punctatissimum x
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Gewone behangersbij

Megachile versicolor

x

Hedychrum nobile

x

Mimesa bruxellensis

x

Philanthus triangulum

x

Goudwespen (Chrysididae)
Graafwespen (Crabronidae)
Bijenwolf
Galwespen (Cynipidae)
Ananasgalwesp

Andricus foecundatrix

Mieren (Formicidae)
Grauwzwarte mier

Formica fusca

Gele weidemier

Lasius flavus

Humusmier

Lasius platythorax

Ruwknoopmier

Myrmica scabrinodis

Mierwespen (Mutillidae)
Gewone mierwesp

Smicromyrme rufipes

Spinnendoders (Pompilidae)
Gewone wegwesp

Anoplius viaticus

x

Plooivleugelwespen (Vespidae)
Saksische wesp

Dolichovespula saxonica

Franse veldwesp

Polistes dominula

Hoornaar

Vespa crabro

Duitse wesp

Vespula germanica

x

Naast de aangetroffen doelsoorten, is vooral de vondst van de Breedbuikgroefbij (Lasioglossum
lativentre) vermeldenswaardig. Deze bij is een kleine donkere groefbij met duidelijke, brede witte
haarvlekken op het achterlijf. De soort is gemakkelijk te verwarren met de Kleine bandgroefbij
(Lasioglossum quadrinotatum). De soort nestelt solitair in zelf gegraven nesten in de bodem. In
Nederland vooral gevonden in kruidenrijke graslanden langs bosranden (Peeters et al., 2012). De
soort staat op de Nederlandse Rode Lijst in de categorie ‘Kwetsbaar’ (Peeters & Reemer, 2003).
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3.1.6.4.

Sprinkhanen en krekels

Catselt is door Jorg Lambrechts onderzocht op sprinkhanen op 10 augustus 2012 en Prinsenbos op
25 mei 2013.
Tabel 29: Overzicht van de aangetroffen sprinkhanen in Prinsenbos

Nederlandse naam
Blauwvleugelsprinkhaan
Boomsprinkhaan
Boskrekel
Bramensprinkhaan
Bruine Sprinkhaan
Gewoon doorntje
Gewoon Spitskopje
Gouden Sprinkhaan
Grote Groene Sabelsprinkhaan
Knopsprietje
Krasser
Ratelaar
Sikkelsprinkhaan
Snortikker
Struiksprinkhaan
Veldkrekel
Zanddoorntje
Zeggendoorntje
Zuidelijk Spitskopje
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Rode lijst
2000
zeldzaam
zeldzaam
zeldzaam
kwetsbaar
zeldzaam
zeldzaam
Kwetsbaar
-

Rode lijst
2011
-

Catselt

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Prinsenbos /
Dassenaarde
x
x
x
x
x

X
x
x
X
X
X
X
X
x

x
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1) Catselt
In het gebied Catselt zijn 15 sprinkhaansoorten waargenomen, waaronder beide PPS doelsoorten,
Veldkrekel en Gouden sprinkhaan, en 4 overige doelsoorten: Snortikker, Knopsprietje,
Sikkelsprinkhaan en Boskrekel.
Meest belangrijk is de populatie Veldkrekel. Op 4 juni 2010 zijn er minstens 30 zangposten geteld
door Frank Vandemeutter, waarvan minstens 20 zangposten in één grasland nabij het kruispunt van
de Reppelsebaan en de Tessenderlobaan.
Het is één van de weinige en (één van) de grootste Vlaams-brabantse populaties.
Wat voor deze soort belangrijk is in het gebied Catselt:
 Primair: Behoud en de ontwikkeling van de droge schrale graslanden;
 Secundair: Heideherstel vanuit naaldhoutaanplant;

Figuur 68 Situering van de waarnemingen van Veldkrekel in Catselt, Prinsenbos en omgeving.
Beide gebieden zijn de grootste bolwerken voor deze soort in Vlaams-Brabant, terwijl ze
vooralsnog ontbreekt in de grote heidecomplexen Averbode Bos en Heide en Gerhagen, net ten
noorden er van in de provincie Limburg.

Het is van cruciaal belang dat de Veldkrekel het gebied Averbode Bos en Heide kan bereiken. Daar
is namelijk een zeer grote oppervlakte voor deze soort erg geschikt terrein ontstaan door
heideherstel en daar is dus uitbouw van een duurzame, op lange termijn op zich zelf staande
populatie mogelijk. Er vond in dat gebied sinds het natuurherstel reeds kolonisatie van andere goede
heide-indicatoren plaats, zoals Blauwvleugelsprinkhaan, die binnen heidegebieden eenzelfde
microhabitatvoorkeur heeft als Veldkrekel (met name open zandige plekjes) en voorts ook
Moerassprinkhaan en Zanddoorntje.
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Kevin Lambeets noteerde op 24 mei 2013 meer dan 10 (en wellicht tientallen) zangposten
Veldkrekel in een grasland in het noordwesten van Catselt, ten oosten van de Vorststraat (pers.
mededeling). Dit is de meest nabijgelegen populatie voor Averbode Bos en Heide. Aanleg van een
open corridor in de naaldbossen ten oosten van recreatiegebied ‘De Vijvers’ is de beste optie opdat
de Veldkrekel spontaan Averbode Bos en Heide kan bereiken (zie Figuur 69).
We bakenden hiervoor een zoekzone af (zie Figuur 69). Deze omvat logischerwijze het gebied
tussen de meest noordelijke (deel)populatie Veldkrekel van Catselt en het meest nabijgelegen
geschikt habitat van Averbode bos en Heide.

Figuur 69: zoekzone voor open natuurverbinding tussen de meest noordelijke vindplaats Veldkrekel
in Catselt en de meest zuidelijke heideherstelzone van Averbode Bos en Heide.

Van de Gouden sprinkhaan noteerden we op 10 augustus 2012 één zingend mannetje. Vermits het
een brachypteer (kort gevleugeld) exemplaar betrof, zal de bronpopulatie op niet al te grote afstand
liggen.
Boskrekel komt op heel wat plekjes voor in het gebied Catselt.
Van Snortikker is in 2004 een flinke populatie beschreven door Koen Berwaerts en op deze plek is
de soort nadien nog (in lagere aantallen) waargenomen.
Van Sikkelsprinkhaan zijn op 30 augustus 2013 niet minder dan 15 ex. samen waargenomen door
Yvon Prinsen.
Knopsprietje is in kader van voorliggend project waargenomen in het kleine droge-heiderelict in het
uiterste noordwesten van gebied Catselt. Verder zuidwaarts is een populatie beschreven door Koen
Berwaerts (30 zp. op 10 september 2004).
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2) Prinsenbos / Dassenaarde
In de twee heideherstelzones van het Prinsenbos (ANB) en het hersteld ven van Dassenaarde
(Natuurpunt vzw) samen zijn 14 sprinkhaansoorten waargenomen.
Veldkrekel is PPS soort en overige doelsoorten zijn Knopsprietje, Sikkelsprinkhaan en Boskrekel.
Prinsenbos maakt deel uit van het Vlaams natuurreservaat Vallei van de Drie Beken. Dit staat
bekend als het meest soortenrijke gebied voor sprinkhanen in de provincie Vlaams-Brabant
(Lambrechts, 2006). Er waren anno 2006 niet minder dan 20 sprinkhaansoorten bekend van het
gebied. Sindsdien zijn er nog minstens vier soorten toegevoegd aan de soortenlijst van het gebied,
waarvan 3 goede indicatorsoorten:
 Zuidelijk spitskopje is inmiddels algemeen in het gebied en in heel Vlaanderen;
 Blauwvleugelsprinkhaan is vastgesteld in kader van voorliggend project: 1 ex. op 17
augustus 2012 in het meest noordelijke van de 2 heideherstelzones van het Prinsenbos
(langs de Heidestraat). We vermoeden dat deze kolonisatie mogelijk is dankzij het
‘Averbode Bos en Heide – effect’ (id est door de sterke toename van de soort aldaar);
 Zanddoorntje is op 8 augustus 2007 vastgesteld langs het ven van Dassenaarde (wat
sensu strictu buiten het VNR ligt);
 Het Wekkertje is waargenomen in deelgebied Schutshagen (Vleugt);
De belangrijkste sprinkhaansoort in de heideherstelzones is de Veldkrekel. Het heideherstel door
ANB heeft de soort hier van het uitsterven behoed. Nadien bouwde de soort hier een grote populatie
op. Op 23 mei 2013 schatten we het aantal zangposten op ca. 50. Het massale krekelgesjirp geeft
het gebied een mediterraan sfeertje.
Vele waarnemers genieten hier van deze soort: immers, 40 van de 66 waarnemingen van
sprinkhanen van Prinsenbos/Dassenaarde betreffen deze soort…
De Gouden sprinkhaan is in 2001 In de Vallei van de Drie Beken ontdekt in de natte ruigtes in de
overstromingszone van de Grote Beek in Schutshagen, op meerdere kms van het Prinsenbos
(Lambrechts & Gabriëls, 2003; Lambrechts, 2006). Ze is bij voorliggend onderzoek niet vastgesteld.
De Snortikker is in 2001 in de Vallei van de Drie Beken waargenomen in lage aantallen in de droge,
matig voedselarme graslanden ten noorden en ten zuiden van de Prinsendreef. Deze zijn anno 2013
omgezet naar raaigras- resp. maisakkers, wat deze soort (en alle andere bewoners van schrale
graslanden) zware klappen heeft gegeven.

Inventarisatie van heiderelicten
in Vlaams-Brabant

102

Figuur 70 Dit perceel was anno 2012 nog een bloemrijk grasland. Bij onderzoek in 2001 zijn hier Veldkrekel en
Snortikker vastgesteld. Anno 2013 is het omgeploegd en ingezaaid met grasland. Dankzij het heideherstel in aanpalend
perceel (door ANB) is Veldkrekel gered van volledige verdwijning uit het gebied. 23 mei 2013. Foto Jorg Lambrechts.
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3.1.6.5.

Libellen

Tabel 30: Overzicht van alle waargenomen libellensoorten in Catselt en Prinsenbos vanaf 2005

Nederlandse naam

Wetenschappelijke
naam

Rode lijst
2005

Catselt

Prinsenbos

Azuurwaterjuffer

Coenagrion puella

-

x

x

Blauwe Breedscheenjuffer

Platycnemis pennipes

-

x

Blauwe Glazenmaker

Aeshna cyanea

-

x

Bloedrode Heidelibel

Sympetrum sanguineum

-

x

Bruine Winterjuffer

Sympecma fusca

-

x

Bruinrode Heidelibel

Sympetrum striolatum

-

x

Gaffelwaterjuffer

Coenagrion scitulum

OG

x

Gevlekte Witsnuitlibel

Leucorrhinia pectoralis

MUB

x

Gewone Oeverlibel

Orthetrum cancellatum

-

x

Gewone Pantserjuffer

Lestes sponsa

-

x

Grote Keizerlibel

Anax imperator

-

x

Grote Roodoogjuffer

Erythromma najas

-

x

Koraaljuffer

Ceriagrion tenellum

Z

x

Lantaarntje

Ischnura elegans

-

x

Noordse Witsnuitlibel

Leucorrhinia rubicunda

K

x

Paardenbijter

Aeshna mixta

-

x

Plasrombout

Gomphus pulchellus

-

Platbuik

Libellula depressa

-

x

Smaragdlibel

Cordulia aenea

-

x

Steenrode Heidelibel

Sympetrum vulgatum

Tangpantserjuffer

Lestes dryas

Tengere Grasjuffer

x
x
x

x

x

x
x

-

x

K

x

x

Ischnura pumilio

-

x

x

Tengere Pantserjuffer

Lestes virens

Z

x

Venwitsnuitlibel

Leucorrhinia dubia

Z

x

Viervlek

Libellula quadrimaculata

-

x

x

Vuurjuffer

Pyrrhosoma nymphula

-

x

x

Vuurlibel

Crocothemis erythraea

-

x

Watersnuffel

Enallagma cyathigerum

Zuidelijke Glazenmaker

Aeshna affinis

Zwarte Heidelibel
Zwervende Pantserjuffer
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x

OG

x

Sympetrum danae

-

x

Lestes barbarus

-

x

x
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1) Catselt
In Catselt wordt frequent naar libellen gekeken, getuige de 202 libellenwaarnemingen van niet
minder dan 30 verschillende soorten in de databank Waarnemingen.be.
We stelden de aanwezigheid van de PPS-aandachtsoort Tangpantserjuffer vast en tevens de 2
overige doelsoorten, met name Bruine winterjuffer en Koraaljuffer.
Volgens de Rode lijst van 2005 (De Knijf et al. 2006) zijn 22 soorten ‘momenteel niet bedreigd’ en
hebben 8 soorten een andere status:
 Met uitsterven bedreigd: Gevlekte witsnuitlibel;
 Kwetsbaar: Noordse witsnuitlibel en Tangpantserjuffer;
 Zeldzaam: Venwitsnuitlibel, Koraaljuffer en Tengere pantserjuffer;
 Onvoldoende gekend: Gaffelwaterjuffer en Zuidelijke glazenmaker;
De hoge waarde van het gebied voor libellen is zonder twijfel te danken aan het venherstel dat er
plaatsvond. De meeste libellenwaarnemingen vonden plaats aan dit ven, en alle hieronder
beschreven waarnemingen betreffen dit ven, tenzij anders vermeld. Bij het terreinbezoek op 10
augustus 2012 zijn er niet minder dan 15 libellensoorten aan het ven waargenomen.

Figuur 71: Het herstelde ven in Catselt. Het is zowel botanisch als voor libellen zeer waardevol. Er
zijn recent 30 libellensoorten vastgesteld waaronder tal van Rode-lijstsoorten. De waarneming van
minstens 4 mannetjes Gevlekte witsnuitlibel is het hoogtepunt, maar ook Noordse witsnuitlibel en
Venwitsnuitlibel zijn vastgesteld. 10 augustus 2012. Foto Jorg Lambrechts.

De meest bijzondere libellensoort is zonder twijfel de Gevlekte witsnuitlibel. Op 8 juni 2012 zijn er
niet minder dan 4 mannetjes gezien door Frank Van de Meutter en 2 dagen later werd dit bevestigd
door Michaël Vandeput die van minstens 4 mogelijk 5 mannetjes spreekt. In 2013 kon de
aanwezigheid van deze soort helaas niet bevestigd worden. Uit de waarnemingen van andere
libellensoorten, bijvoorbeeld Noordse witsnuit en Venwitsnuit, blijkt dat er nochtans wel (intensief)
gezocht is.
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Op dezelfde dag, 8 juni 2012, zag Frank Van de Meutter ook 1 mannetje Noordse witsnuitlibel en 2
dagen later werd telde Michaël Vandeput 2 mannetjes.
Eén jaar later, op 8 juni 2013, telde Jean Rouck niet minder dan 8 mannetjes en 4 vrouwtjes
Noordse witsnuitlibel, zodat er hier sprake is van een populatie.
De Venwitsnuitlibel tenslotte is in 2013 ontdekt aan het ven. Frank Van de Meutter zag 1 mannetje
op 5 juni en 2 mannetjes op 14 juni.
Zeer bijzonder is dat de drie witsnuitlibellen aan hetzelfde ven zijn vastgesteld. Voor Noordse en
Gevlekte witsnuit zijn dit de eerste vindplaatsen voor het Hageland, Venwitsnuit heeft 1 populatie in
Vlaams-Brabant, aan een ven aan de rand van Averbode Bos en Heide, dus vlakbij (Berwaerts &
Vandemeutter 2012).
Van Tangpantserjuffer zijn er niet minder dan 21 waarnemingen verricht aan het ven. De soort is
jaarlijks waargenomen in de periode 2010 – 2013. In 2010 ging het telkens om 1 tot 3 ex, maar in
2011 schatte Frank Van de Meutter het aantal op 25 ex op 17 juni. Michael Vandeput kwam 2 dagen
later al op 35 ex en op 24 juni zelfs tot een schatting van 50 ex. In 2012 is de soort op 4
verschillende data waargenomen, telkens in lage aantallen (2 – 6 ex.). In 2013 is de soort op 4 data
gezien en lagen de gemelde maxima weer hoger, met 25 ex op 14 juni door Frank Van de Meutter.
De Bruine winterjuffer is in 2009 voor het eerst vastgesteld. Toen zag Frank Van de Meutter 13 ex,
waarvan meerdere pas uitgeslopen, op 13 juli en 7 ex op 21 juli.
Op 10 augustus 2012 werd het ven rondom rond zeer grondig onderzocht door Jorg Lambrechts en
zijn 2 vrouwtjes Bruine winterjuffer waargenomen. Op 14 juni 2013 is de aanwezigheid bevestigd
door Frank Van de Meutter (2 ex).
Van Gaffelwaterjuffer liggen er maar 2 waarnemingen voor: 2 mannetjes op 10 juni 2012 en 1
mannetje op 19 juni 2012.
Ook van Koraaljuffer zijn het aantal waarnemingen beperkt, maar is er wel duidelijk een populatie
aanwezig. Michael Vandeput zag op 24 juni 2011 een mannetje en een wijfje, Jorg Lambrechts telde
10 ex bij een grondig onderzoek van het ven in kader van voorliggend project op 10 augustus 2012.
De aanwezigheid in 2013 is bevestigd door Vic Van Dyck: 2 Koraaljuffers op 6 juli.
De waarnemingen van Tengere grasjuffer tonen aan dat er een populatie voorkomt. In 2009 zijn er
namelijk tot 22 exemplaren op 1 dag gezien, waaronder uitsluipende exemplaren. De aantallen in
2012 (max 10 ex) indiceren dat er nog steeds een populatie voorkomt.
De Tengere pantserjuffer is jaarlijks waargenomen aan het ven in de periode 2009 tot 2012. De
hoogste aantallen zijn gemeld in 2010 (20 ex op 14 augustus) en 2011 (6 ex op 17 juni). In 2012 is
de soort enkel waargenomen in kader van voorliggend project, op 10 augustus: na zeer grondig
onderzoek rondom het ven is er één mannetje waargenomen. Diezelfde dag noteerden we wel 3
Tengere pantserjuffer, waarvan 1 copula, in een klein droge-heiderelict aan de noordrand van het
gebied Catselt.
Een aantal soorten, waaronder bepaalde zeldzame soorten, zijn slechts éénmaal waargenomen en
kunnen als zwervers beschouwd worden. Op 14 augustus 2010 zijn er 2 Zuidelijke glazenmakers
waargenomen, op 19 juni 2011 een Zwervende pantserjuffer.
Er zijn vrij hoge aantallen van bepaalde vensoorten genoteerd, zoals Viervlek (ca. 40 ex op 10 juni
2012), Gewone pantserjuffer (ca. 100 ex in juli en augustus 2010) en Watersnuffel (ca. 40 ex op
10 juni 2012). Toch zijn de aantallen Watersnuffel veel lager dan die van Azuurwaterjuffer (ca. 500
ex op 17 juni 2013) wat duidelijk indiceert dat dit een goed gebufferd ven is en geen zuur ven.
Zwarte heidelibel is weinig talrijk: Frank Van de Meutter telde 7 ex op 21 juli 2009, maar nadien is de
soort niet meer vastgesteld uitgezonderd onze projectwaarneming van 1 mannetje op 10 augustus
2012.

Inventarisatie van heiderelicten
in Vlaams-Brabant

106

2) Prinsenbos / Dassenaarde
Ondanks het feit dat dit gebied het recent herstelde ven van Dassenaarde omvat, zijn er maar 31
waarnemingen van libellen ingevoerd in Waarnemingen.be. Dit betekent dat er weinig gericht naar
libellen gekeken is.
Het betreft 13 verschillende libellensoorten, waaronder de PPS-aandachtsoort Tangpantserjuffer en
de doelsoort Bruine winterjuffer.
Het feit dat Bruinrode heidelibel, één van onze talrijkste en meest verspreide libellensoorten, niet is
waargenomen, wijst er ook op dat dit ven (nog) niet diepgaand op libellen is onderzocht.
De Bruine winterjuffer is éénmaal in 2011 waargenomen en éénmaal door ons bij het
terreinbezoek van 25 mei 2013 (een mannetje).
De Gaffelwaterjuffer is waargenomen op 21 juni 2008, één mannetje door Pieter Hendrickx. Dit
betreft de tweede waarneming voor Vlaams-Brabant. Sindsdien is de soort sterk toegenomen.
De Tangpantserjuffer is op 13 juni 2013 waargenomen door Kevin Lambeets en Wout Opdekamp.
Het betrof een mannetje en een wijfje.
De Tengere grasjuffer is éénmaal waargenomen, op 25 mei 2013 in kader van voorliggend project
(een mannetje).

Figuur 72: Zicht op een deel van het herstelde ven van Dassenaarde, vrij kort na het herstel (nl op
8 augustus 2007) tijdens een flora-excursie met Herman Vannerom (op foto). Foto Jorg
Lambrechts.
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Figuur 73: Deze copula Tengere pantserjuffer is op 10 augustus 2012 waargenomen in een klein
droge heide relict langs de Vorststraat. In 2013 waren naar schatting duizenden exemplaren
aanwezig aan de herstelde vennen in het nabijgelegen gebied Averbode Bos en Heide! Foto Jorg
Lambrechts.
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3.1.6.6.

Dagvlinders

Tijdens de dagvlinderinventarisatie in Catselt (Tabel 31) en Prinsenbos (Tabel 32) werden
respectievelijk 9 en 14 dagvlindersoorten waargenomen. Hieronder bevindt zich ook het Hooibeestje,
één van de projectdoelsoorten. De soort is in beide gebieden aangetroffen.
Onze inventarisaties richtten zich op bijzondere soorten en bepaalde algemenere soorten kunnen
dus ontbreken in deze lijst omdat er geen onderzoek tijdens de geschikte periode voor deze soorten
plaatsvond (vb. Groot dikkopje in Catselt).
Tabel 31: Overzicht van de dagvlinderwaarnemingen tijdens de projectperiode in Catselt

Nederlanse naam

Wetenschappelijke naam

#

Hooibeestje

Coenonympha pamphilus

5

Citroenvlinder

Gonepteryx rhamni

7

Bruin zandoogje

Maniola jurtina

7

Koninginnepage

Papilio machaon

1

Bont zandoogje

Pararge aegeria

3

Klein koolwitje

Pieris rapae

1

Icarusblauwtje

Polyommatus icarus

1

Oranje zandoogje

Pyronia tithonus

1

Distelvlinder

Vanessa cardui

Totaal aantal waarnemingen

1
27

Totaal aantal waargenomen soorten

9

Tabel 32: Overzicht van de dagvlinderwaarnemingen tijdens de projectperiode in Prinsenbos

Nederlanse naam

Wetenschappelijke naam

#

Oranjetipje

Anthocharis cardamines

1

Boomblauwtje

Celastrina argiolus

1

Hooibeestje

Coenonympha pamphilus

4

Citroenvlinder

Gonepteryx rhamni

5

Kleine vuurvlinder

Lycaena phlaeas

2

Bruin zandoogje

Maniola jurtina

2

Groot dikkopje

Ochlodes sylvanus

1

Bont zandoogje

Pararge aegeria

5

Groot koolwitje

Pieris brassicae

1

Klein geaderd witje

Pieris napi

1

Klein koolwitje

Pieris rapae

1

Icarusblauwtje

Polyommatus icarus

1

Oranje zandoogje

Pyronia tithonus

2

Atalanta

Vanessa atalanta

1

Totaal aantal waarnemingen

28

Totaal aantal waargenomen soorten

14
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3.1.6.7.

Nachtvlinders

Door middel van twee inventarisaties op 24 juli en 31 augustus 2013 werd de soortenlijst van het
natuurgebied Catselt opgetrokken van 3 naar 247 soorten nachtvlinders. De inventarisatie eind
augustus verliep problematisch door hoge aantallen Hoornaars in de vlindervallen. Het aantal vallen
varieerde van 3 tot 5. Voor het gebied ‘Prinsenbos/Vallei van de Drie Beken’ werden op 11 juni 2013
129 soorten toegevoegd aan de lijst.
In het deelgebied Catselt is de oppervlakte heidevegetatie erg klein en versnipperd. In het
deelgebied Prinsenbos gaat het om grootschalig, recent heideherstel. Hoewel de soortenlijst voor
deze gebieden erg gevarieerd is en een rijtje zeldzaamheden omvat, is het aantal heidesoorten
beperkt. In het deelgebied Prinsenbos werden Smalvleugeldwergspanner en Roodbont heideuiltje, twee van de projectdoelsoorten, genoteerd. Door de timing van de steekproefinventarisatie in
dit gebied is het niet uitgesloten dat ook andere algemene en minder algemene heidesoorten kunnen
voorkomen. Het is precies in deze regio dat interessante tuinwaarnemingen van zeldzame
heidespecialisten gebeurd zijn.
In het deelgebied Catselt werden van de algemene heidedoelsoorten Gewone heispanner,
Granietuil en Smalvleugeldwergspanner genoteerd.
Naast deze heidesoorten werden de volgende minder algemene nachtvlinders waargenomen:
 Catselt: Driekleurige bremkokermot, Appelmolmboorder, Bremkwastje, Grote mosboorder,
Heidepistoolmot,
Grootvlekstippelmot,
Esdoorndwergspanner,
Zwartstipspanner,
Geelpurperen spanner, Donkere wapendrager, Esdoorntandvlinder, Zuidelijke tandvlinder,
Heremietuil, Tweestreepgrasuil, Bruine zwartstipuil en Zesstreepuil.
 Prinsenbos/Vallei van de Drie Beken: Slanke haakbladroller, Breedlijnige kegelbladroller,
Woudbladroller, Meibladroller, Fraaie korrelpalpmot, Satijnstipspanner, Lichte blokspanner,
Teunisbloempijlstaart, Spaanse vlag, Gevlekte pijluil, Brede w-uil en Schaaruil.
Enkele soorten uit deze lijsten verdienen extra aandacht:
Driekleurige bremkokermot (Coleophora saturatella)
 Ecologie
De rups van deze soort leeft in een tot 8mm lange, rommelige koker die uit lapjes is
opgebouwd, op de bremsoorten, voornamelijk Gewone brem.
 Status
Van deze soort zijn uit ons land historische waarnemingen uit ‘Brabant’ bekend, naast
enkele recente vondsten uit de provincie Namen. Kokermotten vormen een moeilijke en niet
zo populaire familie onder de micro-nachtvlinders: de kans bestaat dat deze soort elders
over het hoofd gezien wordt. Op 24 juli werd één exemplaar gevangen op licht: voor
Vlaanderen een toch uitzonderlijke waarneming dus.
Naast deze bremgebonden soorten werd er nog een ‘bremspecialist’ gezien: het Bremkwastje
(Mirificarma mulinella). Ook deze soort wordt op Vlaams niveau als zeer zeldzaam beschouwd. Het
ziet er dus naar uit dat de bremvegetatie langsheen het schrale grasland aan de straat ‘Molenvijver’
ondanks de beperkte oppervlakte toch enkele minder algemene micro-nachtvlinders herbergt.
Esdoorndwergspanner (Eupithecia inturbata)
 Ecologie
Zoals de naam doet vermoeden is deze soort exclusief gebonden aan esdoorn, meer
bepaald Spaanse aak (=Veldesdoorn).
 Status
Dit is in West-Europa een schaarse soort. In Nederland heeft de soort de voorbije twintig
jaar verschillende regio’s (van Zeeland tot Zuid-Limburg) gekoloniseerd. In België was de
soort wel bekend vanop een beperkt aantal Waalse locaties, maar in Vlaanderen was de
soort nog nooit gezien. Deze waarneming te Catselt betreft een eerste melding voor
Vlaanderen.
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Merk op dat we enkele dagen later ook een exemplaar van deze soort vingen in de
Rilroheide te Dworp: een tweede Vlaamse waarneming!
Dwergspanners vormen een weinig populaire groep onder de macro-nachtvlinders, met veel
moeilijk herkenbare soorten –al is deze soort wel in het veld herkenbaar. Mogelijk wordt de
soort hier en daar over het hoofd gezien.
Teunisbloempijlstaart (Proserpina proserpinus)
 Ecologie
De Teunisbloempijlstaart komt voor op kapvlakten, langs bosranden, open plekken en
braakliggende terreinen waar de waardplanten groeien: niet in de eerste plaats
teunisbloemen, maar wel basterdwederiken (Epilobium) waaronder Harig wilgenroosje. De
soort vliegt in mei-juni.
 Status
Deze soort is in een groot deel van West-Europa schaars en werd wellicht daarom
opgenomen in de bijlagen van de Habitatrichtlijn. De voorbije decennia werd de soort vaker
opgemerkt dan voorheen. Van een stevige opmars kan moeilijk gesproken worden: het
voorkomen van de soort in Vlaanderen blijft erg fragmentarisch. Op 11 juni werd één
exemplaar gevangen te Prinsenbos/Asdonk.
Appelmolmboorder (Epicallima formosella)
 Ecologie
Van deze prachtige soort leven de rupsen onder de schors van dood loofhout.
 Status
Hoewel deze soort onmiskenbaar is, liggen van het voorbije decennium slechts een handvol
Vlaamse waarnemingen voor, voornamelijk uit Antwerpen en Limburg. De waarneming te
Catselt betrof de eerste voor de provincie Vlaams-Brabant.

3.1.6.8.

Overige ongewervelden

In Dassenaarde is zowel Groene als Bastaardzandloopkever waargenomen. Groene
zandloopkever zit op de afgeplagde zone nabij het ven en ook in een schraal grasland aan de
parking. Bastaardzandloopkever is gezien op een plekje met kleinschalig heideherstel.
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3.1.7. Rilroheide/Hallerbos
3.1.7.1.

Algemeen

Hoewel Rilroheide voorafgaand aan de projectperiode reeds goed onderzocht bleek op vlak van
paddenstoelen (95 van de in totaal 116 gemelde soorten), was dat voor de overige soortengroepen
waarop we focussen in het kader van dit project niet het geval. Zo waren geen gegevens bekend
van libellen of sprinkhanen en werden van de overige soortengroep slecht zeer lage aantallen
gemeld. Tijdens dit project probeerden we dan ook deze kennislacunes op te vullen door middel van
gebieds- en soortgerichte inventarisaties. Dat bracht het totaal aantal soorten voor het gebied op
307.
Ook de recent herstelde heideterreinen in Hallerbos bleken weinig onderzocht. Ook hier zorgden
gebieds- en soortgerichte inventarisatie voor een toename van de kennis op gebied van fauna in
deze relicten.

Rilroheide

< 2012
>2012
Totaal

Hallerbos

< 2012
>2012
Totaal

Totaal

Vogels

Sprinkhanen en
krekels

Nachtvlinders

Libellen

Dagvlinders

Bijen, wespen en
mieren

Tabel 33:Overzicht van de gemelde aantallen en soorten voor (<2012) en tijdens (>2012) de
projectperiode in Rilroheide en Hallerbos

aantallen
aantal soorten
aantallen
aantal soorten
aantallen
aantal soorten

1
1
26
10
27
11

4
2
33
5
37
6

0
0
0
0
0
0

10
1
2758
281
2768
281

0
0
1
1
1
1

2
2
10
7
12
8

17
6
2828
304
2845
307

aantallen
aantal soorten
aantallen
aantal soorten
aantallen
aantal soorten

0
0
152
20
152
20

27
8
17
9
44
14

2
1
1
1
3
2

6
4
1890
85
1896
88

181
10
49
8
230
10

1
1
44
13
45
14

217
24
2153
136
2370
148
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3.1.7.2.

Vogels

In de deelgebieden Rilroheide en Hallerbos werden respectievelijk 8 en 14 vogelsoorten
waargenomen.
In de heideherstelzones van Hallerbos verwachtten we Boompieper als broedvogel. Maar de enige
waarneming die voorlegt, betreft die van 25 september 2013 wat wellicht een doortrekker was.
Mogelijk broedt de soort hier maar worden de waarnemingen niet ingevoerd in Wn.be.
Uiteraard zijn in dit grote oud-bosgebied wel tal van kenmerkende bossoorten waargenomen,, die
hoge verwachtingen stellen aan hun broedgebied, zoals Havik, Wespendief, Buizerd, Zwarte specht
en Kleine Bonte Specht.
Naargelang het beperkt aantal soorten in Rilroheide weerspiegelen de aanwezigheid van Bosuil,
Sperwer en Zwarte Specht zekere kwaliteiten. De waarnemingen van pleisterende Kruisbekken in
april en juni zijn merkwaardig en verdacht in die periode.

Figuur 74: Reptielen behoorden niet tot de te inventariseren groepen. Deze foto illustreert het feit
dat reptielen - net als amfibieën - extreem gevoelig zijn voor versnippering van leefgebieden door
verharde wegen. Deze Levendbarende hagedis viel als verkeersslachtoffer op de rustige straat
Vroenenbos ter hoogte van de heideherstelzone. 25 september 2013. Foto Jorg Lambrechts.
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3.1.7.3.

Bijen, wespen en mieren

De heiderelicten van Rilroheide en Hallerbos werden op 15/08/2013 bezocht door de
projectmedewerker. Stagiair David De Grave was tevens aanwezig.
Rilroheide
Tijdens het bezoek aan Rilroheide werden 12 soorten bijen, wespen en mieren aangetroffen.
Bijkomende gegevens van andere waarnemers brachten het totaal voor dit gebied tot nu toe op 14
soorten bijen, wespen en mieren.
Tabel 34: Overzicht van de aangetroffen wilde bijen, wespen en mieren in Rilroheide

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

15/08/2013

Bijen en Hommels (Apidae)
Wimperflankzandbij

Andrena dorsata

x

Steenhommel

Bombus lapidarius

x

Veldhommel

Bombus lucorum

x

Akkerhommel

Bombus pascuorum

x

Aardhommel

Bombus terrestris

x

Grote koekoekshommel

Bombus vestalis

x

Tronkenbij

Heriades truncorum

Berijpte geurgroefbij

Lasioglossum albipes

x

Gewone geurgroefbij

Lasioglossum calceatum

x

Matte bandgroefbij

Lasioglossum leucozonium

x

Langkopsmaragdgroefbij

Lasioglossum morio

x

Biggenkruidgroefbij

Lasioglossum villosulum

x

Gorytes fallax

x

Graafwespen (Crabronidae)
Plooivleugelwespen (Vespidae)
Hoornaar

Vespa crabro

Met betrekking tot de Rilroheide is vooral de vondst van cicadendoder Gorytes fallax
vermeldenswaardig. Gorytes fallax is een middelgrote, zeldzame graafwesp. De soort bewoont
warme zand- en lössbiotopen met spaarzame begroeiing. Over de levenswijze is niets bekend
(Peeters et al., 2004).
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Hallerbos
Tijdens het bezoek aan Hallerbos werden 17 soorten bijen, wespen en mieren aangetroffen.
Daarnaast werden verschillende waarnemingen verricht door vrijwilligers en collega’s op andere
data. Zo kwam het totaal aantal soorten bijen, wespen en mieren voor Hallerbos op 20.
Tabel 35: Overzicht van de aangetroffen wilde bijen, wespen en mieren in Hallerbos

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

15/08/2013

Bijen en Hommels (Apidae)
Zwart-rosse zandbij

Andrena clarkella

Heidezandbij

Andrena fuscipes

x

Honingbij

Apis mellifera

x

Steenhommel

Bombus lapidarius

x

Veldhommel

Bombus lucorum

x

Akkerhommel

Bombus pascuorum

x

Vierkleurige koekoekshommel Bombus sylvestris

x

Aardhommel

Bombus terrestris

x

Heizijdebij

Colletes succinctus

x

Roodpotige groefbij

Halictus rubicundus

x

Berijpte geurgroefbij

Lasioglossum albipes

x

Breedbuikgroefbij

Lasioglossum lativentre

x

Fijngestippelde groefbij

Lasioglossum punctatissimum

x

Gewone franjegroefbij

Lasioglossum sexstrigatum

x

Gewone dwergbloedbij

Sphecodes miniatus

x

Schoffelbloedbij

Sphecodes pellucidus

x

Geelbuikknoopwesp

Cerceris quadricincta

x

Groefbijendoder

Cerceris rybyensis

x

Gewone vliegendoder

Mellinus arvensis

Graafwespen (Crabronidae)

Plooivleugelwespen (Vespidae)
Hoornaar

Vespa crabro

Naast de aangetroffen doelsoorten, is vooral de vondst van de Breedbuikgroefbij (Lasioglossum
lativentre) en de zeldzame graafwesp Geelbuikknoopwesp (Cerceris quadricincta)
vermeldingswaardig.
De Breedbuikgroefbij is een kleine donkere groefbij met duidelijke, brede witte haarvlekken op het
achterlijf. De soort is gemakkelijk te verwarren met de Kleine bandgroefbij (Lasioglossum
quadrinotatum).De soort nestelt solitair in zelf gegraven nesten in de bodem. In Nederland vooral
gevonden in kruidenrijke graslanden langs bosranden (Peeters et al., 2012). De soort staat op de
Nederlandse Rode Lijst in de categorie ‘Kwetsbaar’ (Peeters & Reemer, 2003).
De Geelbuikknoopwesp is een middelgrote knoopwesp die als prooi snuitkevers van de genera
Apion, Bruchus, Polydrosus en Sitona vangt. De soort is warmteminnend en heeft een voorkeur voor
droge, zanderige biotopen. Nesten worden gegraven in stevige grond zoals leemachtig zand, leem
en löss, gewoonlijk tussen de begroeiing (Peeters et al., 2004).
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3.1.7.4.

Sprinkhanen en krekels

Het heideherstelgebied in Hallerbos is op sprinkhanen onderzocht door Jorg Lambrechts op 25
september 2013.
Tabel 36: Overzicht van de aangetroffen sprinkhanen in Hallerbos

Bramensprinkhaan
Bruine Sprinkhaan
Gewoon Doorntje
Grote Groene Sabelsprinkhaan
Knopsprietje
Krasser
Ratelaar
Sikkelsprinkhaan
Zeggendoorntje
Zuidelijk Spitskopje

Pholidoptera griseoaptera
Chorthippus brunneus
Tetrix undulata
Tettigonia viridissima
Myrmeleotettix maculatus
Chorthippus parallelus
Chorthippus biguttulus
Phaneroptera falcata
Tetrix subulata
Conocephalus discolor

Rode lijst
2000
-

Rode lijst 2011
-

Er zijn 10 sprinkhaansoorten waargenomen in de heideherstelzones van Hallerbos, waarvan 2
aandachtssoorten: Knopsprietje en Sikkelsprinkhaan.
In het gebiedje Rilroheide is daarenboven nog een elfde soort waargenomen, het Gewoon
spitskopje.
Knopsprietje is – in overeenstemming met de gekende habitatvoorkeur- vooral talrijk op de zandige
veldweg centraal in de heidezone van Hallerbos en in de schaars begroeide zones vlaklangs dit
wegje.

3.1.7.5.

Libellen

Voor de heideherstelzone van Hallerbos liggen slechts 2 libellenwaarnemingen voor, Paardenbijter
en Vuurjuffer. In Rilroheide werd tot op heden geen enkele libel gemeld.
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3.1.7.6.

Dagvlinders

Tijdens de projectperiode werden in Rilroheide en Hallerbos respectievelijk 5 en 9 dagvlindersoorten
waargenomen. Hieronder geen enkele van de vijf projectdoelsoorten.
Tabel 37: Overzicht van de dagvlinderwaarnemingen tijdens de projectperiode in Rilroheide

Nederlanse naam

Wetenschappelijke naam

#

Oranje luzernevlinder

Colias crocea

1

Bruin zandoogje

Maniola jurtina

2

Groot dikkopje

Ochlodes sylvanus

1

Oranje zandoogje

Pyronia tithonus

2

Distelvlinder

Vanessa cardui

1

Totaal aantal waarnemingen

7

Totaal aantal waargenomen soorten

5

Tabel 38: Overzicht van de dagvlinderwaarnemingen tijdens de projectperiode in Hallerbos

Nederlanse naam

Wetenschappelijke naam

#

Kleine vos

Aglais urticae

1

Boomblauwtje

Celastrina argiolus

1

Oranje luzernevlinder

Colias crocea

1

Kleine vuurvlinder

Lycaena phlaeas

2

Bont zandoogje

Pararge aegeria

1

Klein koolwitje

Pieris rapae

1

Icarusblauwtje

Polyommatus icarus

1

Oranje zandoogje

Pyronia tithonus

1

Atalanta

Vanessa atalanta

1

Totaal aantal waarnemingen
Totaal aantal waargenomen soorten
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3.1.7.7.

Nachtvlinders

Dankzij de inventarisaties op 3 data (18 juni, 26 juni en 4 september) kon de nachtvlinderlijst van dit
gebied aangroeien van 1 soort tot 287 soorten. Gezien de beperkte oppervlakte heidevegetatie in dit
gebied waren de verwachten op vlak van heidesoorten niet hoog gespannen. Desondanks werden
nog enkele heidegebonden soorten genoteerd, waarvan de kans hoog is dat ze uit de nabijgelegen
heiderelicten in het Hallerbos afkomstig zijn. Een inventarisatie bij zo’n heiderelict op 4 september
leverde 80 soorten nachtvlinders op.
Van de algemene heidedoelsoorten werden in de Rilroheide en het Hallerbos enkel Granietuil en
Smalvleugeldwergspanner waargenomen. Van Roodbont heide-uiltje, Grijze heispanner en
Gewone heispanner zijn hier wellicht geen populaties aanwezig.
Wat wel in de lijn van de verwachtingen lag, is dat deze inventarisaties een waaier aan zeldzame tot
zeer zeldzame soorten uit de bossfeer opleverden. Het lijstje van minder algemene soorten is lang:
Kleine slakrups, Kruidkersmot, Gevorkte mot, Donkere kuifbladroller, Panterspitskopmot,
Frambozenpalpmot,
Dennenbandspanner,
Zwartstipspanner,
Grote
vierbandspanner,
Koekoeksbloemspanner,
Geelblad,
Zwarte-w-vlinder,
Esdoorndwergspanner,
Kruiskruiddwergspanner, Brummelspanner, Tweekleurige tandvlinder, Esdoorntandvlinder,
Beukentandvlinder, Elzenuil, Schaaruil, Gele uil, Heremietuil, Varenuil, Donkere jota-uil en
Paddenstoeluil.
Specifiek voor het Hallerbos vermelden we Haagrolmot, Dennenbandspanner en Eiken-orvlinder.
De inventarisatie op 4 september viel er middenin de piek van de tweede generatie van Gele
oogspanner, een beukgebonden soort waarvan minstens 550 exemplaren in de vlindervallen
belandden.
De meest interessante soorten worden hieronder beknopt besproken.
Varenuil (Callopistria juventina)
 Ecologie
De varenuil is een zeer zeldzame soort zonder gebondenheid aan heide. De vlinders zijn
aan te treffen in bossen met adelaarsvaren die als waardplant wordt gebruikt. De vliegtijd
loopt van eind juni tot eind juli en de vlinders vliegen in één generatie.
 Status
Zeer zeldzaam. De voorbije jaren werd deze soort in Vlaanderen in
amper 3
kilometerhokken gemeld. Uit het Hallerbos liggen historische waarnemingen uit de jaren
1950 voor. Nadien was de Varenuil er niet meer waargenomen… De waarneming van 3
exemplaren op 26 juli (op het einde van de vliegperiode) geeft aan dat de populatie van
weleer wellicht nog steeds aanwezig is.
Dennenbandspanner (Pungeleria capreolaria)
 Ecologie
Zoals de naam doet vermoeden is dit een naaldbossoort die vliegt van juni tot september.
 Status
Nieuwkomer: deze soort werd in 2006 een eerste maal in Vlaanderen genoteerd. Het betrof
zonder twijfel een zwerver: de Dennenbandspanner is in staat grote afstanden af te leggen.
De waarnemingen tijdens deze inventarisatie, met name de 7 exemplaren die op 4
september gezien werden, wijzen erop dat een populatie in het Hallerbos aanwezig is. Ook
aan de oostzijde van Brussel (Tervuren) is dat reeds het geval.
Tweekleurige tandvlinder (Leucodonta bicoloria)
 Ecologie
De tweekleurige tandvlinder is een zeldzame soort die niet gebonden is aan heide. Zijn
habitat bestaat uit bossen met volgroeide berken die de soort als waardplant gebruikt. De
vliegtijd loopt van eind april tot eind juli in één generatie.
 Status
Ondanks de algemeen voorkomende waardplant is de Tweekleurige tandvlinder zeer
zeldzaam in Vlaanderen. Op enkele gekende vliegplaatsen in de Kempen na is deze soort
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historisch gekend uit de omgeving rond Brussel, waar zij ondermeer in Tervuren gemeld
werd.
Haagrolmot (Roeslerstammia erxlebella)
 Ecologie
Deze mineermot is gebonden aan esdoorn, berk en linde.
 Status
Zeer zeldzaam. Van deze soort is een historische melding uit de provincie Namen gekend;
recent werd ze ontdekt in de provincie Henegouwen. In juli 2013 werd één exemplaar
gevangen in Gent: dit was de eerste waarneming voor Vlaanderen. Tijdens de inventarisatie
op 4 september werden 6 exemplaren gevangen in het Hallerbos.
Elzenuil (Acronicta alni)
 Ecologie
In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is de Elzenuil niet strikt aan els gebonden,
maar kan de rups zich ook voeden met loof van andere bomen, zoals berk en iep. Deze
soort komt vooral voor in vochtige bossen en vliegt in één generatie van begin mei tot begin
juli.
 Status
Op Vlaams niveau een zeer zeldzame soort, die echter iets algemener is in Vlaams-Brabant.
De Elzenuil werd dan ook opgenomen op de lijst van PPS-soorten. In de Rilroheide
gevangen op 18 juni.
Gelijnde grasuil (Tholera decimalis)
 Ecologie
De rups leeft van diverse harde grassen, waaronder Borstelgras. Heischrale graslanden
vormen het optimale leefgebied.
 Status
Op Vlaams niveau niet echt zeldzaam, maar wel een indicator voor waardevolle graslanden.
De vangst van 8 exemplaren aan de Rilroheide op 4 september geeft de potenties van dit
grasland aan.
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3.1.7.8.

Overige ongewervelden

Op 25 september 2013 zijn zowel Groene als Bastaardzandloopkever aangetroffen in de
heideherstelzone van het Hallerbos. De Bastaardzandloopkever, die een uitgesproken voorkeur
voor los zand heeft, is in erg hoge dichtheden (ca. 40 ex op 2 zandige plekjes) aangetroffen. De
aantallen Groene zandloopkever waren lager (10 tal ex).

Figuur 75: Op deze kale zandige plek op een onverhard pad in de heideherstelzone van Hallerbos
zijn hoge dichtheden Bastaardzandloopkever aanwezig evenals nesten van solitaire bijen. 25
september 2013. Foto Jorg Lambrechts.
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3.2. Soortgerichte inventarisatie
3.2.1. Vogels
3.2.1.1.

Boomleeuwerik

Er vond in de onderzochte gebieden geen enkele waarneming van Boomleeuwerik plaats tijdens de
projectperiode.
De soort is vóórdien wel waargenomen in de 2 heideherstelzones van het Prinsenbos, maar op het
Vlaams-Brabants deel enkel in de winter.
Een zangpost in volle broedperiode is gezien in 2010 in de heideherstelzone langs de Heidestraat,
net in Limburg.

3.2.1.2.

Nachtzwaluw

Nachtzwaluw werd tijdens geen enkele van de inventarisaties aangetroffen in de projectgebieden.
De heideherstelzones in Prinsenbos lijken nochtans erg geschikt voor de soort. Ook in Catselt zijn er
wellicht kansen bij omvorming van naaldhout naar (boom)heide. Nachtzwaluw is recent terug in het
nabijgelegen Averbode Bos en Heide vastgesteld als broedvogel en dit verhoogt de kansen op
kolonisatie aanzienlijk.
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3.2.2. Wilde bijen
3.2.2.1.

Heidezandbij

Tijdens de projectperiode kon de aanwezigheid van de Heidezandbij in de geselecteerde gebieden
Bolloheide, Catselt, Eikelberg, Hallerbos, Kruisheide, Molenheide, Pommelsven en ’s Hertogenheide
vastgesteld worden.
Het voorkomen in het geïsoleerd gelegen heidegebied in Hallerbos is bijzonder.
De soort bleek afwezig te zijn in de Rilroheide en in het Prinsenbos/Dassenaarde. Een mogelijke
verklaring hiervoor is dat deze gebieden (nog) te weinig Struikheideplanten bevatten om een
populatie Heidezandbijen te ondersteunen. De Heidezandbij is immers een bijensoort die heel sterk
afhankelijk is van het stuifmeel van Struikheide voor het grootbrengen van haar nakomelingen. In de
Rilroheide beperkt het aantal Struikheideplanten zich voorlopig tot een 20-tal en deze komen
nauwelijks tot bloeien door overbegrazing. In het Prinsenbos/Dassenaarde werd dan weer pas vrij
recent aan heideherstel gedaan waardoor de Heidezandbijen waarschijnlijk de weg naar dit
heidegebied nog niet (terug)gevonden hebben. De soort is wel aanwezig in het nabijgelegen Catselt,
dus de kans op (her)kolonisatie is bijzonder hoog.
Daarnaast is de soort bekend van de volgende gebieden in de provincie Vlaams-Brabant:
Keerbergen-Meerzone, Wezemaal-Beninksberg en Hoeleden-Heibossen. In dit laatstgenoemde
gebied vond vrij recent heideherstel plaats en de vondst van de soort aldaar is erg bijzonder te
noemen, daar het ten opzichte van andere heidegebieden relatief geïsoleerd gelegen is.

Figuur 76: Verspreiding van Heidezandbij in Vlaams-Brabant (bron: waarnemingen.be).
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3.2.2.2.

Heizijdebij

Tijdens de projectperiode kon de aanwezigheid van de Heizijdebij in de geselecteerde gebieden
Bolloheide,
Catselt,
Eikelberg,
Hallerbos,
Kruisheide,
Molenheide,
Pommelsven,
Prinsenbos/Dassenaarde en ’s Hertogenheide vastgesteld worden.
Het voorkomen in het geïsoleerd gelegen heidegebied in Hallerbos is bijzonder.
De soort bleek enkel afwezig te zijn in de Rilroheide. Ze lijkt op basis hiervan iets minder gevoelig te
zijn dan de Heidezandbij voor fragmentatie en lijkt zich iets beter in stand te houden in kleine relicten
en/of nieuwe gebieden sneller te koloniseren dan de Heidezandbij. Een mogelijke verklaring
hiervoor is dat de Heizijdebij iets minder afhankelijk is van het stuifmeel van Struikheide voor het
grootbrengen van haar nakomelingen. Mogelijk stapt zij af en toe over op het stuifmeel van andere
planten en kan ze zo gebruik maken van meer stapstenen bij de (her)kolonisatie van nieuwe
gebieden en kan ze zich daarom beter in stand houden in kleine heiderelicten.
Daarnaast werd de soort ook nog in volgende gebieden in de provincie Vlaams-Brabant
aangetroffen: Wezemaal–Beninksberg en Rotselaar-Middelberg.

Figuur 77: Verspreiding van Heizijdebij Vlaams-Brabant (bron: waarnemingen.be).
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3.2.2.3.

Heidewespbij

Tijdens de projectperiode kon de aanwezigheid van de Heideviltbij in de geselecteerde gebieden
Bolloheide, Eikelberg, Kruisheide, Molenheide, Pommelsven en ’s Hertogenheide vastgesteld
worden.
De soort bleek afwezig te zijn in Catselt en in het Hallerbos, ondanks de aanwezigheid van de
gastheer Heidezandbij. Vermoedelijk zijn de populaties van deze gastheer ontoereikend voor het
lokaal voorkomen van de Heidewespbij.
Verder bleek de soort ook afwezig te zijn in de gebieden Prinsenbos/Dassenaarde en Rilroheide. Dit
is logisch aangezien in deze gebieden de gastheer Heidezandbij niet aanwezig is. Zonder deze
hoofdgastheer heeft de Heidewespbij sowieso geen kans op overleven. De andere mogelijke
gastheer, de Kruiskruidzandbij, was ook afwezig in bovenstaande gebieden.
Daarnaast werd de soort ook nog in volgende gebieden in de provincie Vlaams-Brabant
aangetroffen: Wezemaal–Beninksberg, Hoeleden-Heibossen en Werchter.
De vondst van de soort in het ten opzichte van andere heidegebieden relatief geïsoleerd gelegen
gebied Heibossen is erg bijzonder te noemen.

Figuur 78: Verspreiding van Heidewespbij in Vlaams-Brabant (bron: waarnemingen.be).
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3.2.2.4.

Heideviltbij

Tijdens de projectperiode kon de aanwezigheid van de Heideviltbij in de geselecteerde gebieden
Bolloheide, Eikelberg, Molenheide, Pommelsven, Prinsenbos/Dassenaarde en ’s Hertogenheide
vastgesteld worden.
De soort bleek afwezig te zijn in Catselt, Hallerbos en Kruisheide, ondanks de aanwezigheid van de
gastheer Heizijdebij. Vermoedelijk zijn de populaties van deze gastheer ontoereikend voor het lokaal
voorkomen van de Heideviltbij. De Heideviltbij lijkt het hierdoor gevoeliger voor versnippering, terwijl
de hoofdgastheer, de Heizijdebij, net minder vatbaar lijkt voor versnippering.
Verder bleek de soort ook afwezig te zijn in de Rilroheide. Dit is logisch aangezien de gastheer
Heizijdebij hier niet aanwezig is. Zonder deze hoofdgastheer heeft de Heideviltbij sowieso geen kans
op overleven. De andere mogelijke gastheer, de Donkere zijdebij, was ook afwezig in bovenstaand
gebied.
De soort werd enkel in de provincie Vlaams-Brabant tot nu toe enkel in de geselecteerde
projectgebieden aangetroffen.

Figuur 79: Verspreiding van Heideviltbij in Vlaams-Brabant (bron: waarnemingen.be).

3.2.2.5.

Viltige groefbij

Tijdens de projectperiode kon de aanwezigheid van de Viltige groefbij in geen enkele van de
geselecteerde gebieden vastgesteld worden. Ook in de rest van de provincie Vlaams-Brabant werd
de soort tot nu toe niet waargenomen.
Hoewel de soort in Nederland vooral aangetroffen werd op Struikheide en een sterke voorkeur voor
heide- en stuifzandterreinen heeft, wordt ze in Duitsland eerder als een kensoort van vochtige
heideterreinen beschouwd. Ze wordt er ook vaker aangetroffen op Gewone dophei dan op
Struikheide (Peeters et al., 2012). Aangezien alle geselecteerde gebieden droge heideterreinen zijn
en dophei er quasi altijd ontbreekt is dit een mogelijke verklaring voor het ontbreken van de soort.
Verder heeft de Viltige groefbij een sterke voorkeur voor los tot weinig verdicht zand als
nestsubstraat (Peeters et al., 2012). In de geselecteerde gebieden werd deze situatie iets minder
aangetroffen. In deze heidegebieden is de bodem vaker verkit of is er een oppervlakkige leem- of
ijzerhoudende zandlaag aan te treffen. In de grote Kempense heideterreinen en de kustduinen is los
zand wél meer aan te treffen, wat de aanwezigheid hier kan verklaren. Mogelijk heeft ook de grootte
van de terreinen of nog een andere onbekende ecologische factor er iets mee te maken.
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3.2.2.6.

Overige waarnemingen

Ondanks het feit dat het project toegespitst was op de bovenvermelde 5 soorten, hebben we tijdens
de inventarisatie zoveel mogelijk soorten wilde bijen proberen vinden en op naam brengen.
Daarnaast zijn ook wespen en mieren waargenomen. Een aantal soorten werd in verschillende
terreinen aangetroffen. Hieronder volgt een bespreking van de vaakst aangetroffen soorten per
soortgroep.
Wilde bijen
Volgende soorten werden in 3 of meer van de (deel)gebieden aangetroffen: Zwart-rosse zandbij
(Andrena clarkella), Grijze zandbij (Andrena vaga), Steenhommel (Bombus lapidarius), Veldhommel
(Bombus lucorum), Akkerhommel (Bombus pascuorum), Aardhommel (Bombus terrestris), Grote
zijdebij (Colletes cunicularius), Pluimvoetbij (Dasypoda hirtipes), Roodpotige groefbij (Halictus
rubicundus), Parkbronsgroefbij (Halictus tumulorum), Tronkenbij (Heriades truncorum), Berijpte
geurgroefbij (Lasioglossum albipes), Gewone geurgroefbij (Lasioglossum calceatum), Slanke
groefbij (Lasioglossum fulvicorne), Matte bandgroefbij (Lasioglossum leucozonium), Fijngestippelde
groefbij (Lasioglossum punctatissimum), Zesvlekkige groefbij (Lasioglossum sexnotatum), Grote
bloedbij (Sphecodes albilabris) en Schoffelbloedbij (Sphecodes pellucidus).
Het merendeel van deze vaak aangetroffen soorten in de heideterreinen zijn zeer algemeen en
komen verspreid over Vlaanderen voor in diverse biotopen. Zij zijn dus niet te beschouwen als
typerend voor heideterreinen. Het gaat hierbij onder meer over alle vaak aangetroffen hommels, de
Parkbronsgroefbij, de Tronkenbij, de Berijpte en Gewone geurgroefbij en de Matte
bandgroefbij.
Zwart-rosse zandbij, Grijze zandbij en Grote zijdebij zijn bijensoorten die in het voorjaar actief
zijn, gespecialiseerd zijn op wilg en nestelen in een zandige bodem. Zij worden, net als heel wat
zandbijensoorten die gespecialiseerd zijn op wilgen, ook vaak aangetroffen op heideterreinen, indien
hier voldoende wilgen aanwezig zijn (Claes, 2012).
Grote bloedbij is de koekoeksbij van de bovenvermelde Grote zijdebij en komt dus logischerwijze
enkel voor op terreinen waar voldoende grote kolonies van de gastheersoort aanwezig zijn.
De Pluimvoetbij en de Roodpotige groefbij zijn generalisten die vooral voorkomen op zandige
terreinen.
De Schoffelbloedbij is de koekoeksbij van de Witbaardzandbij (Andrena barbilabris), een andere
zandbijensoort die vooral te vinden is op zandige terreinen.
Tijdens dit onderzoek werden geen typische heidegebonden hommelsoorten zoals Heidehommel
(Bombus humilis), Grote veldhommel (Bombus magnus) of Wilgenhommel (Bombus cryptarum)
waargenomen. Deze soorten zijn vooral gekend van grote, aaneengesloten heideterreinen.
Vermoedelijk zijn de meeste Vlaams-Brabantse heideterreinen niet groot genoeg om deze soorten te
kunnen herbergen.
Het lage aantal zandbijensoorten dat aangetroffen werd in de verschillende heideterreinen is te
verklaren doordat de inventarisatierondes zich vooral focusten op het achterhalen van de
aanwezigheid van enkele bijensoorten die sterk afhankelijk zijn van Struikheide en dus vooral in de
maand augustus vliegen. Heideterreinen zijn met hun zandig karakter nochtans van groot belang
voor verschillende zandbijensoorten. Soorten als de Roodscheenzandbij (Andrena ruficrus) en de
Bosbesbij (Andrena lapponica), die respectievelijk gespecialiseerd zijn op wilg en bosbes, lijken zelfs
vooral in heideterreinen voor te komen (Peeters et al., 2001). Donkere wilgenzandbij (Andrena
apicata), Zwart-rosse zandbij (Andrena clarkella), Vroege zandbij (Andrena praecox),
Roodscheenzandbij (Andrena ruficrus), Roodbuikje (Andrena ventralis), Grijze zandbij (Andrena
vaga) en Lichte wilgenzandbij (Andrena mitis) zijn allen wilgenspecialisten die werden aangetroffen
tijdens een onderzoek in enkele Limburgse heideterreinen (Claes, 2012). Ook de groep van de
wespbijen, de koekoeken van de zandbijen, is vooral actief in het voorjaar.
Nader onderzoek in het voorjaar in de geselecteerde gebieden is noodzakelijk en zal de soortenlijst
dus hoogstwaarschijnlijk gevoelig verhogen.
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De Slanke groefbij, de Fijngestippelde groefbij en de Zesvlekkige groefbij zijn te beschouwen
als typische bewoners van droge heideterreinen en worden daarom verder besproken.
De Slanke groefbij is een kleine zwarte groefbij met een breed achterlijf (in weerwil van de
Nederlandse naam). De soort komt vooral voor op zandgronden en wordt door Pauly beschouwd als
één van de meest algemene soorten van droge heideterreinen (www.atlashymenoptera.net), terwijl
andere literatuur vooral gewag maakt van bosranden als voornaamste biotoop. De soort nestelt
solitair in de grond en wordt vaak aangetroffen op sporkehout en wilgen (Peeters et al., 2012). De
soort werd aangetroffen in de geselecteerde gebieden Bolloheide, Kruisheide, Pommelsven en ’s
Hertogenheide.
De Fijngestippelde groefbij is een kleine donkere groefbij met een dichtbestippeld achterlijf. De
vrouwtjes hebben een naar verhouding langere kop dan vrijwel alle andere groefbijensoorten, wat
gezien kan worden als een aanpassing voor bloembezoek op Struikheide en bremsoorten. De soort
nestelt solitair in zelf gegraven holtes in de bodem en komt volgens de literatuur vooral voor op
zandbodems in de duinen, in heischrale graslanden, op heidevelden en in open gemengde bossen
met bosbes (Peeters et al., 2012). De soort werd aangetroffen in de geselecteerde gebieden
Eikelberg, Hallerbos en Prinsenbos/Dassenaarde.
De Zesvlekkige groefbij is een grote donkere groefbij die opvallende witte haarvlekken op het
achterlijf draagt. Ze komt voor in bloemrijke halfopen terreinen met een zanderige of lemige bodem
waarin solitaire nesten worden gemaakt. De soort is polylectisch en maakt tijdens zijn lange
vliegperiode, van april tot oktober, gebruik van allerlei soorten bloemen. Vermoedelijk is Struikheide
aan het einde van de vliegperiode een belangrijke bron van nectar en stuifmeel. Vermoedelijk is de
soort eerder typerend voor natte heideterreinen (Peeters et al., 2012). De soort werd aangetroffen in
de geselecteerde gebieden Catselt, Kruisheide en ’s Hertogenheide.
Goudwespen
Hedychrum nobile is een goudwesp die in het veld eigenlijk niet te onderscheiden is van de variëteit
niemelai. Beide soorten zijn middelgroot en hebben een blauw- en roodbronzen lichaam. Ze komen
vooral voor op hoge en droge gronden. De gastheren behoren allen tot het genus van de
knoopwespen, die op zich weer vaak aangetroffen worden op zandige heideterreinen. De soort werd
aangetroffen in de geselecteerde gebieden Bolloheide, Kruisheide en Prinsenbos/Dassenaarde.
Graafwespen
Volgende soorten werden in 3 of meer van de (deel)gebieden aangetroffen: Grote wantsendoder
(Astata boops), Grote snuittordoder (Cerceris arenaria), Geelbuikknoopwesp (Cerceris quadricincta),
Groefbijendoder (Cerceris rybyensis), Ectemnius continuus, Gewone vliegendoder (Mellinus
arvensis), Mimesa equestris en Bijenwolf (Philanthus triangulum),
Het merendeel van de vaak aangetroffen graafwespen is typerend voor zandige heideterreinen. De
graafwesp Ectemnius continuus is een vrij algemene soort die in verschillende biotopen voorkomt
en kan dus niet beschouwd worden als typerend voor heideterreinen.
De Grote wantsendoder is een grote roodzwarte graafwesp die vaak verward wordt met de kleinere
kakkerlakkendoders (Tachysphex). De soort komt het vaakst voor op zandgronden en nestelt in
zuid-gerichte wandjes. Als prooien worden vooral nymfen van schildwantsen (Pentatomidae)
verzameld. (Peeters at al., 2004). De soort werd aangetroffen in de geselecteerde gebieden
Bolloheide, Kruisheide en Molenheide.
De Snuittorrendoder is een middelgrote tot grote knoopwesp die in warme, droge biotopen en ook
in stedelijke omgeving leeft. Prooien bestaan voornamelijk uit snuitkevers en in mindere mate
bladhaantjes. Elke nestcel wordt bevoorraad met 5 tot 12 prooien als voedsel voor de larven
(Peeters et al., 2004). Ze wordt vaak aangetroffen op sporkehout waarop ze nectar verzamelt. De
soort werd aangetroffen in de geselecteerde gebieden Bolloheide, Kruisheide, Molenheide en
Pommelsven.
De Geelbuikknoopwesp is een zeldzame, middelgrote knoopwesp die als prooi snuitkevers van de
genera Apion, Bruchus, Polydrosus en Sitona vangt. De soort is warmteminnend en heeft een
voorkeur voor droge, zanderige biotopen. Nesten worden gegraven in stevige grond zoals
leemachtig zand, leem en löss, gewoonlijk tussen de begroeiing (Peeters et al., 2004). De soort werd
aangetroffen in de geselecteerde gebieden Bolloheide, Hallerbos, Kruisheide en Pommelsven.
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De Groefbijendoder is een middelgrote knoopwesp die zowel op zand-, leem- en lössbodems
voorkomt, alsook in stedelijke gebieden aangetroffen kan worden. Leeft vaak in grote kolonies met
nesten waarvan elke cel 5 tot 8 prooien bevat. Prooien zijn bijen uit verschillende genera en elke
nestcel bevat slechts 1 bijensoort (Peeters et al., 2004). Ze wordt vaak aangetroffen op sporkehout
waarop ze nectar verzamelt. De soort werd aangetroffen in de geselecteerde gebieden Bolloheide,
Catselt, Hallerbos, Kruisheide en Pommelsven.
De Gewone vliegendoder is middelgrote tot grote graafwesp die vaak in kolonies nestelt op
plaatsen waar de bodem niet te vochtig is en waar zanderige nestgelegenheid aanwezig is. Ze jagen
op vliegen van diverse families (Tabanidae, Stratiomyidae en Rhagionidae) en nestelen zowel in
vlakke bodems als in steile wandjes of tussen plaveisel (Peeters et al., 2004). De soort werd
aangetroffen in de geselecteerde gebieden Bolloheide, Catselt, Eikelberg, Hallerbos, Kruisheide,
Molenheide, Pommelsven en ’s Hertogenheide.
Mimesa equestris is een slanke roodzwarte graafwesp die gemakkelijk te verwarren is met Mimesa
bicolor. Ze heeft en voorkeur voor zandgronden en komt vooral voor in lichte eiken- en
dennenbossen, bosschages en ruderale terreinen. Ze maakt horizontale nesten in de bodem. Haar
prooi bestaat uit cicaden van de familie Cicadellidae (Peeters et al., 2004). De soort werd
aangetroffen in de geselecteerde gebieden Bolloheide, Pommelsven en ’s Hertogenheide.
De Bijenwolf is een middelgrote tot grote graafwesp die voornamelijk voorkomt op warme
zandgronden. Prooidieren van deze soort zijn Honingbijen en bij uitzondering een solitaire bij. Ze
nestelen soms in kolonie en maken nesten met een hoofdgang van wel 1 meter lang. Prooien
worden in het nest gebracht en bij de larven gelegd als voedsel (Peeters et al., 2004). De soort werd
aangetroffen in de geselecteerde gebieden Kruisheide, Molenheide, Pommelsven,
Prinsenbos/Dassenaarde en ’s Hertogenheide.
Galwespen
Zowel Ananasgalwesp (Andricus foecundatrix) als Galappelwesp (Cynips quercusfolii) werden
vaak aangetroffen in de heideterreinen, maar zijn niet als specifiek voor dit biotoop te rekenen. Zij
komen beiden enkel voor op zomereik en komen verspreid in Vlaanderen voor.
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Mieren
De Kale rode bosmier (Formica polyctena) en Behaarde rode bosmier (Formica rufa) zijn de 2
enige mierensoorten in Vlaanderen die grote koepelnesten bouwen. Het zijn kenmerkende
‘bosrandsoorten’. De overgang van bos naar heide is optimaal leefgebied voor deze soorten en in
dat opzicht zijn de Vlaams-Brabantse heiderelicten erg geschikt. De Zwartrugbosmier, die kleinere
koepelnesten bouwt, komt vaker in open heide voor, als er boomopslag is.

Figuur 80: Verspreiding van de drie soorten ‘Rode bosmier’ in Vlaams-Brabant (bron:
waarnemingen.be).

Mierwespen
De Gewone mierwesp (Smicromyrme rufipes) is een kleine mierwesp van zowel droge, kale
gronden in stuifzandgebieden, heiden, duinen en groeven, als stedelijke gebieden. De gastheren van
deze soort zijn graafwespen uit verschillende genera zoals Oxybelus, Miscophus, Tachysphex,
Cerceris en Crossocerus (Peeters et al., 2004). De soort werd aangetroffen in de geselecteerde
gebieden Bolloheide, Kruisheide, Pommelsven, en Prinsenbos/Dassenaarde. De Gewone mierwesp
wordt vaak verward met mieren en komt misschien wel op meer locaties voor dan het huidige
verspreidingsbeeld doet vermoeden.
Plooivleugelwespen
Bij de Plooivleugelwespen werden zowel Ancistrocerus nigricornis als de Franse veldwesp
(Polistes dominula) en de Hoornaar (Vespa crabro) vaak waargenomen. Het zijn algemene
soorten die verspreid in Vlaanderen voorkomen in verschillende biotopen. Zij zijn dus niet als
typerend voor heideterreinen te beschouwen.
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3.2.3. Sprinkhanen en krekels
De 2 PPS-soorten die als doelsoorten voor het onderzoek vooropgesteld zijn, zijn waargenomen. De
vindplaatsen in de provincie Vlaams-Brabant worden op onderstaande kaart gesitueerd.
Gouden sprinkhaan komt occasioneel in heide voor, maar is geen kenmerkende heidesoort. Er is
enkel een mannetje genoteerd in een grasland in Catselt en in de ‘s Hertogenheide.
Veldkrekel daarentegen is een uitermate typische heidesoort. De soort was vroeger veel wijder
verspreid in Vlaams-Brabant (Decleer et al. 2000). Momenteel zijn er nog 3 belangrijke
relictpopulaties in de provincie en die situeren zich in 3 heidegebieden die onderzocht zijn in kader
van voorliggend onderzoek: Kruisheide, Catselt en Prinsenbos. De vindplaatsen van de twee
laatstgenoemde gebieden worden in detail op kaart weergegeven in § 3.1.6.4.

Figuur 81: Verspreiding van Gouden sprinkhaan en Veldkrekel in Vlaams-Brabant (bron:
waarnemingen.be).

Wekkertje, Negertje en Heidesabelsprinkhaan zijn niet waargenomen gedurende het project en
zijn evenmin bekend van de onderzochte gebieden.
Van de Heidesabelsprinkhaan zijn er geen waarnemingen in Vlaams-Brabant, noch historisch
(Decleer et al. 2000) noch recent. Zonder twijfel kwam de soort historisch wel voor op de
Hagelandse heuvels, vermits ze nog talrijk aanwezig is in Gerhagen (net in Limburg), zowel in de
deelgebieden Pinnekeswijer als op de Houterenberg (Gorssen & Lambrechts 2001). Dankzij het
heideherstel in Averbode Bos en Heide is er een directe corridor van de populatie in Gerhagen tot
het Vlaams-Brabants deel van Averbode Bos en Heide en is het ons inziens slechts een kwestie van
tijd eer ze er opduikt.
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Het Negertje is bijna volledig beperkt tot de (Limburgse) Kempen. De soort is recent niet
waargenomen in Vlaams-Brabant en historisch enkel voor 1950, in de omgeving van Diest (Decleer
et al.2000) noch recent. De soort komt wel voor in Gerhagen (net in Limburg), vooral in deelgebied
Pinnekeswijer (Gorssen & Lambrechts 2001). Dankzij het heideherstel in Averbode Bos en Heide is
er nu een directe corridor van de populatie aan de Pinnekeswijer tot het Vlaams-Brabants deel van
Averbode Bos en Heide en is het ons inziens slechts een kwestie van tijd eer ze er opduikt.
De Snortikker is in 4 gebieden waargenomen, met grote aantallen in Kruisheide en Bolloheide.
Opmerkelijk is de eenmalige waarneming van een Blauwvleugelsprinkhaan in Molenheide.
Vijf sprinkhaansoorten zijn in elk gebied waargenomen (Rilroheide even buiten beschouwing
gelaten). Hiervan zijn er vier zeer algemeen in Vlaanderen en komen in allerlei ecotopen voor, met
name Ratelaar, Bruine sprinkhaan, Krasser en Grote groene sabelsprinkhaan, terwijl de
Sikkelsprinkhaan een mobiele, sterk toegenomen zuidelijke soort is die vooral in ‘warme terreinen’
voorkomt zoals in droge heide.
Het Knopsprietje is ook in de meeste gebieden waargenomen, met name in 7 van de 11 gebieden.
Vooral de flinke populatie in Hallerbos is waardevol. Immers, het Hallerbos situeert zich in een regio
waar nagenoeg geen heide meer voorkomt. Het is dan ook niet evident dat heideherstel er leidt tot
aanwezigheid van typsiche heidesoorten als Knopsprietje.
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Aantal soorten
aantal soorten kenmerkend voor heide-ecosysteem *
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x
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x

x
x
x
x

x
x
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‘s Hertogenheide

x
x
x
x

x
x

Rilroheide

x
x

x
x

Prinsenbos

Molenheide

Pommelsven

Kruisheide

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Keerbergs
heiderelict

x
x
x
x

Haller-bos

Chorthippus biguttulus
Chorthippus brunneus
Chorthippus mollis
Chorthippus parallelus
Chrysochraon dispar
Conocephalus discolor
Conocephalus dorsalis
Gryllus campestris
Leptophyes punctatissima
Meconema thalassinum
Myrmeleotettix maculatus
Nemobius sylvestris
Oedipoda caerulescens
Phaneroptera falcata
Pholidoptera griseoaptera
Tetrix ceperoi
Tetrix subulata
Tetrix undulata
Tettigonia viridissima

Eikel-berg

Ratelaar
Bruine sprinkhaan
Snortikker *
Krasser
Gouden sprinkhaan
Zuidelijk spitskopje
Gewoon spitskopje
Veldkrekel *
Struiksprinkhaan
Boomsprinkhaan
Knopsprietje *
Boskrekel *
Blauwvleugelsprinkhaan *
Sikkelsprinkhaan *
Bramensprinkhaan
Zanddoorntje *
Zeggendoorntje
Gewoon doorntje
Grote groene sabelsprinkhaan

Catselt

Bollo-heide

Tabel 39: overzicht van sprinkhaansoorten per heidegebied
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3.2.4. Libellen
De PPS-soort Tangpantserjuffer is aangetroffen in drie van de onderzochte heidegebieden, met
name aan drie recent door Natuurpunt herstelde en inmiddels uitermate waardevolle vennen in de
natuurgebieden Catselt, Dassenaarde en Molenheide.

Figuur 82: Verspreiding van Tangpantserjuffer in Vlaams-Brabant (bron: waarnemingen.be). De
verspreiding is beperkt tot het uiterste noordoosten van de provincie en het Vinne te Zoutleeuw.
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3.2.5. Dagvlinders
3.2.5.1.

Argusvlinder

De Argusvlinder werd niet waargenomen tijdens dit project. Dit is echter niet verwonderlijk daar
enerzijds de projectgebieden geen ideaal leefgebied vormen voor de soort en anderzijds de soort
enorm achteruit gegaan is in heel Vlaanderen en momenteel niet meer voor lijkt te komen in VlaamsBrabant. Vermits de soort enkel nog voorkomt in de kustpolders, het Antwerpse havengebied en het
uiterste ZO van Limburg (incl. de Voerstreek), wordt de kans op het aantreffen van zwervende
individuen erg klein. Op korte termijn is het bovendien onwaarschijnlijk dat de soort op eigen kracht
de projectgebieden terug zal koloniseren
De waarnemingen van de soort in Vlaams-Brabant na 2005 situeren zich grotendeels in de
leemstreek rond Leuven en Tienen. Deze laatste relictpopulaties van de soort in Vlaams-Brabant zijn
echter nog voor 2010 uitgestorven.

3.2.5.2.

Hooibeestje

Het Hooibeestje wordt verspreid over Vlaams-Brabant waargenomen maar in een groot deel van de
provincie gaat het eerder over zwervers en/of sporadische waarnemingen. Een uitzondering hierop
wordt gevormd door 2 regio’s:
- het uiterste noorden van de provincie in de grensregio met de provincie Antwerpen, in het
bijzonder het uiterste noordoosten (omgeving van Diest).
- De regio ten noordoosten van Brussel.

Figuur 83 Overzicht van de waarnemingen van Hooibeestje in Vlaams-Brabant (bron: www.waarnemingen.be). De soort komt
enkel lokaal voor.

Binnen de projectgebieden werd het Hooibeestje gemeld uit Bolloheide, Catselt, Kruisheide en
Prinsenbos. In totaal werden 11 waarnemingen verricht van de soort.
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Figuur 84: Detailoverzicht van de waarnemingen van Hooibeestje in het noordoosten van Vlaams-Brabant
(bron: www.waarnemingen.be)

3.2.5.3.

Bruine eikenpage

De Bruine eikenpage is ongetwijfeld de meest zeldzame en bedreigde dagvlinder aanwezig binnen
de projectgebieden (en Vlaams-Brabant). In Vlaanderen zijn momenteel slechts zeven (meta-)
populaties of functionele behoudseenheden gekend. Daardoor draagt Vlaams-Brabant een erg
belangrijke verantwoordelijkheid om de aanwezige populatie op een duurzame manier te
beschermen. Het gebied waar de soort aanwezig is, de Molenheide te Langdorp/Aarschot), krijgt
daardoor de nodige aandacht in het Soortbeschermingsprogramma Bruine eikenpage (Jacobs et al.
2014, in voorbereiding).
Omwille van het belang van de soort wordt in het ‘Intermezzo’ uitgebreid ingegaan op concrete
beschermingsmaatregelen voor deze meta-populatie. Voor meer info over de soort wordt verwezen
naar Jacobs et al. (2014, in voorbereiding).

Figuur 85 Geografisch bereik weergegeven als functionele behoudseenheden (gebaseerd op een kolonisatiecapaciteit van ±
2,5 km) van de Bruine eikenpage in de periode 2008-2013 (bruine polygonen).
De overlappende Speciale Beschermingszones zijn groen gekleurd (bron: Jacobs et al. 2014, in voorbereiding).

Het voorkomen van de soort was reeds bekend uit het gebied Molenheide en werd tijdens dit
onderzoek bevestigd. Naar de soort werd gericht gezocht binnen het gekende leefgebied maar ook
streekproefsgewijs in de ruimere omgeving, dit vnl. door het zoeken naar de eitjes op kleine
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Zomereiken. Dit resulteerde in tal van bijkomende waarnemingen. Buiten de ruime omgeving van de
Molenheide werd de soort, ondanks gericht zoeken naar imago’s en eitjes, niet waargenomen.

Figuur 86: Detailoverzicht van de waarnemingen van Bruine eikenpage in het projectgebied Molenheide
(bron: www.waarnemingen.be).

3.2.5.4.

Bont dikkopje

Het Bont dikkopje werd uit geen enkel projectgebied gemeld.
Tot voor kort lag er voor de provincie Vlaams-Brabant slechts één recente waarneming van Bont
dikkopje voor: in 2001 in het Prinsenbos (Lambrechts & Gabriëls 2003). Het betrof één exemplaar in
een klein plekje zeer geschikt leefgebied. Dit plekje is inmiddels compleet verbost maar aanpalend
zowel ten noorden als ten zuiden vond heideherstel plaats, dus er zijn zeker kansen voor kolonisatie.
Door het grootschalige heideherstel in Averbode Bos & Heide en Houterenberg-Pinnekeswijer, is de
soort daar sterk toegenomen en is ze ook aanwezig in het Brabants deel van Averbode Bos en
Heide (waarnemingen in 2011 en 2013 – zie Figuur 86).
Door deze aanwezige nieuwe bronpopulaties is de kans reëel dat de soort het Prinsenbos en Catselt
op termijn kan koloniseren. Binnen deze 2 gebieden lijken er alvast geschikte habitatplekken
aanwezig of zijn e rpotenties om deze te creëren.
De kansen voor uitbreiding van Bont dikkopje in de provincie Vlaams-Brabant werden recent alvast
sterk vergroot door gerichte inrichtings- en beheermaatregelen in de regio tussen Averbode en
Aarschot.
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3.2.5.5.

Groentje

Het Groentje is enkel van voor 1991 bekend van de provincie Vlaams-Brabant. De soort werd niet
waargenomen binnen de projectgebieden, ook niet in Catselt en Prinsenbos. Ze komt namelijk wel
voor in de nabij deze projectgebieden gelegen gebieden Houterenberg-Pinnekeswijer (cfr. Gorssen
& Lambrechts 2001; zie Figuur 87).
Indien bij natuurinrichting geschikt leefgebied wordt hersteld en corridors gecreëerd worden richting
Houterenberg-Pinnekeswijer biedt dit kansen voor spontane kolonisatie van de gebieden Catselt en
Prinsenbos.
We verwachten dat binnen de recent herstelde heideterreinen van het natuurgebied Averbode Bos
en Heide op termijn, na verdere ontwikkeling van de heidevegetaties, functionele leefgebieden zullen
ontstaan voor Groentje.
Groentje kwam historisch voor op de heiderelicten in de omgeving van Keerbergen. Het in huidige
toestand meest geschikte projectgebied is het Pommelsven. De overige projectgebieden zijn
momenteel zowel ongeschikt als functioneel leefgebied als te geïsoleerd van huidige populaties.

Figuur 87: Detailoverzicht van de waarnemingen van Groentje (groen) en Bont dikkopje (bruin) in de omgeving van de
projectgebieden Catselt en Prinsenbos (bron: www.waarnemingen.be).
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3.2.6. Nachtvlinders
3.2.6.1.

Granietuil (Lycophotia porphyrea)

De Granietuil werd in alle zes heideterreinen aangetroffen en bevestigt daarmee de status van
weinig kieskeurige heidesoort. In de meeste gebieden werd de Granietuil bovendien in vrij hoge
aantallen gemeld (van 30 tot 100 exemplaren per nacht). Uit onderstaand kaartje blijkt dat de soort
verspreid over de provincie gemeld wordt. Wellicht betreffen enkele waarnemingen zwervende
exemplaren. De Granietuil staat bekend als een mobiele soort.

Figuur 88: Verspreiding van de Granietuil in Vlaams-Brabant (bron: www.waarnemingen.be)

3.2.6.2.

Roodbont heide-uiltje (Anarta myrtilli)

Deze soort werd genoteerd in de Bolloheide, Prinsenbos/Asdonk, de Keerbergse heiderelicten, de
Molenheide en de ’s Hertogenheide. Vooral in de Molenheide en in de Kruisheide noteerden we
hoge aantallen van deze soort (50+ op één avond). Net als de Granietuil is het Roodbont Heide-uiltje
in staat te overleven in heiderelicten met beperkte oppervlakte. In West-Brabant is de soort evenwel
afwezig.
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Figuur 89: Verspreiding van het Roodbont heide-uiltje (bron: www.waarnemingen.be)

3.2.6.3.

Grijze heispanner (Pachycnemia hippocastanaria)

De aanwezigheid van de Grijze heispanner werd vastgesteld in de Bolloheide, de Keerbergse
heiderelicten en de ’s Hertogenheide. De Grijze heispanner is een weinig mobiele soort, die op de
locaties waar ze voorkomt in hoge aantallen kan vliegen. De pieken van de vliegtijd (twee
generaties) zijn relatief kort, maar ondermeer de inventarisatie in de Bolloheide op 18 juli 2012 viel
duidelijk in zo’n piek: toen werden tenminste 200 exemplaren genoteerd.

Figuur 90: verspreiding van de Grijze heispanner in Vlaams-Brabant (bron: www.waarnemingen.be)

Inventarisatie van heiderelicten
in Vlaams-Brabant

139

3.2.6.4.

Gewone heispanner (Ematurga atomaria)

Tijdens dit project werd de Gewone heispanner aangetroffen in de Keerbergse heiderelicten, de
Bolloheide, Catselt/Prinsenbos en de Molenheide. Deze dagactieve soort laat zich gemakkelijk
opmerken en maakt bijgevolg minder kans om over het hoofd gezien te worden. In Zuid-WestBrabant is de soort afwezig.

3.2.6.5.

Smalvleugeldwergspanner (Eupithecia nanata)

Deze soort werd genoteerd in de Keerbergse heiderelicten, Catselt/Prinsenbos, het Hallerbos en de
’s Hertogenheide. Het ontbreken van deze soort in de overige twee onderzochte gebieden is
opmerkelijk. Dat deze soort er niet zou voorkomen, lijkt eerder onwaarschijnlijk. Dat ze precies nog
wel in de kleinste heiderelicten in West-Brabant standhoudt, is dan weer verrassend.

Figuur 91: Verspreiding
www.waarnemingen.be)

3.2.6.6.

van

de

Smalvleugeldwergspanner

in

Vlaams-Brabant

(bron:

Overige waarnemingen

Wat de overige heidesoorten betreft, zijn de resultaten teleurstellend. Voor soorten als Bonte
Worteluil, Gestreepte bremspanner, Geblokte zomervlinder, etc. zijn de heiderelicten in VlaamsBrabant te klein (en te geïsoleerd?) om als geschikt leefgebied te fungeren. In vergelijking met de
Kempische heidegebieden is het contrast groot en zijn de nachtvlindergemeenschappen in de kleine
heidegebieden duidelijk verarmd.
Daartegenover staat echter dat:
de heiderelicten in Vlaams-Brabant, verrassend genoeg, nog mooie populaties van
heidesoorten onder de micro-nachtvlinders herbergen.
de nachtvlinderdiversiteit in de onderzochte natuurgebieden toch een resem interessante
soorten herbergt, al gaat het dan niet noodzakelijk om heidesoorten.
Dankzij voorliggend project is een nieuwe macro-nachtvlinder voor Vlaanderen ontdekt
(Esdoorndwergspanner), werden historische waarnemingen van erg zeldzame (bos)soorten
herbevestigd (Tweekleurige tandvlinder, Varenuil) en werden in gebieden waarvan de
nachtvlinderfauna grotendeels onbekend was, belangrijke kennishiaten ingevuld.
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4. Enkele beheeradviezen op basis van aangetroffen
soorten
De doelstelling van voorliggende studie was heel nadrukkelijk om bij te dragen tot de kennis van de
fauna van een aantal Vlaams-Brabantse heiderelicten. Het is geen beheerplan.
Er zijn voldoende standaardwerken voorhanden om op te zoeken wat de aanwezige soorten
vereisen.
We verwijzen onder meer naar het recent verschenen boek ‘Heidebeheer’ van Smits & Noordijk
(2013) en naar de specifieke Soortbeschermingsprogramma’s voor Bruine eikenpage, Argusvlinder
en Heivlinder.
Lambrechts et al. (2000) voerden een grootschalig onderzoek uit naar de relatie tussen heidebeheer
en diverse groepen ongewervelden in enkele grote Limburgse heidegebieden.
Omdat er van de ecologische eisen van wilde bijen doorgaans weinig bekend is bij beheerders,
geven we in dit hoofdstuk vooral beheeraanbevelingen op basis van de ecologische vereisten van de
aangetroffen bijensoorten. Het is wenselijk dat deze door de beheerders meegenomen worden in de
totaalvisie voor het gebied.
Dit hoofdstuk heeft echter niet de ambitie om volledig te zijn.
Het creëren van voldoende grote heideterreinen
Het is opmerkelijk dat de meer ruimtebehoevende heidesoorten compleet ontbreken. Nachtzwaluw,
Boomleeuwerik en Heivlinder zijn soorten die afwezig zijn omdat de oppervlakte geschikt leefgebied
eenvoudigweg te klein zijn.
In gebieden met potenties voor heideherstel is het zeker opportuun om deze kansen te benutten. Tal
van heideplanten hebben immers een langlevende zaadbank en herstel van de vegetatie kan snel
optreden. Naaldhoutaanplanten van Grove den of Fijnspar dienen gekapt te worden en de
strooisellaag dient verwijderd te worden. Hierbij dienen relicten van heidegebonden plantensoorten
zoals Struikheide, Gewone dopheide, Blauwe bosbes, Zandblauwtje en Sporkehout zoveel mogelijk
gevrijwaard te blijven. Randen van heideterreinen worden best golvend aangelegd. Rechte, strakke
grenzen zijn te vermijden.
In de gebieden Catselt, Eikelberg, ’s Hertogenheide, Hallerbos, Molenheide en Rilroheide werden
tijdens de terreinbezoeken verschillende percelen gezien waar heideherstel mooie resultaten zou
opleveren. In alle gebieden zijn reeds enkele doelsoorten aanwezig, dus herkolonisatie van deze
nieuw gecreëerde heideterreinen zal wellicht snel optreden.
Let op de schaal van het heideherstel
Voor zover niet te grootschalig toegepast, zijn de gangbare beheermaatregelen in
heidelandschappen ook gunstig voor bijen en wespen. Kleinschalig plaggen en ‘mulchen’, waarbij de
vegetatie wordt verpulverd en als organisch laagje op de bodem blijft liggen, zorgt voor de
permanente aanwezigheid van gunstige nestplekken voor wilde bijen en weegt ruimschoots op tegen
het onvermijdelijk verloren gaan van bestaande nestkolonies bij grootschalig heideherstel (Peeters et
al., 2012).
Bij grootschalig plaggen van heideterreinen worden niet alleen nutriënten afgevoerd, maar ook een
groot deel van de insectenfauna. Na herstel van de vegetatie zal ook de oorspronkelijke fauna
kunnen terugkeren, te beginnen met de soorten met een goed kolonisatievermogen. Vooral kritische
(stenotope) soorten die in lage dichtheden voorkomen met een slecht kolonisatievermogen zijn
gebaat bij het intact laten van een deel van hun leefgebied (Peeters et al., 2004).
Grootschalig plaggen resulteert verder ook in eenvormige terreindelen, waarin nest- en
foerageerplaatsen ver uit elkaar liggen. Met name soorten met een geringe actieradius kunnen
hierdoor verdwijnen (Peeters et al., 2001). Deze kritiek geldt evenzeer voor andere insectengroepen,
zoals (nacht)vlinders. Ook daarvoor resulteren grootschalige ingrepen in een massale afvoer van
rupsen en poppen, en ontstaat door grootschalig beheer vaak een relatief monotone vegetatie met
(te) weinig variatie in microklimaat. Kleinschalig werken verdient daarom de voorkeur, temeer omdat
in de Vlaams-Brabantse heiderelicten de resterende oppervlakte heidevegetatie vaak al beperkt is.
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Voor een volledig herstel van de fauna is veel tijd nodig: naar schatting 25 jaar. In die tijd kan weer
wat microrelief en een microklimaat ontstaan. Om nadelige effecten van de hoge stikstofdepositie
tegen te gaan, worden heideterreinen doorgaans vaker dan eens per 25 jaar geplagd. Een
verarming van de oorspronkelijke heidefauna is het gevolg. Voor een volledig behoud of herstel van
de bijen- en wespenfauna is het dus van belang dat plagwerkzaamheden op kleine schaal en
gespreid in tijd en ruimte worden uitgevoerd (Peeters et al., 2004).
In het gebied Prinsenbos zijn recent enkele percelen gekapt en geplagd. Op deze terreinen werd tot
nog toe niet de volledige te verwachten bijen- en nachtvlinderrijkdom aangetroffen. Zowel de
Heidezandbij als haar parasiet, de Heidewespbij, ontbreken hier nog, evenals bijv. Grijze
heispanner. In dit gebied zal kolonisatie vanuit naburige terreinen waarschijnlijk wel snel optreden,
maar de schaal van de ingrepen kan best niet groter zijn dan hier toegepast. Het is met name in
deze regio dat losse waarnemingen (veelal in tuinen) van erg zeldzame heidesoorten
(Heideringelrups, Gevlekte heispanner en Zwarte witvleugeluil) gebeuren.

Figuur 92: Afwisseling van open zand met schrale vegetatie, droge heide, boomopslag, bos. Deze
kleinschalige structuurvariatie resulteert in een bijzondere ongewerveldenfauna. Molenheide. 18 juli
2013. Foto Jorg Lambrechts.

Creëer overgangen van heide naar andere biotopen
In heideterreinen zijn vaak alleen de meest voedselarme en voor de landbouw minst rendabele
delen van het heidelandschap bewaard gebleven. In het huidige landschap zijn de overgangen naar
omringende overbemeste landbouwgebieden scherp en het interne (natuur-)beheer richt zich primair
op de instandhouding van de zeer voedselarme biotopen. Veel als heidesoorten te boek staande
organismen, waaronder veel bijen en wespen, maar ook bepaalde dagvlinders, hebben aan deze
voedselarme biotopen alleen niet genoeg. In feite zijn het bewoners van het oorspronkelijke
heidelandschap, afhankelijk van voedselrijkere overgangsmilieus die vrijwel niet bewaard zijn
gebleven. Ook veel niet-heidesoorten vonden daar een geschikt leefgebied (Raemakers, 2009).
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De bijen- en wespenfauna zou vooral gebaat zijn bij het creëren van meer overgangen naar wat
voedselrijkere, open begroeiingen (Peeters et al., 2012; Raemakers, 2009). Heiden en stuifzanden
bieden doorgaans een overvloed aan geschikte nestplaatsen voor bodemnestelaars, maar het
voedselaanbod is meestal eenzijdig. Het creëren van kleine ruderale storingsplekken, bijvoorbeeld
door achterlating van kleine hoopjes maaisel en plagsel, maken voor veel bijen en wespen (maar
ook voor reptielen) een wereld van verschil. De aanwezigheid van iets nutriëntrijkere plekken, zoals
kleinschalige akkers en graslanden, in heidegebieden heeft een sterk positief effect op de bijenfauna
(Peeters et al., 2012).
In kleine heiderelicten is het niet aangewezen om deze elementen te voorzien op de locaties waar
heide kan hersteld worden. Daar dient het herstel van het typische heidehabitat vooropgesteld te
worden. Wel kan dit op meer verstoorde locaties in het gebied.
Toch dienen bij dit heideherstel ook minder typische heidesoorten zoals wilgen en Sporkehout
zoveel mogelijk behouden te worden. Zij vormen belangrijke aanvullende nectar- en
stuifmeelbronnen voor heel wat bijen- en wespensoorten. Die maatregel gaat ook op voor andere
insectengroepen, zoals nachtvlinders. Vooral in het voorjaar en de voorzomer, wanneer Struikheide
nog niet in bloei staat, zijn heidegebieden vaak bijzonder nectararm. Enkele wilgen of bloeiende
bramen maken dan het verschil tussen aan- of afwezigheid van bepaalde kritische heidesoorten!
Specifiek voor het grasland te Catselt kan de ontwikkeling van bremstruweel in de bosrand een
interessante piste zijn. Brem lokt zelf niet alleen insecten, in het gebied werden ook enkele
zeldzame, aan Brem gebonden micro-nachtvlinders gezien (zie boven).

Figuur 93: Heideherstelzone in Hallerbos. Waar de strooisellaag verwijderd is (geplagd), domineert
Struikheide, elders Pijpenstro. Beide vegetatiestructuren zijn erg belangrijk voor (deels andere)
fauna. Foto Jorg Lambrechts.
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Concurrentie tussen wilde bijen en Honingbijen
Rond de mogelijke concurrentie tussen Honingbijen en andere bloembezoekers bestaat al jaren
polemiek. Veen beheerders van natuurgebieden vragen ons hier advies rond, vandaar dat we deze
paragraaf toevoegen.
In een recent Nederlands artikel van Van der Spek (2012) werden de pro’s en contra’s naast elkaar
gehouden. Van der Spek concludeert daaruit dat er goede redenen zijn om in het belang van de
insectenrijkdom terughoudend te zijn met het plaatsen van honingbijkasten in natuurgebieden.
Ondanks het ruime foerageergebied waarbinnen Honingbijen stuifmeel en nectar kunnen
verzamelen, lijkt het er immers op dat de voorkeur om dit op korte afstand te doen tot een zonering
in gebruik van het terrein leidt. Een ander risico is dat bij een overdaad aan bestuivers (door het
plaatsen van Honingbijen) de bloeiperiode van de struikheide lijkt te worden verkort. De laat
bloeiende Struikheide is van groot belang voor de Heidezandbij en Heizijdebij, die tot in de herfst
doorvliegen.
Onderzoek toont daarnaast ook aan dat er geen wilde planten zijn waarvoor bestuiving door
Honingbijen essentieel is. Dit geldt eveneens voor bestuiving van Struikheide. Het plaatsen van
Honingbijenkasten op heideterreinen kan dus vanuit natuurbehoudsstandpunt beter kritisch bekeken
worden (Van der Spek, 2012).
Van der Spek komt dan ook met enkele richtlijnen voor natuurbeheerders, die uit voorzorg zouden
kunnen gehanteerd worden:






Plaats Honingbijen alleen in gebieden waar dit tot de terreingeschiedenis behoort.
Plaats Honingbijen alleen tijdens de hoofdbloei van massaal voorkomende traditionele
drachtplanten, die op minimaal 50 hectare voorkomen. Dus niet al vanaf het begin van de
bloei of nog wanneer al veel planten zijn uitgebloeid.
Plaats de volken aan één (zo mogelijk de korte) zijde van het gebied, ver van
nestgelegenheid voor solitaire bijen of aan de zijde waar de meeste kasten op aangrenzend
terrein staan.
Plaats geen volken in jaren met een beperkte bloei, door bijvoorbeeld aantasting van
Heidehaantje (Lochmaea suturalis), in Struikheide.
Beperk bijenkasten tot 25% van het aantal waarboven de honingbijvolken elkaar beginnen te
beconcurreren; de geadviseerde hoeveelheden kasten zijn 0,5 volk/ha bij Struikheide.

De Honingbij werd in de geselecteerde gebieden Bolloheide, Catselt, Eikelberg, Hallerbos,
Kruisheide, Molenheide, Pommelsven, Prinsenbos/Dassenaarde en ’s Hertogenheide aangetroffen.
Extreem hoge aantallen Honingbijen werden vooral aangetroffen in het gebied ’s Hertogenheide! Dit
is te verklaren doordat één van de weinige Vlaamse professionele imkers het merendeel van zijn
bijenstanden heeft staan op minder dan 300 meter in vogelvlucht van het terrein. De aantallen
Honingbijen in de nabijgelegen Eikelberg en in het deelgebied Kloesebos (’s Hertogenheide) waren
beduidend lager. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat Struikheide hier in minder dichte mate
voorkomt en Honingbijen zich vooral focussen op dicht begroeide struikheideplakken.
Verder werden Honingbijenkasten aangetroffen in het Hallerbos en op de Rilroheide. In dit laatste
gebied waren de 2 kasten die er stonden wel uitgestorven in 2013. In andere gebieden werden
mogelijk Honingbijenkasten geplaatst door zogenaamde ‘reizende’ imkers.
Begrazing
Intensieve begrazing bevoordeelt bepaalde heidesoorten en benadeelt andere. Het kan nadelig zijn
voor de bijenfauna, doordat nestplaatsen worden verstoord en kruidenrijke vegetaties onvoldoende
tot bloei komen (Peeters et al., 2001). Niet alleen struikheideplanten, maar ook andere heischrale
planten ondervinden hinder van overbegrazing. Ook voor nachtvlinders is een voldoende groot en
gevarieerd aanbod van nectarplanten van belang.
Op het terrein in het Hallerbos (Vroenenbos) waar volop Struikheide bloeit, wordt al jaren
paardenbegrazing toegepast. Dit is in het terrein vooral waar te nemen door het ontstaan van een
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prikkeldraadvegetatie van vooral Struikheide. Elders in het terrein komt deze plant ook wel nog voor,
maar deze wordt hier vaak afgegraasd of vertrapt. In het aanpalend recent opgekapt en plaatselijk
geplagd terrein, waar geen begrazing toegepast wordt, zijn eveneens heel wat bloeiende planten
aangetroffen. Alle waargenomen doelsoorten waren vooral terug te vinden op dit terrein en in de
prikkeldraadvegetatie en in mindere mate in het centrale deel van het begraasde terrein.
In Kruisheide en Pommelsven is recent gestart met begrazing door schapen en geiten. In beide
gebieden heeft overbegrazing onder andere geleid tot het verdwijnen van Zandblauwtje. De Rode
maskerbij, die vooral stuifmeel verzamelt van Zandblauwtje, is hierdoor vermoedelijk uit beide
gebieden verdwenen. In Pommelsven dreigt daarnaast ook Sporkehout uit het gebied te verdwijnen
door een te hoge graasdruk van vooral geiten. Een verlaging van de graasdruk of het uitrasteren van
bepaalde plantensoorten zou soelaas kunnen bieden.
In de Rilroheide wordt slechts op een heel kleine oppervlakte aan heideherstel gedaan. In een
voormalige boomgaard zijn hier enkele tientallen struikheideplanten aan te treffen in een verder vrij
dichte grasmat. Dit terrein werd in augustus 2013 begraasd met 7 schapen op een oppervlakte van
0,4 hectare. Zowel Struikheide, Biggenkruid als Grasklokje werden systematisch afgegraasd. Zowel
Grasklokje als Biggenkruid en andere gele composieten vormen interessante stuifmeel-en
nectarbronnen voor heel wat insecten. Een lagere begrazingsdruk zou dus waarschijnlijk een positief
effect hebben op de Struikheide en de bloemenrijkdom in het algemeen. Een mogelijke oplossing
voor het beheer van de Struikheide op het terreintje in Rilroheide is stootbegrazing, waarbij de
schapen voor een korte periode op het terrein gebracht worden zodat zij wel het struisgras kunnen
opeten, maar niet alle bloeiende planten kortwieken. Hiervoor zouden de schapen best in de maand
april voor een periode van 14 dagen met op het terrein grazen. In de periode oktober-december kan
opnieuw een periode van 14 dagen begraasd worden met 7 schapen. Dat maakt een totaal van
ongeveer 30 (dagen) * 7 (schapen) / 0.4 (hectare)= 525 schapengraasdagen / hectare, wat een
streefdoel is voor vergraste heide, zoals hier het geval. De periodes van stootbegrazing zijn zo
gekozen dat ze normaal gezien het struisgras wel zouden moeten aanvreten terwijl de vraatschade
aan bloeiende planten zoals Struikheide, Grasklokje, Biggenkruid en Zandblauwtje (te verwachten in
het terreintje) beperkt zou blijven. Indien de effecten op struisgras en bloeiende planten niet naar
wens zijn kan er na 1 of 2 testjaren meer begraasd/gemaaid worden.
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Recreatie en wandelpaden
Plaatselijke verstoring van de zandige bodem bijvoorbeeld door recreatie kan worden toegestaan,
indien deze niet langdurig of grootschalig is. De waarde van zandpaden valt vanuit bijen- en
wespenoogpunt nauwelijks te overschatten. Ze vormen niet alleen een goede nestplaats, maar hun
bloemrijkere randen zorgen ook voor belangrijk, vaak onmisbaar voedsel. Verharding van
zandpaden of het aanvoeren van houtsnippers vermindert de nestgelegenheid en is uitermate
ongewenst (Peeters et al., 2001).

Figuur 94: Gevarieerde vegetatiestructuur op kleine schaal in de heideherstelzone in Hallerbos.
Van rechts naar links: grazige veldweg, open zandige plekjes (nestelplaatsen bijen en holen
zandloopkevers), een zone met Struikheide (nectar en stuifmeel voor bijen, vlinders, …) en
tenslotte een dichte Pijpenstrovegetatie (beschutting oa voor Levendbarende hagedis). 25
september 2013. Foto Jorg Lambrechts.
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4. Enthousiasmeren en ondersteunen van het
vrijwilligersweefsel
Bij voorliggend project zijn maximaal vrijwilligers betrokken. We illustreren dit voor de bijen en
nachtvlinders.

4.1. Bijen
Op 4/8/2013 werd een Aculea-excursie georganiseerd in de Bolloheide, Kruisheide en Pommelsven.
Op 11/8/2012 gidste de projectmedewerker een cursus rond wilde bijen in de Molenheide waarop
verschillende vrijwilligers van Aculea uitgenodigd werden.
Verschillende vrijwilligers bezochten verschillende van de geselecteerde gebieden in het voorjaar of
in de zomer.
Aculea-vrijwilliger Koen Vandenberghe liep 1 dag mee tijdens de terreinbezoeken in Catselt en
Prinsenbos/Dassenaarde op 17/8/2012.
Stagiair David De Grave liep mee tijdens de terreinbezoeken in Rilroheide en Hallerbos/Vroenenbos
op 15/8/2013 en in ’s Hertogenheide/Kloesebos en Eikelberg op 21/8/2013.

4.2. Nachtvlinders
Hoewel het merendeel van de nachtvlinderinventarisaties begeleid werden door een professioneel
medewerker van Natuurpunt Studie, was er nagenoeg steevast hulp en interesse van lokale
vrijwilligers. We vermelden hier de aanwezigheid van Daniël Wouters (Catselt), Kris Dries en Johan
Vandeplas (Molenheide), René Meeuwis, Roel Uyttenbroeck, Jonas Daems & Gilbert Rijmenans (’s
Hertogenheide), Regis Nossent (Hallerbos en Kruisheide), Bart Denayer (Kruisheide), 4
medewerkers van Natuurpunt Tremelo (Bolloheide), Dirk & Oscar Maes Jef Verkens, Marianne
Mabille en Els De Bie (Rilroheide) en last but not least Yvon Princen (alle gebieden!).
Tijdens een nachtvlindercursus van het Regionaal Landschap Noord-Hageland in samenwerking met
Natuurpunt gebeurde één van de excursies ook op de Molenheide. Tenslotte moet ook vermeld
worden dat de augustusinventarisaties in het gebied ’s Hertogenheide volledig door de vrijwilligers
werden uitgevoerd.
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5. Conclusie
Voorliggend rapport beschrijft een groot aantal nieuwe waarnemingen van vele soorten van een 6tal
diergroepen in 6 (clusters van) heidegebieden. Het rapport beschrijft de vondsten zowel van uit de
insteek van de gebieden (per diergroep) als vanuit de insteek van de verschillende diergroepen (over
de gebieden heen).
Het rapport is vooral beschrijvend van aard en de veelheid aan gegevens kan niet gevat wordne in
een korte conclusie. Hierbij toch enkele belangrijke bevindingen.
Een eerste belangrijk besluit is dat de meer ruimtebehoevende heidesoorten compleet ontbreken in
de onderzochte Vlaams-brabantse heiderelicten. Nachtzwaluw, Boomleeuwerik en Heivlinder zijn
soorten die afwezig zijn omdat de oppervlakte geschikt leefgebied te klein is. In Averbode Bos en
Heide, waar grootschalig heideherstel plaatsvond, verschenen beide vogels wel meteen als
broedvogel.
Daarentegen zijn er voor alle heiderelicten wel typische heidesoorten binnen vrijwel alle onderzochte
faunagroepen (wilde bijen, sprinkhanen, dagvlinders, libellen, nachtvlinders) gevonden, maar dan
minder ruimtebehoevende soorten. Dit zijn echter niet perse minder veeleisende soorten!
Zo is de Gele tubebij voor het eerst sinds 1970 gevonden in Vlaanderen, in de Molenheide, terwijl
deze zelfs niet bekend is van de grote Limburgse heidegebieden (med. Maarten Jacobs en Kobe
Janssen).
Eveneens in de Molenheide komt nog een goede populatie Bruine eikenpage voor, één der
zeldzaamste Vlaamse standvlinders.
Zowel in Kruisheide, Catselt als Prinsenbos komt een goede populatie Veldkrekel voor. Dit zijn
wellicht de laatste drie duurzame populaties in Vlaams-Brabant.
Een bijzondere vermelding verdient het spectaculaire venherstel.
In de Natuurpuntgebieden Catselt, Dassenaarde en Molenheide vond venherstel plaats. Dit leverde
bijzondere botanische resultaten op maar ook de libellenfauna profiteert er enorm van. Soorten als
Tangpantserjuffer, Tengere pantserjuffer, Koraaljuffer, Bruine winterjuffer, Venwitsnuitlibel, Noordse
witsnuitlibel en Gevlekte witsnuitlibel verschenen er.
Vandaar ook dat we een oproep doen om ook in andere gebieden historische vennen te herstellen.
We besluiten dat de Vlaams-Brabantse heiderelicten:
 een bijzondere, waardevolle fauna herbergen;
 absoluut het beschermen en beheren waard zijn;
 op tal van plaats onder druk staan door verbossing (vb. ’s Hertogenheide);
 geleidelijke uitbreiding vereisen waar dit mogelijk is (Molenheide, Catselt, Prinsenbos,…);
 hierbij dient gewaakt te worden het kleinschalige karakter, met de vele overgangen naar bos
en grasland, te behouden; deze zijn net belangrijk voor de minder ruimte behoevende maar
wel veeleisende soorten (met name tal van soorten wilde bijen);
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Abrostola tripartita

2

Abrostola triplasia

2

4

8

3

3

1

5

Acleris comariana

6

Acleris cristana

7

Acleris emargana

4

2

4

1

Eindtotaal

Hallerbos

Rilroheide

Prinsenbos

Catselt

Molenheide
1

Acasis viretata
Acentria ephemerella

Eikelberg

's
Hertogenheide

Bolloheide

Kruisheide

Soorten

Pommelsven

6.1. Bijlage 1

2

6
23

6
2

6

12

2

2

9
6
8

1

11

1

Acleris forsskaleana

1

1

Acleris hastiana

3

3

Acleris laterana

3

3

Acleris notana/ferrugana

1

4

2

Acleris sparsana
Acleris variegana
Acrobasis advenella

11

Acrobasis consociella

1

Acrobasis suavella

2

6

1

Acrolepiopsis assectella

1

8

8

8

2

2

1

12

1

10

1

2
1

1

Acronicta aceris

2

2

Acronicta alni
Acronicta leporina

10

Acronicta megacephala
Acronicta rumicis
Acronicta tridens / psi

2

2

2

1

18

8

4

1

7

20

5

16

4

4

2

6

2

1

Adoxophyes orana

8

1

3
3

Adela reaumurella

1

12
1

1

Aethalura punctulata

10

1

1

1

Aethes rubigana

3

3

Agapeta hamana

7

7

Agonopterix spec.

1

1

Agriphila geniculea

2

Agriphila inquinatella

2
10

1

Agriphila latistria

5

9

3

14
1

1

Agriphila straminella

6

2

1

11

Agriphila tristella

6

4

10

5

Agrochola circellaris
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1
4
1

29
1
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Agrochola macilenta
Agrotis clavis

6

6

Agrotis exclamationis

6

Agrotis ipsilon
Agrotis puta

1

5

2

13

27

6

1

3

1

2

124

3

1

2

2
20

40

Agrotis segetum

2

Alcis repandata

30

Aleimma loeflingiana

1

51
2

2

7

8

4

51

8

4

5

Allophyes oxyacanthae

8

8

Amphipyra berbera

3

8

Amphipyra pyramidea

8

15

Anacampsis blattariella
Anania coronata

1

Anania hortulata

5

41

6

4

4

8

86

1

2

1

6

11

3

1

4

3

2

6

3

7

2

3

Anania lancealis
Anania verbascalis
Anaplectoides prasina

13

2

1

Anacampsis spec.

Anarta myrtilli

1

1

1

7

23

1

6

7
5

6
62

222

Anarta trifolii
Ancylis apicella

20

15

14

6
54
3

2

19

2

4

2

Ancylis obtusana
Ancylis unculana

4

3

Ancylis unguicella

1

1

1

8
12

12
12

1

2

Anticollix sparsata

2

1
3

2

3

2

Apamea monoglypha

15

11

4

4

Apamea remissa

1

Apamea scolopacina

1

10

3

6
1

Apamea unanimis
Aphomia sociella
30

80

11
16

Apotomis turbidana

3

5

12

5

6

3

3
1

1
2

71

Archips xylosteana

330
20

1

6
2

3
4

2

2

2

Archips crataegana

Inventarisatie van heiderelicten
in Vlaams-Brabant

130
2

Archanara dissoluta

Argolamprotes micella

2

1

Apotomis betuletana

Arenostola phragmitidis

43

9

1

Apamea sordens

Arctia caja

3

2

Apamea lithoxylaea

Archips podana

35

20

2

Apamea crenata

Apoda limacodes

5

5

Anerastia lotella
Angerona prunaria

374

1

3

2

7

1

5

1

300

1

2

3

22
304
4

4
2

1

5

2
4

4

155

Argyresthia brockeella
Argyresthia goedartella

2
2

14

7

9

1

6

1

Argyresthia pruniella
20

6

32

Aroga velocella

20

1

Assara terebrella

3

1

1

2

5

64

2

23

3

2

Atolmis rubricollis

10

Autographa gamma

2

10

2

12

16

2

5

7

1

2

18

1

10

5
62

Autographa jota

49

45

5

1

3

Axylia putris

10

4

6

Bactra spec.
5

4

Biston betularia

6

25

Brachmia blandella

1

Brachylomia viminalis

1

8

8

17

45

2

6

2

3

5

6

6

2

11

25

64

Batia lambdella
Batia lunaris

7

1

15

1

3

2

Bryotropha spec.

17
1

1

Bucculatrix nigricomella

4

4

Bucculatrix spec.

1

1

Bupalus piniaria
Cabera exanthemata
2

Calamotropha paludella

21

4

2

3

12

3

6

15

3

3

12

6

1

2

1

2

15

12

Callopistria juventina
2

2

Caloptilia populetorum
Calybites
phasianipennella

2

5

27

2

1

Callistege mi
Calliteara pudibunda

1

11

10

36

25

68

1

2
3

6

34

3

3

1

24

5
2

5
1

Cameraria ohridella

6

3
2

Campaea margaritata

2

20

20

Camptogramma bilineata

2

3

2

10

Capua vulgana

3

1

20

15

4

3

2

1

171

120

382

4

17
1

1

Caradrina clavipalpis

2

2
10

Carpatolechia alburnella

22

4

1

1

Cataclysta lemnata

2

Catocala nupta

2

Catocala sponsa
Catoptria falsella
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30

2

10

50

10

1

138
5

3

7

4

7

4

2
2

183
3

Autographa pulchrina

Carcina quercana

8

1

Athrips mouffetella

Caloptilia alchimiella

1

2

Asthena albulata

42

2

Asteroscopus sphinx

Cabera pusaria

2

1

Argyrotaenia ljungiana
Aristotelia ericinella

3

1

13
2

2

7

11

22

156

Catoptria margaritella

6

6

Catoptria permutatellus

20

20

Catoptria pinella

21

Catoptria verellus

10

2

Cedestis gysseleniella

2

4

2
3

25

2
4

6

Cedestis subfasciella

2

Celypha lacunana

13

2

5

Celypha rufana

6

5

1

4

4

Cepphis advenaria

3

Cerapteryx graminis

37

2
1

1

19

22
2

2

Cerura erminea

3

3

Charanyca trigrammica

1

Chesias legatella

2

Chiasmia clathrata

25

24

2
3

3

Chloroclysta siterata

2

Chloroclystis v-ata

42

5

3
2

13

Choristoneura
hebenstreitella

5

62

1

97

2

2
3

Clavigesta purdeyi

50

33

6

2

10

2

4

15

1

Clepsis consimilana

3

3

Clostera anachoreta

2

Clostera curtula

1

2
5

Celypha striana

Chrysoteuchia culmella

24

5

2
2

4

1

Clostera pigra

1

2

3

Cnephasia spec.

1

1

2

1

1

Cochylidia implicitana

2

Cochylis dubitana

2

2

Cochylis nana

3

3

Coenobia rufa

1

1

Coleophora saturatella
Colocasia coryli

4

2

2
2

Colostygia pectinataria

2

8

12

2

4

2

5

1

Colotois pennaria

35

5
3

14

8

2

2

Comibaena bajularia

34

33
36

2

Conistra erythrocephala

1

1

Conistra rubiginea

2

2

Conistra vaccinii

3

3

Conobathra repandana

10

180

Conobathra tumidana

3

Cosmia pyralina

2

2

Cosmia trapezina

34

40

Crambus pascuella

20

5

Crambus perlella

10

5

18

Crambus lathoniellus

Crambus pratella
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3

22

19

1

2

1

71

53

1
2

1

7
6

223
4

3
1

3

220

4

16

1

27

2

22
1
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Craniophora ligustri

2

Crassa unitella

5

2

Crocallis elinguaria

7

27

Cryptoblabes bistriga

5

8

2

1

10

1

6

40

81

2

1

1

2

Cybosia mesomella

3

2

2

3

3

Cyclophora albipunctata

2

2

Cyclophora linearia

1

Cyclophora porata

16

1100

1117

13

20

91

2

2

Cyclophora punctaria

3

Cydalima perspectalis

1

Cydia amplana

2

9

14

6

19

7

1
3

4

9

Cydia conicolana

3

3

Cydia fagiglandana

12

2

3

1

Cydia nigricana

2

2

Cydia pomonella

1

1

Cydia splendana

2

60

50

11

65

1

Cymatophorina diluta
Deilephila elpenor

2

Diachrysia chrysitis

2

Diarsia brunnea

6

3

3

5

2

3

1

1

3

68

20
50

2

1

1

3

8

2

80

Drepana curvatula
2

3

143

1

1

33

6

95

1

1
2

1

15

6

2

6

1

2

7

17

5

12

1

10

111

1

13

73
3

Drymonia ruficornis

2

1

77

31

Drymonia obliterata
Drymonia querna

14

4

8

Drymonia velitaris

2

Dyseriocrania
subpurpurella

1

2

4

2

Dryobotodes eremita
1

2

1

1

2

8
9

9

Dysstroma truncata

3

3

3

Earias clorana

15

2

Eccopisa effractella

1

1

Ecliptopera silaceata

12

13

6

6

Ectropis crepuscularia

2

9

14

5

3

Eilema griseola
Eilema sororcula
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2

55

6

7

4

31

65

1

1

Eidophasia messingiella
2

26
1

1

Eilema depressa

77
23

3

8

Dypterygia scabriuscula

19

1
1

Ditula angustiorana

Eilema complana

23

1

Dioryctria spec.

Drepana falcataria

11

51

Dichelia histrionana
Dichomeris marginella

190

4

Diarsia mendica
Diarsia rubi

1
11

10

110

16

16

41

15

210

100

48

3

6

13

25

195

12

61

5

18

64

20

2

3

3

4

164
28

158

Elaphria venustula

7

3

Electrophaes corylata

1

Elophila nymphaeata

1

Ematurga atomaria

127

75

Enargia paleacea

2

3

1

26

6

236
14

7

2

2

Endothenia nigricostana
Endotricha flammealis

3

2

5

7

Endothenia gentianaeana

14

4

1

1
2

12

72

12

26

214

90

Ennomos quercinaria

6

12

Epagoge grotiana

5

Epermenia chaerophyllella

1

1

Epermenia falciformis

2

2

Ephestia spec.

2

2

2

3

6

2

3

16

1

Epiblema foenella

2

2

Epicallima formosella

2

2

Epinotia bilunana

2

3

1

Epinotia brunnichana

4

Epinotia cruciana

2

2

Epinotia demarniana

3

5

2

Epinotia immundana

4

Epinotia nisella
Epinotia ramella

14

10

2

8

6

Epinotia rubiginosana

2

2

1

4

1

1

5
16

Epinotia solandriana

2

2

Epinotia tenerana

1
2

Epirrhoe alternata

2

3
2

6

Epirrhoe rivata

1

1

16

1
7

2
3

38
2

2

Epione repandaria

4

4

35
3

3

Epirrita dilutata

1

1

Epirrita spec.

8

8

Ethmia quadrillella
Euchoeca nebulata

2

2
2

4

8

Euclidia glyphica
Eucosma cana
Eucosma conterminana

3

1

1

1

Eudemis profundana

11

Eudonia mercurella

2

Eudonia pallida

4

4

3

Euphyia unangulata

4

Eupithecia abbreviata

5

24

42

3

2
3

6
3

3

1

1

3

12
11

1

88

88

Eupithecia absinthiata

2

2

1

2

1

Eupithecia assimilata
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5

1

3

Eulithis prunata

5
3

1

2

25
8

3

Eulia ministrana

Eupithecia centaureata

2

7

3
1

2

1

3
7

159

Eupithecia dodoneata

3

3

Eupithecia expallidata
Eupithecia icterata

1

3

2

Eupithecia inturbata

2

Eupithecia linariata

1

Eupithecia nanata

2

6

2

3
6

2

6

3
2

7

1
1

2

20

1

4

1
6

16

4

23

Eupithecia vulgata

1

1
8

Euplexia lucipara

25
2

26

24
2

16

2

29

2

Eupoecilia angustana
Euproctis similis

18
5

4

3

Eupithecia tripunctaria

Eupoecilia ambiguella

7

1

5
2

Eupithecia tantillaria

Euplagia quadripunctaria

5

5

Eupithecia spec.

Eupithecia virgaureata

6

2

Eupithecia intricata

Eupithecia succenturiata

1

1

2

5

66

1

6

7

2

2

71

15

8
32

1

1

1

Euthrix potatoria

1

Euzophera pinguis

3

7

6

4

1

Evergestis forficalis

1

Evergestis limbata

2

2

3

4

Evergestis pallidata

1

Exoteleia dodecella

100

180

6

Falcaria lacertinaria

2

Furcula furcula

2

2

Galleria mellonella

2

4

290

35

37

1

5
1

1

Gandaritis pyraliata
Gelechia senticetella

1

3

2

2

2

1

4

Geometra papilionaria

22

2

20

44

Gluphisia crenata

3

1

1

5

Glyphipterix thrasonella

1

Glyptoteles leucacrinella
Gymnoscelis rufifasciata

16

15

2

2
2

Gypsonoma dealbana

14

11

3

1

22

3

25

2

5

3

10

15

4

Harpella forficella

2

Harpyia milhauseri
Hedya nubiferana
Hedya salicella
Helcystogramma
rufescens
Hellinsia didactylites
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50

107

1

5

30

32
2

2

Hecatera bicolorata

2

2
1

21

42
70

70

Hada plebeja

8

26

Gypsonoma sociana
Habrosyne pyritoides

1

4

26

3

10

30

1

4

1

1
40

160

Hemithea aestivaria
Herminia grisealis

10
2

Herminia tarsicrinalis

8

4

7

5

9

5

15

1

2

15

1

4

2

14

35

35

7

Heterocera indet.

1

1

Hofmannophila
pseudospretella
6

80

9

8

Hoplodrina blanda
Hoplodrina octogenaria

12

40

Hydraecia micacea

9

6

10

3

45
4

2

Heterogenea asella

Hoplodrina ambigua

44

3

1

4

4

1

108

3

1

4

13

41

125
5

2

Hydrelia flammeolaria

1

Hydria undulata

2

Hydriomena furcata

6

Hydriomena impluviata

3

Hylaea fasciaria

3

Hypatima rhomboidella

2

Hypatopa binotella

1

5
3

1

6

Hypena proboscidalis

1

12

8

44

6

3

91

Hypomecis punctinalis

5

5

3

4

6

1

38

62

4

11

3

Hypomecis roboraria

13

3

1

10

Hypsopygia glaucinalis

1

8

12

35

8

7
18

33

1

3
6

5

1

13

3

7

Hypsopygia costalis

1

2

60

2

2
2

20

3

4

7

16

30

15

10

30

4

19

50

3

2

1

4

6

Idaea emarginata

4

Idaea fuscovenosa

1

Idaea laevigata

1

Idaea muricata

1

Idaea seriata

1

1

4
12

13

1

8
1
2

1

13

1

21

3

2

10

3

19
4

4

Lacanobia oleracea

8

5

8

Lacanobia w-latinum

10

11

1

3

27

4

2

1

20

48

1

Laothoe populi

3

Lasiocampa quercus
1

Lathronympha strigana

2

1

16

1

2

6

5

2

1

11
3

3

1

3

37
16
4
1

1

Leucodonta bicoloria
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6

1

6

Isophrictis striatella
2

129
18

2

Ipimorpha retusa

Ligdia adustata

1

1

Incurvaria masculella

Laspeyria flexula

82

1
6

Jodis lactearia

21

4

Idaea subsericeata

Ipimorpha subtusa

225

2

2

Idaea biselata
Idaea dimidiata

4

3

4

Hypena crassalis

Idaea aversata

2

2

4

1

1

1

3

9

161

Limnaecia phragmitella
Lobesia reliquana

1

Lobophora halterata

1

Lomaspilis marginata

14

4

Lomographa bimaculata

15

7

1

9

Lozotaeniodes formosana
Luperina testacea

7

2

2

3

2

Lycia hirtaria

1

33

2

8

1

102

4

10

17

45
5

3

7

2

6

20

90

35

305

60

13

3

1

7

34

8

23

534

1

16

Lymantria monacha

9

9

Lythria cruentaria
4

14

Macaria brunneata
Macaria liturata

27

6

Lymantria dispar

Macaria alternata

2

1

6

Lomographa temerata

Lycophotia porphyrea

2

2

8
12

2

87

13

4

4

19

22

8

2

14

80

226

Macaria notata

8

4

4

1

12

8

37

Macaria signaria

4

6

30

45

4

Macaria wauaria

3

3

Macdunnoughia confusa

1

2

2

Macrochilo cribrumalis
Macroglossum stellatarum

1

Macrothylacia rubi

1

Malacosoma neustria

1

Mamestra brassicae

6

2

7

2

2
1
5

6

1

52

1
8

11

20

Meganola albula

5

2

5

3

1

16

Melanchra persicariae

20

2

2

7

10

41

Mesapamea secalis

6

3

Mesapamea secalis /
secalella

9

7

3
1

4

1

3

Mesoleuca albicillata
Mesoligia furuncula

2

Metalampra cinnamomea

5
4

Microlepidoptera indet.

10

Miltochrista miniata

3

1

41

1

8

1

5

10

2

2

2

4

4

4

1

106

1

2

14

1

1

1

Monopis laevigella

12
2

10

Mythimna ferrago
Mythimna impura
Mythimna pallens
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6

78

12
8

2

2
2

4
8

158

4

Mompha spec.
Mythimna albipuncta

1

27

Mirificarma mulinella
1

1

16

Mimas tiliae
Moma alpium

31
6

2

Metendothenia
atropunctana

10

2

1

1

2

24

133

3

7

1

5
11

162

Mythimna turca

4

4

Naenia typica

1

Nematopogon
swammerdamella

1

1
3

2

Nemophora degeerella
Neofaculta ericetella
Noctua comes

15
2

Noctua fimbriata
Noctua interjecta

2

Noctua janthe

2

43

5

3

15

3

2

3

3

3

3

1
3

30

6

Noctua janthina

2

2

2

Noctua pronuba

11

66

40

24

5

3

2

Nola aerugula
Nola confusalis

4
2

9

7

2

22

3

13
8

2
2

32

24

11

5

44

40

5

5

11

2

1
1

3

15

Notodonta ziczac

2

6

Nycteola revayana

9

5

23

16
2

Nymphula nitidulata

8

11

86

3

1

12

8

2

26
2

2

Ochropacha duplaris

6

Ochropleura plecta

304

102

55

98

Oegoconia spec.

20

18

12
10

31

10

4

2

9

3

Oligia fasciuncula

2

2

Oligia latruncula

5

Oligia spec.

5

5

1

Oligia strigilis
Opisthograptis luteolata

44

2

22

630
1

1

Olethreutes arcuella

241
10

1
10

97
6

1

Notocelia uddmanniana

77

1

1

2

Nonagria typhae
Notodonta dromedarius

20

5

6

Noctua janthe / janthina

Nomophila noctuella

1

1

36

7

1

2

8

1

1

2

6

120

Orgyia antiqua

2

Orthosia cerasi

49

49

Orthosia cruda

8

8

Orthosia gothica

13

13

Orthosia incerta

4

4

Orthotaenia undulana

5

5

Ostrinia nubilalis

7

7

Ourapteryx sambucaria

3

10

13

Pachetra sagittigera
Pachycnemia
hippocastanaria

4

2

1

1
2

400

295

7

704

Pammene fasciana

2

2

Pammene regiana
Pandemis cerasana
Pandemis cinnamomeana
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1

1
2

13
7

3

2
1

21

1
7

20

35

163

Pandemis corylana

17

4

Pandemis heparana

1
2

Pandemis spec.

15

10

10
1

1

Parachronistis albiceps

1

2
1

1

Parastichtis suspecta

5

Parastichtis ypsillon

2

Parectropis similaria

1

Parornix spec.

2

5

2

2
3

15
3

26

4

1

Pediasia fascelinella

1

1

2
42
5

Peribatodes rhomboidaria

1

Peribatodes secundaria

3

5

1

4
5

2

49

5

5
45

6
2
3

Perigrapha munda

2

2

1

1

10
5

4

14

1
40

Pheosia gnoma

3

7

Pheosia tremula

20

2

5

4

2

2

Petrophora chlorosata
Phalera bucephala

7

5

Perizoma affinitata
5

1

5

Peridea anceps

Perizoma alchemillata

12

1

Pempelia formosa
40

4

2

Pelosia muscerda
Pempelia palumbella

6
5

4
1

4
3
2

Pediasia contaminella

5

4

Pasiphila debiliata
Pasiphila rectangulata

4

1

2

Parascotia fuliginaria

33
18

1

10

Panolis flammea
Parapoynx stratiotata

1

1

1

25

53

1

2
1

62

1

2

14

13

5

2

5

35

6

2

3

11

Phiaris micana

2

2

Phiaris palustrana

1

1

Phlogophora meticulosa
Phragmatobia fuliginosa
Phycita roborella

2

5

7

8

2

6

3

5

20

44

5

900

3

31

1

942

6
2

2

2

Phyllonorycter geniculella

1

Phyllonorycter roboris

10

1

Piniphila bifasciana

40

4

4

Platytes alpinella
3

Pleurota bicostella

3

36

Polia nebulosa
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1

23

5

20

10

Plusia festucae
Plutella xylostella

2
23

1

1
1

1

2

1

185

145

Plagodis dolabraria
Plagodis pulveraria

26

26

16

Phyllonorycter spec.

Pleuroptya ruralis

2

15
18

1

4

24
12

8

89

1

11

2

4

1

1

2

48
18

164

Prays fraxinella
Prays ruficeps

2

2

Proserpinus proserpina
3

Pseudatemelia josephinae

2

Pseudoips prasinana
Pseudopanthera
macularia

4

Psoricoptera gibbosella

2

10

5

120

2

18

6

1

1

Pterostoma palpina

1

52
3

3

34

1

1
4

3

3

1

18

5

1

1

6

1

25

1

12

7
2

1
1

14

34

2

Pyrausta despicata

37

1

50

50
1

5

4

Recurvaria nanella

3

3

Rhizedra lutosa

2

2

Rhopobota naevana

8
2

3

3

14

4

3

6

28

5

20

Rhyacionia pinivorana

1

1

Rhyacionia spec.

5

5

Rivula sericealis

2

22

8

4

24

34

Roeslerstammia erxlebella
Rusina ferruginea

40

5

3

1

Salebriopsis albicilla

2
1

1

3

3

1

1
5

Scoparia/Eudonia spec.

10

2

2
3

1

Scotopteryx chenopodiata

1

1

1

3

1

11

5

1

16

2

5

7
5

2

Scopula immutata
Scopula nigropunctata

3

2

2

2

10

5
8
10
2

2

Scythropia crataegella

1

1

Selenia dentaria

1

Selenia lunularia

2
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14

5

Scopula floslactata
1

10

4

Scoparia ambigualis

Scopula imitaria

13

2

2

Scoliopteryx libatrix

98
61

4

Sciota adelphella

4
13

12

2

Schrankia taenialis
Schreckensteinia
festaliella

15
4

4

Recurvaria leucatella

29
36

1

Pyrausta aurata

Scythris limbella

2

15

Pungeleria capreolaria
Pyralis farinalis

192
9

6

Ptycholoma lecheana

Schrankia costaestrigalis

1

1

2

Ptilodon cucullina

6
2

5

5

1

Pterophorus pentadactyla

1

2

Pterapherapteryx sexalata

Rhyacionia pinicolana

2

2

Protodeltote pygarga

Ptilodon capucina

1

1

2

3

3
2

25

34

1

5

165

Shargacucullia
scrophulariae
Siona lineata

1

1

Smerinthus ocellata

2

2
1

Spilonota ocellana

20

3

5

130

8
3

Spilosoma lubricipeda

3

6

Stathmopoda pedella

1

4

Stauropus fagi
Stenolechia gemmella

8

Swammerdamia caesiella

4

1

15

3

1

2

3

Syndemis musculana

1

6

Teleiodes luculella

3

5

Teleiodes vulgella

2

2
2

2

3

1

3

5

11

1

9
2

Thalpophila matura
7

48

3

4
4

2

103
5
2

1

Teleiopsis diffinis

Tetheella fluctuosa

22

2

Syncopacma spec.

1

33

1
90

Tethea or

18

4

2

Tethea ocularis

3

2

20

4

8

1

1

1

15

1

11

3

1

8

1

9

7

10

31

2

Thera britannica

29

19

1

1

Thera obeliscata

3

Thera spec.

11

2

4

1

Tholera decimalis
Thumatha senex

1

Thyatira batis

24

19
2

13

Tiliacea citrago

11

2

2

2

1

7

Tinea trinotella
Tischeria ekebladella

7

50

8

58

8

1

29

4

1

16

24

11

1

2

1

13

1

7

1

9

Trachea atriplicis
2

Trisateles emortualis

5

3

2

3

19

1

1

Udea olivalis
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100

100
3

2

17

2

Tyria jacobaeae
Udea prunalis

41
3

1

4

4

2

Tortricidae spec.

2

95
2

2

Tortrix viridana

18

2

2

Timandra comae

42
144

9

1
5

9

2

5

1

Swammerdamia/Paraswa
mmerdamia spec.
Synaphe punctalis

5

1
6

Spilosoma lutea

Triodia sylvina

3

3

Sphinx ligustri

Thaumetopoea
processionea

1

1

Spatalistis bifasciana
Sphinx pinastri

15

15

2

1

1

10

17

166

Watsonalla binaria

7

Watsonalla cultraria

41

4

12

57

2

Xanthorhoe
ferrugata/spadicearia

2

1

4

1

4

1

Xanthorhoe fluctuata

12

14
1
2

1
2

Xanthorhoe quadrifasiata
2

1

Xestia baja
2

40

70

30

23

Xestia sexstrigata
Xestia triangulum
Xestia xanthographa

8

Xylocampa areola

2

Yponomeuta padella

7

2

1

1

3

55

5

7

1

6

8

15

15

3

6

11

2

3

13

13

1

1

5

9
4

1

10

1

73

30

14
18

165
6

1
2

2

1

5

Ypsolopha dentella

1

1
2

Ypsolopha scabrella

2

3

8

2

1
3

5

3

4

Zeiraphera isertana

62

86

Zeuzera pyrina

4

1
6

2

3

13

66

1

221

2

5

3
2
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3215

4306

7
8

Zygaena filipendulae
274

13
6

4

Ypsolopha ustella
Zanclognatha
tarsipennalis

41
1

4

Ypsolopha parenthesella

220

2

Yponomeuta plumbella
Ypsolopha alpella

13

5

1

Xanthorhoe spadicearia

5
2

Xanthorhoe montanata

Totale aantallen per soort

165

2
2

Xanthorhoe ferrugata

Ypsolopha sequella

10

1

Xanthorhoe biriviata

Xestia c-nigrum

33

2

Xanthia icteritia
Xanthorhoe designata

1

2609

2

1268

2243

419

2
2758

1890

18984

167
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