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1 Inleiding 
 
De Stad Antwerpen wil de indicator- en doelsoorten opvolgen van alle gebieden in kader van het 
groenplan, om de evolutie in deze gebieden op te volgen en een gepast beheer toe te passen.  
 
Dit rapport geeft de resultaten van de uitgevoerde monitoring van planten en dagvlinders in het park Hof 
de Bist te Ekeren. Een aantal doelsoorten werden in kaart gebracht en er werden schattingen van de 
aantallen gemaakt. Daarnaast word van deze groepen de hele soortenlijst gegeven. Op basis van deze 
gegevens worden gebiedsgerichte maatregelen en beheeradvies gegeven.  
 
 

2 Methodiek inventarisatie 
 

2.1 Flora 
 
Het park Hof de Bist werd vlakdekkend onderzocht voor de flora op 1 dag (28/04) in het voorjaar. De 
volledige inventarisatie was haalbaar omdat het park slechts een beperkte oppervlakte heeft. Deze 
methode was anderzijds noodzakelijk omdat niet precies te voorspellen is waar de doelsoorten zullen 
opduiken en er gevraagd werd om alle populaties in kaart te brengen.   
 
Eind april werd de voorjaarsflora in kaart gebracht met als doelsoorten Bosanemoon, Salomonszegel 
en Pinksterbloem.  
 
Elke vindplaats van elke doelsoort werd met GPS exact ingevoerd. Daarbij werd het exact aantal 
exemplaren vermeld of, indien de soort zeer abundant was, het geschat aantal exemplaren. 
 
Alle overige plantensoorten die we in het park aantroffen, werden aangeduid op de streeplijst. Voor 
zeldzame soorten werd de exacte locatie via GPS ingevoerd.  
 
 

2.2 Dagvlinders 
 
Enkel de doelsoort Eikenpage werd opgevolgd. Deze soort is actief van eind juni tot midden juli en werd 
door de vlinderwerkgroep Atalanta in kaart gebracht op 6 en 10 juli 2015.  
 
Om Eikenpage in kaart te brengen worden boomkruinen afgespeurd met de verrekijker. Dit is de beste 
methode, vooral in het begin van de vliegperiode (eind juni – midden juli), wanneer de mannetjes zeer 
actief zijn. 
Ilf Jacobs heeft hier zeer veel ervaring mee en gaf de Vlinderwerkgroep Atalanta uitleg over hoe ze dit 
onderzoek best konden uitvoeren.  
 
Elke waarneming van Eikenpage werd met GPS exact ingevoerd, waarbij het aantal exemplaren werd 
vermeld.   
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3 Resultaten 
 

3.1 Planten  
 
De inventarisatie gebeurde op 27 april 2015. Er werden 127 plantensoorten genoteerd. Als we de totale 
plantenlijst van Hof de Bist bekijken, komen we aan 165 soorten die genoteerd werden sinds 1986. De 
waarnemingen uit 1986 betreffen kwartierhokwaarnemingen en zijn dus mogelijk niet allemaal van het 
park maar van de directe omgeving van het park.  
Er werden in 2015 acht invasieve exoten waargenomen: Amerikaanse vogelkers, Japanse 
duizendknoop, Schijnaardbei, Robinia, Amerikaanse eik, Sneeuwbes en Pontische rhododendron. Dit 
zijn soorten waartegen best actie kan ondernomen worden omdat ze anders sterk gaan domineren en 
een bedreiging vormen voor de inheemse flora in het park.  
De soortenlijst van alle waargenomen planten vind je in bijlage 1.  
De geschatte aantallen en/of oppervlakte van de doelsoorten en zeldzame soorten wordt weergegeven 
in tabel 1.  
 
Tabel 1: Aantallen (abundantie) of geschatte oppervlakte per doelsoort 

Soort Aantal locaties Aantal exemplaren 
Bosanemoon  15 3.430 
Pinksterbloem 12 6.735 
Gewone salomonszegel 14 668 

 
De geselecteerde doelsoorten werden in grote aantallen waargenomen in Hof de Bist in 2015.  
Er zijn nog een aantal soorten die in aanmerking komen als doelsoort, bij een volgende monitoring van 
dit gebied: Echte koekoeksbloem en Gevleugeld hertshooi. Het zijn beide soorten van vochtige tot natte, 
matig voedselrijke hooilanden.  
 
 

 Verspreidingskaarten van alle doelsoorten 
Per waargenomen doelsoort werd een verspreidingskaart opgemaakt met de aantalsschattingen en/of 
oppervlaktes per locatie. Deze verspreidingskaarten zijn te vinden in bijlage 2.  
 
 

 Beknopte bespreking van de doelsoorten 
 
3.1.2.1 Bosanemoon 
Bosanemoon is een voorjaarsbloeier, een oud bosplant die zich moeilijk weet te verspreiden over lange 
afstanden. De verspreiding gebeurt voornamelijk via wortelstokken, waardoor de soort zich plaatselijk 
uitbreidt en uitgestrekte tapijten kan vormen. Uitbreiding van klonen kan tot 1m per jaar. Verspreiding 
via zaad gebeurt zelden, het zaad overleeft niet langer dan een jaar.   
Bosanemoon werd voor het eerst opgetekend voor Hof de Bist in 2015. Wellicht is de soort er al veel 
langer aanwezig, maar werd het park voordien niet geïnventariseerd voor planten. In 1986 werd slechts 
een deel van het park geïnventariseerd, want wellicht was Bosanemoon er toen ook al aanwezig.  
Geen bodemverstoring en zorgen dat deze plant niet wordt overwoekerd in de lente zijn de 
aanbevelingen voor behoud en uitbreiding van deze populaties. Bosanemoon is een kensoort voor de 
klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond. 
 
3.1.2.2 Pinksterbloem 
Pinksterbloem is een voorjaarsbloeier die een voorkeur heeft voor vochtige tot natte hooilanden, maar 
ook in nattere bossen kan verschijnen. Samen met Look-zonder-look is het een belangrijke waardplant 
voor het Oranjetipje. In 1986 werden al Pinksterbloemen gezien in Hof de Bist. Het is een kensoort van 
het Grote vossenstaartverbond.  
 
3.1.2.3 Gewone salomonszegel 
Gewone salomonszegel is een plant van schaduw en halfschaduw die in het voorjaar groeit en bloeit in 
loofbossen en houtkanten. De soort mijdt zure bodems met een slechte strooiselvertering. Het is een 
overblijvende soort (met winterknoppen onder de grond) die zich verspreidt via bessen die worden 
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opgegeten of meegenomen door de wind. Salomonszegel werd in grote aantallen verspreid over het 
park waargenomen in 2015. Voordien werd de soort niet genoteerd in Hof de Bist, in 1986 werd de soort 
niet waargenomen in het deel van het park dat toen werd bekeken. De Gewone salomonszegel is een 
kensoort voor de klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond. 
 
 

 Beschrijving van gebiedsgerichte maatregelen en advies 
 
3.1.3.1 Knelpunten beheer  
Invasieve exoten zoals Japanse duizendknoop en Reuzenberenklauw moeten in de gaten gehouden 
worden. Deze soorten kunnen op korte tijd grote oppervlakten innemen. Japanse duizendknoop mag 
niet mee gemaaid worden met de graslanden, want op die manier geraakt de soort over het hele park 
verspreid. Uit stengel- en worteldelen kunnen nieuwe planten groeien. Deze kunnen tot één jaar 
nadien nog uitlopen.  
In het bos vormt de uitbreiding van Sneeuwbes een bedreiging voor Gewone salomonszegel en 
Bosanemoon.  
 
3.1.3.2 Beheeradvies 
 

- De aanpak om Japanse duizendknoop en Reuzenberenklauw uit het park te verwijderen is 
prioritair. De meest doeltreffende manier van bestrijden wordt uitgebreid besproken in het 
“Technisch Vademecum Beheer van Invasieve Uitheemse Planten” dat in 2014 werd 
gepubliceerd door ANB. http://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-
files/technisch_vademecum_beheer_van_invasieve_uitheemse_planten.pdf 

- Bij nieuwe aanplanten in het park wordt gezocht naar inheemse alternatieven. 
http://www.alterias.be/images/stories/downloads/Nederlands/brochure_definitief_nl.pdf 
 

- Gazons niet maaien voor 15 juni en altijd maaisel goed afvoeren.  
 

- De nattere stukken komen toe met een éénmalige maaibeurt tussen 15 juli en 15 augustus.  
 
 

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

 Eikenpage komt talrijk voor in Hof de Bist 
 
Op 6 en 10 juli 2015 werden in totaal 23 vindplaatsen van Eikenpage in kaart gebracht (bijlage 3). Er 
werden in totaal 62 vlinders geteld. Het was de eerste keer dat Eikenpage werd waargenomen in het 
park. Dit is een zeer goed resultaat. Het is een gevolg van het zeer gericht zoeken naar deze soort, door 
mensen met ervaring.  
In totaal werden niet minder dan 23 soorten dagvlinders waargenomen in 2015. De vroegste 
waarneming gebeurde op 28/04 tijdens de planteninventarisatie, de laatste vlinderwaarneming 
gebeurde op 22 augustus. In totaal werd in 2015 op 10 verschillende dagen naar vlinders gekeken. 
Enkel de Kleine vos werd niet waargenomen in 2015. Bijlage 4 geeft de waargenomen vlinders van 
2013 tot 2015 op kaart.  
 

 Beknopte bespreking van de doelsoort  
 

De Eikenpage komt voor in bosranden en op open plekken 
in loofbossen en parken, maar soms ook op grote 
alleenstaande eiken. De soort heeft 1 generatie van begin 
juni tot eind augustus met een piek tussen 29 juni en 31 
juli. De vliegtijd van de Eikenpage is in vergelijking met de 
periode 1981-2000 met 4-6 dagen naar voren geschoven. 
De wijfjes zetten de eitjes afzonderlijk af op de top van een 
takje of aan de basis van een bladknop van voornamelijk 
Zomereik. Meestal gebruiken de wijfjes grote 
zonbeschenen en beschutte takken voor het afzetten van 
de eitjes. De overwintering gebeurt als ei. De rupsen 
sluipen het volgende voorjaar uit samen met het uitlopen 
van de bladknoppen. Bij het uitsluipen eet de rups eerst de 
eischaal op en boort zich vervolgens in een bloemhoofdje. 
Nadien spint de rups een web dat het ’s nachts verlaat om 
op zoek te gaan naar eten. De verpopping kan zowel op de 
grond als in de boom gebeuren. De volwassen vlinders 
voeden zich voornamelijk met honingdauw, maar dalen 
soms ook af om nectar te drinken van voornamelijk 
Sporkehout, maar ook Boerenworm kruid, braam of distel. 

De vlinders worden over het algemeen als weinig mobiel bestempeld, maar  worden nu en dan op grote 
afstanden van bestaande populaties gezien. De Eikenpage komt vaak in dezelfde gebieden voor als 
Boomblauwtje, Bruin zandoogje, Citroenvlinder, Dagpauwoog, Gehakkelde aurelia, Groot dikkopje, 
Hooibeestje, Kleine vuurvlinder, Koevinkje en Zwartsprietdikkopje. 
 
De Eikenpage was in de jaren negentig vrij zeldzaam, maar is nu algemeen in Vlaanderen. Door de 
levenswijze, hoog in eiken, wordt de verspreiding vermoedelijk onderschat. De Eikenpage is een 
typische soort van de Kempen.  
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 Beschrijving van gebiedsgerichte maatregelen en beheeradvies i.f.v. 
Eikenpage 

 
In tegenstelling tot de Bruine eikenpage zet de Eikenpage eitjes af op grote eiken die vaak op zonnige 
plekken staan. Het behouden of beheren van grote, zonbeschenen eiken en mantel-zoomvegetaties 
met Sporkehout en braam kunnen geschikte ei-afzetplaatsen en nectarbronnen behouden of creëren 
voor de Eikenpage.  
 

 Verwerking van alle dagvlindersoorten uit waarnemingen.be 
 
In totaal werden 14 soorten dagvlinders waargenomen in Hof de Bist tussen 2013 en 2015.  
Tot voor de inventarisaties van Eikenpage ging het om 7 soorten dagvlinders in Hof de Bist, begin juli 
noteerde de vlinderwerkgroep Atalanta er 7 nieuwe soorten dagvlinders. Ook de Eikenpage was nieuw 
voor het gebied.  
De 14 waargenomen dagvlinders zijn allen vrij algemeen tot algemeen in Vlaanderen.   
In het park werden de hoogste aantallen geteld van Bruin zandoogje (119) en Eikenpage (62), gevolgd 
door Groot dikkopje (16) en Klein koolwitje (16).  
Ondanks de grote hoeveelheid Pinksterbloemen werd Oranjetipje hier niet waargenomen. Mogelijk werd 
er in de vliegperiode van deze soort (eind april, mei) niet genoeg naar vlinders gekeken.    
De vlinders werden voornamelijk gezien in het noordoosten van het park, bij een ruig, kruidenrijk stuk, 
waar een gemaaid pad door loopt. Het maaibeheer mag hier zeker blijven zoals het nu is.  
Voor vlinders is het best om gefaseerd te maaien en ruigere hoekjes te laten staan langs de bosrand.  
 
 

  



Ecologische monitoring Hof De Bist 
 

9

 

4 Samenvatting 
 
In Hof de Bist is de voorjaarsflora, Bosanemoon en Gewone salomonszegel, abundant aanwezig in het 
westelijk deel van het park. Pinksterbloem werd voornamelijk waargenomen in het noordoosten van het 
park. Het maaibeheer lijkt er ideaal om deze kruidenrijke ruigte in stand te houden. Gemaaide paadjes 
zorgen voor een zekere fasering in het maaibeheer. Deze stukken zijn voor dagvlinders het meest 
interessant en moeten zeker behouden blijven.  
De Eikenpage is goed vertegenwoordigd in het park. De aanwezigheid van braam en distels is cruciaal 
voor het behoud van deze soort, er zijn dus voldoende ruige mantelzomen in het park.  
De bestrijding van invasieve exoten dringt zich op. Vooral Reuzenberenklauw en Japanse 
duizendknoop kunnen zonder een degelijke aanpak een groot probleem gaan vormen in de toekomst.  
Ook met sneeuwbes moet opgelet worden in de bos-stukken, zodat deze de bosflora niet verdringt.  
 
In Hof de Bist moet voor behoud van flora en vlinders op volgend beheer worden ingezet:  

- Gefaseerd en aangepast maaibeheer 
- Exotenbeheer 

 
 

5 Referenties 
 
Maes, D., Vanreusel, W. & Van Dyck, H. (2013). Dagvlinders in Vlaanderen: nieuwe kennis voor 
betere actie. Tielt: Uitgeverij Lannoo nv.  
 
Van Landuyt, W. et al. (2006). Atlas van de flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest. Instituut  
voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel : Belgium. ISBN 90-726-1968-4. 1007 pp.  
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6 Bijlagen 
 
 
Bijlag 1 - Lijst van de waargenomen plantensoorten met hun herkomst en 
aanduiding of ze aangeplant zijn (A), verwilderen in het park (V) en/of invasief 
zijn (I).  
 
 
Wetenschappelijke naam  Nederlandse naam  Status  A  V  I 
Acer campestre  Spaanse aak  Inheems  x 

   

Acer platanoides  Noorse esdoorn  Inheems  x 
   

Acer pseudoplatanus  Gewone esdoorn  Inheems  x 
   

Aegopodium podagraria  Zevenblad  Inheems 
  

Aesculus hippocastanum  Witte paardenkastanje  Ingeburgerd  x 

Agrostis canina  Moerasstruisgras  Inheems 

Ajuga reptans  Kruipend zenegroen  Inheems 

Alisma plantago‐aquatica  Grote waterweegbree  Inheems 

Alliaria petiolata  Look‐zonder‐look  Inheems 

Alnus glutinosa  Zwarte els  Inheems  x 

Alopecurus pratensis  Grote vossenstaart  Inheems 

Amelanchier lamarckii  Amerikaans krentenboompje  Ingeburgerd  x 

Anemone nemorosa  Bosanemoon  Inheems 

Angelica sylvestris  Gewone engelwortel  Inheems 

Anthoxanthum odoratum  Gewoon reukgras  Inheems 

Anthriscus sylvestris  Fluitenkruid  Inheems 

Apium nodiflorum  Groot moerasscherm  Inheems 

Arum italicum  Italiaanse aronskelk  Ingeburgerd  x 

Athyrium filix‐femina  Wijfjesvaren  Inheems 
  

Bellis perennis  Madeliefje  Inheems 
  

Betula pendula  Ruwe berk  Inheems  x 

Calamagrostis epigejos  Duinriet  Inheems 

Calystegia sepium  Haagwinde  Inheems 

Cardamine flexuosa  Bosveldkers  Inheems 

Cardamine pratensis  Pinksterbloem  Inheems 

Carex acutiformis  Moeraszegge  Inheems 

Carex hirta  Ruige zegge  Inheems 

Carex remota  IJle zegge  Inheems 

Carex rostrata  Snavelzegge  Inheems 

Carpinus betulus  Haagbeuk  Inheems  x 

Castanea sativa  Tamme kastanje  Ingeburgerd  x 

Cerastium fontanum subsp. vulgare  Gewone hoornbloem  Inheems 

Cerastium semidecandrum  Zandhoornbloem  Inheems 

Chelidonium majus  Stinkende gouwe  Inheems 

Circaea lutetiana  Groot heksenkruid  Inheems 

Cirsium arvense  Akkerdistel  Inheems 

Cirsium palustre  Kale jonker  Inheems 

Cirsium vulgare  Speerdistel  Inheems 
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Corylus avellana  Hazelaar  Inheems  x 
   

Crataegus monogyna  Eenstijlige meidoorn  Inheems  x 
   

Digitalis purpurea  Vingerhoedskruid  Inheems  x  x 
 

Dryopteris dilatata  Brede stekelvaren  Inheems 
  

Dryopteris filix‐mas  Mannetjesvaren  Inheems 
  

Epilobium angustifolium  Wilgenroosje  Inheems 
  

Epilobium hirsutum  Harig wilgenroosje  Inheems 
  

Epilobium parviflorum  Viltige basterdwederik  Inheems 
  

Equisetum fluviatile  Holpijp  Inheems 
  

Equisetum palustre  Lidrus  Inheems 
  

Eupatorium cannabinum  Koninginnenkruid  Inheems 
  

Fagus sylvatica  Beuk  Inheems  x 
   

Fallopia japonica  Japanse duizendknoop  Ingeburgerd  x  x 

Filipendula ulmaria  Moerasspirea  Inheems 

Fragaria vesca  Bosaardbei  Inheems 

Fraxinus excelsior  Es  Inheems  x 

Fritillaria meleagris  Wilde kievitsbloem  Uitgestorven  x  x 

Galeopsis tetrahit  Gewone hennepnetel  Inheems 

Galium aparine  Kleefkruid  Inheems 

Geranium robertianum  Robertskruid  Inheems 

Geum urbanum  Geel nagelkruid  Inheems 

Glyceria fluitans  Mannagras  Inheems 

Glyceria maxima  Liesgras  Inheems 

Hedera helix  Klimop  Inheems  x 

Heracleum mantegazzianum  Reuzenberenklauw  Ingeburgerd  x  x  x 

Heracleum sphondylium  Gewone berenklauw  Inheems 

Holcus lanatus  Gestreepte witbol  Inheems 
  

Hypericum tetrapterum  Gevleugeld hertshooi  Inheems 
  

Ilex aquifolium  Hulst  Inheems 
  

Iris pseudacorus  Gele lis  Inheems 

Juncus effusus  Pitrus  Inheems 

Lamiastrum galeobdolon ‘Florentinum’  Bonte gele dovenetel  Ingeburgerd  x 

Lamium purpureum  Paarse dovenetel  Inheems 

Lapsana communis  Akkerkool  Inheems 

Lemna minor  Klein kroos  Inheems 

Leucojum aestivum  Zomerklokje  Inheems  x 

Linaria vulgaris  Vlasbekje  Inheems 

Lychnis flos‐cuculi  Echte koekoeksbloem  Inheems 

Lycopus europaeus  Wolfspoot  Inheems 

Lysimachia vulgaris  Grote wederik  Inheems 

Lythrum salicaria  Grote kattenstaart  Inheems 

Mentha aquatica  Watermunt  Inheems 

Moehringia trinervia  Drienerfmuur  Inheems 

Omphalodes verna  Vroeg vergeet‐mij‐nietje  Ingeburgerd  x 

Ornithogalum umbellatum  Gewone vogelmelk  Inheems 

Phragmites australis  Riet  Inheems 
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Plantago lanceolata  Smalle weegbree  Inheems 
  

Plantago major subsp. major  Grote weegbree  Inheems 
  

Poa annua  Straatgras  Inheems 
  

Poa trivialis  Ruw beemdgras  Inheems 
  

Polygonatum multiflorum  Gewone salomonszegel  Inheems 
  

Potentilla anserina  Zilverschoon  Inheems 
  

Potentilla indica  Schijnaardbei  Ingeburgerd  x  x 

Prunus serotina  Amerikaanse vogelkers  Ingeburgerd  x  x 

Pulicaria dysenterica  Heelblaadjes  Inheems 
  

Quercus robur  Zomereik  Inheems  x  x 
 

Quercus rubra  Amerikaanse eik  Ingeburgerd  x  x  x 

Ranunculus acris  Scherpe boterbloem  Inheems 
  

Ranunculus ficaria  Speenkruid  Inheems 

Ranunculus repens  Kruipende boterbloem  Inheems 

Rhododendron ponticum  Pontische rododendron  Ingeburgerd  x  x  x 

Ribes rubrum  Aalbes  Inheems 

Ribes uva‐crispa  Kruisbes  Inheems 

Robinia pseudoacacia  Robinia  Ingeburgerd  x  x  x 

Rubus fruticosus  Gewone braam  Inheems 

Rumex acetosa  Veldzuring  Inheems 

Rumex obtusifolius  Ridderzuring  Inheems 

Rumex pratensis (x) obtus  Bermzuring  Inheems 

Sambucus nigra  Gewone vlier  Inheems 

Scrophularia nodosa  Knopig helmkruid  Inheems 

Senecio jacobaea  Jakobskruiskruid  Inheems 

Silene dioica  Dagkoekoeksbloem  Inheems 

Sorbus aucuparia  Wilde lijsterbes  Inheems 
  

Sparganium erectum  Grote egelskop  Inheems 
  

Stachys sylvatica  Bosandoorn  Inheems 
  

Stellaria media  Vogelmuur  Inheems 

Symphoricarpos albus  Sneeuwbes  Ingeburgerd  x  X  x 

Taraxacum officinale  Paardenbloem  Inheems 

Taxus baccata  Taxus  Inheems  x 

Tilia spec.  Linde spec.  Inheems  x 

Tussilago farfara  Klein hoefblad  Inheems 

Typha latifolia  Grote lisdodde  Inheems 

Urtica dioica  Grote brandnetel  Inheems 

Valeriana officinalis  Echte valeriaan  Inheems 

Veronica chamaedrys  Gewone ereprijs  Inheems 

Veronica filiformis  Draadereprijs  Inheems 

Veronica hederifolia  Klimopereprijs  Inheems 

Viburnum opulus  Gelderse roos  Inheems  x 

Vinca minor  Kleine maagdenpalm  Inheems  x  x 
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Bijlage 2 Verspreidingskaarten van planten die als aandachtsoort werden aangeduid met aantalsschattingen  
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Bijlage 3 – Vindplaatsen van Eikenpage in juli 2015 
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Bijlage 4  - Waargenomen vlinders van 2013 tot 2015 
 

 


