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1 Inleiding 
 

De Stad Antwerpen wil de indicator- en doelsoorten opvolgen van alle gebieden in kader van het groenplan, om 

de evolutie in deze gebieden op te volgen en een gepast beheer toe te passen.  

Dit rapport geeft de resultaten van de uitgevoerde monitoring van planten, dagvlinders en vleermuizen in het Te 

Boelaerpark te Borgerhout. 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.  

 

Het Te Boelaerpark is gelegen in het district Borgerhout van de stad Antwerpen, tussen de Gitschotellei, de Karel 

De Preterlei, de Arthur Matthijslaan en de Cruyslei.  De totale oppervlakte van het park bedraagt 15 ha 95 are. 

Het is een oud park en maakte deel uit van het goed Te Boelaer. Het park heeft een eenvoudige opbouw met 

grasvelden, beboste percelen, een wegenpatroon en de centrale dreven. Er loopt geen enkele open waterloop, 

beek of gracht door het park. 

 

 

2 Methodiek inventarisatie 
 

2.1 Flora 
 

Het Te Boelaerpark werd vlakdekkend onderzocht voor de flora verspreid over 4 verschillende dagen (07/04, 

12/04, 14/04, 16/06) in 2015. 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.   

 

In maart en april 2015 werd de voorjaarsflora in kaart gebracht met als doelsoorten Bosanemoon, 

Salomonszegel, Dalkruid en Pinksterbloem.  

 

In juni werden zomersoorten in kaart gebracht met als doelsoorten Mannetjesereprijs, Gevleugeld hertshooi, 

Steenbreekvaren en Hengel.  

 

Elke vindplaats van elke doelsoort werd met GPS 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 
 

De doelsoort Oranjetipje werd opgevolgd. Deze uitgesproken voorjaarsactieve soort werd deels in combinatie 

met het flora-onderzoek in kaart gebracht.  

 

Daarnaast werd er een route uitgetekend die specifiek langs alle geschikte locaties voor Oranjetipje loopt (zie 

Figuur 1). Deze werd minstens 3 keer tijdens de vliegperiode van Oranjetipje gelopen, in april en mei 2015, bij 

geschikte weersomstandigheden. Alle waargenomen vlinders langs de route werden geteld.  

 

Elke vindplaats van elke dagvlindersoort werd met GPS exact ingevoerd, waarbij het aantal exemplaren werd 

vermeld.   
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Figuur 1:Vlinderroute in het Te Boelaerpark.    

 

 

2.3 Vleermuizen 
 

2.3.12.3.12.3.12.3.1 Automatische detectorenAutomatische detectorenAutomatische detectorenAutomatische detectoren    
 

Voor Het Te Boelaerpark werd door de vleermuisdeskundigen van Natuurpunt Studie besloten dat het gebruik 

van automatische detectoren de meest aangewezen methode is.  

Op plaatsen waar lage dichtheden aan vleermuizen worden verwacht (omwille van geïsoleerde ligging) is het 

interessanter om over langere tijd (hele nachten) met automatische detectie te werken (dus meer kans om alle 

aanwezige soorten in kaart te brengen) dan manueel met batdetectoren rond te lopen (zeer arbeidsintensief in 

verhouding tot resultaat). 

Bovendien zijn automatische detectoren een uitermate gestandaardiseerde manier van werken, terwijl het 

manueel rondlopen met batdetectoren meer onderhevig is aan de waarnemer.  

 

Er werden verspreid over het zomerhalfjaar 2015 driemaal twee automatische detectoren geplaatst in het park. 

Eén detector werd geplaatst in het beboste noordoostelijk deel van het park (detector ‘bos’), de andere in het 

zuiden van het park, aan de rand van het grasveld (detector ‘bosrand’) (Figuur 2).  

De detectoren werden met een hoogtewerker in een boom gehangen op ca 6m hoogte. 

 

De automatische detectoren werden op drie momenten in het jaar geplaatst: 

• Begin juni: om naast lokale vleermuizen ook voorjaarstrek in kaart te brengen; 

• half augustus: om de vleermuizensoorten te registreren die in de buurt hun kraamkolonie hebben en 

het park gebruiken als jachtterrein; 

• oktober: om trekkende vleermuizen te registreren; 

 

Tijdens elk van de drie periodes werd de detector gedurende minimum twee volledige dagen opgehangen.  
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Figuur 2: Locaties automatische vleermuizendetectoren 

 

 

Met deze methodiek werd op efficiënte wijze de vleermuizenfauna van het volledige Te Boelaerpark in kaart 

gebracht, dit door 2 puntlocaties nauwgezet te monitoren.  

 

De automatische detectoren van de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt Studie die werden gebruikt  zijn 

toestellen van het type 12 D500x. 

Van iedere passerende vleermuis wordt een opname gemaakt van 10 seconden. Van deze opnames worden 

soort en aantal passages van de vleermuis bepaald, alsmede de vangstratio (aantal vangstmomenten in de 

opname) en het aantal sociale roepen. 

 

 

2.3.22.3.22.3.22.3.2 AaAaAaAanvullende inventarisatie met manuele detectornvullende inventarisatie met manuele detectornvullende inventarisatie met manuele detectornvullende inventarisatie met manuele detector    
Aanvullend werden 11 manuele inventarisaties met bat-dectector uitgevoerd van minimum 1,5 uur per bezoek. 

Het type detector dat hiervoor gebruikt werd is Pettersson D100 en D240x. Van de waargenomen vleermuizen 

werd de soort en eventuele gedragsaanduidingen genoteerd op kaart. De Pettersson D100 werd afwisselend 

afgesteld op 20 kHZ en 45 kHz. De Pettersson D240X werd ingesteld op het heterodyne kanaal op 34 kHz. Bij 

waarneming van vleermuizenactiviteit werd met de D240x over een brede range van frequenties gescand om de 

nulfrequentie te achterhalen. Van dieren waarvan de soort niet ter plekke kon bepaald worden, werden 

geluidsopnames gemaakt die nadien met aangepaste software (Batsound 4; Pettersson) geanalyseerd werden. 
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3 Resultaten 
 

3.1 Planten  
De inventarisaties gebeurden verspreid over 5 dagen. Op 7 april 2015 werden 75 soorten genoteerd en op 12 

april 2015 werden 9 soorten in kaart gebracht. Op 14 april werden 47 soorten vastgelegd en op 16 juni werden 

55 soorten gekarteerd. Dit brengt de totale soortenlijst van Te Boelaerpark op 136, inclusief niet-inheemse en 

uit aanplant verwilderde soorten.  

De soortenlijst van alle waargenomen planten vind je in bijlage 1. Voor elke plant wordt aangegeven of ze 

inheems is, of het gaat om een aanplant, of de soort verwilderd in het park en of het om een invasieve soort 

gaat. 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 OPPERVLAKTE (M²) 

 

DASLOOK   5   60  

BOSANEMOON    14      64 

GEVLEKTE ARONSKELK  2   13  

PINKSTERBLOEM   5   5  

IJLE ZEGGE   2   5  

BOSZEGGE   2   4  

GEWONE SALOMONSZEGEL 14   261  

BOSANDOORN   2   51  

GEWONE VOGELKERS  1   20  

BOSTULP   8   1.172  

 

 

 

 

 
 

Een grote vlek bosanemoon, naar schatting 10m²,  aan de zuidwestkant van het park.  

 

 



  9 

 

Dalkruid, Mannetjesereprijs, Gevleugeld hertshooi, Hengel en Steenbreekvaren werden niet waargenomen in Te 

Boelaerpark in 2015. Uit het bestek konden we afleiden dat Mannetjesereprijs al bekend was uit het park. Toch 

konden wij deze waarneming niet terugvinden in de historische gegevens die wij ter beschikking hebben.   

 

3.1.13.1.13.1.13.1.1 Verspreidingskaarten van alle doelsoortenVerspreidingskaarten van alle doelsoortenVerspreidingskaarten van alle doelsoortenVerspreidingskaarten 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.  

 

3.1.23.1.23.1.23.1.2 Beknopte bespreking van de doelsoortenBeknopte bespreking van de doelsoortenBeknopte bespreking van de doelsoortenBeknopte bespreking van de doelsoorten    
 

Bosanemoon, Gewone salomonszegel, Gevlekte aronskelk, Daslook, Ijle zegge en Boszegge zijn oud-bosplanten. 

Kenmerkend voor deze soorten is dat ze zeer traag migreren en er dus lang over doen om zich uit te breiden of 

een nieuw gebied te koloniseren. Ze leggen slechts 20 tot 100 m per eeuw af (Hermy & Verheyen, 2007). Het kan 

dan ook honderden jaren duren om een levensvatbare populatie op te bouwen. Vandaar dat ze zo bijzonder zijn 

voor het natuurbehoud en de nodige aandacht vereisen (Hermy et al., 1999). Het zijn goede indicatoren voor de 

natuurwaarde van een bos. 

 

3.1.2.13.1.2.13.1.2.13.1.2.1 BosanemoonBosanemoonBosanemoonBosanemoon    
Bosanemoon is een bodembedekkende voorjaarsbloeier. 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 in Te Boelaerpark in 2000. Wellicht is de soort er al langer 

aanwezig, maar werd het park voordien niet geïnventariseerd voor planten.  

Geen bodemverstoring en zorgen dat deze plant niet overwoekert 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 bodem. 

 

3.1.2.23.1.2.23.1.2.23.1.2.2 PinksterbloemPinksterbloemPinksterbloemPinksterbloem    
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 2000 werden al op verschillende plaatsen in het park pinksterbloemen gezien.  

Pinksterbloem is een kensoort van het Grote vossenstaartverbond.  

 

3.1.2.33.1.2.33.1.2.33.1.2.3 Gewone salomonszegelGewone salomonszegelGewone salomonszegelGewone 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 verspreid via bessen die worden opgegeten of 

meegenomen door de wind. Salomonszegel werd in grote aantallen verspreid over het park waargenomen. De 

gewone salomonszegel is een kensoort voor de klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke bodem. In 

2000 werd Gewone salomonszegel ook al in Te Boelaerpark waargenomen.  

 

3.1.2.43.1.2.43.1.2.43.1.2.4 Gevlekte aronskelkGevlekte aronskelkGevlekte aronskelkGevlekte aronskelk    
In het begin van de lente kun je in rijkere en drogere loofbossen de driehoekige bladeren van de Gevlekte 

aronskelk vinden. Iets later verschijnen de kolfvormige bloeiwijzen die opvallen door hun witte spatha, die de 

kolf gedeeltelijk omhult. De gevlekte aronskelk is een overblijvende, kruidachtige plant die zich uitbreid via 

wortelstokken. De bloeiwijze verspreidt een lucht van rottend vlees, waar vliegjes op af komen. Wanneer ze op 

het blad van de bloeiwijze komen glijden ze naar binnen en kunnen de bloem niet meer verlaten. De volgende 

dag is het blad minder glad waardoor ze naar buiten kunnen en stuifmeel meenemen. De vruchten zijn rode 

bessen met kortlevende zaden. De Gevlekte aronskelk is een kensoort voor de klasse van de eiken- en 

beukenbossen op voedselrijke bodem. Deze soort werd in 2000 ook al waargenomen in het park.  

 

3.1.2.53.1.2.53.1.2.53.1.2.5 Ijle zeggeIjle zeggeIjle zeggeIjle zegge    
Ijle zegge is een plant van natte bossen, het is een kensoort van Essenbronbossen, met kwelplekken.  

De soort werd in 2000 al waargenomen in het park.  
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3.1.2.63.1.2.63.1.2.63.1.2.6 BoszeggeBoszeggeBoszeggeBoszegge    
Boszegge is een plant van vochtige, matig voedselrijke bodem. Het is een kensoort van Eiken-haagbeukenbos. 

De soort werd in 2000 niet waargenomen in het park.  

 

3.1.2.73.1.2.73.1.2.73.1.2.7 Bostulp Bostulp Bostulp Bostulp     
Bostulp wordt steeds in antropogeen beïnvloede milieus gevonden. Vrijwel alle Vlaamse vondsten wijzen op 

aanplant uit het verleden (Van Landuyt et al., 2006). Het is een soort die lang kan standhouden en in optimale 

omstandigheden (kalkrijke bodem, halfschaduw, niet te veel concurrentie in de ondergroei) kan uitbreiden. De 

plant vormt lange ondergrondse uitlopers met aan de top een nieuw bolletje. Hierdoor kan ze zich verder 

verspreiden. Bij gebrek aan zonlicht bloeit Bostulp niet.  

Bostulp wordt tot de stinsenplanten gerekend. Dit zijn soorten die vroeger werden aangeplant in parken, hier 

wisten te overleven en zich verspreiden en nu ingeburgerde soorten zijn. Bostulp werd in 2000 al in grote 

aantallen waargenomen in het park.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.33.1.33.1.33.1.3 Beschrijving van gebiedsgerichte maatregelen en advies Beschrijving van gebiedsgerichte maatregelen en advies Beschrijving van gebiedsgerichte maatregelen en advies Beschrijving van gebiedsgerichte maatregelen en advies     
  

Bostulp in Te Boelaerpark, hier op een ruigere plaats tussen Grote brandnetel.  

 

 

3.1.43.1.43.1.43.1.4 Knelpunten beheer en beheeradviesKnelpunten beheer en beheeradviesKnelpunten beheer en beheeradviesKnelpunten beheer en beheeradvies    
 

3.1.4.13.1.4.13.1.4.13.1.4.1 Knelpunten beheerKnelpunten beheerKnelpunten beheerKnelpunten beheer    
- Door gebrek aan exotenbeheer geraakt de bosbodem overwoekerd, waardoor de groeiplaatsen van 

Bosanemoon, Salomonszegel en Gevlekte aronskelk bedreigd worden. Ook de groeiplaats van Bostulp geraakt 

overwoekerd. Vooral Chinese kamperfoelie (Lonicera nitida) en Ierse klimop zijn de boosdoeners, maar ook 

Sneeuwbes is in opmars in het park.  

 

- De vochtige zone (figuur 3) van het park is floristisch vervalst en er wordt niet gemaaid. Er staan 

kuipplanten in de grond met een Wollegras (spec.) met hierin Koningsvaren als verstekeling. Er werd hier al jaren 

niet meer gemaaid, met verruiging als gevolg. Vandaar dat hier nog maar enkele pinksterbloemen te zien zijn.  
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Figuur 3 De vochtige zone van het park waar Wollegras werd aangeplant 

 

- Rond de groeiplaats van Bostulp zijn bloembolletjes van krokus en Narcis aangeplant. Deze gaan in 

concurrentie met Bostulp en zorgen ervoor dat de soort zich niet verder kan uitbreiden.  

 

 

3.1.4.23.1.4.23.1.4.23.1.4.2 BehBehBehBeheeradvieseeradvieseeradvieseeradvies    
 

- Het verwijderen van de Ierse klimop verdient prioriteit. Wanneer deze woekeraar zijn gang mag gaan, 

is het risico groot dat alle voorjaarsbloeiers uit het park zullen verdwijnen. Het is wel belangrijk dat er 

onderscheid wordt gemaakt tussen de inheemse klimop en de Ierse klimop.  

Als je ze naast elkaar vind kan je duidelijk zien dat het blad van Ierse klimop meer glimt en duidelijk is ingesneden. 

Verder geeft het blad van Ierse klimop een harsachtige geur af en is de onderzijde behaard.  

- De inheemse klimop moet niet verwijderd worden. Dit is ook een bodembedekker met en grote 

groeicapaciteit, maar hij woekert minder dan Ierse klimop.  

- Ook Chinese kamperfoelie overwoekert op de plaats waar Bostulp groeit. Deze besdragende dichte 

struik verspreidt zich gemakkelijk via vogels. Het is dan ook best om deze zoveel mogelijk uit aanplanten te 

bannen.  

- De natte zone met Wollegras zou minstens één keer per jaar gemaaid moeten worden tussen 15 juni en 

15 juli. Een tweede maaibeurt kan vanaf 15 september.  

- In de toekomst worden best geen bloembollen meer aangeplant in de zone van Bostulp.  

- Bij nieuwe aanplanten in het park wordt best gezocht naar inheemse alternatieven. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Ierse klimop met glimmende, minder diep inge-      Klimop met doffer, diep ingesneden blad.  

             sneden bladeren.  
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3.1.53.1.53.1.53.1.5 Verwerking van alle plantengegevens uit waarnemingen.beVerwerking van alle plantengegevens uit waarnemingen.beVerwerking van alle plantengegevens uit waarnemingen.beVerwerking 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.  

In waarnemingen.be dateren de eerste plantenwaarnemingen voor Te Boelaerpark van het voorjaar 2010. Van 

de plantenwerkgroep FON kregen we inventarisatiegegevens van 2000. Er zijn geen oudere 

plantenwaarnemingen van het park bekend. In 2000 werden geen aantalschattingen gemaakt, zodanig dat het 

moeilijk is om voor- of achteruitgang in te schatten. Wel werd de inventarisatie door dezelfde personen 

uitgevoerd (Plantenwerkgroep FON), waardoor we kunnen rekenen op hun expertenoordeel.  
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3.2 Dagvlinders 
 

Ondanks drie bezoeken en het lopen van een route langs de meest geschikte plaatsen in het voorjaar, werd 

Oranjetipje niet waargenomen in het park. Op 10 april 2015 werd enkel Citroenvlinder gezien, op 1 mei 2015 

werden geen vlinders waargenomen en op 10 mei 2015 werden één Groot koolwitje en één Citroenvlinder 

genoteerd.  

 

3.2.13.2.13.2.13.2.1 Beknopte bespreking van de doelsoort Beknopte bespreking van de doelsoort Beknopte bespreking van de doelsoort Beknopte bespreking van de doelsoort     
 

Het Oranjetipje (Anthocharis cardamines) is een soort van  

vochtige graslanden, meestal in de buurt van bossen.  

De soort heeft 1 generatie van begin april tot begin juni  

met een piek tussen 16 april en 15 mei. De vliegtijd van het 

het Oranjetipje is in vergelijking met de periode 1981-2000 

met 1-7 dagen naar voren geschoven. De wijfjes zetten de  

eitjes afzonderlijk af aan de basis van bloemhoofdjes op  

planten die op beschutte plekken in de volle zon staan.  

Ze gaan vooral op zoek naar grote planten met veel bloem- 

hoofdjes die nog niet in bloei staan. De wijfjes laten bij het  

afzetten van de eitjes een feromoon achter op de waardplant waardoor andere wijfjes niet meer geneigd zijn om 

een bijkomend eitje op dezelfde plant af te zetten. De voornaamste waardplanten zijn Pinksterbloem en Look-

zonder-look, maar ook andere kruisbloemigen waaronder Gewone raket, Gewoon barbarakruid, Raapzaad, Herik 

en Bittere veldkers worden gebruikt. In tuinen worden ook Judaspenning en Damastbloem gebruikt, maar de 

overleving van de rupsen zou op deze planten vrij laag zijn. De rupsen voeden zich aanvankelijk met de verse 

zaadjes in de bloemhoofdjes, maar later ook met de steeltjes en de bloemhoofdjes zelf. Aangezien de rupsen 

kannibalistisch zijn, kan er op Pinksterbloemen meestal maar één rups per plant overleven, op de grotere Look-

zonder-look kunnen er dat meerdere per plant zijn. De verpopping vindt plaats in hogere vegetatie in de buurt 

van de waardplant. De overwintering gebeurt als pop en blijkbaar kunnen sommige poppen het uitsluipen met 

1-2 jaar uitstellen om slechte omstandigheden te vermijden. Onderzoek heeft uitgewezen dat de wijfjes het 

grasland waar ze uit de pop geslopen zijn meestal verlaten om eitjes elders te gaan afzetten. Vaak gebruikte 

nectarplanten zijn Pinksterbloem en Look-zonder-look. De vlinders zijn mobiel. Het Oranjetipje komt vaak in 

dezelfde gebieden voor als Bont zandoogje, Boomblauwtje, Citroenvlinder, Gehakkelde aurelia, Icarusblauwtje, 

Koninginnenpage en Landkaartje (Maes et al., 2013). 

 

 

3.2.23.2.23.2.23.2.2 Beschrijving van gebiedsgerichte maatregelen en beheeradvies ifv het Beschrijving van gebiedsgerichte maatregelen en beheeradvies ifv het Beschrijving van gebiedsgerichte maatregelen en beheeradvies ifv het Beschrijving van gebiedsgerichte maatregelen en beheeradvies ifv het 

OranjetipjeOranjetipjeOranjetipjeOranjetipje    
Aangezien er tot laat in het voorjaar eitjes op de waardplanten liggen, is het uitstellen van een eerste maaibeurt 

tot na midden juni een gunstige maatregel. Een gefaseerd mantel- en zoombeheer aan de randen van vochtige 

graslanden komt de overwintering van de poppen zeker ten goede. Als soort van vrij vochtige graslanden is het 

behoud van een voldoende hoog waterpeil eveneens belangrijk voor het Oranjetipje (Maes et al., 2013). 

Van Look-zonder-Look werden in 2013 en 2014 wel enkele planten gezien, maar de soort werd in 2015 niet 

genoteerd. Van Pinksterbloem werden in 2015 slechts enkele exemplaren gezien. Andere waardplanten zoals 

Gewone raket en Herik werden enkel in 2013 in het park gezien. Waardplant van Oranjetipje zijn dus zeer schaars 

in Te Boelaerpark.   

 

3.2.33.2.33.2.33.2.3 Verwerking van alle dagvlVerwerking van alle dagvlVerwerking van alle dagvlVerwerking van alle dagvlindersoorten uit waarnemingen.beindersoorten uit waarnemingen.beindersoorten uit waarnemingen.beindersoorten uit waarnemingen.be    
In totaal werden 8 soorten dagvlinders waargenomen in Te Boelaerpark tussen 2010 en 2015.  

Het gaat om 8 zeer algemene dagvlinders voor Vlaanderen. 

Boomblauwtje en Groot koolwitje werden het vaakst gezien, gevolgd door Kleine vos, Citroenvlinder en Bont 

zandoogje. In bijlage 3 zit een kaart met de locaties waar de verschillende dagvlinders werden gezien.  
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3.3 Vleermuizen 
 

3.3.13.3.13.3.13.3.1 Onderzoek met manuele detectorOnderzoek met manuele detectorOnderzoek met manuele detectorOnderzoek met manuele detector    
 

Er werden in 2015 door Johan De Ridder 11 avondbezoeken aan het park gebracht met manuele detectoren op 

volgende datums: 7/3, 30/3, 8/4, 17/4, 24/4, 25/4, 16/5, 15/6, 17/6, 18/6 en 30/8. De duur van een bezoek 

bedroeg minimum 1,5 uur. Van de waargenomen vleermuizen werd de soort en eventuele gedragsaanduidingen 

genoteerd op kaart.  De Pettersson D100 werd afwisselend afgesteld op 20 kHZ en 45 kHz. De Pettersson D240X 

werd ingesteld op het heterodyne kanaal op 34 kHz. Bij waarneming van vleermuizenactiviteit, werd met de 

D240x over een brede range van frequenties gescand om de nulfrequentie te achterhalen. Van dieren waarvan 

de soort niet ter plekke kon bepaald worden, werden geluidsopnames gemaakt die nadien met aangepaste 

software (Batsound 4; Pettersson) geanalyseerd werden. 

 

De wandelingen met manuele detectoren leverden 125 waarnemingen van vleermuizen op in 2015. Daarbij 

werden nog 153 vleermuizenwaarnemingen toegevoegd uit de zomerhalfjaren van de periode 2011-2014, alles 

samen goed voor 278 waarnemingen. 

 

Een overzicht van de waargenomen vleermuizen is te vinden in bijlage 4.  

 

 

3.3.23.3.23.3.23.3.2 AAAAutomatische detectorenutomatische detectorenutomatische detectorenutomatische detectoren    
 

Om praktische reden (beschikbaarheid van de hoogtewerker) werden de detectoren telkens langer dan 2 

nachten opgehangen. De detectoren werden geplaatst tijdens volgende periodes: 

- 5-8 juni 2015 (3 nachten) 

- 11-18 augustus 2015 (7 nachten) 

- 12-16 oktober 2015 (4 nachten) 

 

Er waren enkele technische problemen met de detectors. De eerste van de 3 geplaatste periodes startte één van 

de detectors niet op. Dit kan te wijten zijn aan een verschoven contact tijdens het plaatsen. De tweede periode 

viel één van de detectors stil. Dit kan het gevolg zijn van regenweer, vocht in de behuizing kan zorgen voor 

kortsluiting. In de laatste nacht van de laatste periode waren de opnames onbruikbaar door hevige regen en 

wind die als geluid werden opgenomen door de detector.  

 

 

3.3.2.13.3.2.13.3.2.13.3.2.1 Detector bosDetector bosDetector bosDetector bos    
 

Een overzicht van de opnames van de detector ‘bos’ wordt weergegeven in tabel 2. De weergegeven datum 

omvat de opnames van die avond tot en met de daaropvolgende ochtend (5/06/2015 geeft dus bijvoorbeeld de 

opnames weer van de nacht van 5 op 6/06/2015). 
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Tabel 2: Overzicht opnames van detector 'bos' 

 

Datum Soort Aantal 

Vangst-

moment 

Vangst 

ratio 

Sociale 

geluiden 

5/06/2015 geen opnames wegens materiaaldefect         

6/06/2015 geen opnames wegens materiaaldefect         

7/06/2015 geen opnames wegens materiaaldefect         

11/08/2015 Gewone dwergvleermuis 768 37 5% 190 

  Ruige dwergvleermuis 1 0 0% 0 

  Gewone / Kleine dwergvleermuis 19 1 5% 0 

 Grootoorvleermuis species 1 0 0% 0 

  Laatvlieger 160 0 0% 1 

  Vleermuis species 1 1 100% 0 

12/08/2015 geen opnames wegens materiaaldefect         

13/08/2015 geen opnames wegens materiaaldefect         

14/08/2015 geen opnames wegens materiaaldefect         

15/08/2015 geen opnames wegens materiaaldefect         

16/08/2015 geen opnames wegens materiaaldefect         

17/08/2015 geen opnames wegens materiaaldefect         

12/10/2015 Gewone dwergvleermuis 20 3 15% 6 

  Ruige dwergvleermuis 1 0 0% 0 

13/10/2015 Gewone dwergvleermuis 1 0 0% 0 

  Gewone / Ruige dwergvleermuis 1 0 0% 0 

14/10/2015 Gewone dwergvleermuis 1 0 0% 0 

15/10/2015 opnames onbruikbaar (regenbuien)         

 

De detector ‘bos’ kende redelijk wat technische problemen. De eerste van de 3 geplaatste periodes startte deze 

niet op. De tweede periode startte de detector wel goed op, maar viel de eerste opnamenacht stil om 3:37. 

Van Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger werden behoorlijk wat passages geregistreerd, waardoor van deze 

soorten activiteitscurves konden opgemaakt worden (Grafiek 3). Hieruit blijkt dat het bosgedeelte van het park 

door Gewone dwergvleermuizen als foerageergebied gebruikt wordt, maar dat de locatie ook een erg belangrijke 

functie vervult voor sociale interactie tussen de verschillende individuen (Grafiek 1, Grafiek 2). 

 
Grafiek 1: Activiteitscurve Gewone dwergvleermuis, detector bos, 11/08/2015. De detector viel uit om 3:37 
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Grafiek 2: Activiteitscurve Gewone dwergvleermuis, detector bos, 12/10/2015 

 

 

Laatvliegers maken dankbaar gebruik van de open ruimte onder het bladerdek van de kathedraalbeuken (Grafiek 

3). 

 
Grafiek 3: Activiteitscurve Laatvlieger, detector bos, 11/08/2015. De detector viel uit om 3:37 

 

 

3.3.33.3.33.3.33.3.3 Detector bosrandDetector bosrandDetector bosrandDetector bosrand    
Een overzicht van de opnames van de detector ‘bosrand’ wordt weergegeven in Tabel 1. De weergegeven datum 

omvat de opnames van die avond tot en met de daaropvolgende ochtend (5/06/2015 geeft dus bijvoorbeeld de 

opnames weer van de nacht van 5 op 6/06/2015). 

 

Net als bij de detector ‘bos’, viel de detector ‘bosrand’ voortijdig stil tijdens de tweede plaatsingsperiode.  

De derde plaatsingsperiode was erg koud: daar waar er bij de bosdetector nog enkele opnames konden gemaakt 

worden, bleven er bij de bosranddetector 2 van de drie nachten geheel vleermuisloos. 

 

De nachten van de eerste twee periodes gaven voldoende resultaat, waardoor er activiteitscurves uit op te 

maken zijn. 
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Tabel 1: Overzicht opnames van detector 'bosrand' 

 

Datum Soort Aantal 

Vangst-

moment 

Vangst 

ratio 

Sociale 

geluiden 

5/06/2015 Gewone dwergvleermuis 127 16 13% 6 

  Gewone / Kleine dwergvleermuis 1 0 0% 0 

  Laatvlieger 21 0 0% 0 

6/06/2015 Gewone dwergvleermuis 154 20 13% 3 

  Kleine dwergvleermuis 25 10 40% 0 

  Gewone / Kleine dwergvleermuis 9 0 0% 0 

  Laatvlieger 1 0 0% 0 

  Vleermuis species 2 0 0% 0 

7/06/2015 Gewone dwergvleermuis 388 80 21% 10 

  Kleine dwergvleermuis 12 1 8% 0 

  Gewone / Kleine dwergvleermuis 13 0 0% 4 

  Vleermuis species 1 0 0% 1 

11/08/2015 Gewone dwergvleermuis 450 52 12% 85 

  Gewone / Ruige dwergvleermuis 2 0 0% 0 

  Kleine dwergvleermuis 2 0 0% 0 

  Gewone / Kleine dwergvleermuis 23 1 4% 0 

  Laatvlieger 36 1 3% 0 

12/08/2015 Gewone dwergvleermuis 307 30 10% 46 

  Ruige dwergvleermuis 6 0 0% 9 

  Gewone / Ruige dwergvleermuis 1 0 0% 0 

  Kleine dwergvleermuis 4 0 0% 0 

  Gewone / Kleine dwergvleermuis 10 2 20% 0 

  Laatvlieger 30 0 0% 0 

13/08/2015 geen opnames wegens materiaaldefect         

14/08/2015 geen opnames wegens materiaaldefect         

15/08/2015 geen opnames wegens materiaaldefect         

16/08/2015 geen opnames wegens materiaaldefect         

17/08/2015 geen opnames wegens materiaaldefect         

12/10/2015 Gewone dwergvleermuis 3 0 0% 0 

13/10/2015 geen vleermuizen waargenomen         

14/10/2015 geen vleermuizen waargenomen         

15/10/2015 opnames onbruikbaar (regenbuien)         

 

 

Gewone dwergvleermuizen maken van de bosrand dankbaar gebruik als foerageergebied (Grafiek 1 tot Grafiek 

8). Hoewel de activiteitspiek voornamelijk in de vooravond valt, wordt er quasi de hele nacht op insecten gejaagd. 

Later op de avond is er ook sprake van sociale activiteit. 
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Grafiek 4: Activiteitscurve Gewone dwergvleermuis, detector bosrand, 05/06/2015 

 

 

 
Grafiek 5: Activiteitscurve Gewone dwergvleermuis, detector bosrand, 06/06/2015 

 

 
Grafiek 6: Activiteitscurve Gewone dwergvleermuis, detector bosrand, 07/06/2015 
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Grafiek 7: Activiteitscurve Gewone dwergvleermuis, detector bosrand, 11/08/2015 

 

 
Grafiek 8: Activiteitscurve Gewone dwergvleermuis, detector bosrand, 12/08/2015. De detector viel uit om 3:08 

 

De activiteit van Ruige dwergvleermuis is erg beperkt (Grafiek 9). Enkel op 12/08/2015 viel er iets meer activiteit 

te registreren dan enkel een sporadische passant. 

 
Grafiek 9: Activiteitscurve Ruige dwergvleermuis, detector bosrand, 12/08/2015. De detector viel uit om 3:08 

 



  20 

 

Opmerkelijk zijn de activiteitscurven van Kleine dwergvleermuis: gedurende een half uur relatief veel 

foerageergedrag in de vooravond, om dan – op een sporadische passage na - stil te vallen voor de rest van de 

nacht (Grafiek 10 tot Grafiek 12). 

 
Grafiek 10: Activiteitscurve Kleine dwergvleermuis, detector bosrand, 5/06/2015 

 

 
Grafiek 11: Activiteitscurve Kleine dwergvleermuis, detector bosrand, 6/06/2015 

 

 
Grafiek 12: Activiteitscurve Kleine dwergvleermuis, detector bosrand, 7/06/2015 
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Laatvliegers hebben geen vast activiteitspatroon aan de bosrand. De dieren foerageren er, en soms gedurende 

erg lange periodes, maar zonder dat er een duidelijke lijn in het gedrag waar te nemen valt (Grafiek 13 tot Grafiek 

15). 

 

 
Grafiek 13: Activiteitscurve Laatvlieger, detector bosrand, 5/06/2015 

 

 
Grafiek 14: Activiteitscurve Laatvlieger, detector bosrand, 11/08/2015 

 

 
Grafiek 15: Activiteitscurve Laatvlieger, detector bosrand, 12/08/2015. De detector viel uit om 3:08 
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3.3.43.3.43.3.43.3.4 Voorkomen en terreingebruik vVoorkomen en terreingebruik vVoorkomen en terreingebruik vVoorkomen en terreingebruik van de verschillende soorten an de verschillende soorten an de verschillende soorten an de verschillende soorten     
 

3.3.4.13.3.4.13.3.4.13.3.4.1 Gewone dwergvleermuisGewone dwergvleermuisGewone dwergvleermuisGewone dwergvleermuis    
Gewone dwergvleermuizen worden verspreid over het gehele park aangetroffen. De meest gebruikte 

foerageergebieden zijn het bosgedeelte (oostelijke helft) van het park, en de met bomen omzoomde randen van 

de grasvelden. Ze worden ook vaak vliegend tussen jachtgebieden aangetroffen. De soort wordt ook al jagend in 

de straten rondom het park gezien. Er werden 2 verblijfplaatsen van Gewone dwergvleermuizen in bomen 

gevonden, wat minder frequent voorkomt bij een soort die voornamelijk huizen bewoont: 

 

- Op 17 april 2015 konden uitvliegende Gewone dwergvleermuizen waargenomen worden, die 

vertrokken vanuit scheuren in een ingescheurde Amerikaanse eik (Figuur 4) (Amerikaanse eik, DBH = 76 

cm).  

- Op 15 juni 2015 konden 3 uitvliegende Gewone dwergvleermuizen waargenomen worden. Ze 

vertrokken uit scheuren van een afgebroken tak van een beuk (Figuur 5) (Beuk; DBH = 105 cm). 

 

 

  
Figuur 4. Verblijfplaats Gewone dwergvleermuizen, 

17/04/2015. Foto Johan De Ridder 

Figuur 5. Beuk met afgebroken tak, uitvliegplaats 

Gewone dwergvleermuis 15/06/2014. Foto Johan De 

Ridder 

 

 

3.3.4.23.3.4.23.3.4.23.3.4.2 RuigeRuigeRuigeRuige    dwergvleermuisdwergvleermuisdwergvleermuisdwergvleermuis    
De soort is in Vlaanderen vooral bekend als migrerende soort, die meest in het voorjaar (rond maart) en najaar 

(rond september) wordt waargenomen. De losse waarnemingen van de soort in het Te Boelaerpark (2011-2015) 

vormen daar geen uitzondering op (Grafiek 16). Ruige dwergvleermuizen werden voornamelijk aangetroffen in 

de noordwestelijke hoek van het park, en in iets beperktere mate verspreid in het oostelijke bosgedeelte. 
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Grafiek 16: Manuele detectorwaarnemingen van Ruige dwergvleermuis in Te Boelaarpark, 2011-2015 

 

 

 

3.3.4.33.3.4.33.3.4.33.3.4.3 KleineKleineKleineKleine    dwergvleermuisdwergvleermuisdwergvleermuisdwergvleermuis    
Kleine dwergvleermuis is een vrij uitzonderlijke soort in Vlaanderen. Er zijn slechts een heel beperkt aantal 

locaties in België waar de soort waargenomen is (Figuur 6). De soort wordt wel gemakkelijk over het hoofd gezien 

wegens grote gelijkenis met de Gewone dwergvleermuis (zowel op detector als op zicht), en komt daardoor 

vermoedelijk wel iets meer voor dan de huidige verspreidingskaart aantoont. 

 

 
Figuur 6: Verspreidingskaart Kleine dwergvleermuis, 2000-2015 (bron: www.waarnemingen.be, 19/10/2015) 
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De aanwezigheid van de soort in Te Boelaere werd voor de eerste maal vastgesteld op 21/10/2012 in de 

noordwestelijke hoek van het park. De bosrand-detector in 2015, iets ten westen van de speeltuin, toonde aan 

dat de soort het park effectief als vast foerageerhabitat gebruikt, en dat het in 2012 dus geen toevallige 

eenmalige dwaalgast betrof. 

 

 

3.3.4.43.3.4.43.3.4.43.3.4.4 LaatvliegerLaatvliegerLaatvliegerLaatvlieger    
Laatvliegers jagen voornamelijk in het beukenbos ten noorden van de speeltuin, maar ook zeer geregeld boven 

het grasveld ten westen van de speeltuin. De beukendreef wordt gebruikt als vliegroute door Laatvlieger. Op 17 

april 2015 werd met een verrekijker een rustende Laatvlieger gevonden achter loshangende schors van een 

Zomereik (DBH = 54 cm). Dezelfde avond kon het uitvliegend dier met batdetector bevestigd worden. Het betreft 

vermoedelijk een tussenverblijf of dagrustplaats.  

 

 

 

  
Figuur 7. Jachtgebied Laatvlieger. Foto Johan De Ridder 
 

Figuur 8. Eik met loshangende schors, 
tussenverblijfplaats Laatvlieger. Foto 
Johan De Ridder 

 

 

 

 

3.3.4.53.3.4.53.3.4.53.3.4.5 Grootoorvleermuis speciesGrootoorvleermuis speciesGrootoorvleermuis speciesGrootoorvleermuis species    
De aanwezigheid van Grootoorvleermuis (Plecotus spp.) kon met zekerheid vastgesteld worden. De 

grootoorvleermuizen zijn via geluidsanalyse echter moeilijk tot op soortniveau te determineren. 

Grootoorvleermuis werd vrijwel steeds jagend in de omgeving van een groepje beuken waargenomen, ten 

oosten van de speeltuin (Figuur 9). Zowel het aantal dieren als hun foerageergebied is vermoedelijk erg beperkt. 

Van de honderden vleermuispassages die met automatische detector werden geregistreerd, bleek er slechts één 

van een passerende Grootoorvleermuis afkomstig.  
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Figuur 9. Jachtgebied Grootoorvleermuis. Foto Johan De Ridder 
 

 

3.3.4.63.3.4.63.3.4.63.3.4.6 Rosse vleermuisRosse vleermuisRosse vleermuisRosse vleermuis    
Van de Rosse vleermuis werden tussen 2011-2015 slechts 5 waarnemingen gedaan – waarvan het merendeel 

een overvliegend dier betrof. Doordat de soort een groot jachtterritorium heeft, is een exact foerageerbiotoop 

in het park niet af te bakenen: de soort jaagt doorgaans boven graslanden, bossen en bosranden – waardoor in 

feite het hele park in aanmerking komt. Voor een stabiele populatie van deze soort, is het park op zich te klein. 

 

 

3.3.4.73.3.4.73.3.4.73.3.4.7 MyotisMyotisMyotisMyotis    speciesspeciesspeciesspecies    
Een achttal waarnemingen werden gedaan van een niet nader determineerbare Myotis-soort, waarvan 1 in 2015. 

Het kan hier om verschillende soorten gaan (Watervleermuis, Baardvleermuis, Franjestaart, …), die al dan niet 

tijdelijk in het park verblijven, foerageren of gebruiken als route-element. Gezien er geen enkele Myotis-soort 

met de automatische detectoren werd geregistreerd, wordt aangenomen dat er geen vaste populatie van een 

Myotis-soort in het park verblijft. Het nabij gelegen Boekenbergpark (Deurne – Zuid)  is waarschijnlijk 

interessanter voor Myotis-soorten, omwille van de gecombineerde aanwezigheid van oude bosbestanden en een 

parkvijver. Watervleermuis werd daar al jagend waargenomen boven de vijver. 
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3.3.53.3.53.3.53.3.5 Conclusies en Conclusies en Conclusies en Conclusies en aanbevelingenaanbevelingenaanbevelingenaanbevelingen    
 

3.3.5.13.3.5.13.3.5.13.3.5.1 ConclusiesConclusiesConclusiesConclusies    
 

Het Te Boelaerpark biedt een geschikt habitat voor enkele soorten vleermuizen, die hier ’s zomers vrijwel 

permanent kunnen aangetroffen worden: Laatvlieger, Gewone dwergvleermuis, Kleine dwergvleermuis en 

(tijdens de migratieperiode) Ruige dwergvleermuis. De drie eerste soorten zijn (hoofdzakelijk) gebouwbewoners, 

de laatste is voor zijn verblijf gebonden aan bomen (in boomholten en achter losse schors). 

Het park bezit ook kwaliteitsvol boshabitat voor vleermuizen: het oostelijk bosgedeelte (kathedraalbeuken, of 

kathedraalbeuken gemengd met oude zomereiken en Amerikaanse eiken) en bosranden in het westelijk deel 

met een hoog aandeel oudere kastanjebomen. Door de beperkte parkoppervlakte en de relatieve isolatie van 

het park in bebouwd gebied, is het aantal boombewonende vleermuizensoorten echter zeer beperkt. Enkel 

Grootoorvleermuizen (meest boombewoner, soms ook op zolders) lijken met een kleine vaste populatie 

aanwezig. Evenwel worden af en toe ook andere boombewonende vleermuizensoorten waargenomen (Rosse 

vleermuis, Myotis species) wat aantoont dat deze soorten zich hier zouden kunnen vestigen indien de 

omstandigheden daartoe de mogelijkheid bieden (bv meer beschikbare boomholten). De oppervlakte bos in het 

park is vrij beperkt, maar bevat toch vrij veel boomholten. Mogelijk speelt hier echter holteconcurrentie met 

vogels (bv kauwen) ook een rol – en bij een holtedispuut delven vleermuizen hier het onderspit. De afwezigheid 

van waterpartijen maakt het park mogelijk ook minder interessant voor Myotis-soorten. 

 

 

3.3.5.23.3.5.23.3.5.23.3.5.2 AanbevelingenAanbevelingenAanbevelingenAanbevelingen    

3.3.5.2.1 Oostelijk bosgedeelte 

 

Bosbeheer 

De geschiktheid van een bos voor vleermuizen wordt niet door de boomsoort bepaald, wel door zijn leeftijd en 

de structuurrijkdom. Een vleermuisvriendelijk bosbeheer streeft daarom naar een grote variatie in bosstructuur: 

ongelijkvormigheid, ongelijkjarigheid en stams- of groepsgewijze menging, gecombineerd met een groot  aanbod 

aan boomholten (zoals spechtengaten, inrottingsgaten, spleten en scheuren). 

Om voldoende boomholten te bieden aan een populatie boombewonende vleermuizen, wordt aangeraden 

(vooral levende) oude bomen te behouden. Om een voldoende aanbod aan geschikte boomholten te bereiken, 

is minimum 16 (levende) bomen met holten per ha optimaal. In het Te Boelaerpark vinden we in de meeste 

beboste percelen en randen bomen met geschikte holten terug. Het betreft soorten zoals Beuk, Zomereik, 

Amerikaanse eik en Tamme kastanje. Om een voldoende aantal geschikte vleermuisbomen te behouden,  

worden best tijdig opvolgers geselecteerd: bomen die beginnende holten of aanzet daartoe vertonen (bv 

bliksemschade), die oud mogen worden. Door de omgeving rond dergelijke bomen iets opener te maken, 

ontvangen deze bomen meer zonnewarmte en worden dan aantrekkelijker voor insecten en spechten. Het ter 

plekke laten van staand en liggend dood hout bevordert de aanwezigheid van spechten in het algemeen, met als 

direct gevolg een hoger aantal boomholten. 

Voor het kiezen van opvolgers opteert men best voor langlevende, grote boomsoorten met een harde houtsoort 

zoals eik (ook Amerikaanse eik) en Beuk. Holten in deze boomsoorten hebben de voorkeur van vleermuizen: ze 

rotten trager, blijven langer geschikt en hebben een betere temperatuurbuffering. 

Oude dreven zijn zowel voor route, foerageer- als kolonieplaats van groot belang, daarom moeten dreefbomen 

zo lang mogelijk behouden worden. Wanneer deze toch weg moeten, dan is het wenselijk om dit gefaseerd te 

doen, en ze dadelijk te vervangen door jonge aanplantingen. 

 

Tijdstip van vellen 

Indien men oude bomen (met boomholten) noodzakelijkerwijs moet vellen, dan gebeurt dit best tussen 15 

september en 15 oktober. Op dat ogenblik is het risico voor de vleermuizen het kleinst. 

Indien de boom een paarplaats is van Ruige dwergvleermuis of Rosse vleermuis, dan is de beste periode voor die 

boom tussen 15 oktober en 15 november.  

 

Zaagmethode 

Vleermuizen in boomholten zitten ver bovenaan, in opgaande spleten. Als men een boom met holten velt, is het 

daarom belangrijk dat de zaagsneden net onder en ruim boven de boomholten gemaakt worden. Op die manier 
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kan voorkomen worden dat door vleermuizen wordt gezaagd. Bij veiligheidssnoeiwerken dient specifieke 

aandacht besteed te worden aan lengtescheuren in de boom of in grote zijtakken. Bij zaagwerkzaamheden 

kunnen deze scheuren zich sluiten. Hierdoor kunnen vleermuizen doodgedrukt worden. Dit wordt vermeden 

door voor het zaagwerk één of enkele wiggen in de scheur te slaan zodat deze zich niet kan sluiten.  

Vleermuizen vluchten niet als er in een boom wordt gezaagd, en ontwaken (zeker in de winter) maar zeer traag. 

Daarom kunnen de gezaagde boomdelen met holten best een nacht langs de kant gelegd worden, op een manier 

dat de dieren zelf uit de holte kunnen kruipen en een alternatieve verblijfplaats zoeken. 

 

 

3.3.5.2.2 Grasvelden en bosranden 

 

Een vleermuisvriendelijk parkbeheer richt zich naar kleinschaligheid, variatie en gradiëntsituaties. Door het 

ontwikkelen van een mozaïek aan bosjes, bloemrijke (insectenrijke) graslanden en dreven ontstaat een groot 

aantal zoom- en mantelsituaties, die ideale foerageerzones zijn. In dat opzicht zijn grote delen van het park al 

vleermuisvriendelijk. 

 

Lichtverstoring is voor vrijwel alle vleermuizensoorten erg problematisch. Geen verlichting plaatsen is vanuit 

vleermuizenoogpunt meest ideaal, maar niet haalbaar in een park waar veiligheid een prioriteit is. Wel bestaat 

er de mogelijkheid om verlichting vleermuisvriendelijker te maken. 

Dit kan enerzijds door gericht verlichten (geen uitstraling opwaarts of naar onnodige zones), bijvoorbeeld door 

laaggeplaatste verlichting of gerichte armaturen. Anderzijds kunnen vleermuisvriendelijke lampen gebruikt 

worden: rood-witte Clearfield leds met een golflengte tussen 580 en 620 nm of amberkleurig licht. Deze 

verlichting heeft een ideale verhouding tussen goed zichtbaar voor mensen en weinig waarneembaar voor 

vleermuizen. 
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4 Samenvatting 
 

In het Te Boelaerpark zijn oud-bosplanten zoals Bosanemoon, Salomonszegel, Gevlekte aronskelk, Daslook, Ijle- 

en Boszegge in grote of kleinere aantallen aanwezig. Deze soorten worden in het park bedreigd door 

overwoekering van de bosbodem door aangeplante exoten als Chinese kamperfoelie, Ierse klimop en 

Sneeuwbes.  

Ook de groeiplaats van de zeldzame Bostulp geraakt overwoekerd. Deze soort kreeg verder nog concurrentie van 

een groot aantal krokussen en narcissen die op de groeiplaats van Bostulp werden aangeplant. Een 

exotenbeheer dringt zich op om de waardevolle inheemse flora van het park te behouden.  

De achteruitgang van Pinksterbloem in het park, nog slechts 5 bloeiende planten zijn vastgesteld, is te wijten aan 

verruiging van de natte zone. Deze zou minstens één keer per jaar gemaaid moeten worden tussen 15 juni en 

15 juli. Een tweede maaibeurt kan vanaf 15 september.  

 

Ondanks gericht zoeken werd er geen Oranjetipje waargenomen in Te Boelaerpark. Dit is wellicht te wijten aan 

het feit dat de natte zone niet meer beheerd wordt en aan het verruigen is. De waardplanten van Oranjetipje 

zijn slechts beperkt aanwezig in het park. Van Look-zonder-Look werden in 2013 en 2014 wel enkele planten 

gezien, maar de soort werd in 2015 niet genoteerd. Van Pinksterbloem werden in 2015 slechts enkele 

exemplaren gezien, Gewone raket en Herik werden enkel in 2013 in het park gezien.  

Tussen 2010 en 2015 werden 8 algemene dagvlinders genoteerd in het park.  

 

Het Te Boelaerpark biedt een geschikt habitat voor enkele soorten vleermuizen, die hier ’s zomers vrijwel 

permanent aangetroffen worden: Laatvlieger, Gewone dwergvleermuis, Kleine dwergvleermuis en (tijdens de 

migratieperiode) Ruige dwergvleermuis. De drie eerste soorten zijn (hoofdzakelijk) gebouwbewoners, de laatste 

is voor zijn verblijf gebonden aan bomen (in boomholten en achter losse schors). De Kleine dwergvleermuis is 

een zeldzame soort in België. 

Het park bezit kwaliteitsvol boshabitat voor vleermuizen, maar door de beperkte parkoppervlakte en de relatieve 

isolatie van het park in bebouwd gebied, is het aantal boombewonende vleermuizensoorten beperkt. Enkel 

Grootoorvleermuizen (meest boombewoner, soms ook op zolders) lijken met een kleine vaste populatie 

aanwezig. Af en toe worden ook andere boombewonende vleermuizensoorten waargenomen (Rosse vleermuis, 

Myotis species) wat aantoont dat deze soorten zich hier zouden kunnen vestigen indien de omstandigheden 

daarvoor geschikt zouden zijn. De oppervlakte bos in het park is vrij beperkt, maar toch zijn er vrij veel 

boomholten. Mogelijk speelt holteconcurrentie met vogels (bv kauwen) een rol, waarbij vleermuizen het 

onderspit delven. De afwezigheid van waterpartijen maakt het park ook minder interessant voor Myotis-

soorten.  

In het bosgedeelte kunnen best opvolgers geselecteerd worden, bomen die oud mogen worden en die ruimte 

krijgen zodat ze aantrekkelijk worden voor spechten en insecten en nadien ook vleermuizen. Indien er toch 

bomen geveld moeten worden, kan er rekening mee gehouden worden dat dit op een vleermuisvriendelijke 

manier gebeurt.  

De grasvelden en bosranden in het park bieden voor vleermuizen ideale foerageerzones. De verlichting kan 

vleermuisvriendelijker door enerzijds gericht verlichten (geen uitstraling opwaarts of naar onnodige zones), 

bijvoorbeeld door laaggeplaatste verlichting of gerichte armaturen. Anderzijds kunnen vleermuisvriendelijke 

lampen gebruikt worden: rood-witte Clearfield leds met een golflengte tussen 580 en 620 nm of amberkleurig 

licht. Deze verlichting heeft een ideale verhouding tussen goed zichtbaar voor mensen en weinig waarneembaar 

voor vleermuizen 
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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 Herkomst A V  I 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn Inheems x x  

Aegopodium podagraria Zevenblad Inheems    

Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje Ingeburgerd    

Aethusa cynapium Hondspeterselie Inheems    

Agrostis capillaris Gewoon struisgras Inheems    

Allium ursinum Daslook Inheems    

Anemone nemorosa Bosanemoon Inheems    

Anthriscus sylvestris Fluitenkruid Inheems    

Arrhenatherum elatius Glanshaver Inheems    

Artemisia vulgaris Bijvoet Inheems    

Arum maculatum Gevlekte aronskelk Inheems    

Athyrium filix-femina Wijfjesvaren Inheems    

Aucuba japonica Spotted Laurel Incidentieel/zwerver x x  

Bellis perennis Madeliefje Inheems    

Berberis aquifolium Mahonie Ingeburgerd x x x 

Berberis julianae Chinese Barberry Incidentieel/zwerver x x  

Betula pubescens Zachte berk Inheems    

Calamagrostis epigejos Duinriet Inheems    

Cardamine pratensis Pinksterbloem Inheems    

Carex hirta Ruige zegge Inheems    

Carex remota IJle zegge Inheems    

Carex sylvatica Boszegge Inheems    

Carpinus betulus Haagbeuk Inheems    

Castanea sativa Tamme kastanje Ingeburgerd x x  

Cerastium fontanum subsp. 
vulgare 

Gewone hoornbloem Inheems    

Chelidonium majus Stinkende gouwe Inheems    

Chenopodium album Melganzenvoet Inheems    

Circaea lutetiana Groot heksenkruid Inheems    

Cirsium arvense Akkerdistel Inheems    

Cirsium vulgare Speerdistel Inheems    

Convallaria majalis Lelietje-van-dalen Inheems    

Cornus sericea s.l. Canadese kornoelje s.l. Ingeburgerd x  x 

Coronopus didymus Kleine varkenskers Ingeburgerd    

Corylus avellana Hazelaar Inheems    

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn Inheems    

Duchesnea indica Schijnaardbei Ingeburgerd   x 

Elymus repens Kweek Inheems    

Epilobium angustifolium Wilgenroosje Inheems    
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Epilobium montanum Bergbasterdwederik Inheems    

Epilobium tetragonum subsp. 
lamyi 

Harde basterdwederik Inheems    

Epipactis helleborine Brede wespenorchis Inheems    

Fagus sylvatica Beuk Inheems x   

Fallopia convolvulus Zwaluwtong Inheems    

Ficaria verna subsp. verna Gewoon speenkruid Inheems    

Fraxinus excelsior Es Inheems x   

Galanthus nivalis Gewoon sneeuwklokje Ingeburgerd x x  

Galium aparine Kleefkruid Inheems    

Galium uliginosum Ruw walstro Inheems    

Geranium dissectum Slipbladige ooievaarsbek Inheems    

Geranium robertianum Robertskruid Inheems    

Geum urbanum Geel nagelkruid Inheems    

Glyceria declinata Getand vlotgras Inheems    

Hedera helix Klimop Inheems x   

Hedera hibernica Ierse klimop Ingeburgerd x x x 

Heracleum sphondylium Gewone berenklauw Inheems    

Hieracium aurantiacum Oranje havikskruid Ingeburgerd    

Holcus lanatus Gestreepte witbol Inheems    

Holcus mollis Gladde witbol Inheems    

Humulus lupulus Hop Inheems    

Hyacinthoides x massartiana (H. 
non-scripta x hispanica) 

Wilde hyacint x Spaanse 
hyacint 

Ingeburgerd x x  

Hydrocotyle vulgaris Gewone waternavel Inheems    

Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid Inheems    

Ilex aquifolium Hulst Inheems x   

Iris pseudacorus Gele lis Inheems    

Jacobaea vulgaris Jakobskruiskruid s.l. Inheems    

Juncus bufonius Greppelrus Inheems    

Juncus conglomeratus Biezenknoppen Inheems    

Juncus effusus Pitrus Inheems    

Juncus tenuis Tengere rus Ingeburgerd    

Lamium album Witte dovenetel Inheems    

Lamium galeobdolon subsp. 
argentatum 

Bonte gele dovenetel Ingeburgerd    

Lapsana communis Akkerkool Inheems    

Ligustrum ovalifolium Haagliguster Ingeburgerd x x  

Lolium multiflorum Italiaans raaigras Ingeburgerd    

Lolium perenne Engels raaigras Inheems    

Lonicera pileata Privet honeysuckle Incidentieel/zwerver x x  

Lotus pedunculatus Moerasrolklaver Inheems    

Luzula campestris Gewone veldbies Inheems    

Matricaria maritima Reukeloze kamille Inheems    

Milium effusum Bosgierstgras Inheems    

Moehringia trinervia Drienerfmuur Inheems    

Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietje Inheems    

Acer platanoides Noorse esdoorn Inheems x x x 
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Narcissus pseudonarcissus 
subsp. major 

Trompetnarcis Incidentieel/zwerver x x  

Ornithogalum umbellatum Gewone vogelmelk Inheems    

Osmunda regalis Koningsvaren Inheems x   

Phleum pratense Timoteegras + Klein 
timoteegras 

Inheems    

Plantago lanceolata Smalle weegbree Inheems    

Plantago major subsp. major Grote weegbree Inheems    

Poa annua Straatgras Inheems    

Poa nemoralis Schaduwgras Inheems    

Poa pratensis Veldbeemdgras Inheems    

Poa trivialis Ruw beemdgras Inheems    

Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel Inheems    

Populus alba Witte abeel Ingeburgerd x x  

Prunus avium subsp. avium Zoete kers Inheems x   

Prunus cerasifera Kerspruim Ingeburgerd x x  

Prunus laurocerasus Laurierkers Ingeburgerd x x x 

Prunus padus Gewone vogelkers Inheems x   

Prunus serotina Amerikaanse vogelkers Ingeburgerd x x x 

Quercus robur Zomereik Inheems x   

Quercus rubra Amerikaanse eik Ingeburgerd x  x 

Ranunculus acris Scherpe boterbloem Inheems    

Ranunculus repens Kruipende boterbloem Inheems    

Raphanus raphanistrum Knopherik Inheems    

Rhododendron ponticum Pontische rododendron Ingeburgerd x  x 

Ribes uva-crispa Kruisbes Inheems x   

Robinia pseudoacacia Robinia Ingeburgerd x  x 

Rubus caesius Dauwbraam Inheems    

Rubus laciniatus Peterseliebraam Ingeburgerd x   

Rubus Sec. Rubus  Inheems    

Rumex obtusifolius Ridderzuring Inheems    

Rumex sanguineus Bloedzuring Inheems    

Salix caprea Boswilg Inheems    

Sambucus nigra Gewone vlier Inheems    

Scrophularia nodosa Knopig helmkruid Inheems    

Sedum Herbstfreude (S. 
spectabile x telephium) 

Bastaardhemelsleutel Ingeburgerd x x  

Sonchus arvensis Akkermelkdistel Inheems    

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes Inheems    

Stachys sylvatica Bosandoorn Inheems    

Stellaria graminea Grasmuur Inheems    

Symphoricarpos spec. Sneeuwbes spec. Ingeburgerd x x x 

Taraxacum officinale s.l. (incl. all 
sec.) 

Paardenbloem Inheems    

Taxus baccata Taxus Inheems x   

Tilia platyphyllos Zomerlinde Inheems x x  

Trifolium repens Witte klaver Inheems    

Tulipa sylvestris Bostulp Ingeburgerd    

Tussilago farfara Klein hoefblad Inheems    
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Typha latifolia Grote lisdodde Inheems    

Ulmus x hollandica (U. glabra x 
minor) 

Hollandse iep Inheems    

Urtica dioica Grote brandnetel Inheems    

Urtica urens Kleine brandnetel Inheems    

Veronica chamaedrys Gewone ereprijs Inheems    

Veronica hederifolia subsp. 
lucorum 

Bosklimopereprijs Inheems    

Vicia sativa Smalle wikke + Vergeten 
wikke + Voederwikke 

Inheems    

Viola reichenbachiana Donkersporig bosviooltje Inheems    
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Bijlage 2 Verspreidingskaarten van planten die als aandachtsoort werden aangeduid met aantalsschattingen. 
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Bijlage 3 – Locaties van 8 dagvlinders die werden waargenomen tussen 2010 en 2015 
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Bijlage 4  - Vleermuizenwaarnemingen met manuele detector periode 2011 –2015 
 
 
 

 


