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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 flora, paddenstoelen, amfibieën en reptielen, 
bepaalde ongewervelden, vogels en vleermuizen in de Vallei van de Kleine Struisbeek te Wilrijk. De doelsoorten 
werden  in  kaart  gebracht  en  er  werden  schattingen  van  de  aantallen  gemaakt.  Daarnaast  wordt  van  deze 
groepen de volledige soortenlijst gegeven. Op basis van deze gegevens worden gebiedsgerichte maatregelen en 
beheeradvies gegeven.  
 
De Kleine Struisbeek bevindt zich in het westen van de provincie Antwerpen, in het district Wilrijk, ten zuiden 
van de Stad Antwerpen. 
 
De Kleine Struisbeek is een waterloop van 2e categorie. De beek vormt de grens tussen het district Wilrijk en de 
gemeente  Edegem. De  vallei  van  de  Kleine  Struisbeek  (segment  tussen  de Dijkstraat  en Doornstraat) wordt 
gekenmerkt door poelen, knotbomenrijen, houtkanten,  extensieve graslanden en akkers.  
 
Het onderzoeksgebied is grotendeels omsloten door woonwijken en de oppervlakte bedraagt ca 12 ha.  
 
Het  bosgebied Mariënborgh  is  gelegen  langs  de  oever  van  de  Kleine  Struisbeek  op  het  grondgebied  van  de 
gemeente Edegem. Het is een oudbos‐relict van een groter boscomplex (zie Ferrariskaart 1778). Het bosgebied 
maakt  onderdeel  uit  van  een  voormalig  hof  van  plaisantie.  Het  is  een  oud  eiken‐  en  beukenbos  met 
voorjaarsflora‐relicten. Er lopen enkele monumentale oude beukendreven doorheen het gebied. 
 
In de directe omgeving van het domein bevinden zich een aantal groengebieden, waaronder Fort 6, Fort 7, Groen 
Neerland en Klaverblad/Hollebeek. 
 
Volgens  de  bodemkaart  bestaat  de  bodem  van  het  gebied  volledig  uit  een  antropogene  bodem  type  OB 
(bebouwde zones). Dit bodemtype duidt op antropogene gronden of kunstmatige, door de mens verstoorde 
gronden.  
 
Het domein ligt geografisch in de Kempen en dus op zure zandgrond. De bodem wisselt af van zeer droog op de 
hoge delen (NO) tot zeer nat in de lage delen (ZW). Omdat de hele vallei een toplaag van natte zandleembodem 
heeft  met  daaronder  ondoorlatende  Boomse  klei,  is  het  landschap  daardoor  heel  waterrijk  en 
overstromingsgevoelig. 
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2 Methodiek inventarisatie 
 

2.1 Planten 
De Vallei van de Kleine struisbeek werd vlakdekkend onderzocht voor de flora in de periode van 24 februari tot 
14 november 2017. De volledige inventarisatie was haalbaar omdat het gebied slechts een beperkte oppervlakte 
heeft. Deze methode was anderzijds noodzakelijk omdat niet precies te voorspellen is waar de doelsoorten zullen 
opduiken en er gevraagd werd om alle populaties in kaart te brengen.   
 
Eind april werd de voorjaarsflora in kaart gebracht met als doelsoorten: Salomonszegel, Bosanemoon, Dalkruid 
en Pinksterbloem.  
In juni werd gezocht naar Gevleugeld hertshooi, Bosorchis, Rapunzelklokje en Zwanenbloem.  
 
Elke vindplaats van elke doelsoort werd met GPS exact  ingevoerd. Daarbij werd het exact aantal exemplaren 
vermeld of, indien de soort zeer abundant was, het geschat aantal exemplaren. 
 
Alle overige plantensoorten die we in het gebied aantroffen, werden aangeduid op de streeplijst. Voor zeldzame 
soorten en voor invasieve exoten werd de exacte locatie via GPS ingevoerd.  
 
 

2.2 Paddenstoelen 
Gericht  onderzoek naar  graslandpaddenstoelen werd uitgevoerd door de paddenstoelenwerkgroep Zuidrand 
Antwerpen met ondersteuning van de Koninklijke Vlaamse Mycologenvereniging (KVMV) voor microscopische 
determinaties.  
Het gebied werd vlakdekkend onderzocht op paddenstoelen tussen 1 januari 2017 en 17 november 2017.  
 
 

2.3 Vleermuizen 
De  Watervleermuis,  Gewone  en  Ruige  dwergvleermuis,  Laatvlieger  en  Rosse  vleermuis  zijn  te  monitoren 
vleermuizensoorten in het kader van de Groenmonitoring Stad Antwerpen, waarbij voor de deelopdracht Vallei 
Kleine  Struisbeek  Watervleermuis  en  Laatvlieger  de  doelsoorten  zijn.  Dit  houdt  in  het  nagaan  van  de 
aanwezigheid van deze soorten, waarbij tevens de voornaamste activiteits‐zones in kaart worden gebracht. We 
maken daarbij ook een inschatting van de abundantie van de soorten. 
 
De  vallei  van  de  Kleine  Struisbeek  (segment  tussen  de  Dijkstraat  en  Doornstraat)  werd  gebiedsdekkend 
onderzocht  met  behulp  van  manuele  batdetectors.  Het  gebied  werd  afgewandeld  langs  alle  wandelpaden. 
Vleermuizen werden indien mogelijk op het terrein gedetermineerd met een heterodyne batdetector Batscanner 
(Elekon AG, Luzern, Zwitserland) en een time‐expansie batdetector Pettersson D240x (Pettersson Elektronik AB, 
Uppsala, Zweden). De Pettersson D240X werd ingesteld op het heterodyne kanaal op 34 kHz. Opnames werden 
gemaakt in .wav‐formaat met een Roland R05 Edirol.  
Een automatische detector van het Type Batlogger M (Elekon AG, Luzern, Zwitserland) werd meegedragen en 
maakte automatisch opnamen van voorbij vliegende vleermuizen.  
Bij  de  waarneming  van  een  vleermuis  met  een  manuele  detector  werd  de  soort  en  eventuele 
gedragsaanduidingen genoteerd op kaart. De inventarisaties werden uitgevoerd bij goede weeromstandigheden. 
De  starttemperatuur  was  bij  elk  terreinbezoek  hoger  dan  10°C.  Elke  inventarisatie  werd  gestart  binnen  het 
kwartier na de officiële zonsondergang om een zo representatief mogelijk beeld van de activiteit te krijgen. Er 
werden geen ochtendtellingen uitgevoerd. 
Er  werden  6  avondbezoeken  aan  het  gebied  gebracht  met  manuele  detectoren  tussen  half  mei  en  eind 
september 2017 (Tabel 1). De duur van een bezoek bedroeg minimum 2 uur. De spreiding van de bezoeken over 
het zomerhalfjaar maken het mogelijk om een beeld te krijgen van de aanwezigheid van soorten die het gebied 
gebruiken  als  jachtgebied en/of  de nabijheid  van  kraamkolonies.  Er wordt bovendien een deel  van  voor‐  en 
najaarstrek geregistreerd. 
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Tabel 1: overzicht avondbezoeken 

Datum  Zonsondergang  Beginuur  Einduur  Onderzoeker 

17/05/2017  21:28  21:02  00:32  Johan De Ridder, Daniël Sanders 
10/06/2017  21:55  22:06  00:24  Johan De Ridder, Daniël Sanders 
14/06/2017  21:57  21:48  00:05  Johan De Ridder, Daniël Sanders 
7/07/2017  21:56  22:04  00:36  Johan De Ridder 
10/07/2017  21:54  21:48  00:29  Johan De Ridder 
20/09/2017  19:45  20:00  22:43  Johan De Ridder, Daniël Sanders 

 
De geluidsopnames werden gedigitaliseerd en geanalyseerd met Batsound (Pettersson Elektronik AB, Zweden, 
versie  4.2)  en  BatExplorer  (Elekon  AG,  versie  1.11.3.0).  De  soorten  werden  gedetermineerd  op  basis  van 
referentiewerken en  ‐geluiden  (Barataud, 2012; Middleton et  al.,  2014;  Russ,  2012; Van De Sijpe,  1999). De 
gegevens werden geografisch verwerkt in QGIS 2.12.1 – Lyon (Quantum GIS Development Team, 2015). 
 
 

2.4 Vogels 
 
Om het aantal  territoria van vogelsoorten  in kaart  te brengen, worden de  territoria bepaald op basis van de 
gangbare  criteria  zoals  aantal  geldige  waarnemingen  binnen  specifieke  datumgrenzen,  uitsluitende 
waarnemingen, fusie‐afstand, dat alles zoals voorgesteld in de standaardvoorschriften van territoriumkartering 
door SOVON (zie www.sovon.nl/pdf/Handleiding‐BMP.pdf ). Dat geldt ook voor de IJsvogel. 
 
De interpretatie en de invoer van de veldgegevens over de verschillende rondes blijft een exclusieve taak voor 
de ervaren veldwaarnemer. De clustering van die gegevens naar een territorium zelf, wordt uitgevoerd door de 
autoclusteringsmodule  www.avimap.be.  SOVON  ontwikkelde  deze  methode  en  de  Belgische  versie  werd 
afgestemd en aangepast in opdracht van en samen met Natuurpunt Studie, het INBO & Natagora. Zij beheren nu 
samen de huidige versie van deze autoclusteringsmodule in België. 
 
De online  invoermodule wordt ondersteund door mobiele apps, voor deze broedvogelkartering werd gebruik 
gemaakt van de BMP app in ObsMapp (Android). De inventarisatieregels blijven dezelfde, maar de interpretatie 
van de waargenomen soorten én de invoer gebeurt uitsluitend in het veld. 
 
Na het uitvoeren van elke veldronde volgt eerst nog een screening van de ingevoerde data door de waarnemer, 
en pas nadat alle rondes zijn voltooid, wordt de autoclustering uitgevoerd. Deze autoclustering garandeert dat 
alle  ingevoerde  data  op  een  gestandaardiseerde  en  vooral  éénduidige manier  worden  verwerkt  tot  geldige 
territoria, op basis van de criteria van Van Dijk (2011) en de nieuwe update van SOVON‐BMP 2016 (Vergeer et 
al. 2016). Subjectieve interpretatie die kan ontstaan wanneer verschillende personen de data manueel moeten 
interpreteren, wordt hiermee tot een minimum beperkt. 
 
De  autoclusteringsmodule  is  in  Nederland  uitgegroeid  tot  dé  standaard  bij  elke  broedvogelkartering  die  in 
opdracht  van  overheden  door  studiebureaus  of  NGO’s  worden  uitgevoerd.  Niet  alleen  kan  door  deze 
autoclusteringsmodule  een  zeer  hoge  graad  van  standaardisatie  worden  gegarandeerd,  ook  biedt 
www.avimap.be  de  garantie  dat  de data  ook  zeer  snel  kunnen worden  verwerkt,  of  herwerkt  indien  er  een 
verschuiving in de interpretatiecriteria plaatsvindt. 
 
Instanties die niet over avimap.be beschikken, zijn aangewezen op een arbeidsintensieve, trage en dure manuele 
interpretatie. In Vlaanderen is deze module vooralsnog enkel beschikbaar voor Natuurpunt en het INBO. 
 

2.5 Ongewervelden 
In  Vallei  van  de  Kleine  Struisbeek  werd  vooral  gefocust  op  de  inventarisatie  van  Zwervende  pantserjuffer, 
Bosbeekjuffer en Oranjetipje. Desalniettemin werden tijdens de inventarisaties andere dagvlinders en libellen 
mee opgenomen. 
 
Zowel dagvlinders als  libellen zijn  thermofiele organismen. De  inventarisaties vonden zo veel mogelijk plaats 
tijdens gunstige weersomstandigheden: 

 windkracht < 4 Beaufort – in de praktijk zo weinig mogelijk wind 
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 temperatuur: (> 17°C en < 30°C) 

 tijdstip: 11u ‐ 17u  

 dagen zonder neerslag 

 zonneschijn gedurende min. 50% van de dag 

Binnen het onderzoeksgebied werd specifiek gefocust op de locaties waar het bij voorkeur verkozen biotoop van 
de geselecteerde doelsoorten aanwezig was én binnen de hoofdvliegperiode.  
 
De Zwervende pantserjuffer vliegt voornamelijk tussen juni en augustus met een piek in juli. De soort is meestal 
aanwezig in vegetatie en onmiddellijke omgeving van ondiepe veelal visvrije waterpartijen die tijdelijk kunnen 
droogvallen. De Bosbeekjuffer vliegt iets vroeger op het jaar van mei tot en met begin augustus met een piek in 
juni.  De  meeste  kans  om  de  soort  aan  te  treffen  is  de  beekloop  af  te  lopen  waarbij  gericht  naar  de  soort 
uitgekeken wordt. Vooral zones met wat stroming en de nodige structuurvariatie zijn in trek. De soort wordt ook 
regelmatig waargenomen in bosranden en open bosplekken in de ruime omgeving van hun voortplantingsgebied. 
Voor Oranjetipje werd specifiek gezocht in vochtige graslanden tijdens de vliegtijd van de soort (april‐mei). 
 
De waarnemingen werden verricht door vrijwilligers behorend tot het netwerk van Natuurpunt Studie. Eén tot 
twee  vrijwilligers  gingen  minstens  1  keer  per  maand  van  april  tot  en  met  augustus  2017  zoeken  naar  de 
focussoorten.  De  waarnemingen  werden  ingevoerd  in  de  website  www.waarnemingen.be  of  via  de  app 
Obsmapp. 
 
 

2.6 Amfibieën en reptielen 
In de vallei van de Kleine Struisbeekvallei werd  in de periode eind april – begin mei 2017  (27/04 t/m 02/05) 
geïnventariseerd met behulp van fuiken (type Vermandel) door een team vrijwilligers van Natuurpunt Antwerpen 
Zuidrand o.l.v. Rudi Leemans. De Vallei van de Kleine Struisbeekvallei en Groen Neerland worden al sinds 2007, 
weliswaar niet jaarlijks, geïnventariseerd in functie van de amfibieën (en reptielen) door dit vrijwilligersteam.  
Daarnaast werd er een populatieschatting Kamsalamander op poten gezet door Johan Devolder, Sofie Calcoen, 
Robin Vermylen & Iwan Lewylle. Zowel poel 1 als poel 2 in de Kleine Struisbeekvallei werden in het voorjaar van 
2017 elk 7 keer bemonsterd door telkens twee fuiken, type Vermandel. Poel 3 betreft een tuinvijver op private 
eigendom en werd niet mee opgenomen in de populatieschatting. 
De populatieschattingen werden d.m.v. de Schnabelmethode uitgevoerd. Dit is een vangst‐hervangstmethode 
waarbij er een schatting van de populatie‐omvang wordt gemaakt aan de hand van het aantal hervangsten. Om 
hervangsten te bepalen, dient het vlekkenpatroon op de buik van de kamsalamanders te worden gefotografeerd. 
De  foto’s  van  de  buiken  gelden  als  unieke  vingerafdruk  van  elke  Kamsalamander  en  kunnen  d.m.v.  het 
programma Wild ID (Bolger et al., 2011) worden opgedeeld in eenmalige of meervoudige vangsten. 
 
 

 
               
             Figuur 1: Het vlekkenpatroon op de buik is uniek voor elke Kamsalamander © Johan Devolder 



    10 
 

 
Figuur 2: Johan Devolder neemt foto's van het vlekkenpatroon op de buik van een mannetje Kamsalamander. Door middel van 
een bepaalde opstelling werden de foto’s van onderaf genomen zonder de dieren te stresseren ©  Sofie Calcoen 
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3 Resultaten 
 

3.1 Planten 
 

3.1.1 Algemene bevindingen 
 
In 2017 werden er in de Vallei van de Kleine struisbeek 142 plantensoorten genoteerd. De totale plantenlijst van 
het gebied (2003‐2017, gegevens waarnemingen.be) telt reeds 219 soorten. Er zijn geen soorten gezien die op 
de Rode Lijst staan (Van Landuyt et al., 2006). Negen soorten zijn verwilderd uit aanplant.  
 
In totaal werden 29 uitheemse soorten genoteerd. Tien uitheemse soorten staan op de lijst van invasieve exoten: 
Amerikaanse vogelkers, Japanse duizendknoop, Mahonie, Robinia, Amerikaans krentenboompje, Watercrassula, 
schijnaardbei, Canadese kornoelje, Klein springzaad en Reuzenbalsemien. Tegen Amerikaanse vogelkers, Japanse 
duizendknoop, Canadese Kornoelje en Watercrassula dient actie ondernomen te worden omdat ze anders sterk 
gaan domineren en een bedreiging vormen voor de inheemse flora.  
De soortenlijst van alle waargenomen planten vindt men in Bijlage 1.  
De geschatte aantallen van de doelsoorten en zeldzame soorten worden weergegeven  in Tabel 2. Bosorchis, 
Dalkruid, Gewone salomonszegel, Gevleugeld hertshooi en Rapunzelklokje werden niet waargenomen in 2017. 
Gevlekte  aronskelk,  Waterviolier,  Bosandoorn,  Zachte  naaldvaren  en  Tongvaren  werden  toegevoegd  als 
doelsoorten. Van deze soorten werd echter geen populatieschatting gemaakt.  
 
 
Tabel 2 Geschatte aantallen (abundantie) per doelsoort 

Soort  Aantal locaties  Aantal exemplaren 

Bosanemoon  1  100 

Pinksterbloem  5  225 

Zwanenbloem  3  303 

Gevlekte aronskelk  2   

Waterviolier  2   

Bosandoorn  1   

Zachte naaldvaren  1   

Tongvaren  1   

 
 

3.1.2 Verspreidingskaarten van alle doelsoorten + beknopte bespreking 
Per  waargenomen  doelsoort  werd  een  verspreidingskaart  opgemaakt  met  de  aantalsschattingen  en/of 
oppervlaktes per locatie. Deze verspreidingskaarten zijn te vinden in Bijlage 2.  
Hieronder worden de waargenomen doelsoorten kort besproken.  
 

3.1.2.1 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. Het is een kensoort van het Grote vossenstaartverbond.  
In 2011 werden de Pinksterbloemen al eens in kaart gebracht in de vallei van de Kleine Struisbeek. Als we de 
populatieschatting vergelijken met deze uit 2017, dan lijkt de soort toegenomen.  
 

3.1.2.2 Bosanemoon 
Bosanemoon  is  een  bodembedekkende  voorjaarsbloeier.  De  verspreiding  gebeurt  voornamelijk  via  wortel‐
stokken, 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.   
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Bosanemoon werd voor het eerst opgetekend  in de Kleine struisbeekvallei  in 2011. Wellicht  is de soort er al 
langer aanwezig, maar werd het park voordien niet grondig geïnventariseerd voor planten.  
 
Geen bodemverstoring en zorgen dat de plant niet door bodembedekkers zoals Klimop wordt overwoekerd zijn 
de aanbevelingen voor behoud en uitbreiding van deze populaties. Bosanemoon is een kensoort voor de klasse 
van de Eiken‐ en Beukenbossen op voedselrijke bodem. 
 

3.1.2.3 Zwanenbloem 
Zwanenbloem treft men aan langs de oevers van sloten en poelen, meestal met minstens de voet in stilstaand 
tot zwak stromend water, maar soms ook dieper. De soort kan massaal voorkomen in verlandende, dichtgeslibde, 
periodisch  droogvallende  sloten  of  poelen.  Deze  biotopen  zijn  een  optimaal  kiemingsmilieu  (HROUDOVA  & 
ZAKRAVSKY 2003). De  soort  houdt  van neutraal  tot  licht  alkalisch,  ionenrijk,  bicarbonaatrijk,  hard water. De 
bodemtextuur  lijkt minder belangrijk. Volgens VAN OOSTSTROOM & REICHELT  (1964)  is  Zwanenbloem beter 
bestand tegen herbiciden dan andere helofyten en waterplanten en daardoor kan de soort vrijkomende ruimten 
inpalmen en soms volledig domineren. De soort werd al in 2008 genoteerd voor het gebied in waarnemingen.be 
en lijkt sindsdien toe te nemen.  
 
 

 
Figuur 3: Zwanenbloem in bloei in de Vallei van de Kleine struisbeek © Veerle De Saedeleer 

 

3.1.2.4 Gevlekte aronskelk 
In  het  begin  van  de  lente  kun  je  in  rijkere  en  drogere  loofbossen  de  driehoekige  bladeren  van  de Gevlekte 
aronskelk vinden. Iets later verschijnen de kolfvormige bloeiwijzen die opvallen door hun witte spatha, die de 
kolf  gedeeltelijk omhult. De gevlekte aronskelk  is  een overblijvende,  kruidachtige plant die  zich uitbreidt  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 net als Bosanemoon een kensoort voor de klasse van 
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de eiken‐ en beukenbossen op voedselrijke bodem. Deze soort wordt al sinds 2011 opgetekend in het gebied in 
www.waarnemingen.be.  
 

3.1.2.5 Waterviolier 
Waterviolier is een plant met ondergedoken bladeren die voorkomt in ondiepe wateren. De soort is een indicator 
voor ‘kwel’ en verdraagt veel schaduw. Het is een bewoner van voedselarm water. In Vlaanderen is de plant vrij 
algemeen in de Kempen en in de Zand‐ en Zandleemstreek. In de vallei van de Kleine struisbeek werd Waterviolier 
voor eerst opgetekend in waarnemingen.be in 2015.  
 

3.1.2.6 Bosandoorn 
Bosandoorn is een overblijvende plant uit de lipbloemenfamilie die beschaduwde plaatsen verkiest. Het is een 
soort van voedselrijke boszomen en een kensoort van eiken‐ en beukenbossen op voedselrijke bodem. Het is 
een vrij algemene soort die belangrijk is als nectarplant voor verschillende soorten bijen. Bosanemoon wordt al 
sinds 2012 waargenomen in het gebied, volgens de gegevens van waarnemingen.be. 
 

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

 
Figuur 4: De zeldzame Zachte naaldvaren werd in februari 2017 voor het eerst in de vallei van de Kleine struisbeek waargenomen. 

 

3.1.2.8 Tongvaren 
Tongvaren  is  een  soort  van  beschaduwde  plaatsen  op  vochtige,  vrij  voedselarme,  humeuze  of  stenige, 
kalkhoudende bodem. De soort is vrij zeldzaam in Vlaanderen en komt het meest voor in de grote steden. In de 
vallei van de Kleine struisbeek is de soort van een enkele plaats bekend.   
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3.1.3 Verspreiding van invasieve exoten + beknopte bespreking 
 
De kaart met de verspreiding van de 10 waargenomen invasieve exoten in het gebied Kleine Struisbeek bevindt 
zich in Bijlage 3.  
Hieronder worden alle waargenomen invasieve planten kort besproken:  in welke mate ze  invasief zijn, of het 
nodig is om ze in het gebied te bestrijden en op welke manier ze kunnen bestreden worden.  
 

3.1.3.1 Japanse duizendknoop 
Japanse duizendknoop kan voor heel wat schade zorgen. Zelfs huizen en asfalt zijn niet veilig voor deze plant, 
en de soort kan op zeer korte tijd complete ecosystemen overwoekeren. 
 
Bijen en andere insecten hebben geen belangstelling voor de nectar. 
Als deze uitheemse plant dominant wordt, dan ontstaat er een zeer soortenarm systeem, een groene woestijn. 
Naast ecologische schade kan deze plant ook schade aan infrastructuur aanrichten: de stevige wortelstokken 
kunnen funderingen en afvoerbuizen beschadigen.  
Deze soort werd op één plaats waargenomen in het gebied, langs de oevers van de beek, waar de soort samen 
ongeveer 10m² in neemt.  
 
Beheer:  Japanse  duizendknoop  behoort  tot  de  meest  problematische  invasieve  soorten  en  betekent  een 
belangrijke meerkost voor het beheer (hogere afvoerkosten, beschadiging van de maaiapparatuur, verspreiding 
naar aanpalende percelen). Ze wordt voornamelijk verspreid via het reguliere maaibeheer met de klepelmaaier 
en  door  grondverzet  bij  werken.  Om  ervoor  te  zorgen  dat  een  gevestigde  populatie  zich  niet  verder  kan 
verspreiden door  toedoen van maaibeheer dient de soort apart en  intensief gemaaid  te worden waarbij het 
maaisel volledig wordt afgevoerd voor gecontroleerde compostering. Wat je bovengronds ziet van deze plant is 
slechts  30%.  Bij  uitgraven  van  deze  soort moet  je  tot  4m diep  gaan  en  ervoor  zorgen  dat  alle  grond wordt 
afgevoerd.  Bedekken  met  een  donker  zeil  is  ook  een  oplossing,  hier  kan  dan  aarde  bovenop  komen  waar 
eventueel elzen op aangeplant worden. Tenslotte geeft begrazing op lange termijn ook goede resultaten.  
 

 
Figuur 5: Deel van de kleine struisbeek waar in het voorjaar Speenkruid groeit, in de zomer staat dit deel grotendeels in de 
schaduw met grote hoeveelheden Japanse duizendknoop, vooraan in de foto als bladontplooiing zichtbaar. (2 april) © Veerle 
De Saedeleer 
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3.1.3.2 Amerikaanse vogelkers 
Amerikaanse vogelkers verspreidt zich gemakkelijk en snel in ijle bossen, vooral op zandbodems. De boomsoort 
kan daar andere planten‐, struiken‐ en pionierboomsoorten verdringen. De soort werd op twee locaties langs de 
beek waargenomen.  
 
Beheer:  
Allereerst moeten de zaadbomen bestreden worden zodat verdere uitzaai wordt verminderd. Vervolgens komen 
de kleinere planten en zaailingen aan de beurt. De belangrijkste uitdaging bij het beheer vormt de gemakkelijke 
hergroei  vanuit  stobben  en massale  herkieming  vanuit  de  zaadbank.  Op  relatief  losse  bodems  (zandgrond) 
kunnen planten machinaal worden uitgetrokken waardoor de stam en een deel van de wortels geheel worden 
verwijderd. Hergroei is daardoor miniem maar de bodem wordt wel sterk verstoord. 
De meest toegepaste methode voor de bestrijding van Amerikaanse vogelkers is chemische bestrijding. Hiervoor 
is enkel een toelating aan te vragen indien de soort in nabijheid van habitatrichtlijngebied groeit, wat hier niet 
het geval is. Na verwijderen van zaadbomen en bestrijding van jonge bomen is er minstens drie jaar een nauwe 
opvolging nodig om rekrutering vanuit de zaadbank bij te houden en eventuele achterblijvers te verwijderen. 
Door de constante aanvoer van nieuwe zaden (via vogels) dient men achteraf meestal  jaarlijks hergroei bij te 
houden. Snoeihout kan ter plaatse worden opgestapeld op rillen. De bomen dragen zaad vanaf tien jaar oud. Een 
jaarlijkse verwijderingsactie van zaailingen en het voorkomen dat planten in bloei komen, behoren dan ook vaak 
tot het reguliere, mitigerende beheer. De bladeren zijn giftig en worden niet begraasd. 
 

3.1.3.3 Amerikaans krentenboompje 
Het Amerikaans  krentenboompje  of  krent  is  een  plant  uit  de  rozenfamilie.  De  soort  komt  oorspronkelijk  uit 
Noord‐Amerika,  maar  komt  daar  nu  niet  meer  voor  en  wordt  sinds  de  19e  eeuw  in  België  en  Nederland 
aangeplant.  Een  synoniem  is  dan  ook Drents  krentenboompje. Deze  soort  komt  verwilderd  voor op  zandige 
gronden. Het is een struik van ongeveer 12m hoog. De soort kan dominant verjongen en wordt gemakkelijk door 
vogels verspreid. Vooral op heideterreinen kan de soort in concurrentie gaan met inheemse planten.  
Toch blijft de lokale impact van de soort beperkt doordat ze zelden of nooit dichte bestanden vormt en zeer goed 
verterende bladeren heeft. De  soort wordt  zelfs  door meerdere bronnen als  een  verrijking  van onze natuur 
beschouwd, als voedselbron voor vogels en omwille van de sierwaarde. 
Amerikaans  krentenboompje  werd  enkel  langs  de  tennisvelden  waargenomen.  De  soort  wordt  nog  steeds 
aangeplant  in  openbaar  groen  en  is  hier wellicht  ook  aangeplant.  Zolang  de  soort  zich  niet  in  de  buurt  van 
heideterreinen bevindt, moet ze niet bestreden worden.  
 

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

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

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

 Beschadigingen aan verhardingen door wortelopdruk komen eveneens regelmatig voor.  
 
Robinia wordt enkel bestreden op plaatsen waar het een bedreiging vormt voor de lokale biodiversiteit (droge 
graslanden, lichtrijke bossen) en waar verkeersveiligheid of infrastructuur in het gedrang komen (bv. bermen). 
Hier werd Robinia slechts één keer waargenomen, langs de rand van het gebied. De soort vormt hier niet meteen 
een bedreiging voor de natuur.  
 
Beheer: Hoofdstammen kunnen worden gekapt of mechanisch worden uitgetrokken. Dit  laatste heeft echter 
bodembeschadiging tot gevolg. Om te voorkomen dat de stobben uitlopen, worden deze best behandeld door 
insmeren of  injectie met een herbicide zoals glyfosaat. Na verwijdering van de hoofdstam reageert de boom 
meestal met een massale vorming van worteluitlopers, zelfs na chemische behandeling. Robinia heeft een wijd, 
oppervlakkig wortelgestel waardoor chemische behandeling van de hoofdstam meestal onvoldoende is om alle 
wortels  af  te  doden.  Door  gedurende  verschillende  opeenvolgende  jaren  twee  tot  drie  maal  per  jaar  te 
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controleren op opschot en dit te behandelen met een bladherbicide kunnen grotere delen van het wortelgestel 
worden vernietigd. Alternatief kan het opschot worden weggemaaid om de wortels uit te putten, dit is echter 
een zeer traag proces. Een goede opvolging is essentieel om te voorkomen dat het opschot sterk zal opgroeien 
en  het  probleem  groter wordt.  Bestrijding  van  deze  soort  is  zeker  niet  overal  noodzakelijk.  Indien  de  soort 
plaatselijk  weinig  nadelige  gevolgen  heeft,  wordt  geadviseerd  om  deze  te  laten  staan.  Robinia  is  een  licht‐
minnende  pioniersoort  die  spontaan  zal  verdrongen  worden  door  climax  soorten  als  zomereik  en  beuk. 
Omhakken heeft het nadelige gevolg van wortelopschot waardoor de impact vaak groter is (dichte lage groei) 
dan wanneer de boom blijft staan. Hiermee dient zeker rekening te worden gehouden indien men besluit om tot 
bestrijding  over  te  gaan.  Een  goede  opvolging  en  nabehandeling  van  het  opschot  gedurende  enkele 
opeenvolgende jaren is noodzakelijk om de plant effectief te verwijderen. Robinia vormt doorns aan weerszijden 
van de bladvoet, voorzichtigheid is aangewezen bij uitvoer van het beheer. 
 

3.1.3.5 Reuzenbalsemien 
Reuzenbalsemien wordt in Vlaanderen vooral gevonden in natte tot vochtige, voedselrijke ruigten, vaak langs 
allerlei waterlopen. Reuzenbalsemien verwildert ook af en toe langs vochtige bosranden. Omdat de soort als ook 
als sierplant wordt gekweekt, is ze ook te vinden in de omgeving van woningen, maar ze verdwijnt dan vaak snel.  
Deze soort mag niet meer aangeplant worden. Het is een eenjarige plant, dus door deze niet in zaad te laten 
komen kan ze snel en effectief verwijderd worden. 
 

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

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

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

3.1.3.9 Canadese kornoelje 
Canadese kornoelje is in het verleden op verschillende plaatsen aangeplant in de bermen en op afritcomplexen. 
Het is bekend dat de soort vaak met de inheemse kornoelje wordt verwisseld door tuincentra en op die manier 
in  onze  natuur  verzeild  geraakt.  De  struik  staat  bekend  om  zijn  enorme  vegetatieve  uitbreiding: 
stengelfragmenten  worden  via  water  over  langere  afstanden  verspreid.  Er  werd  nog  geen  zaadkieming 
vastgesteld in België. De soort hoeft zeker niet overal te worden bestreden, enkel op locaties met een ecologische 
hoofddoelstelling kan men bestrijding overwegen indien de schade die hierdoor wordt veroorzaakt niet te groot 
is. 
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Canadese kornoelje werd in 2017 op naam gebracht in het gebied op één plaats. Het is aan te raden om de soort 
meteen te verwijderen.   
 
Beheer:  
Kappen alleen is niet effectief om de soorten te bestrijden. De planten lopen veelvuldig uit op de stobben.  Door 
de stobben na te behandelen met glyfosaat wordt momenteel het beste resultaat bekomen.  
 

3.1.3.10 Watercrassula 
Watercrassula is een doorlevende oever‐ en waterplant met dunne, ronde, kruipend‐opstijgende stengels. Het 
is  een  plant  van  oevers  en  ondiepe  wateren,  maar  komt  ook  ondergedoken  voor  tot  meer  dan  2m  diep. 
Watercrassula kan vooral zeer dominant worden op oevers en in het water van zwak gebufferde wateren zoals 
poelen, vennen en waterhoudende laagtes in zandgebieden en seizoenaal droogvallend water. Watercrassula 
werd enkel in 2014 en 2015 waargenomen in het gebied. Daar de soort niet meer werd waargenomen, kunnen 
we de verwijdering als succesvol beschouwen. Het is best om de watervegetatie goed in de gaten houden en 
meteen in te grijpen bij een nieuwe invasie.  
 
Beheer: Nieuwe infectiehaarden worden best zo snel mogelijk verwijderd. Bij voorkeur gebeurt dit voorzichtig 
handmatig, zodat geen fragmenten elders terecht komen.  Want eens de soort zich vestigt, is ze nog zeer moeilijk 
te verwijderen. 
 
 

3.1.4 Gebiedsgerichte maatregelen en advies 
 

3.1.4.1 Knelpunten beheer  
‐ Invasieve exoten zoals Japanse duizendknoop, Amerikaanse vogelkers, Canadese kornoelje en 

Watercrassula moeten in de gaten gehouden worden. Deze soorten kunnen op korte tijd grote 
oppervlakten innemen. Ook de andere invasieve exoten moeten opgevolgd worden.  

‐ De waterkwaliteit van de Kleine struisbeek is niet optimaal. 
 

3.1.4.2 Beheeradvies 
- De aanpak om Japanse duizendknoop 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 
 

- De open terreindelen worden best een eerste keer gemaaid tussen 15 juni en 15 juli en een tweede keer 
tussen 15 september en 15 oktober. Het is belangrijk dat het maaisel goed wordt afgevoerd. Kies voor 
een gefaseerd maaibeheer. Dat resulteert in een grotere natuurwaarde. Hierbij worden ruigere stukken 
gecreëerd langs de bosranden die slechts 1 keer per jaar gemaaid worden in augustus‐september. 
 

-  Een aantal plassen zijn sterk overgroeid met wilgen. Hier komt de Zwanenbloem voor. De oevers open 
maken, dus plaatselijk de wilgen verwijderen, zal verdere vestiging stimuleren. 
 

 

3.1.5 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 Paddenstoelen 
 

3.2.1 Algemene bevindingen 
Er werden 65 soorten paddenstoelen waargenomen in het gebied in 2017. Sinds 2009 werden er al 102 soorten 
opgetekend in www.waarnemingen.be. De volledige soortenlijst met Rode‐Lijstcategorie, ecologie (Tabel 3) en 
indicatorwaarde voor graslanden (Tabel 4) wordt weergegeven in Bijlage 4.  
 

3.2.2 Rode-Lijstsoorten 
Er wordt gebruikt gemaakt van de Rode Lijst van Nederland (Arnolds & van den Berg, 2013), omdat de Voorlopige 
Rode Lijst voor Vlaanderen (Walleyn & Verbeken, 1999) slechts een beperkt aantal groepen behandelt.  
Er werd één Rode Lijstsoort waargenomen in het gebied: Kandelaarurnkorstzwam. De soort is na 1990 niet meer 
gezien in Nederland en was daar bekend van naaldhout. Vandaar dat deze soort in de Rode‐Lijstcategorie VN zit: 
“Verdwenen uit Nederland”. In Vlaanderen zijn er slechts vier vindplaatsen gekend en is de soort gevonden in 
elzenbroekbos en  zoals in de Vallei van de Kleine Struisbeek, op populier. Het gaat om een stuk hout van de 
populieren die hier werden gekapt.  
 

3.2.3 Ecologie 
De  ecologie  van  de  paddenstoelen  geeft  weer  welke  biotopen  in  het  gebied  domineren  en  in  welke 
ontwikkelingsfase het gebied zit. Met hoofdzakelijk graslanden kom je aan meer terrestrische saprofyten (St)  en 
veel  dood  hout  dat  blijft  liggen  geeft  een  groot  percentage  houtsaprofyten  (Sh).  In  gebieden  met  een 
voedselarme, strooiselarme bodem, zoals schrale dreven, is het aandeel mycorrhizasymbionten (Em) meestal vrij 
hoog.  In tabel x wordt het aandeel van elke ecologische groep in de vallei van de Kleine struisbeek weergegeven. 
Het aandeel  symbionten  in de vallei van de Kleine struisbeek  is vrij  laag. Dit doordat het merendeel van het 
gebied te nat en te voedselrijk is voor symbionten. Het aandeel terrestrische saprofyten is het hoogst, maar ook 
het aandeel saprofyten op hout is zeer hoog. Dit geeft aan dat er veel dood hout blijft liggen in het gebied, wat 
ook een meerwaarde is voor andere soortengroepen (vb. kevers). 
 
Tabel 3 Overzicht van het aantal soorten, Rode-Lijstsoorten en de verdeling over de verschillende ecologische groepen (2009-

2017)  

  Aantal  Percentage 

Aantal soorten   102   

Aantal RL‐soorten  1  1 

Aantal symbionten   4  4 

Aantal saprofyten   79  78 

Aantal parasieten   16  15 

Aantal slijmzwammen   1  1 

Aantal aan mos  gebonden soorten   1  1 

 
 
Tabel 4  Overzicht van het aantal soorten in de categorieën van saprofyten 

  

 

 
   
   

  Aantal  Percentage 

Aantal saprofyten  79   

Aantal houtsaprofyten (%)  32  40 

Aantal terrestrische saprofyten – St (%)  39  49 

Aantal saprofyten op kruidachtige plantendelen – Sk (%)  8  10 
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3.2.4 Indicatorsoorten voor graslanden 
Voor de graslandindicatoren baseren we ons op Kuyper (1994) en Ozinga et al. (2013). Er werden slechts vier 
indicatorsoorten voor graslanden waargenomen in het gebied. Het gaat om twee soorten voor sterk bemeste 
graslanden, één soort voor beginnende verschraling en één soort die aangeeft dat de graslanden te kort of te 
vaak worden gemaaid waardoor verdroging optreedt.  
 
 
Tabel 5 Indicatorsoorten voor graslanden in de vallei van de Kleine struisbeek 

 

A Sterk bemeste graslanden 

Dooiergele mestzwam 
Gewone beurszwam 
 

B Beginnende verschraling  

Paarsharttrechtertje 
 

C Indicator voor verdroging – te kort maaien 

Bruinsnedemycena  
 

 
 
 

3.2.5 Gebiedsgerichte maatregelen en advies 
 

1) De graslanden zijn op de meeste plaatsen te voedselrijk voor graslandpaddenstoelen. Het is belangrijk 
om niet te kort en niet te vaak te maaien en het maaisel goed af te voeren. Er wordt best voor een 
eerste  keer  gemaaid  tussen 15  juni  en 30  juni  en  voor de  tweede keer  tussen 15  september en 15 
oktober.  

2) De broekbossen zijn goed ontwikkeld met veel dood‐houtpaddenstoelen en zelfs een zeer zeldzame 
soort op Zwarte els. Deze broekbossen ongestoord verder laten ontwikkelen is voor paddenstoelen de 
beste optie.  
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3.3 Vleermuizen 
 

3.3.1 Overzicht waarnemingen 
 
De  wandelingen  met  manuele  detectoren  leverden  175  waarnemingen  van  vleermuizen  op  in  2017.  Een 
overzicht  van  de  waargenomen  vleermuizen  is  te  vinden  in  Tabel  6  en  op  Figuur  4.  Er  werden  tijdens  de 
inventarisatie minstens 6 soorten vleermuizen waargenomen: Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, 
Laatvlieger, Watervleermuis, Franjestaart en Grootoorvleermuis.   
 
 
Tabel 6: overzicht detectorwaarnemingen in Vallei van de Kleine Struisbeek, 2017 

 

Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam  Aantal 

Gewone dwergvleermuis  Pipistrellus pipistrellus  120 
Ruige dwergvleermuis  Pipistrellus nathusii  9 
Watervleermuis  Myotis daubentonii  3 
Franjestaart  Myotis nattereri  2 
Myotis onbekend  Myotis spp.  22 
Laatvlieger  Eptesicus serotinus  7 
Grootoorvleermuis onbekend  Plecotus spp.  12 

Totaal    175 

 
 
De automatische detector nam in totaal 1578 passages van vleermuizen op over 6 nachten. Hiervan waren 96% 
passages  van  Gewone  dwergvleermuis.  Myotis‐vleermuizen  waren  goed  voor  3%  van  de  activiteit,  Ruige 
dwergvleermuis had een aandeel van 1%. 
 
Van de manuele waarnemingen behoort 15% van de waargenomen soorten tot het genus Myotis. Bijna 7% van 
de  waarnemingen  waren  Grootoorvleermuizen.  De  aanwezigheid  van  dit  genus  wordt  meestal  onderschat 
omwille van de moeilijk detecteerbare echolocatie. Het hoge aandeel van beide groepen is te verklaren door de 
aanwezigheid van een vliegroute en mogelijk ook een kolonie.  
 
Deze waarnemingen kunnen vergeleken worden met oudere gegevens uit voorgaande studies. In 2011 en 2012 
werd langs de loop van de Kleine Struisbeek vleermuizenonderzoek uitgevoerd op vaste meetpunten (De Ridder 
et al. 2013).  In 2013 werd een verkennend onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen gedaan  in het 
bosgebied  Mariënborgh  te  Edegem  (De  Ridder  &  Sanders  2014)  aansluitend  aan  de  vallei  van  de  Kleine 
Struisbeek.  
 
De in 2017 vastgestelde soortensamenstelling is vergelijkbaar met de waarnemingen van voorgaande jaren. In 
2012 werd ook Baardvleermuis (Myotis mystacinus) vastgesteld. Het ging over 1 waarneming eind oktober. De 
aanwezigheid van deze soort kon in 2017 niet bevestigd worden. 
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Figuur 6: Vleermuiswaarnemingen met manuele detector in de Vallei van de Kleine Struisbeek, 2017. 
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3.3.2 Voorkomen en terreingebruik van de verschillende soorten  
 

3.3.2.1 Gewone dwergvleermuis 
Gewone  dwergvleermuis werd  bij  elk  terreinbezoek  op  route  of  jagend  over  het  hele  gebied  gevonden.  De 
activiteit en aantallen zijn het hoogst in het beboste gedeelte van de vallei van de Struisbeek ter hoogte van het 
bosgebied Mariënborgh. De activiteit is hoog in de vroege avond, en vermindert met het vorderen van de avond 
als de dieren zich meer over de omgeving verspreiden. Bij punttellingen in 2012 was Gewone dwergvleermuis 
goed voor 80% van de waargenomen vleermuizenactiviteit. De gemiddelde vliegactiviteit nam geleidelijk  toe 
vanaf eind mei tot september, waarna de vliegactiviteit terug daalt. Het hoogste aantal waarnemingen werd dus 
gedaan in de post‐lactatie fase (De Ridder et al. 2013).   
In 2017 kon hetzelfde patroon waargenomen worden. De vallei van de Kleine Struisbeek functioneert hier als 
een vliegroute voor de Gewone dwergvleermuis. De dieren komen aanvliegen vanuit de nabij gelegen woonwijk 
Neerland en vanuit het bosgebied Mariënborgh. Ze kunnen dan op route waargenomen worden in de grote dreef 
van het bosgebied en langs de nabijgelegen sportvelden om zich dan via de vallei van de Kleine Struisbeek verder 
te verspreiden over het  landschap om te jagen. Er bevindt zich vermoedelijk een kraamkolonie  in het kasteel 
Mariënborgh. 
 

3.3.2.2 Ruige dwergvleermuis 
Ruige dwergvleermuis  is  in Vlaanderen vooral bekend als migrerende soort, die  in het voorjaar (rond maart ‐ 
april) en het najaar (rond september – oktober) wordt waargenomen. In het studiegebied werden in mei en juni 
enkele  sporadische  waarnemingen  gedaan  van  voorbij  vliegende  dieren.  Opvallend  was  de  vaststelling  van 
sociaal gedrag van Ruige dwergvleermuis op 10 juni 2017. Het dier vertoonde een baltsvlucht ter hoogte van één 
van de beboste meanders van de Kleine Struisbeek. De mannetjes van deze soort produceren een opvallend 
sociaal geluid tijdens de baltsvlucht. In september was er langdurige jachtactiviteit van dieren in de nabijheid van 
de beek. 
Het aantal waarnemingen in de periode 2011 tot 2013 is voor dit segment van de Kleine Struisbeek vergelijkbaar. 
 

3.3.2.3 Myotis-soorten 
De Myotis‐soorten zijn op basis van geluidsopnamen niet altijd op soort te determineren. De volgende soorten 
werden met zekerheid tijdens de inventarisatie in 2017 vastgesteld: Franjestaart en Watervleermuis. De overige 
waarnemingen worden als Myotis‐vleermuis besproken. 
 

 
Figuur 7: sonogram van Franjestaart (Opname 2017_JDR_0030, 18 mei 2017, Johan De Ridder) 

 
Franjestaart werd op één avond in mei jagend waargenomen in het bosgebied Mariënborgh (Figuur 5). Het is 
een typische boombewonende vleermuissoort. In de zomer vinden we kolonies van deze soort vooral in bomen. 
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Het aantal zomerwaarnemingen van Franjestaart  in de Antwerpse Zuidrand is echter beperkt en versnipperd. 
Franjestaart is de derde belangrijkste overwinterende soort in de Antwerpse fortengordel. Ongeveer 15% van de 
overwinterende vleermuizen zijn Franjestaarten. De Franjestaart wordt vooral teruggevonden in de forten ten 
noordoosten van Antwerpen. Deze soort wordt in de forten 5 tot 8 slechts in kleine aantallen aangetroffen.  
In 2013 werd tijdens een inventarisatieronde in augustus eveneens jachtgedrag vastgesteld van Franjestaart. 
 
Jachtgedrag van Watervleermuis werd beperkt vastgesteld langs de bedding van de Kleine Struisbeek en boven 
de  vijver  van  ‘het  Recreatief’.  De  vijvers  in  het  gebied  zelf  hebben  een  te  beperkte  oppervlakte  of  te  veel 
begroeiing om interessant te zijn voor Watervleermuis. De vijvers stonden bovendien gedurende een groot deel 
van de inventarisatieperiode droog.  
 

Myotis‐soorten  werden  in  2017  in  beperkte 
aantallen op route in het gebied aangetroffen.  
‐ Op  17  mei  werden  minstens  4  Myotis‐
vleermuizen  op  route waargenomen  in  het  bos 
ten noorden van de Kleine Struisbeek. Later op de 
avond  kon  Watervleermuis  jagend  boven  het 
wateroppervlak van de Kleine Struisbeek worden 
waargenomen.  
‐ Op  10  juni  werden  minstens  10 Myotis‐
vleermuizen  op  route  waargenomen  in  de 
toegangsdreef  van het  kasteel Mariënborgh. De 
dieren vlogen vanuit de  richting van het kasteel 
naar de Kleine Struisbeek (startuur 22:22 einduur 
22:35).  
‐ Op  14  juni  werden  minstens  4  Myotis‐
vleermuizen op route waargenomen in de grote 
dreef van het bos Mariënborgh, waarvan 2 dieren 
verder de Kleine Struisbeek volgden.  
‐ Op  7  juli  werden  minstens  6  Myotis‐
vleermuizen  op  route  waargenomen  langsheen 
de  Kleine  Struisbeek.  De  vliegrichting  was 
zuidwest naar noordoost (startuur: 22:52 einduur 
23:00).  
‐ Op 10 juli werd post gevat aan de duiker 
van de Kleine Struisbeek onder de Doornstraat. Er 
werden  geen  Myotis‐vleermuizen  op  route 
vastgesteld.  
 
 
 

 
Op  basis  van  de  visuele  waarnemingen  en  geluidsopnames  kunnen  de  vleermuizen  met  een  hoge 
waarschijnlijkheid als Watervleermuizen benoemd worden. Hieruit kan geconcludeerd worden dat een deel van 
de  vallei  van  de  Kleine  Struisbeek  een  vaste  vliegroute  voor  Watervleermuis  is.  Het  betreft  een  kleine 
zomerkolonie (minimaal 10 dieren). Het is nog niet duidelijk waar de zomerkolonie zich exact situeert. De dieren 
vertrekken van uit het bosgebied Mariënborgh, volgen een deel van de bedding van de beek om zich dan verder 
via het bos over het landschap te verspreiden. De vliegroute wordt op 7 weergeven. Jachtactiviteit van Myotis‐
soorten kon beperkt waargenomen worden in het gebied. 
 

Figuur 8: toegangsdreef Kasteel Mariënborgh 
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Figuur 9: vastgestelde vliegroute Watervleermuizen in de Vallei van de Kleine Struisbeek 

 
 

3.3.2.4 Laatvlieger 
Laatvlieger is een soort van parken, bosranden, open gebied zoals vochtige graslanden en akkers en randen van 
stedelijk gebied. Laatvlieger werd in beperkte aantallen jagend of op route in het gebied aangetroffen. De dieren 
jagen boven de graslanden, langs de bosranden en in de dreven van het bosgebied Mariënborgh. Het gaat telkens 
over 1 tot 2 dieren. De waarnemingen worden voornamelijk later in het zomerhalfjaar gedaan (vanaf juli). Het 
patroon  is  vergelijkbaar  met  de  waarnemingen  in  2011  en  2012.  Er  werden  toen  in  verhouding  minder 
jachtactiviteit  en meer  doortrekkers waargenomen.  In  2013 werd  in  het  bosgebied Mariënborgh  Laatvlieger 
waargenomen in juli en augustus. De vliegactiviteit was beperkt tot de grote en de kleine dreef, en de bosranden 
langs het voetbalveld. Op 29 augustus 2013 kon in de grote toegangsdreef een exemplaar roepend vanuit een 
boom waargenomen worden. Het dier was er gedurende de hele avond aanwezig. 
 

3.3.2.5 Grootoorvleermuis 
De Grootoorvleermuizen  zijn  op  basis  van  akoestische waarnemingen moeilijk  op  soort  te  determineren  en 
worden  als  groep  behandeld.  Het  aandeel  Grootoorvleermuis  wordt  meestal  onderschat  omwille  van  de 
moeilijker waar te nemen echolocatie. Grootoorvleermuis werd jagend in het gehele gebied waargenomen met 
een zwaartepunt in het bosgebied Mariënborgh. De dieren jagen langs de bospaden en bosranden, in de dreven, 
in  de  kruinen van bomen, maar ook boven extensieve graslanden.  In  2013 werd een  vrij  hoge  activiteit  van 
Grootoorvleermuis vastgesteld in het bosgebied Mariënborgh. Er werd toen eveneens een hoog aandeel sociale 
roep van Grootoorvleermuis vastgesteld in juli en augustus ter hoogte van de kleine dreef van het bosgebied. 
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3.3.3 Conclusies en aanbevelingen 
 

3.3.3.1 Conclusies 
De vallei van de Kleine Struisbeek (segment tussen de Dijkstraat en Doornstraat) is een geschikt zomerleefgebied 
voor een aantal  soorten vleermuizen: Gewone dwergvleermuis,  Laatvlieger en Grootoorvleermuis. De eerste 
twee  soorten  zijn  gebouwbewoners  bij  uitstek.  Grootoorvleermuis  gebruikt  zowel  bomen  als  gebouwen  als 
verblijfplaats. Voor Laatvlieger is het gebied slechts een onderdeel van een veel ruimer jachtgebied met o.a. Fort 
6,  Groen  Neerland  en  Park  van  Eeden  en  de  landbouwgebieden  “Drie  Eiken”  en  “Edegemse  Hoek”.  De 
afwezigheid  van  grote  waterpartijen  maakt  het  gebied  minder  interessant  als  jachtgebied  voor  Myotis‐
vleermuizen,  in het bijzonder Watervleermuis.  Tijdens de  inventarisatie  stonden de bestaande waterpartijen 
bovendien grotendeels droog.  
 
Het bosgebied Mariënborgh zuidelijk van de Kleine Struisbeek, is daarentegen een echt oud‐bos‐eiland in een 
voor  de  rest  relatief  open  of  verstedelijkt  gebied.  Het  vormt  een  voor  vleermuizen  geschikt  boshabitat met 
verschillende  oude  eiken  en  beuken met  loshangende  schors,  scheuren,  spleten  en  holten.  In Mariënborgh 
werden  typische  bos‐  en  boombewonende  vleermuizen  zoals  Watervleermuis,  Franjestaart  en 
Grootoorvleermuis  waargenomen.  Er  zijn  indicaties  voor  een  kleine  populatie  Watervleermuis  en 
Grootoorvleermuis, maar de kolonieplaatsen werden nog niet gevonden. Door de beperkte oppervlakte en de 
relatieve isolatie van het bos staat het gebied echter sterk onder druk.   
Het aansluitend bos in de vallei van de Kleine Struisbeek is overwegend jong. De geschiktheid van een bos voor 
vleermuizen  wordt  niet  door  de  boomsoort  bepaald,  wel  door  de  leeftijd  en  de  structuurrijkdom.  Een 
vleermuisvriendelijk  bosbeheer  streeft  daarom  naar  een  grote  variatie  in  bosstructuur.  Dit  wordt  best 
geïntegreerd in het beheerplan om het gebied interessanter te maken als leefgebied voor vleermuizen. 
 
Vleermuizen  zijn  gevoelig  voor  lichtverstoring  bij  verblijfplaatsen,  op  vliegroutes  en  in  het  jachtgebied.  De 
sportterreinen ter hoogte van het bosgebied Mariënborgh worden ’s avonds tijdelijk verlicht, vaak op momenten 
waarop  vleermuizen  jagen  of  uitvliegen.  Ook  werden  voor  de  uitbating  van  de  feestzaal  in  het  Kasteel 
Mariënborgh  heel  wat  nieuwe  buitenverlichting  geplaatst  (spots  ter  hoogte  van  de  parking,  vijver  en 
fietsenstalling).  Jammer  genoeg  werd  hier  geen  gebruik  gemaakt  van  vleermuisvriendelijke  verlichting.  De 
locaties met de meeste lichtverstoring worden weergegeven op Figuur 9.  Tijdens de inventarisatie in 2013 was 
deze  verlichting  aan  kasteel  Mariënborgh  nog  niet  aanwezig.  Er  werd  toen  een  grotere  activiteit  van 
Grootoorvleermuis vastgesteld in het bosgebied, en vooral ter hoogte van de “kleine dreef” waar ook sociale 
geluiden van grootoorvleermuis werden waargenomen. 
 
De vallei van de Kleine Struisbeek vormt een belangrijke vliegroute voor Watervleermuis vanuit Mariënborgh 
naar omliggende gebieden met voldoende grote waterpartijen zoals Fort 6, Campus Drie Eiken, de Put van de 
Meyvis en Steytelinckpark.  De vliegroute wordt doorkruist door de Doornstraat.  
Hier is de vliegroute suboptimaal om verschillende redenen: 
‐ Er moet een open ruimte zonder landschapselementen van ongeveer 100 meter overgestoken worden; 
‐ De Kleine Struisbeek loopt over een lengte van 50 meter parallel met de Doornstraat. Dit segment van de 

beek is verlicht door straatverlichting 
In praktijk stelden we dan ook vast dat vleermuizen vrij snel de loop van de Kleine Struisbeek verlaten, en via het 
noordelijk  gelegen  bos  vliegen  richting  de  Doornstraat.  Ze  steken  de  Doornstraat  over  ter  hoogte  van  de 
Universiteitsbaan.  Deze  route  wordt  waarschijnlijk  ook,  gedeeltelijk,  gevolgd  door  Grootoorvleermuis  en 
Laatvlieger. 
 
De Watervleermuizen gebruiken de (waterpartijen van) Campus De Drie Eiken als foerageergebied, en de campus 
fungeert ook als  verbindingsgebied naar Fort  6  (Figuur 10). Het  vervolg  van de  vliegroute  verloopt  vanaf de 
Universiteitsbaan vermoedelijk verder ten westen van het Kaf (G‐blok) en via de noordoostelijke hoek van de R‐
blok, waar  in  2007 waarnemingen werden  gedaan  van Myotis‐vleermuizen  op  route  (Andriessen & Van  der 
Wijden 2008). Het deel van deze route langsheen parking 3 werd ook in 2011‐2012 vastgesteld door Johan De 
Ridder en Daniël Sanders (mond. med. J. De Ridder). 
Vanaf de route over Campus De Drie Eiken is de fortgracht van Fort 6 (als foerageerzone voor Watervleermuizen) 
nabij, en lopen er ook vliegroutes over het fortdomein zelf richting fortreduit (Willems, 2017). 
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Figuur 10: Verplaatsingsroutes en lichthinder voor vleermuizen in de omgeving van de Vallei van de Kleine Struisbeek. 
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3.3.3.2 Aanbevelingen 
 
VERBETEREN VAN VLIEGROUTE 
Het strekt tot aanbeveling om de hierboven vermelde vliegroute te verbeteren door het ontwikkelen van meer 
vleermuisvriendelijke oversteekplaatsen:   
‐  ter hoogte van de Universiteitsbaan, door het plaatsen van vleermuisvriendelijke straatverlichting 
‐  ter  hoogte  van  de  Kleine  Struisbeek,  door  het  plaatsen  van  aangepaste  vleermuisvriendelijke 
straatverlichting, het creëren van een zogenaamde hop‐over van geleidende beplantingen en het vervolledigen 
van een stuk ontbrekende houtkant. Belangrijk aandachtspunt is dat de straatverlichting het baanvak verlicht en 
niet de houtige geleidingselementen.  
‐  ter hoogte van de Kleine Struisbeek, door het verleggen van de bedding van de Kleine Struisbeek, weg 
van de Doornstraat. 

 
 
AANLEG VAN BUFFERSTROKEN 
De loop van de Kleine Struisbeek ter hoogte van de Dijkstraat grenst aan een landbouwperceel. De aanleg van 
een  bufferstrook  van  5  à  10  meter  langs  de  loop  van  de  waterloop  kan  de  oppervlakte  jachtgebied  van 
vleermuizen  verhogen.  De  bufferstrook  kan  doorgetrokken  worden  langs  de  bosrand  van  het  domein 
Mariënborgh. Het creëren van bufferstroken kan een positief effect hebben op het aanbod van insecten in het 
landbouwgebied, en bijgevolg ook de waarde als jachtgebied versterken. Dit is belangrijk voor vleermuizen die 
effectief  jagen  in  het  landbouwgebied  en  in  de  overgangen  tussen  landbouw‐  en  bosgebied  zoals 
dwergvleermuizen,  laatvlieger  en  grootoorvleermuizen,  De  bufferstrook  kan  gerealiseerd  worden  door  het 
afsluiten van een beheerovereenkomst met de landbouwer.  
 

Vleermuisvriendelijke 
verlichting 

Vleermuisvriendelijke 
verlichting,  hop‐over 
en aanplantingen 

Verleggen  bedding 
beek  

Figuur 11: overzicht voorgestelde maatregelen (bron: Google Maps, 2017) 
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Figuur 12: bedding van de Kleine Struisbeek ter hoogte van de Kleine Doornstraat 
 

 
 
   

Ontwikkelen buffer 
langs waterloop 
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3.4 Vogels 
 

3.4.1 Doelsoort en voorbeschouwing 
In het broedseizoen 2017 voerden vrijwilligers van de vogelwerkgroep ARDEA een broedvogelinventarisatie uit 
met als doel de aanwezigheid van IJsvogel en andere interessante broedvogels in kaart brengen. 
Een screening van beschikbare data en de aanwezige biotooptypes deed vooraf vermoeden dat de aanwezigheid 
van  deze  doelsoort  niet  binnen  de  verwachtingen  lag.  De  laatste  10  jaar werden  in  de  Vallei  van  de  kleine 
Struisbeek geen waarnemingen verricht van IJsvogel.  
 

3.4.2 Aanvullende gegevens 
In Bijlage 5 geven we een overzichtstabel met de soortenlijst van alle waargenomen vogelsoorten met – indien 
van toepassing ‐ vermelding van hun status als broedvogel. 
 

3.4.3 Uitvoering territoriumkartering 
De  3 inventarisatierondes werden uitgevoerd op volgende dagen: 

‐ 5 april 2017 
‐ 20 april 2017 
‐ 23 mei 2017 

 
De resultaten worden weergegeven in Tabel 7 (zie ook bijlage 7). 
Deze tabel toont de soorten waarvan de aanwezigheid en broedcodes in alle rondes werd genoteerd. 
 
De  horizontale  as  toont  naast  de  bezoekdata  en  de  daarop  vastgestelde  gegevens,  ook  de  kolom  met  de 
geclusterde data, de cijfers in die kolom geeft het aantal geldige territoria weer. In tegenstelling tot IJsvogel zijn 
voor  verschillende  van die  soorten meer  inventarisatierondes nodig  (doorgaans 6  à  7  rondes), wat  verklaart 
waarom er voor die soorten zo weinig geldige territoria werden bekomen. 
 
Tabel 7 Overzicht van de geclusterde soorten tijdens alle bezoeken 
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Enkele  andere  soorten  werden  niet  systematisch  genoteerd  maar  wel  vastgesteld:  Waterhoen,  Roodborst, 
Tjiftjaf, Vink, Winterkoning en Zwartkop. 
 

3.4.4 Bespreking van de doelsoort 
 

3.4.4.1 Richtlijnen bij inventarisatie 
Alle waarnemingen van Ijsvogel moeten worden genoteerd. Vliegende vogels moeten zo lang mogelijk met de 
kijker worden gevolgd teneinde de broedlocatie te kunnen bepalen. Speciaal letten op de aanwezigheid van een 
individu of een paar in geschikt broedbiotoop, balts (dit is vooral bij het eerste broedsel opvallend, dus in de 
maanden maart‐april),  nestbouw,  voedseltransport  en  bezoek  aan  het  nesthol  (vaak  aangekondigd  door  de 
roep). 

Nestindicatieve waarnemingen  (nestbouw,  transport  van  voedsel  of  uitwerpselen,  alarm)  tellen altijd.  In  het 
geval van zang en/of balts moet er minimaal 1 waarneming zijn in de periode van 20 maart tot en met 15 mei en 
in totaal 2 waarnemingen in hele broedperiode. In de overige gevallen (zoals adult of paar in broedbiotoop) zijn 
2 waarnemingen in de periode 20 maart t/m 15 mei een minimale vereiste. 

Gericht zoeken naar bewoonde nestholen in steile oevers of wortelkluiten van omgevallen bomen (soms zelfs op 
enige afstand van water) levert vaak succes op. Bij twijfel omtrent voorkomen kan afspelen van roepgeluid zinvol 
zijn. 

Een bewoond nesthol is herkenbaar aan de aanwezigheid van vers uitgegraven zand onder het nesthol, visgraten 
in nestpijp, visgeur, het ontbreken van spinnenwebben in de nestopening, uitwerpselen onder de ingang en de 
zitplaatsen bij het nest en cicade‐achtige bedelgeluiden in het geval er grote jongen zijn. 

Oppassen voor solitaire vogels die soms ondiep holen graven. Voedsel zoeken gebeurt tot op meer dan 1 km. 
van het nest. Vanaf begin mei kunnen uitgevlogen jongen worden waargenomen. Leeftijdsbepaling is vanaf dat 
moment dus aangewezen  indien mogelijk. De fusieafstand van gegevens voor  IJsvogel bij het  (auto)clusteren 
bedraagt 1000 m. 

 

3.4.4.2 Vaststellingen in de Vallei van de Kleine Struisbeek 
 
Ijsvogel werd tijdens onze inventarisatierondes niet waargenomen. Ook uit archiefgegevens van de laatste 10 
jaar blijkt de soort niet aanwezig te zijn. 
Slechte  waterkwaliteit  ligt  ongetwijfeld  aan  de  basis  van  het  ontbreken  van  IJsvogel  in  en  langs  de  Kleine 
Struisbeek. 
Andere soorten die niet afhankelijk zijn van visbestanden, zoals Waterhoen, Witgatje (op doortrek), Grote Gele 
Kwikstaart en Wilde Eend waren wel aanwezig gedurende één of meerdere bezoeken. 
De IJsvogel foerageert wel regelmatig in de vijvers van het randgebied Wilrijk ‐ Campus Drie Eiken. 
 
 

3.4.4.3 Overige interessante soorten 
 
Blauwe Reiger    Ardea cinerea:    Pleisteraar, geen territoriaal gedrag 
Grote Gele Kwikstaart  Motacilla cinerea:  Pleisteraar, geen territoriaal gedrag 
Holenduif    Columba oenas:    Broedvogel 
Kievit      Vanellus vanellus:  1 broedpaar 
Witgat      Tringa ochropus:   Tijdelijk pleisterend tijdens doortrek 
 
 
 



    31 
 

 
Figuur 13: Grote Gele Kwikstaart langs de Kleine Struisbeek ©  Guy Borremans 

 
 

3.4.5 Opmerkingen over het onderzoek en ontbrekende soorten of data 
Het aangrenzend gebied “Het Rekreatief”, dat bestaat uit een waardevol oud bosbestand met vnl. Zomereik, 
herbergt typische soorten voor dit biotoop. Enkele soorten die hier aanwezig waren zijn Gekraagde Roodstaart, 
Boomkruiper, Halsbandparkiet, Groene Specht  en Grote Bonte Specht. 
 
Dit gebied grenst aan de Kleine Struisbeek en maakt eigenlijk deel uit van de Vallei van de Kleine Struisbeek, maar 
ligt op het grondgebied van Edegem. Daarom maakt dit geen deel uit van deze inventarisatie. 
 
De toenemende aantallen van de Halsbandparkiet gedurende de laatste jaren kunnen de oorzaak zijn van het 
verdwijnen van de Boomklever. De parkieten bezetten  immers vroeg  in het seizoen de beste holen zodat de 
geschikte  plaatsen  niet  meer  voorhanden  zijn  tegen  het  moment  dat  het  broedseizoen  voor  Boomklevers 
aanbreekt. 
 
 

3.4.6 Maatregelen voor meer vogels in de Vallei Kleine Struisbeek 
De zichtbaar slechte waterkwaliteit en de daaruit volgende reukhinder van deze beek, die we vaststelden tijdens 
het  onderzoek,  kan  verholpen  worden  door  sanering.  Het  aanwezige  zwerfvuil  dient  dringend  te  worden 
geruimd. 
 
Er  is  naar  onze  mening  voldoende  potentie  (verticale,  onbegroeide  zandwanden)  aanwezig  om  van  de 
Struisbeekvallei  een  geschikt  broedbiotoop  te  maken  voor  de  IJsvogel.  Een  mogelijke  uitbreiding  van  het 
broedgebied Fort 6 Wilrijk naar de Struisbeekvallei na deze sanering ligt zeker binnen de verwachtingen.  
 
Het vrijmaken van de oevers door kapbeheer en eventuele slibruiming  in de  twee aanwezige poelen zal een 
rijkere  biodiversiteit  in  de  hand  werken,  niet  alleen  voor  in  het  water  levende  soorten,  ook  voor  het 
vogelbestand. We denken dan hierbij aan Dodaars als mogelijke toekomstige broedvogel. 
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3.5 Dagvlinders en libellen 
 

3.5.1 Inleiding 
 
In het hoofdstuk Resultaten wordt een overzicht gegeven van het totaal aantal aanwezige waarnemingen van de 
geselecteerde focussoorten verricht binnen het onderzoeksgebied.  
In het luik ‘Conclusies en aanbevelingen’ wordt ingegaan op de belangrijkste vaststellingen en worden een aantal 
aanbevelingen gedaan om het beheer te optimaliseren i.f.v. de besproken soort(en). 
 
Voor  de  soorten  wordt  Rode  Lijstcategorie  weergegeven.  De  benaming  en  definitie  van  de  nieuwe  Rode 
Lijstcategorieën voor Vlaanderen is terug te vinden in onderstaande Tabel 8 
 
Tabel 8 Benaming en definities van de nieuwe Rode Lijstcategorieën voor Vlaanderen. 

 
ERNSTIG BEDREIGD – CRITICALLY ENDANGERED (CR) vroeger: Met uitsterven bedreigd  
Een soort is Ernstig bedreigd wanneer de best beschikbare kennis aangeeft dat het voldoet aan een van de criteria A‐E voor Ernstig 
bedreigd, en dat het daarom een bijzonder grote kans heeft om uit te sterven in het wild.  
 
BEDREIGD – ENDANGERED (EN)  
Een soort is Bedreigd wanneer de best beschikbare kennis aangeeft dat het voldoet aan een van de criteria A‐E voor Bedreigd, en dat het 
daarom een heel grote kans heeft om uit te sterven in het wild.  
 
KWETSBAAR – VULNERABLE (VU)  
Een soort is Kwetsbaar wanneer de best beschikbare kennis aangeeft dat het voldoet aan een van de criteria A‐E voor Kwetsbaar, en dat 
het daarom een grote kans heeft om uit te sterven in het wild.  
 
BIJNA IN GEVAAR – NEAR THREATENED (NT) vroeger: Achteruitgaand of Zeldzaam  
Een soort is Bijna in gevaar wanneer het getoetst werd aan de criteria A‐E, maar momenteel niet voldoet aan de criteria voor Ernstig 
bedreigd, Bedreigd of Kwetsbaar, maar er wel bijna aan voldoet of er vermoedelijk aan zal voldoen in de nabije toekomst. In Nederland 
heet deze categorie Gevoelig.  
 
MOMENTEEL NIET IN GEVAAR – LEAST CONCERN (LC) vroeger: Momenteel niet bedreigd  
Een soort is Momenteel niet in gevaar wanneer het getoetst werd aan de criteria A‐E, maar niet voldoet aan de criteria voor Ernstig 
bedreigd, Bedreigd, Kwetsbaar of Bijna in Gevaar. In Nederland heet deze categorie Thans niet bedreigd.  
 
ONVOLDOENDE DATA – DATA DEFICIENT (DD) vroeger: Onvoldoende gekend  
Een soort valt onder Onvoldoende data wanneer er onvoldoende informatie beschikbaar is om op basis van verspreidings‐ of 
populatiegegevens een rechtstreekse of onrechtstreekse inschatting te maken van de kans op uitsterven. Een soort in deze categorie kan 
goed bestudeerd zijn en de biologie kan goed gekend zijn, maar bruikbare gegevens over aantallen en verspreiding ontbreken. 
Onvoldoende data is daarom geen Rode Lijstcategorie sensu stricto. Het onderbrengen van soorten in deze categorie geeft aan dat meer 
informatie nodig is en dat nog te voeren onderzoek zou kunnen uitwijzen dat de soort in een Rode Lijstcategorie thuishoort. Het is 
belangrijk om gebruik te maken van alle mogelijke data en om de juiste keuze te maken tussen Onvoldoende data en een Rode 
Lijstcategorie. Als er vermoed wordt dat het verspreidingsgebied van een soort klein is of dat er een vrij lange periode verstreken is sinds 
de laatste waarneming, is een indeling in een Rode Lijstcategorie vermoedelijk gerechtvaardigd. In Nederland heet deze categorie 
Onvoldoende gegevens.  
 
NIET VAN TOEPASSING – NOT APPLICABLE (NA)  
Voorbeelden van soorten waarvoor de categorie Niet van toepassing geldt, zijn uitheemse soorten of zwervers (bv. geen regelmatige 
bezoekers of dwaalgasten).  
 
NIET GEËVALUEERD – NOT EVALUATED (NE)  
Een soort is Niet geëvalueerd wanneer het nog niet getoetst werd aan de Rode Lijstcriteria. 
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3.5.2 Dagvlinders 
 
Dagvlinders en libellen zijn goed herkenbare insectengroepen waarvan reeds heel wat bekend is op vlak van hun 
ecologie en habitatvereisten. Deze twee soortgroepen van insecten vormt dan ook een goede indicatorgroep 
voor de kwaliteit van biotopen.  
 
Dagvlinders  zijn een populaire soortgroep waardoor we een goed beeld hebben op hun actueel voorkomen. 
Omwille van het feit dat deze soortgroep voor de verschillende levensfasen verschillende eisen stellen aan hun 
leefgebied kunnen ze ons heel wat leren over een bepaald gebied. Het is bovendien een dankbare soortgroep 
waarbij  soorten  vaak  snel  reageren op  genomen beheersmaatregelen. Omwille  van het  feit  dat  libellen  een 
belangrijk deel van hun levenscyclus afhankelijk zijn van waterpartijen vormen ze één van de meest bruikbare 
soortgroepen om een beeld te krijgen op de kwaliteit van aan water gelinkte biotopen. Heel wat libellensoorten 
hebben  specifieke  en  uiteenlopende  habitatvereisten.  Zo  zijn  er  soorten  die  enkel  voorkomen  in  de  armste 
heidevennen, andere soorten prefereren zuurstofrijk stomend water, van nature eutrofe stilstaande wateren, 
etc. 
 

3.5.2.1 Bespreking waarnemingen  
Bij  analyse  van  alle  verrichte  dagvlinderwaarnemingen  aanwezig  in  www.waarnemingen.be 
(projectwaarnemingen  én  losse  waarnemingen)  komen  we  tot  een  totaallijst  van  19  waargenomen 
dagvlindersoorten. In totaal werden er 142 waarnemingen verricht waarbij 493 exemplaren werden gemeld 
(Tabel 9). 
In  de  loop  van  2017  werden  alle  dagvlinderwaarnemingen  die  werden  verricht  in  het  onderzoeksgebied 
ingevoerd  in www.waarnemingen.be.  In  2017 werden 78 waarnemingen  verricht  van 18  dagvlindersoorten 
waarbij in totaal 116 exemplaren gemeld werden (tabel 10) 
 
 
Tabel 9 Alle dagvlinderwaarnemingen van Vallei van de Kleine Struisbeek (bron:  www.waarnemingen.be) 

Naam  Wetenschappelijke naam  Rode Lijst categorie  Habitattypisch  # wrn  # exempl. 

Dagpauwoog  Aglais io  Momenteel niet in gevaar  neen  10  265 

Oranjetipje  Anthocharis cardamines  Momenteel niet in gevaar  neen  11  14 

Landkaartje  Araschnia levana  Momenteel niet in gevaar  neen  4  4 

Bruin blauwtje  Aricia agestis  Momenteel niet in gevaar  ja  1  1 

Boomblauwtje  Celastrina argiolus  Momenteel niet in gevaar  neen  6  7 

Eikenpage  Favonius quercus  Momenteel niet in gevaar  ja  1  2 

Citroenvlinder  Gonepteryx rhamni  Bijna in gevaar  neen  3  3 

Kleine vuurvlinder  Lycaena phlaeas  Momenteel niet in gevaar  neen  7  16 

Bruin zandoogje  Maniola jurtina  Momenteel niet in gevaar  neen  11  49 

Groot dikkopje  Ochlodes sylvanus  Momenteel niet in gevaar  neen  3  3 

Bont zandoogje  Pararge aegeria  Momenteel niet in gevaar  neen  24  38 

Groot koolwitje  Pieris brassicae  Momenteel niet in gevaar  neen  6  6 

Klein geaderd witje  Pieris napi  Momenteel niet in gevaar  neen  8  10 

Klein koolwitje  Pieris rapae  Momenteel niet in gevaar  neen  11  20 

koolwitje onbekend  Pieris spec.  Niet van toepassing  neen  13  21 

Gehakkelde aurelia  Polygonia c‐album  Momenteel niet in gevaar  neen  12  13 

Icarusblauwtje  Polyommatus icarus  Momenteel niet in gevaar  neen  4  14 

Atalanta  Vanessa atalanta  Momenteel niet in gevaar  neen  5  5 

Distelvlinder  Vanessa cardui  Momenteel niet in gevaar  neen  2  2 

Eindtotaal           142  493 
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Tabel 10 Dagvlinderwaarnemingen verricht in 2017 in Vallei van de Kleine Struisbeek (bron: www.waarnemingen.be) 

 

Naam  Wetenschappelijke naam  Rode Lijst categorie  Habitattypisch 
# 
wrn 

# 
exempl. 

Dagpauwoog  Aglais io  Momenteel niet in gevaar  neen  3  9 

Oranjetipje  Anthocharis cardamines  Momenteel niet in gevaar  neen  11  14 

Landkaartje  Araschnia levana  Momenteel niet in gevaar  neen  1  1 

Bruin blauwtje  Aricia agestis  Momenteel niet in gevaar  ja  1  1 

Boomblauwtje  Celastrina argiolus  Momenteel niet in gevaar  neen  2  2 

Eikenpage  Favonius quercus  Momenteel niet in gevaar  ja  1  2 

Citroenvlinder  Gonepteryx rhamni  Bijna in gevaar  neen  3  3 

Kleine vuurvlinder  Lycaena phlaeas  Momenteel niet in gevaar  neen  4  4 

Bruin zandoogje  Maniola jurtina  Momenteel niet in gevaar  neen  6  14 

Groot dikkopje  Ochlodes sylvanus  Momenteel niet in gevaar  neen  3  3 

Bont zandoogje  Pararge aegeria  Momenteel niet in gevaar  neen  14  22 

Groot koolwitje  Pieris brassicae  Momenteel niet in gevaar  neen  2  2 

Klein geaderd witje  Pieris napi  Momenteel niet in gevaar  neen  2  3 

Klein koolwitje  Pieris rapae  Momenteel niet in gevaar  neen  1  5 

koolwitje onbekend  Pieris spec.  Niet van toepassing  neen  12  18 

Gehakkelde aurelia  Polygonia c‐album  Momenteel niet in gevaar  neen  7  7 

Icarusblauwtje  Polyommatus icarus  Momenteel niet in gevaar  neen  3  4 

Atalanta  Vanessa atalanta  Momenteel niet in gevaar  neen  1  1 

Distelvlinder  Vanessa cardui  Momenteel niet in gevaar  neen  1  1 

Eindtotaal           78  116 

 
 
 
De meest bijzondere waarnemingen in het onderzoeksgebied zijn: Bruin blauwtje, Citroenvlinder (Rode lijst: 
Bijna in gevaar) en Eikenpage. (Maes et al. 2012). Binnen het onderzoeksgebied werden in 2017 van de 
doelsoort Oranjetipje in totaal 11 waarnemingen verricht waarbij in totaal 14 exemplaren werden gemeld. 
Meestal betroffen het lage aantallen tot 4 stuks.  
 
Binnen  het  onderzoeksgebied  werden  heel  wat  graslandvlinders  waargenomen.  Typische  soorten  als 
Icarusblauwtje, Bruin blauwtje en Kleine vuurvlinder werden regelmatig waargenomen.  
Voor een overzichtskaart van de waargenomen dagvlinders wordt verwezen naar Bijlage 10. 
 
 

 
 
Figuur 14: Een mannetje Oranjetipje op Pinksterbloem © Saxifraga, De Vlinderstichting – Henk Bosma 
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3.5.2.2 Conclusies en aanbevelingen 

3.5.2.2.1 Conclusies	
 
Er zijn geen waarnemingen van Oranjetipje van eerdere jaren ingevoerd in www.waarnemingen.be. Nochtans 
zijn er wel degelijk waarnemingen van bloeiende pinksterbloem in het verleden en ook in 2017 waren er 100‐en 
bloeiende pinksterbloemen in het gebied. Zowel in april als in mei werd Oranjetipje genoteerd met een 
maximum van 4 mannelijke exemplaren in maart. Ook een vrouwelijk exemplaar was aanwezig. Kans is dus 
groot dat de soort zich voortplant in het gebied. 
 
Binnen  het  onderzoeksgebied  werden  heel  wat  soorten  waargenomen  die  fungeren  als  bloemrijke 
graslandindicator:  Icarusblauwtje  en  Kleine  vuurvlinder.  Bruin  blauwtje  is  een  indicator  voor  bloemrijke 
pioniersvegetaties. Citroenvlinder en Eikenpage zijn soorten van structuurrijke bosranden. 
 
 

3.5.2.2.2 Aanbevelingen	
 
Als aandachtspunten kunnen volgende aanbevelingen genoteerd worden:  
 

 behouden van grote brandnetelplekken op zonnige plaatsen is belangrijk als geschikte ei‐afzetplaatsen 
voor de brandnetelvlinders (Dagpauwoog, Kleine vos, Landkaartje, etc.) 

 een aangepast bosrandbeheer waarbij daar waar mogelijk mantel‐ en zoomvegetaties gecreëerd of 
behouden worden, tevens het behouden of maken van open plekken in bossen; 

 Het behouden of aanplanten van streekeigen struiken die kunnen fungeren als waardplant (bv Spork 
voor Citroenvlinders) 

 Een voldoende groot nectaraanbod in het najaar kan helpen bij het opbouwen van reserves voor de 
overwintering.  

 Het verbinden van het onderzoeksgebied met aanpalende natuurgebieden via ‘groene corridors’ door 
bijvoorbeeld het aanplanten van houtkanten en hagen. Best wordt gekozen voor streekeigen 
plantgoed. 

 Wilgen vormen een erg belangrijke nectarbron voor tal van soorten en soortgroepen in het vroege 
voorjaar.  

 Graslanden in het algemeen en zeker deze waar typische graslandsoorten voorkomen dienen best 
gefaseerd gemaaid worden. Zones met waard‐ en/of nectarplanten kunnen tijdelijk gespaard blijven. 
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3.5.3 Libellen 
 

3.5.3.1 Bespreking waarnemingen Libellen 
 
Bij analyse van alle verrichte libellenwaarnemingen aanwezig in www.waarnemingen.be (projectwaarnemingen 
én losse waarnemingen van natuurliefhebbers) komen we tot een totaallijst van 23 waargenomen soorten. In 
totaal werden er 224 waarnemingen verricht  waarbij in totaal 1040 exemplaren gemeld werden. Zie Tabel 11. 
 
In  de  loop  van  2017  werden  alle  libellenwaarnemingen  verricht  in  het  onderzoeksgebied  ingevoerd  in 
www.waarnemingen.be.  In  2017  werden  in  totaal  14  soorten  waargenomen.  In  totaal  werden  er  120 
waarnemingen verricht van libellen waarbij in totaal 537 exemplaren gemeld werden. Zie Tabel 12. 
 
De meest bijzondere soorten die in het onderzoeksgebied werden gezien, zijn: Zuidelijke glazenmaker, Vroege 
glazenmaker  (Ernstig  bedreigd),  Weidebeekjuffer,  Zwervende  pantserjuffer,  Tangpantserjuffer  (Kwetsbaar), 
Tengere pantserjuffer (Bijna in gevaar) en Bruine korenbout (Bedreigd) (De Knijf, 2006).  
 
Van de focussoort Zwervende pantserjuffer werden binnen www.waarnemingen.be voor alle jaren 
samengeteld niet minder dan 59 waarnemingen ingevoerd waarbij in totaal 182 exemplaren werden 
gemeld. In 2017 alleen al werden 37 waarnemingen ingevoerd met een totaal van 114 gemelde individuen. 
De Zwervende pantserjuffer wordt in het gebied reeds een 5‐6 jaar gemonitord. In 2017 werd buiten de 
ingevoerde waarnemingen gemeld dat de aantallen van deze soort varieerden van 10‐ tot 100‐tallen.  
 
Bosbeekjuffer is niet gevonden. Er werd wel één exemplaar Weidebeekjuffer genoteerd. 
 
Voor een overzichtskaart van de waargenomen Libellen verwijzen we naar Bijlage 13. 
 

 

Figuur 15: De Zwervende pantserjuffer was één van de meest waargenomen soorten binnen het onderzoeksgebied.   
   



    37 
 

Tabel 11 Alle libellenwaarnemingen van Vallei van de Kleine Struisbeek (bron:  www.waarnemingen.be) 

 

Naam  Wetenschappelijke naam  Rode Lijst categorie  Habitattypisch  # wrn  # exempl. 

Zuidelijke glazenmaker  Aeshna affinis  Onvoldoende data  neen  1  1 

Blauwe glazenmaker  Aeshna cyanea  Momenteel niet in gevaar  neen  6  13 

Vroege glazenmaker  Aeshna isoceles  Ernstig bedreigd  ja  1  1 

Paardenbijter  Aeshna mixta  Momenteel niet in gevaar  neen  2  5 

Grote keizerlibel  Anax imperator  Momenteel niet in gevaar  neen  1  1 

Weidebeekjuffer  Calopteryx splendens  Momenteel niet in gevaar  ja  1  1 

Houtpantserjuffer  Chalcolestes viridis  Momenteel niet in gevaar  neen  18  24 

Azuurwaterjuffer  Coenagrion puella  Momenteel niet in gevaar  neen  14  45 

Kleine roodoogjuffer  Erythromma viridulum  Momenteel niet in gevaar  neen  1  1 

Lantaarntje  Ischnura elegans  Momenteel niet in gevaar  neen  8  8 

Zwervende pantserjuffer  Lestes barbarus  Momenteel niet in gevaar  neen  59  182 

Tangpantserjuffer  Lestes dryas  Kwetsbaar  neen  52  474 

Gewone pantserjuffer  Lestes sponsa  Momenteel niet in gevaar  neen  2  3 

Tengere pantserjuffer  Lestes virens  Bijna in gevaar  neen  2  3 

Platbuik  Libellula depressa  Momenteel niet in gevaar  neen  1  1 

Bruine korenbout  Libellula fulva  Bedreigd  ja  2  2 

Viervlek  Libellula quadrimaculata  Momenteel niet in gevaar  neen  2  2 

Blauwe breedscheenjuffer  Platycnemis pennipes  Momenteel niet in gevaar  neen  1  1 

Vuurjuffer  Pyrrhosoma nymphula  Momenteel niet in gevaar  neen  2  2 

Bruine winterjuffer  Sympecma fusca  Momenteel niet in gevaar  neen  4  5 

Bloedrode heidelibel  Sympetrum sanguineum  Momenteel niet in gevaar  neen  37  243 

Heidelibel onbekend  Sympetrum spec.  Niet van toepassing  neen  2  2 

Bruinrode heidelibel  Sympetrum striolatum  Momenteel niet in gevaar  neen  3  4 

Steenrode heidelibel  Sympetrum vulgatum  Momenteel niet in gevaar  neen  1  1 

Eindtotaal           224  1040 
 
 
 
 
Tabel 12 Libellenwaarnemingen verricht in 2017 in Vallei van de Kleine Struisbeek (bron: en www.waarnemingen.be) 

 

Naam  Wetenschappelijke naam  Rode Lijst categorie  Habitattypisch  # wrn  # exempl. 

Blauwe glazenmaker  Aeshna cyanea  Momenteel niet in gevaar  neen  1  1 

Vroege glazenmaker  Aeshna isoceles  Ernstig bedreigd  ja  1  1 

Weidebeekjuffer  Calopteryx splendens  Momenteel niet in gevaar  ja  1  1 

Houtpantserjuffer  Chalcolestes viridis  Momenteel niet in gevaar  neen  13  16 

Azuurwaterjuffer  Coenagrion puella  Momenteel niet in gevaar  neen  4  4 

Kleine roodoogjuffer  Erythromma viridulum  Momenteel niet in gevaar  neen  1  1 

Lantaarntje  Ischnura elegans  Momenteel niet in gevaar  neen  7  7 

Zwervende pantserjuffer  Lestes barbarus  Momenteel niet in gevaar  neen  37  114 

Tangpantserjuffer  Lestes dryas  Kwetsbaar  neen  34  251 

Gewone pantserjuffer  Lestes sponsa  Momenteel niet in gevaar  neen  2  3 

juffer spec.  Lestidae spec  Niet van toepassing  neen  1  15 

Blauwe breedscheenjuffer  Platycnemis pennipes  Momenteel niet in gevaar  neen  1  1 

Vuurjuffer  Pyrrhosoma nymphula  Momenteel niet in gevaar  neen  1  1 

Bloedrode heidelibel  Sympetrum sanguineum  Momenteel niet in gevaar  neen  15  120 

Steenrode heidelibel  Sympetrum vulgatum  Momenteel niet in gevaar  neen  1  1 

Eindtotaal           120  537 
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3.5.3.2 Conclusies, knelpunten en aanbevelingen 

3.5.3.2.1 Conclusies	
 
De plas aan het Geitenpad in de vallei valt regelmatig droog en herbergt al vele jaren een populatie Zwervende 
pantserjuffer.  De  eerste  waarneming  op  www.waarnemingen.be  dateert  van  2009.  Dit  gaat  echter  over 
individuele  waarnemingen  en  aantallen  zijn  niet  echt  beschikbaar.  De  plas  herbergt  ook  een  populatie 
Tangpantserjuffer,  die  iets  vroeger  vliegt  dan  de  Zwervende  pantserjuffer.  In  de  huidige monitoring  worden 
schattingen van aantallen gedaan.  In mei werden vooral Tangpantserjuffers aangetroffen en  in mindere mate 
Zwervende pantserjuffer. Begin juni werden een tiental exemplaren genoteerd.  
 
Op de dag van de monitoring begin juli (7 juli 2017) was er ondertussen gemaaid (zie verder) in de onmiddellijke 
omgeving  van  de  plas  en werd  een  lager  aantal  (een  30‐tal)  exemplaren  gezien.  Dit  is  echter  een minimum 
schatting, de effectieve aantallen kunnen hoger zijn. Deze exemplaren werden vooral aangetroffen op vegetatie 
binnen een klein  aantal  resterende plekken  in de weide achter de plas,  die eerder door  toeval niet gemaaid 
werden. Ook op 21  juli 2017 werd een gelijkaardig aantal exemplaren genoteerd, op dezelfde plaatsen  in het 
gebied. 
 
Halverwege  augustus  werden  terug  een  iets  groter  aantal  exemplaren  (50+)  gezien  (grote  aantallen  in 
paringstandem). Ook ter hoogte van de Kleine struisbeek werd bij de monitoring naar Bosbeekjuffer een redelijk 
groot aantal exemplaren Zwervende pantserjuffer in de oevervegetatie aangetroffen. 
 
Bosbeekjuffer werd niet waargenomen in het gebied. De Kleine struisbeek loopt in de vallei op de grens tussen 
Edegem en Wilrijk. De beek kent in het begin en het midden van het onderzoeksgebied weinig tot geen verval en 
het water  is  vervuild.  Pas  op  het  einde  ter  hoogte  van de  kleine Doornstraat  is  er  enige  verbetering  van de 
waterkwaliteit zichtbaar en is ook het verval groter. 
 
Voor de monitoring werden de oevers van de beek afgelopen en de vegetatie afgetuurd met een verrekijker om 
Bosbeekjuffer en andere libellen te detecteren. In de eerste maanden was echter de oever aan de kant van Wilrijk 
volledig overgroeid met gewassen en de beek was vrij moeilijk bereikbaar. De monitoring werd dus vooral aan de 
andere kant van de oever (sportterreinen Marienborgh) uitgevoerd.  
 
In de tweede helft van het seizoen (begin juli) was zodanig drastisch gemaaid (zie ook hoger) dat de oever langs 
de kant Wilrijk‐Geitenpad gemakkelijker bereikbaar werd voor de monitoring. Op dat moment werden libellen 
als Lantaarntje, Bruine winterjuffer, Grote keizerlibel en Bloedrode heidelibel gezien aan de oevers over een groot 
deel van de beek. Bosbeekjuffer werd echter niet gezien. Een mannetje Weidebeekjuffer werd genoteerd ter 
hoogte van het laatste stuk van de beek, waar de beek tussen de velden stroomt en waar op latere datum ook 
andere pantserjuffers werden gezien. In augustus werden ter hoogte van de beek ook Zwervende pantserjuffers 
aangetroffen en daarnaast ook Houtpantserjuffer. 
 

3.5.3.2.2 Knelpunten	
 
Er  wordt momenteel  gefaseerd maaibeheer  toegepast:  bij  de  eerste monitoring  in  juni  was  het  eerste  deel 
gemaaid (weide gelegen aan de rand van de Doornstraat links van het Geitenpad) en begin juli werd de rest van 
het grasland in zijn totaliteit gemaaid, inclusief de oeverranden. Hierbij werd ook aan de rand van de plas vrij diep 
gemaaid, wat de voorgaande  jaren niet gebeurde. Vermits Zwervende pantserjuffer  vooral aanwezig  is  in de 
vegetatie rond de plas, zorgde deze uitgebreide maaibeurt ervoor dat de juffers ofwel in de vegetatie in de droge 
plas zelf, ofwel op het beperkte aantal niet gemaaide stukken in het gebied hun toevlucht moesten nemen. Ook 
het vroeger gemaaide stuk weiland dat nog maar net terug aan het opkomen was kon fungeren als refugium. 
Gezien de beperkte hergroei op dat moment, werden er echter zeer weinig juffers aangetroffen in deze zone. Eén 
waarnemer meldde voor de maaibeurt 100‐en juffers in het gras rond en achter de plas. Na de maaibeurt werden 
deze aantallen nooit meer geëvenaard. In augustus leek een deel van de Zwervende pantserjuffers zijn biotoop 
verplaatst te hebben naar de oevers van de Kleine Struisbeek. 
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Hoewel het de monitoring vergemakkelijkt, leidt het maaien van de oevervegetatie tot het verdwijnen van rust‐ 
en baltsplaatsen van Bos‐en Weidebeekjuffers. Met name in de vliegtijd (mei t/m augustus) is maaien schadelijk. 
De beek zelf heeft weinig verval en stroming. Daarnaast is er ook weinig vegetatie in de beek zelf, terwijl zowel 
Bos‐ als Weidebeekjuffer (en ook weidebeekjuffer) gemakkelijk jaagt vanop deze vegetatie. 
De kwaliteit van het water  is niet goed. Dat  is een groot knelpunt voor een kritische soort als Bosbeekjuffer. 
Tijdens  de monitoring  in  juni  stonk  het  water  stroomafwaarts  (ter  hoogte  van  kleine  Doornstraat)  waar  de 
kwaliteit van het water en de beek nochtans beter lijkt te zijn. In juli was het water aan de Doornstraat zichtbaar 
‘vervuild’ (met een witte, niet doorschijnende kleur tot gevolg). Stroomafwaarts was deze vervuiling echter niet 
meer zichtbaar. 
Op veel plaatsen, vooral ter hoogte van het tweede deel van het gebied is er weinig of geen zonneschijn op de 
beek, door aanwezigheid van overhangende bomen (van de kant van Marienborgh, maar ook van de andere 
kant). Daarnaast groeit er (te) veel Japanse Duizendknoop.  
 

3.5.3.2.3 Aanbevelingen 
 

‐ Beschermende maatregelen van de Kleine Struisbeek van ‘bron’ tot monding. 
‐ Een belangrijk punt is het verhogen van zowel de waterkwaliteit als de structuurvariatie van de Kleine 

Struisbeek;  
‐ Inzetten op gefaseerd maaibeheer waarbij telkens minstens 10 à 30% van de vegetatie blijft staan bij 

elke maaibeurt. Vooral een gefaseerd maaibeheer rond de aanwezige waterpartij(en) is belangrijk.  
 

 
 
Figuur 16: Langs de Kleine Struisbeek werd een Weidebeekjuffer aangetroffen. Zowel de waterkwaliteit als structuurvariatie van 
de Molenbeek is echter verre van optimaal. Een herstelproject van de Kleine Struisbeek zou zowel ecologisch als landschappelijk 
een meerwaarde betekenen. ©  Maarten Jacobs 

 
 
Algemene Verbetervoorstellen voor bosbeekjuffer: (van https://www.vlinderstichting.nl/libellen/overzicht‐
libellen/details‐libel/?libel=3) 

 Niets doen is het beste advies voor beken die een natuurlijke morfologie, waterafvoer en vegetatie 

hebben.  

 Terugdringen van organische belasting is van belang voor een hoge zuurstofverzadiging van het 

beekwater. Bemesting van omliggende landbouwgronden moet worden verminderd en 
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riooloverstorten moeten afgekoppeld worden. Eventueel kunnen helofytenfilters of bufferzones 

worden aangelegd op plaatsen waar vervuild water uitkomt op de beek.  

 Bestrijden van verdroging kan plaatsvinden door de afvoer van grond‐ en regenwater in het 

inzijggebied van de beek te vertragen. Peilbeheer van de beek met kunstwerken kan in sommige 

gevallen uitkomst bieden.  

 Bevorderen van meandering door oeverbeschoeiing te verwijderen en de beek zijn eigen gang te laten 

gaan. Kunstmatige meanders kunnen worden aangelegd om het natuurlijke proces op gang te helpen.  

 Opschonen van de beek dient het liefst achterwege te blijven. Als dit toch noodzakelijk is moet het 

kleinschalig en gefaseerd in ruimte en tijd gebeuren.  

 Maaien van de oevervegetatie dient het liefst achterwege te blijven. Als dit toch noodzakelijk is dient 

dit gefaseerd en in het najaar te gebeuren. 
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3.6 Amfibieën en reptielen 
 

3.6.1 Inleiding  
In het westelijk deel van de Kleine Struisbeekvallei liggen drie poelen (poel 1 t/m 3), terwijl aan de oostelijke zijde 
van de Doornstraat er nog twee poelen liggen (poel 10 & 11). Meer naar het oosten liggen nog acht waterpartijen 
ter hoogte van de Drie Eiken Campus, maar deze werden niet bemonsterd (worden niet allemaal weergegeven 
op de kaart ‐ Figuur 15).  
Ten noorden van het Kleine Struisbeekvallei  ligt het natuurgebied Groen Neerland.  In dit  park/natuurgebied 
liggen twee antitankgrachten, één voormalige kleiput en acht amfibieënpoelen te midden van halfnatuurlijke 
graslanden, struweel en kleine landschapselementen. Niet alle amfibieënpoelen worden weergegeven op figuur 
15.  Voor de ligging van de natuurgebieden en/of toponiemen zie overzichtskaart in Bijlage 14. 
 
 

 
 

Figuur 17: De genummerde waterlichamen zijn diegene die in de periode 2007 t.e.m. 2017 vrij regelmatig werden bemonsterd. 
Ter hoogte van Groen Neerland (links bovenaan) zijn recent nog vijf extra waterpartijen aangelegd, maar die zijn niet zichtbaar 
op deze kaart. 

 

Op donderdag 22 juni 2017 werd een larvenschepronde uitgevoerd door Johan Devolder, Sofie Calcoen, Robin 
Vermylen en Iwan Lewylle. Gedurende deze inventarisatieronde gingen de onderzoekers voornamelijk op zoek 
naar larven van amfibieën.  
Gegevens uit andere nabijgelegen (natuur)gebieden komen uit www.waarnemingen.be (met toestemming van 
de waarnemers die hun gegevens ter beschikking stellen voor onderzoek) – zie overzichtskaart ‐ Figuur 15. 
 
Dankzij de samenwerking met de vrijwilligers werden in totaal op 12 dagen geïnventariseerd in plaats van één 
werkdag door een professionele medewerker. Die laatste nam de coördinatie voor zijn rekening.  
 
   



    42 
 

3.6.2 Waarnemingen 
In  de  Vallei  van  de  Kleine  Struisbeekvallei  werden  tijdens  de  fuikenrondes  in  de  periode  2007‐  2017  de  4 
inheemse  watersalamandersoorten  waargenomen:  Kamsalamander,  Kleine  watersalamander,  Vinpoot‐  en 
Alpenwatersalamander, hoewel over de determinatie  van Vinpootsalamander onzekerheid bestaat. Tabel 13 
geeft voor deze soorten de Rode‐Lijststatus en de lokale status.  
 
 
Tabel 13 Overzicht salamandersoorten die voorkomen in de Kleine Struisbeekvallei. De lokale staat werd bepaald aan de hand 
van het aantal vondsten van elke salamandersoort in de periode 2007-2017. 

 

 Naam  Latijnse naam  Status RL (Jooris et al., 2012)  Status lokaal   

 Kamsalamander  Triturus cristatus  Kwetsbaar  Lokaal algemeen   

 Kleine Watersalamander   Lissotritron vulgaris  Momenteel niet in gevaar  Vrij algemeen   

 Vinpootsalamander  Lissotriton helveticus  Momenteel niet in gevaar  Twijfelachtig   

 Alpenwatersalamander  Ichthyosaura alpestris  Momenteel niet in gevaar  Algemeen   
 
De waarnemingen van Vinpootsalamander zijn twijfelachtig. De exemplaren waarvan foto’s werden genomen, 
bleken  uiteindelijk  allemaal  vrouwtjes  Kleine Watersalamander met  een  bleekroze‐lichtoranje  keel met  zeer 
kleine vlekken of geheel zonder vlekken op de keel. 
In Groen Neerland werden de afgelopen 10 jaar enkel Alpenwatersalamanders en Kleine Watersalamander in de 
fuiken  aangetroffen.  Ook  hier  werden  geen  zekere  exemplaren  Vinpootsalamander  aangetroffen  (enkel 
twijfelgevallen). 
Voorts werden  in beide gebieden ook Bruine Kikker  aangetroffen. Dit betreft  losse waarnemingen.  In Groen 
Neerland worden daarnaast ook Gewone padden waargenomen, terwijl ter hoogte van de Drie Eiken Campus 
ook ‘groene kikkers’ worden gezien en gehoord (www.waarnemingen.be).  
Ten zuiden van deze campus werd er één melding van het reptiel Hazelworm gerapporteerd. In de ‘slotgracht’ 
rondom Fort 6 van Wilrijk wordt er nog een andere reptielensoort gemeld nl. de uitheemse Geelwangschildpad 
(www.waarnemingen.be). 
 
 

3.6.2.1 Fuikenrondes Rudi Leemans - waarnemingen Kamsalamander 
De oudste gegevens  van Kamsalamander  in de  vallei  van de Kleine Struisbeek dateren van 2007.  In dat  jaar 
werden enkel poel 1 en 2 bemonsterd, niet poel 3 (= tuinvijver).  Er werden geen inventarisaties in 2008 en 2009 
georganiseerd,  maar  in  2010  werd  de  zoekactie  wel  herhaald.  Sinds  2011  werden  poelen  1  t/m  3  jaarlijks 
geïnventariseerd. In de periode 2012 t/m 2014 en in 2017 werd telkens zeer constant bemonsterd; met minstens 
4 vangstsessies per waterpartij per voorjaar.  
De vangstresultaten doorheen de jaren zijn betrekkelijk constant, weliswaar met enkele uitschieters. Zo werden 
er in poel 3 in totaal 11 (vangsten van) Kamsalamander vastgesteld in 2011 en 17 vangsten in 2017. Het hoogste 
aantal vangsten van Kamsalamanders gebeurde in poel 2 in 2015. In 2017 werden in de Kleine Struisbeekvallei 
23 (vangsten van) Kamsalamanders door Natuurpunt Zuidrand Antwerpen genoteerd. 
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Figuur 18: Aantal Kamsalamanders per poel overheen de voorjaren van 2007 t/m 2017. Waterpartijen waarin geen 
Kamsalamanders werden aangetroffen, worden weergegeven met een ‘0’. Waterpartijen die niet werden bemonsterd, hebben 
geen aantalsvermelding.  

 

3.6.2.2 Fuikenrondes Rudi Leemans - Waarnemingen andere salamandersoorten 
In 2017 werden in poel 3 minstens 140 Alpenwatersalamanders waargenomen, 16 exemplaren in poel 1 en 30 
exemplaren  in poel 2. Daarmee was de Alpenwatersalamander de meest waargenomen soort gedurende de 
fuikenrondes. Kleine Watersalamanders werden  in  lagere aantallen vastgesteld, nl. 2, 8 en 11 exemplaren  in 
respectievelijk poel 1, 2 & 3. 
In Groen Neerland werd tot dusver één potentiele melding van Vinpootsalamander gedaan, maar deze wordt 
ook als ‘niet sluitend’ gecatalogeerd (info Rudi Leemans). 
Fuiken zijn doorgaans niet geschikt voor  inventarisaties voor kikkers en padden, hoewel deze ook soms in de 
fuiken worden waargenomen. Vaak gaat het dan om larven van Bruine Kikker en Gewone Pad, naast af en toe 
een adult exemplaar. In de maanden mei – juni worden er lokaal ook al wel (sub)adulte ‘groene kikkers’ in de 
fuiken aangetroffen, maar dat bleek niet het geval in de Kleine Struisbeekvallei of in Groen Neerland. Meerdere 
waarnemers bevestigden dat zij  in de Kleine Struisbeekvallei en Groen Neerland nog nooit Bastaardkikkers of 
Meerkikkers hebben waargenomen (info Sofie Calcoen & Rudi Leemans). 
 

3.6.2.3 Populatieschattingen door Johan Devolder, Sofie Calcoen en Robin Vermylen 
Gedurende het onderzoek om de populatie in de Kleine Struisbeekvallei te schatten werden: 

‐ Zeven vangstsessies uitgevoerd (in de periode eind maart t.e.m. eind mei 2017). 

‐ 48 vangsten van Kamsalamander genoteerd 

‐ Drie hervangsten van Kamsalamander gedaan 

 
Figuur 19: Aantal gevangen Kamsalamanders per poel in de Kleine Struisbeekvallei in het voorjaar van 2017 
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Hoewel 48 vangsten van Kamsalamander in absolute cijfers het hoogste aantal is dat in de Kleine Struisbeekvallei 
gebeurde, verschillen de cijfers bijvoorbeeld niet van deze uit 2015. Toen werden er 29 Kamsalamanders in poel 
1 en 2 gevangen over 4 vangstsessies. Dat is bij benadering 7 individuen per vangstsessie. Bij 48 vangsten over 7 
vangstsessies komen we eveneens aan 7 exemplaren per vangst. 
Aan de hand van het aantal vangsten en hervangsten van Kamsalamander werd een populatieschatting gemaakt 
(Schnabel, 1938). Op basis van de 48 vangsten en drie hervangsten wordt de populatie Kamsalamander in de 
Kleine Struisbeekvallei (poel 1 & 2) geschat op 293 exemplaren, met een ondergrens van 108 dieren en een 
bovengrens  van  1075  dieren.  In  vergelijking  met  andere  populaties  in  Vlaanderen  gaat  het  hier  om  een 
middelgrote populatie (expert judgement Iwan Lewylle). 
De schatting werd voor beide poelen samen opgesteld omdat bepaalde dieren zich gedurende het onderzoek 
hadden verplaatst van poel 2 naar poel 1. Al bij al werden er bovendien te weinig hervangsten in elke poel apart 
gevangen om tot goede schattingen voor elke poel te komen.  
 

      

 Populatieschatting N:  293   

 Var(1/N)  3,88279E‐06  S.E.(1/N)  0,001970479   

 95% betrouwbaarheidsinterval   

 ΣRt < 50  ΣRt > 50   

 Min(Rt)  0,818  df  6   

 Max(Rt)  8,102  t.table for df  2,44691   

 Min(N)  108  Min(N)  121   

 Max(N)  1075  Max(N)  ‐710   

      
Figuur 20: Resultaat populatieschatting poelen Kleine Struisbeekvallei volgens de Schnabelmethode. 

 
 
Er waren geen grote verschillen in de aantallen gevangen salamanders zoals Alpenwatersalamander en Kleine 
Watersalamander in de periode 2007‐2017. Alpenwatersalamander was ook gedurende dit onderzoek de meest 
waargenomen soort. 
 

 
Figuur 21: Overzicht van de totalen gevangen amfibieën per vangstsessie in poel 1 en 2 gedurende het voorjaar van 2017. 
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3.6.2.4 Schepnetronde 
Op 22  juni 2017 werd een  fuikenronde uitgevoerd door  Johan Devolder, Maud Segal  en  Iwan  Lewylle. Door 
middel van schepnetten (type Ravon) werden de waterpartijen in de Kleine Struisbeekvallei en de voormalige 
antitankgrachten in Groen Neerland bemonsterd.  
Er werden enkel  larven van Alpenwatersalamander, 8 ex., gevangen (naast adulte Alpenwatersalamanders (3 
ex.), Kleine Watersalamander (2ex.) en Kamsalamanders (2ex.). Poel 1 kon niet worden bemonsterd aangezien 
deze waterpartij op dat moment reeds volledig uitgedroogd was.  
Op heel wat plaatsen in Vlaanderen waren in juni 2017 al verschillende waterpartijen volledig uitgedroogd en 
bijgevolg wordt aangenomen dat die lage waterstand eerder te wijten is aan de hoeveelheid neerslag en droogte 
in  het  voorjaar  van  2017,  dan  de  diepte  van  deze waterpartij  (zie  verder).  Rudi  Leemans maakt  echter  ook 
melding van de (grote) bouwwerken (met diepe kelders en garages) die mogelijk ook hebben bijgedragen aan 
het vroegtijdig droogvallen van verschillende poelen in de vallei. 
Poel 10 en 11 werden niet bemonsterd met een schepnet vanwege het feit dat er vis (karpersoorten?) in deze 
waterpartijen werd waargenomen. Idem in de ‘kleiput’ in Groen Neerland. Waterpartijen met vis zijn doorgaans 
geen goed voortplantingshabitat voor salamanders (zie ook verder). 
 

 
Figuur 22: Gedurende de fuikenronde werd er door middel van schepnetten gezocht naar larven van amfibieën. Er werden 

enkel larven van Alpenwatersalamanders gevangen en met zekerheid gedetermineerd ©  Iwan Lewylle  

 
De schepnetronde vond plaats onder  ideale weersomstandigheden (vochtig, drukkend weer met >20°C  in de 
avond) voor de inventarisatie van ‘groene kikkers’. Er werden in de Kleine Struisbeekvallei en in Groen Neerland 
echter  geen  ‘groene  kikkers’  gehoord  of  gevangen, waardoor  deze  als  afwezig worden beschouwd  voor  het 
gebied. 
 

3.6.3 Beheeradvies 
Waterpartijen zijn geschikt als voortplantingshabitat voor Kamsalamander (en andere amfibieënsoorten) indien 
ze: 

‐ Een structuurrijke onderwatervegetatie bevatten, liefst in een heldere waterkolom. 

‐ Geen vis bevatten. Vissen predereren op de eieren en larven van Kamsalamanders. Herbivore vissoorten 

zoals karpers begrazen bovendien de vegetatie en woelen door hun foerageergedrag de bodem om wat 

vaak leidt tot een troebele waterkolom.  

‐ Af  en  toe  eens  droogvallen  in  de  nazomer  (best  in  augustus  t/m  oktober).  Droogvallen  zorgt  voor 

natuurlijke visverwijdering en voor mineralisatie van de sliblaag.  
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‐ Zonbeschenen  waterpartijen  dragen  de  voorkeur,  maar  Kamsalamanders  komen  ook  voor  in  half 

beschaduwde poelen.  

Waterpartijen  die  niet  van  nature  droogvallen,  kunnen  door  middel  van  een  af‐  en  oplaatsysteem  worden 
gereguleerd (Lewylle, 2011; Lambeets & Lewylle, 2012).  
 
Het landhabitat bestaat uit een afwisselend landschap met soortenrijke graslanden, ruigtes en struwelen, kleine 
landschapselementen en/of bosfragmenten.  
De  waterpartijen  in  de  vallei  van  de  Kleine  Struisbeekvallei  ogen  op  het  eerste  zicht  vrij  geschikt  als 
voortplantingshabitat voor Kamsalamanders. Poel 1 scoort het best vanwege het feit dat deze frequent maar 
niet  steeds  vroegtijdig  droogvalt,  zon‐beschenen  is,  en  een  heldere  waterkolom  met  een  gevarieerde 
watervegetatie bevat.  
Poel 2 scoort ook goed, maar de boomopslag op de oevers dient om de 5 jaar gedeeltelijk kort te worden gezet. 
Er wordt geadviseerd om de frequentie van droogvallen van poel 2 te monitoren. Deze waterpartij bevat een 
betrekkelijk dikke sliblaag wat als nefast wordt beschouwd. Heterotrofe bacteriën in de sliblaag (gevormd door 
bladval) kunnen zuurstofschommelingen veroorzaken, maar ook nitriet (en nitraat) produceren wat dodelijk kan 
zijn  voor  larven  van  Kamsalamander.  Mocht  deze  waterpartij  regelmatig  droogvallen  zodat  de  sliblaag  kan 
inklinken dan wordt het aannemelijk geacht dat er ook in deze waterpartij een structuurrijke watervegetatie zich 
kan ontwikkelen. Dit zou dan weer een positieve invloed op het voortplantingssucces van Kamsalamander en 
andere soorten hebben.  
Het graslandbeheer rondom poel 1 en 2 wordt best extensiever, vooral in de maanden juni – augustus wanneer 
de juvenielen aan land kruipen. In het luik ‘invertebraten’ wordt er melding gemaakt van het feit dat het grasland 
in juni 2017 werd gemaaid. Dit is voor pas gemetamorfoseerde amfibieën die aan land kruipen een ongunstige 
periode. 
Er wordt  ten zeerste aanbevolen om extra waterlichamen aan te  leggen  in het westelijke deel van de Kleine 
Struisbeekvallei. Indien zich hier een grote populatie Kamsalamander kan vestigen dan wordt het mogelijk geacht 
dat deelgebieden zoals Groen Neerland (op ca 320 m afstand van poel 3) en de waterpartijen in het oostelijke 
deel van de Kleine Struisbeekvallei  (liggen op ongeveer 500 m afstand) gekoloniseerd kunnen worden.  In de 
Grote  Getevallei  werden  nieuwe waterpartijen  op  ca  400 m  van  de  bronpopulatie  op minder  dan  één  jaar 
gekoloniseerd (Lewylle et al., 2015). 
De  Kleine  Struisbeek  kan  als  verbindingselement  tussen  het  westelijke  en  oostelijke  deel  dienen,  waarbij 
langsheen de oevers en via de duiker onder de Doornstraat migratie kan plaatsvinden. Uitwisseling van dieren 
tussen de Kleine Struisbeekvallei en Groen Neerland wordt bemoeilijkt door de Kleine Doornstraat. Er wordt 
aangenomen  dat  eenmaal  de  populatie  in  de  Kleine  Struisbeekvallei  voldoende  groot  is,  dieren  zich  zullen 
beginnen verspreiden/kunnen migreren met een grote kans op succesvolle kolonisatie van Groen Neerland. Er 
dienen namelijk voldoende dieren de oversteek te maken zodat ze elkaar ook vinden in het te koloniseren gebied 
gedurende de voortplantingsperiode. 
De waterpartijen in het oostelijke deel van het Kleine Struisbeekvallei, nl. poel 10 en 11, bevatten vis. Er dient 
onderzocht te worden of het mogelijk is om een aflaatsysteem aan te leggen in de beide waterpartijen zodat 
deze  geregeld  kunnen worden  afgelaten  in  de  Kleine  Struisbeekvallei.  Een  andere mogelijkheid  is  het  visvrij 
krijgen en houden van de waterpartijen ter hoogte van de universitaire campus of het universitair ziekenhuis. 
De meeste waterpartijen in Groen Neerland lijken niet frequent droog te vallen.  Voor een duurzame populatie 
Kamsalamander  is  het wenselijk  dat  er  voldoende waterpartijen  zijn  die  af  en  toe  en met  een  verschillende 
frequenties droogvallen (maar niet te vroeg op het jaar). Aangezien de waterpartijen in de Kleine Struisbeekvallei 
en  Groen  Neerland  toegankelijk  zijn  voor  het  publiek  is  de  kans  aanzienlijk  groot  dat  (goud)vissen  en/of 
waterschildpadden worden uitgezet. Gezien het gegeven dat de populatie Kamsalamander anno 2017 eerder 
een middelgrote populatie betreft, is uitbreiding van het leefgebied wenselijk.  
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4 Samenvatting 
 

4.1 Planten 
In 2017 werden er in de Vallei van de Kleine struisbeek 142 plantensoorten genoteerd, waarvan er geen enkele 
op de Rode Lijst staat en er 9 afkomstig zijn uit aanplant.  
Er werden in de periode 2009‐2017 29 uitheemse soorten waargenomen, waarvan er tien op de Alterias‐lijst van 
invasieve  exoten  worden  vermeld:  Amerikaanse  vogelkers,  Japanse  duizendknoop,  Mahonie,  Robinia, 
Amerikaans  krentenboompje,  Watercrassula,  schijnaardbei,  Canadese  kornoelje,  Klein  springzaad  en 
Reuzenbalsemien. Tegen Amerikaanse vogelkers, Japanse duizendknoop en Canadese Kornoelje kan best actie 
ondernomen worden omdat ze anders sterk gaan domineren en een bedreiging vormen voor de inheemse flora. 
Watercrassula is sinds 2014 niet meer waargenomen. Alert zijn voor deze soort is aangeraden en wanneer de 
soort opnieuw verschijnt kan er best zo snel mogelijk ingegrepen worden.  
 
Van de vooropgestelde doelsoorten werden enkel Bosanemoon, Pinksterbloem en Zwanenbloem waargenomen 
in  2017.  Bosorchis,  Dalkruid,  Gewone  salomonszegel,  Gevleugeld  hertshooi  en  Rapunzelklokje  werden  niet 
gevonden in het gebied. Gevlekte aronskelk, Waterviolier, Bosandoorn, Zachte naaldvaren en Tongvaren werden 
toegevoegd als doelsoorten. Van deze soorten werd echter geen populatieschatting gemaakt.  
 

4.2 Paddenstoelen 
Er werden 65 soorten paddenstoelen waargenomen in het gebied in 2017. De meest bijzondere vondst is een 
korstzwam op Zwarte els die slechts enkele vindplaatsen kent in Vlaanderen en in Nederland uitgestorven is.  
Uit de ecologie van de waargenomen soorten kunnen we afleiden dat het percentage dood hout zeer hoog is, 
maar dat het gebied te nat en te strooiselrijk is voor de meeste mycorrhizasymbionten.  
Er werden slecht vier graslandpaddenstoelen waargenomen die indicator zijn voor zeer voedselrijke graslanden 
(Gewone beurszwam en Dooiergele mestzwam), voor beginnende verschraling (Paarsharttrechtertje) en voor te 
kort gemaaide, verdrogende graslanden (Bruinsnedemycena). De graslanden zijn te voedselrijk voor bijzondere 
graslandpaddenstoelen zoals de fraaie wasplaten.  
 

4.3 Vleermuizen 
Gespreid over het zomerhalfjaar van 2017 werden in de Vallei van de Kleine Struisbeek te Wilrijk zes avonden 
vleermuizeninventarisaties  met  manuele  batdetector  uitgevoerd.  Dit  leverde  175  waarnemingen  van 
vleermuizen op, van (minimum) zes verschillende soorten. De vastgestelde soortensamenstelling is vergelijkbaar 
met waarnemingen van de periode 2011‐2013. 
 
De  vallei  van  de  Kleine  Struisbeek  (segment  tussen  de  Dijkstraat  en  Doornstraat)  blijkt  een  geschikt 
zomerleefgebied  voor  een  aantal  soorten  vleermuizen:  Gewone  dwergvleermuis,  Laatvlieger  en  Grootoor‐
vleermuis. Voor Laatvlieger is het gebied slechts een onderdeel van een veel ruimer jachtgebied. De afwezigheid 
van grote waterpartijen maakt het gebied minder interessant als jachtgebied voor Myotis‐vleermuizen, in het 
bijzonder Watervleermuis. 
 
Het bosgebied Mariënborgh zuidelijk van de Kleine Struisbeek vormt een voor vleermuizen geschikt boshabitat. 
Er  werden  typische  bos‐  en  boombewonende  vleermuizen  zoals  Watervleermuis,  Franjestaart  en 
Grootoorvleermuis waargenomen.  Er  zijn  indicaties  voor  een  kleine  populatie Watervleermuis  en Grootoor‐
vleermuis. Door de beperkte oppervlakte en de relatieve isolatie van het bos staat het gebied echter sterk onder 
druk. Het aansluitend bos in de vallei van de Kleine Struisbeek is overwegend jong, en kan interessanter gemaakt 
worden als leefgebied voor vleermuizen door te streven naar een grotere variatie in bosstructuur. 
 
De sportterreinen nabij bosgebied Mariënborgh, en de feestzaal in het Kasteel Mariënborgh (spots aan parking, 
vijver  en  fietsenstalling)  zorgen  voor  lichtverstoring,  wat  een  negatieve  invloed  heeft  voor  verblijfplaatsen, 
vliegroutes en jachtgebieden van vleermuizen. 
 
De vallei van de Kleine Struisbeek vormt een belangrijke vliegroute voor Watervleermuis vanuit Mariënborgh 
naar omliggende gebieden met voldoende grote waterpartijen zoals Fort 6, Campus Drie Eiken, de Put van de 
Meyvis  en  Steytelinckpark. De  vliegroute wordt  doorkruist  door  de Doornstraat. De  vliegroute  langsheen de 
Kleine Struisbeek is suboptimaal omwille van open ruimte en straatverlichting, waardoor de vleermuizen de loop 



    48 
 

van  de  beek  verlaten,  en  via  het  noordelijk  gelegen  bos  de Doornstraat  oversteken over  ter  hoogte  van  de 
Universiteitsbaan. De dieren gebruiken daar de Campus De Drie Eiken als foerageergebied en verbindingsgebied 
naar Fort 6. 
 

4.4 Vogels 
Ijsvogel werd niet waargenomen in het gebied in 2017, net zoals de voorgaande 10 jaar.  
Slechte  waterkwaliteit  ligt  ongetwijfeld  aan  de  basis  van  het  ontbreken  van  IJsvogel  in  en  langs  de  Kleine 
Struisbeek. 
Soorten  die  niet  afhankelijk  zijn  van  visbestanden,  zoals  Waterhoen,  Witgatje  (op  doortrek),  Grote  Gele 
Kwikstaart    en Wilde  Eend, waren wel  aanwezig  gedurende  één  of meerdere  bezoeken.  Verder  pleisterden 
Blauwe reiger, Grote Gele Kwikstaart en Witgat tijdelijk. Holenduif en Kievit (1 paar) broeden in het gebied. 
 

4.5 Ongewervelden 
In 2017 werd zowel in april als in mei Oranjetipje genoteerd met een maximum van 4 mannelijke exemplaren in 
maart. Ook een vrouwelijk exemplaar was aanwezig. Kans is dus groot dat de soort zich voortplant in het 
gebied. 
Binnen  het  onderzoeksgebied  werden  meerdere  soorten  waargenomen  die  fungeren  als  bloemrijke 
graslandindicator:  Icarusblauwtje  en  Kleine  vuurvlinder.  Bruin  blauwtje  is  een  indicator  voor  bloemrijke 
pioniersvegetaties. Citroenvlinder en Eikenpage zijn soorten van structuurrijke bosranden. 
 
In 2017 werden  in het gebied  in mei vooral Tangpantserjuffers aangetroffen en  in mindere mate Zwervende 
pantserjuffer. Op de dag van de monitoring begin juli (7 juli) was er gemaaid in de onmiddellijke omgeving van 
de  plas  en werden  een  30‐tal  Zwervende  pantserjuffers  gezien.  Ook  op  21  juli  werd  een  gelijkaardig  aantal 
exemplaren genoteerd, op dezelfde plaatsen in het gebied. Halverwege augustus werden grotere aantallen (50+) 
gezien  (grote  aantallen  in  paringstandem).  Er  is  een  grote  populatie  Zwervende  pantserjuffer  in  het  gebied 
aanwezig.  
 
Bosbeekjuffer werd niet waargenomen in het gebied. De Kleine struisbeek kent in het begin en het midden van 
het onderzoeksgebied weinig tot geen verval en het water is vervuild. Pas op het einde ter hoogte van de kleine 
Doornstraat is er enige verbetering van de waterkwaliteit zichtbaar en is ook het verval groter. 
Begin juli was er drastisch gemaaid en werden libellen als Lantaarntje, Bruine winterjuffer, Grote keizerlibel en 
Bloedrode heidelibel gezien aan de oevers over een groot deel van de beek. Een mannetje Weidebeekjuffer werd 
genoteerd ter hoogte van het laatste stuk van de beek, waar de beek tussen de velden stroomt en waar op latere 
datum ook pantserjuffers werden gezien.  
 

4.6 Amfibieën en reptielen 
In de Vallei van de Kleine Struisbeekvallei werden tijdens de fuikenrondes in de periode 2007‐ 2017 de volgende 
drie  salamandersoorten  met  zekerheid  waargenomen:  Kamsalamander,  Kleine  watersalamander  en 
Alpenwatersalamander.  
Op basis van de 48 vangsten en drie hervangsten wordt de populatie Kamsalamander in de Kleine Struisbeekvallei 
(poel 1 & 2) geschat op 293 exemplaren, met een ondergrens van 108 dieren en een bovengrens van 1075 dieren. 
In  vergelijking  met  andere  populaties  in  Vlaanderen  gaat  het  hier  om  een  middelgrote  populatie  (expert 
judgement Iwan Lewylle). 
Het gebied Kleine Struisbeek is dus belangrijk voor deze op Europees niveau bedreigde en beschermde soort. 
De schatting werd voor beide poelen samen opgesteld omdat bepaalde dieren zich gedurende het onderzoek 
hadden verplaatst van poel 2 naar poel 1. 
Er werden in de Vallei van de Kleine Struisbeek geen Groene kikkers gehoord of gevangen. Enkel Bruine kikker 
werd waargenomen in het gebied.  
De  waterpartijen  in  de  vallei  van  de  Kleine  Struisbeekvallei  zijn  vrij  geschikt  als  voortplantingshabitat  voor 
Kamsalamanders.  Poel  1  scoort  het  best  vanwege  het  feit  dat  deze  frequent  ‐maar  niet  steeds  vroegtijdig‐ 
droogvalt, zon‐beschenen is, en een heldere waterkolom met een gevarieerde watervegetatie bevat.  
Poel 2 scoort ook goed, maar de boomopslag op de oevers dient om de 5 jaar gedeeltelijk kort te worden gezet. 
Er wordt geadviseerd om de frequentie van droogvallen van poel 2 te monitoren. Deze waterpartij bevat een 
betrekkelijk dikke sliblaag wat als nefast wordt beschouwd. 
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4.7 Aanbevelingen 
De  graslanden  in  de  vallei  van  de  Kleine  struisbeek  zijn  te  voedselrijk  voor  graslandpaddenstoelen.  Om  te 
verschalen is een maaibeheer waarbij een eerste keer gemaaid wordt tussen 15 juni en 15 juli aangeraden. Het 
is echter voor ongewervelden en amfibieën belangrijk dat er gefaseerd gemaaid wordt. Daar dit valleigebied al 
interessant  is  voor  amfibieën  en  ongewervelden  stellen  we  voor  om  prioritair  voor  deze  soortgroepen  te 
beheren. Graslandpaddenstoelen verkiezen oude, droge, onbemeste graslanden en kunnen moeilijk overleven 
in nattere beekgraslanden die omringd worden door voedselrijkere vegetaties. 
 

- De aanpak om Japanse duizendknoop 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  gebied  wordt  gezocht  naar  inheemse  alternatieven. 
http://www.alterias.be/images/stories/downloads/Nederlands/brochure_definitief_nl.pdf.  

- De open stukken worden best een eerste keer gemaaid tussen 15 mei en 15 juni en een tweede keer 
tussen 15 september en 15 oktober. Het is belangrijk dat het maaisel goed wordt afgevoerd. Een 
gefaseerd maaibeheer (10‐30% van de vegetatie blijft staan), waarbij bepaalde stukken slechts 
éénmaal (tussen 15 september en 15 oktober) worden gemaaid is essentieel. Hierbij worden ruigere 
stukken gecreëerd langs de bosranden die slechts 1 keer per jaar gemaaid worden in augustus‐
september. Deze mantel‐ en zoomvegetaties zijn belangrijk voor tal van insecten. Een gefaseerd 
maaibeheer rond de aanwezige waterpartij(en) is belangrijk voor libellen. Indien bij elke maaibeurt 
geschoven wordt met de zones treedt er geen (ongewenste) verruiging op. 

- Wilgen  kappen  rond  poel  2  en  slib  verwijderen  is  zowel  aan  te  raden  voor  de  watervegetatie, 
watervogels, libellen en salamanders. Er moet wel voor gezorgd worden dat er voldoende wilgen blijven 
staan, want zij vormen een belangrijke nectarbron in het vroege voorjaar. 

- Verbeteren  van  vliegroutes  voor  vleermuizen  door  het  ontwikkelen  van meer  vleermuisvriendelijke 
oversteekplaatsen. 

- Aanleggen van bufferstroken langs de Kleine Struisbeek door het sluiten van beheerovereenkomsten 
met landbouwers 

- De  zichtbaar  slechte waterkwaliteit  en  de  daaruit  volgende  geurhinder  van  de  beek  oplossen  door 
sanering en het aanwezige zwerfvuil ruimen. 

- behouden van brandnetelplekken op zonnige plaatsen is belangrijk als geschikte ei‐afzetplaatsen voor 
de brandnetelvlinders (Dagpauwoog, Kleine vos, Landkaartje, etc.) 

- aanplanten van extra streekeigen struiken die kunnen fungeren als waardplant (bv Spork voor 
Citroenvlinders) 

- Een voldoende groot nectaraanbod in het najaar kan helpen bij het opbouwen van reserves voor de 
overwintering.  

‐ Waterpartijen die niet  van nature droogvallen door middel  van een af‐  en oplaatsysteem  reguleren 
(Lewylle, 2011; Lambeets & Lewylle, 2012).  

‐ Onderzoeken of de waterpartijen in het oostelijke deel van het Kleine Struisbeekvallei, nl. poel 10 en 11 
mogelijk via een aflaatsysteem visvrij kunnen gemaakt worden.  

‐ Extra waterlichamen aanleggen in het westelijke deel van de Kleine Struisbeekvallei.  
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6 Bijlagen 
 

Bijlage 1 Overzicht van de waargenomen plantensoorten met Rode‐Lijst, 
herkomst, aanduiding van invasieve planten en aanplanten.  
 
Nederlandse naam   
 

Wetenschappelijke naam  Rode Lijst  Herkomst  Invasief  Aanplant 

Amerikaans krentenboompje    Amelanchier lamarckii 
 

Ingeburgerd  x 
 

Mahonie    Berberis aquifolium 
 

Ingeburgerd  x 
 

Canadese kornoelje    Cornus sericea s.l. 
 

Ingeburgerd  x  x 

Watercrassula    Crassula helmsii 
 

Ingeburgerd  x 
 

Japanse duizendknoop    Fallopia japonica 
 

Ingeburgerd  x 
 

Reuzenbalsemien    Impatiens glandulifera 
 

Ingeburgerd  x 
 

Klein springzaad    Impatiens parviflora 
 

Ingeburgerd  x 
 

Schijnaardbei    Potentilla indica 
 

Ingeburgerd  x 
 

Amerikaanse vogelkers    Prunus serotina 
 

Ingeburgerd  x 
 

Robinia    Robinia pseudoacacia 
 

Ingeburgerd  x  x 

Veerdelig tandzaad    Bidens tripartita 
 

Inheems 
   

Okkernoot    Juglans regia * 
 

Incidentele import 
 

x 

Tengere rus    Juncus tenuis * 
 

Incidentele import 
   

 
 Ligustrum sinense 

 
Incidentele import 

   

Basterdklaver    Trifolium hybridum * 
 

Incidentele import 
   

Herfstalsem    Artemisia verlotiorum 
 

Ingeburgerd 
   

Tamme kastanje    Castanea sativa 
 

Ingeburgerd 
   

Canadese fijnstraal    Conyza canadensis 
 

Ingeburgerd 
   

Hoge fijnstraal    Conyza sumatrensis 
 

Ingeburgerd 
   

Rode kornoelje    Cornus sanguinea subsp. australis    Ingeburgerd 
 

x 

Europese hanenpoot    Echinochloa crus‐galli 
 

Ingeburgerd 
   

Beklierde basterdwederik    Epilobium ciliatum 
 

Ingeburgerd 
   

Harig knopkruid    Galinsoga quadriradiata 
 

Ingeburgerd 
   

Beemdooievaarsbek    Geranium pratense 
 

Ingeburgerd 
 

x 

Dwergkroos    Lemna minuta 
 

Ingeburgerd 
   

Italiaans raaigras    Lolium multiflorum 
 

Ingeburgerd 
   

Kerspruim    Prunus cerasifera 
 

Ingeburgerd 
   

Geelrode naaldaar    Setaria pumila 
 

Ingeburgerd 
   

 
 Euonymus hederaceus 

 
Ingeburgerd 

   

Wilde liguster    Ligustrum vulgare 
 

Inheems 
   

Spaanse aak    Acer campestre 
 

Inheems 
   

Noorse esdoorn    Acer platanoides 
 

Inheems 
   

Gewone esdoorn    Acer pseudoplatanus 
 

Inheems 
   

Duizendblad    Achillea millefolium 
 

Inheems 
   

Zevenblad    Aegopodium podagraria 
 

Inheems 
   

Gewoon struisgras    Agrostis capillaris 
 

Inheems 
   

Slanke waterweegbree    Alisma lanceolatum 
 

Inheems 
   

Grote waterweegbree    Alisma plantago‐aquatica 
 

Inheems 
   

Look‐zonder‐look   Alliaria petiolata 
 

Inheems 
   

Zwarte els    Alnus glutinosa 
 

Inheems 
   

Geknikte vossenstaart    Alopecurus geniculatus 
 

Inheems 
   

Grote vossenstaart    Alopecurus pratensis 
 

Inheems 
   

Bosanemoon    Anemone nemorosa 
 

Inheems 
   

IJle dravik    Anisantha sterilis 
 

Inheems 
   

Fluitenkruid    Anthriscus sylvestris 
 

Inheems 
   

Gewone klit    Arctium minus 
 

Inheems 
   

Glanshaver    Arrhenatherum elatius 
 

Inheems 
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Bijvoet    Artemisia vulgaris 
 

Inheems 
   

Gevlekte aronskelk    Arum maculatum 
 

Inheems 
   

Tongvaren    Asplenium scolopendrium 
 

Inheems 
   

Wijfjesvaren    Athyrium filix‐femina 
 

Inheems 
   

Uitstaande melde    Atriplex patula 
 

Inheems 
   

Spiesmelde    Atriplex prostrata 
 

Inheems 
   

Madeliefje    Bellis perennis 
 

Inheems 
   

Zuurbes    Berberis vulgaris 
 

Inheems 
   

Ruwe berk    Betula pendula 
 

Inheems 
   

Zachte berk    Betula pubescens 
 

Inheems 
   

Zwart tandzaad    Bidens frondosa * 
 

Incidentele import 
   

Zachte dravik    Bromus hordeaceus 
 

Inheems 
   

Zwanenbloem    Butomus umbellatus 
 

Inheems 
   

Herderstasje    Capsella bursa‐pastoris 
 

Inheems 
   

Bosveldkers    Cardamine flexuosa 
 

Inheems 
   

Kleine veldkers    Cardamine hirsuta 
 

Inheems 
   

Pinksterbloem    Cardamine pratensis 
 

Inheems 
   

Kruldistel    Carduus crispus 
 

Inheems 
   

Tweerijige zegge    Carex disticha 
 

Inheems 
   

Ruige zegge    Carex hirta 
 

Inheems 
   

IJle zegge    Carex remota 
 

Inheems 
   

Haagbeuk    Carpinus betulus 
 

Inheems 
 

x 

Knoopkruid    Centaurea jacea 
 

Inheems 
   

Gewone hoornbloem    Cerastium fontanum 
 

Inheems 
   

Kluwenhoornbloem    Cerastium glomeratum 
 

Inheems 
   

Wilgenroosje    Chamerion angustifolium 
 

Inheems 
   

Melganzenvoet    Chenopodium album 
 

Inheems 
   

Korrelganzenvoet    Chenopodium polyspermum 
 

Inheems 
   

Akkerdistel    Cirsium arvense 
 

Inheems 
   

Moesdistel    Cirsium oleraceum 
 

Inheems 
   

Kale jonker    Cirsium palustre 
 

Inheems 
   

Speerdistel    Cirsium vulgare 
 

Inheems 
   

Akkerwinde    Convolvulus arvensis 
 

Inheems 
   

Haagwinde    Convolvulus sepium 
 

Inheems 
   

Hazelaar    Corylus avellana 
 

Inheems 
 

x 

Eenstijlige meidoorn    Crataegus monogyna 
 

Inheems 
   

Klein streepzaad    Crepis capillaris 
 

Inheems 
   

Kropaar    Dactylis glomerata 
 

Inheems 
   

Peen    Daucus carota 
 

Inheems 
   

Smalle stekelvaren    Dryopteris carthusiana 
 

Inheems 
   

Brede stekelvaren    Dryopteris dilatata 
 

Inheems 
   

Mannetjesvaren    Dryopteris filix‐mas 
 

Inheems 
   

Gewone waterbies    Eleocharis palustris 
 

Inheems 
   

Kweek    Elytrigia repens 
 

Inheems 
   

Harig wilgenroosje    Epilobium hirsutum 
 

Inheems 
   

Viltige basterdwederik    Epilobium parviflorum 
 

Inheems 
   

Brede wespenorchis    Epipactis helleborine 
 

Inheems 
   

Heermoes    Equisetum arvense 
 

Inheems 
   

Koninginnekruid    Eupatorium cannabinum 
 

Inheems 
   

Beuk    Fagus sylvatica 
 

Inheems 
 

x 

Rietzwenkgras    Festuca arundinacea 
 

Inheems 
   

Speenkruid    Ficaria verna 
 

Inheems 
   

Moerasspirea    Filipendula ulmaria 
 

Inheems 
   

Bosaardbei    Fragaria vesca 
 

Inheems 
   

Es    Fraxinus excelsior 
 

Inheems 
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Gewone hennepnetel    Galeopsis tetrahit 
 

Inheems 
   

Kleefkruid    Galium aparine 
 

Inheems 
   

Slipbladige ooievaarsbek    Geranium dissectum 
 

Inheems 
   

Zachte ooievaarsbek    Geranium molle 
 

Inheems 
   

Kleine ooievaarsbek    Geranium pusillum 
 

Inheems 
   

Robertskruid    Geranium robertianum 
 

Inheems 
   

Geel nagelkruid    Geum urbanum 
 

Inheems 
   

Hondsdraf    Glechoma hederacea 
 

Inheems 
   

Mannagras    Glyceria fluitans 
 

Inheems 
   

Liesgras    Glyceria maxima 
 

Inheems 
   

Moerasdroogbloem    Gnaphalium uliginosum 
 

Inheems 
   

Klimop    Hedera helix 
 

Inheems 
   

Gewone berenklauw    Heracleum sphondylium 
 

Inheems 
   

Schermhavikskruid    Hieracium umbellatum 
 

Inheems 
   

Gestreepte witbol    Holcus lanatus 
 

Inheems 
   

Gladde witbol    Holcus mollis 
 

Inheems 
   

Waterviolier    Hottonia palustris 
 

Inheems 
   

Kantig hertshooi    Hypericum maculatum 
 

Inheems 
   

Hulst    Ilex aquifolium 
 

Inheems 
   

Gele lis    Iris pseudacorus 
 

Inheems 
   

Borstelbies    Isolepis setacea 
 

Inheems 
   

Jakobskruiskruid    Jacobaea vulgaris 
 

Inheems 
   

Greppelrus    Juncus bufonius 
 

Inheems 
   

Biezenknoppen    Juncus conglomeratus 
 

Inheems 
   

Pitrus    Juncus effusus 
 

Inheems 
   

Kompassla    Lactuca serriola 
 

Inheems 
   

Gele dovenetel    Lamiastrum galeobdolon 
 

Inheems 
   

Witte dovenetel    Lamium album 
 

Inheems 
   

Gevlekte dovenetel    Lamium maculatum 
 

Inheems 
   

Akkerkool    Lapsana communis 
 

Inheems 
   

Veldlathyrus    Lathyrus pratensis 
 

Inheems 
   

Klein kroos    Lemna minor 
 

Inheems 
   

Vertakte leeuwentand    Leontodon autumnalis 
 

Inheems 
   

Vlasbekje    Linaria vulgaris 
 

Inheems 
   

Engels raaigras    Lolium perenne 
 

Inheems 
   

Wilde kamperfoelie    Lonicera periclymenum 
 

Inheems 
   

Moerasrolklaver    Lotus pedunculatus 
 

Inheems 
   

Wolfspoot    Lycopus europaeus 
 

Inheems 
   

Grote wederik    Lysimachia vulgaris 
 

Inheems 
   

Grote kattenstaart    Lythrum salicaria 
 

Inheems 
   

Echte kamille    Matricaria chamomilla 
 

Inheems 
   

Schijfkamille    Matricaria discoidea 
 

Inheems 
   

Hopklaver    Medicago lupulina 
 

Inheems 
   

Watermunt    Mentha aquatica 
 

Inheems 
   

Akkervergeet‐mij‐nietje   Myosotis arvensis 
 

Inheems 
   

Middelste teunisbloem    Oenothera biennis 
 

Inheems 
   

Gewone vogelmelk    Ornithogalum umbellatum 
 

Inheems 
   

Veenwortel    Persicaria amphibia 
 

Inheems 
   

Waterpeper    Persicaria hydropiper 
 

Inheems 
   

Beklierde duizendknoop    Persicaria lapathifolia 
 

Inheems 
   

Perzikkruid    Persicaria maculosa 
 

Inheems 
   

Zachte duizendknoop    Persicaria mitis 
 

Inheems 
   

Rietgras    Phalaris arundinacea 
 

Inheems 
   

Timoteegras    Phleum pratense 
 

Inheems 
   

Grote bevernel    Pimpinella major 
 

Inheems 
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Smalle weegbree    Plantago lanceolata 
 

Inheems 
   

Grote weegbree    Plantago major 
 

Inheems 
   

Straatgras    Poa annua 
 

Inheems 
   

Moerasbeemdgras    Poa palustris 
 

Inheems 
   

Veldbeemdgras    Poa pratensis 
 

Inheems 
   

Ruw beemdgras    Poa trivialis 
 

Inheems 
   

Gewone salomonszegel    Polygonatum multiflorum 
 

Inheems 
   

Gewoon varkensgras    Polygonum aviculare 
 

Inheems 
   

Zachte naaldvaren    Polystichum setiferum  Zeldzaam  Inheems 
   

Zilverschoon    Potentilla anserina 
 

Inheems 
   

Zoete kers    Prunus avium 
 

Inheems 
   

Gewone vogelkers    Prunus padus 
 

Inheems 
   

Adelaarsvaren    Pteridium aquilinum 
 

Inheems 
   

Heelblaadjes    Pulicaria dysenterica 
 

Inheems 
   

Zomereik    Quercus robur 
 

Inheems 
 

x 

Scherpe boterbloem    Ranunculus acris 
 

Inheems 
   

Grote waterranonkel    Ranunculus peltatus 
 

Inheems 
   

Kruipende boterbloem    Ranunculus repens 
 

Inheems 
   

Behaarde boterbloem    Ranunculus sardous 
 

Inheems 
   

Sporkehout    Rhamnus frangula 
 

Inheems 
   

Aalbes    Ribes rubrum 
 

Inheems 
   

Gewone braam    Rubus fruticosus 
 

Inheems 
   

Framboos    Rubus idaeus 
 

Inheems 
   

Veldzuring    Rumex acetosa 
 

Inheems 
   

Kluwenzuring    Rumex conglomeratus 
 

Inheems 
   

Krulzuring    Rumex crispus 
 

Inheems 
   

Ridderzuring    Rumex obtusifolius 
 

Inheems 
   

Liggende vetmuur    Sagina procumbens 
 

Inheems 
   

Schietwilg    Salix alba 
 

Inheems 
   

Boswilg    Salix caprea 
 

Inheems 
   

Grauwe wilg    Salix cinerea 
 

Inheems 
   

Gewone vlier    Sambucus nigra 
 

Inheems 
   

Knopig helmkruid    Scrophularia nodosa 
 

Inheems 
   

Dagkoekoeksbloem    Silene dioica 
 

Inheems 
   

Gewone raket    Sisymbrium officinale 
 

Inheems 
   

Bitterzoet    Solanum dulcamara 
 

Inheems 
   

Zwarte nachtschade    Solanum nigrum 
 

Inheems 
   

Gekroesde melkdistel    Sonchus asper 
 

Inheems 
   

Gewone melkdistel    Sonchus oleraceus 
 

Inheems 
   

Wilde lijsterbes    Sorbus aucuparia 
 

Inheems 
   

Bosandoorn    Stachys sylvatica 
 

Inheems 
   

Grasmuur    Stellaria graminea 
 

Inheems 
   

Gewone smeerwortel    Symphytum officinale 
 

Inheems 
   

Sering    Syringa vulgaris 
 

Inheems 
   

Paardenbloem    Taraxacum officinale s.l. 
 

Inheems 
   

Taxus    Taxus baccata 
 

Inheems 
   

Kleine klaver    Trifolium dubium 
 

Inheems 
   

Rode klaver    Trifolium pratense 
 

Inheems 
   

Witte klaver    Trifolium repens 
 

Inheems 
   

Reukeloze kamille    Tripleurospermum maritimum 
 

Inheems 
   

Grote lisdodde    Typha latifolia 
 

Inheems 
   

Grote brandnetel    Urtica dioica 
 

Inheems 
   

Veldereprijs    Veronica arvensis 
 

Inheems 
   

Beekpunge    Veronica beccabunga 
 

Inheems 
   

Gelderse roos    Viburnum opulus 
 

Inheems 
   



    56 
 

Vogelwikke    Vicia cracca 
 

Inheems 
   

Ringelwikke    Vicia hirsuta 
 

Inheems 
   

Voederwikke    Vicia sativa 
 

Inheems 
   

Heggenwikke    Vicia sepium 
 

Inheems 
   

Vierzadige wikke    Vicia tetrasperma 
 

Inheems 
   

Grote maagdenpalm    Vinca major 
 

Inheems 
   

Sint‐Janskruid  Hypericum perforatum 
 

Inheems 
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Bijlage 2 Overzicht van de waarnemingen van de aandachtsoorten op kaart 
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Bijlage 3 Overzicht van de waarnemingen van de invasieve planten op kaart  
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Bijlage 4 Overzicht van de waargenomen paddenstoelen (2009‐2017) met 
Rode‐Lijststatus, Ecologie en indicatorgroep graslandpaddenstoelen 

 
Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam 

 
Rode Lijst  Ecologie  Indicator graslanden 

Gewone anijschampignon    Agaricus arvensis 
 

St 
 

Forse anijschampignon    Agaricus macrocarpus 
 

St 
 

Vroege leemhoed    Agrocybe praecox 
 

Sk 
 

Fluweelleemhoed    Agrocybe putaminum 
 

Sk 
 

Bleke elzenzompzwam    Alnicola escharoides 
 

Em 
 

Braamschoorsteentje    Anthostomella nitidula 
 

Sk 
 

Grijze buisjeszwam    Bjerkandera adusta 
 

Sh 
 

Dooiergele mestzwam    Bolbitius titubans 
 

St  A 

Gewoon eekhoorntjesbrood    Boletus edulis 
 

Em 
 

Papierzwammetje    Byssomerulius corium 
 

Sh 
 

Voorjaarspronkridder    Calocybe gambosa 
 

St 
 

Zwarte viltzwam    Chaetosphaerella phaeostroma 
 

Sh 
 

Paarse korstzwam    Chondrostereum purpureum 
 

Sh 
 

Dikvoetbreeksteeltje    Conocybe subovalis 
 

St 
 

Zwerminktzwam    Coprinellus disseminatus 
 

St 
 

Gewone glimmerinktzwam    Coprinellus micaceus 
 

St 
 

Grote kale inktzwam    Coprinopsis atramentaria 
 

St 
 

Hazenpootje    Coprinopsis lagopus 
 

St 
 

Bleek oorzwammetje    Crepidotus caspari 
 

Sh 
 

Rondsporig oorzwammetje    Crepidotus cesatii 
 

Sh 
 

Week oorzwammetje    Crepidotus mollis 
 

Sh 
 

Zuurbesmuurspoorbolletje    Cucurbitaria berberidis 
 

Sk 
 

Gestreept nestzwammetje    Cyathus striatus 
 

Sk 
 

Donzige korstzwam    Cylindrobasidium laeve 
 

Sh 
 

Oranje druppelzwam    Dacrymyces stillatus 
 

Sh 
 

Wilgenschorsschijfje    Diatrype bullata 
 

Sh 
 

 
Erysiphe berberidis 

 
P 

 

Seringmeeldauw    Erysiphe syringae 
 

P 
 

Kornoeljemeeldauw    Erysiphe tortilis 
 

P 
 

Echte tonderzwam    Fomes fomentarius 
 

P 
 

Dikrandtonderzwam    Ganoderma adspersum 
 

P 
 

Platte tonderzwam    Ganoderma lipsiense 
 

P 
 

Bundelcollybia    Gymnopus confluens 
 

St 
 

Gewoon eikenbladzwammetje    Gymnopus dryophilus 
 

St 
 

Smeerwortelmycena    Hemimycena candida 
 

St 
 

Witte vlierschorszwam    Hyphodontia sambuci 
 

Sh 
 

Gewone zwavelkop    Hypholoma fasciculare 
 

Sh 
 

Modderzwavelkop    Hypholoma subericaeum 
 

St 
 

Schorsspleetkooltje    Hysterium angustatum 
 

Sh 
 

Eencellige braamroest    Kuehneola uredinis 
 

P 
 

Stobbenzwammetje    Kuehneromyces mutabilis 
 

Sh 
 

Gewone fopzwam    Laccaria laccata 
 

Em 
 

Wit wolschijfje    Lachnella villosa 
 

Sh 
 

Dennenviltkelkje    Lachnellula subtilissima 
 

Sh 
 

Harde populierboleet    Leccinum duriusculum 
 

Em 
 

Fopelfenbankje    Lenzites betulinus 
 

P 
 

Spitsschubbige parasolzwam    Lepiota aspera 
 

St 
 

Paarse schijnridderzwam    Lepista nuda 
 

St 
 

Parelstuifzwam    Lycoperdon perlatum 
 

St 
 

 
 Mastigosporium album 
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Berk‐en‐elsroest   Melampsoridium betulinum 
 

P 
 

Oranje dwergmycena    Mycena acicula 
 

St 
 

Bundelmycena    Mycena arcangeliana 
 

Sh 
 

Melksteelmycena    Mycena galopus 
 

St 
 

Bruinsnedemycena    Mycena olivaceomarginata 
 

St  C 

Walstromeeldauw    Neoerysiphe galii 
 

P 
 

Kastanje‐inktzwam  Parasola auricoma 
 

St 
 

Kleinsporig plooirokje    Parasola kuehneri 
 

St 
 

Geelbruin plooirokje    Parasola leiocephala 
 

St 
 

Gewoon plooirokje    Parasola plicatilis 
 

St 
 

Mestbekerzwam    Peziza fimeti 
 

St 
 

Bleekbruine bekerzwam    Peziza repanda 
 

St 
 

Grote houtbekerzwam    Peziza varia 
 

Sh 
 

Grote stinkzwam    Phallus impudicus 
 

St 
 

Spekzwoerdzwam    Phlebia tremellosa 
 

Sh 
 

Stoffige bundelzwam    Pholiota conissans 
 

St 
 

Bleekgele bundelzwam    Pholiota gummosa 
 

St 
 

Voorjaarsbreeksteeltje    Pholiotina aporos 
 

St 
 

Papilbraamroest    Phragmidium bulbosum 
 

P 
 

Veelcellige braamroest    Phragmidium violaceum 
 

P 
 

 
 Phyllactinia corni 

 
P 

 

Essenmeeldauw    Phyllactinia fraxini 
 

P 
 

Berkenzwam    Piptoporus betulinus 
 

P 
 

Plooivlieswaaiertje    Plicaturopsis crispa 
 

Sh 
 

Gewone hertenzwam    Pluteus cervinus 
 

Sh 
 

Splijthoedhertenzwam    Pluteus ephebeus 
 

Sh 
 

Dwerghertenzwam    Pluteus nanus 
 

Sh 
 

Geaderde hertenzwam    Pluteus phlebophorus 
 

Sh 
 

Bleke franjehoed    Psathyrella candolleana 
 

St 
 

Langsteelfranjehoed    Psathyrella conopilus 
 

St 
 

Sierlijke franjehoed    Psathyrella corrugis 
 

St 
 

Penwortelfranjehoed    Psathyrella longicauda 
 

St 
 

Satijnsteelfranjehoed    Psathyrella lutensis 
 

St 
 

Conische franjehoed    Psathyrella tephrophylla 
 

St 
 

Oranjerode stropharia    Leratiomyces ceres 
 

Sk 
 

Harig dwergoortje    Resupinatus trichotis 
 

Sh 
 

Botercollybia    Rhodocollybia butyracea 
 

St 
 

Paarsharttrechtertje    Rickenella swartzii 
 

Am  B 

Stronkruigkogeltje    Ruzenia spermoides 
 

Sh 
 

Waaiertje    Schizophyllum commune 
 

Sh 
 

Splijtende tandzwam    Schizopora radula 
 

Sh 
 

Kleine aardappelbovist    Scleroderma areolatum 
 

St 
 

 
 Sutellinia crinata 

 
Sh 

 

Kandelaarurnkorstzwam    Sistotremastrum suecicum  VN  Sh 
 

Blauwplaatstropharia    Stropharia rugosoannulata 
 

Sk 
 

Gekarteld leemkelkje    Tarzetta catinus 
 

St 
 

Gele trilzwam    Tremella mesenterica 
 

P 
 

Gezellig draadwatje    Trichia scabra 
 

F 
 

Hulstdekselbekertje    Trochila ilicina 
 

Sk 
 

Gewone beurszwam    Volvariella gloiocephala 
 

St  A 

Gewone schorsbreker    Vuilleminia comedens 
 

Sh 
 

Geweizwam    Xylaria hypoxylon 
 

Sh 
 

 
 
 
   



    63 
 

Bijlage 5 Bijkomende vleermuizendata uit www.waarnemingen.be 
 
Uit de databank van www.waarnemingen.be werden alle vleermuizengegevens van vóór 2017 na gegaan. Dit gaf 
volgende bijkomende zomergegevens, gespreid over de periode 2011‐2016. 
 

 overzicht vleermuizenwaarnemingen Vallei van de Kleine Struisbeek, 2011-2016 

Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam  Aantal 

Gewone dwergvleermuis  Pipistrellus pipistrellus  81 
Ruige dwergvleermuis  Pipistrellus nathusii  4 
Baardvleermuis  Myotis mystacinus  1 
Franjestaart  Myotis nattereri  1 
Watervleermuis  Myotis daubentonii  1 
Myotis species  Myotis species  2 
Laatvlieger  Eptesicus serotinus  10 
Grootoorvleermuis onbekend  Plecotus auritus/austriacus  1 

Totaal    101 

 
Deze  waarnemingen  werden  alle  ingezameld  door  Johan  De  Ridder,  in  de  periode  2011‐2013.  De 
soortensamenstelling is overeenkomstig met het huidig uitgevoerde onderzoek, met als extra één waarneming 
van een Baardvleermuis. 
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Bijlage 6 Waarnemingen van vleermuizen in de Vallei van de Kleine Struisbeek, 
periode 2011‐2013 
bron: J. De Ridder, www.waarnemingen.be, 6/11/2017 
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Bijlage 7 Vogels in de vallei van de Struisbeek en status als broedvogel 
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Bijlage 8 Bezoekrondes, resultaten per ronde en geclusterde data 
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Bijlage 9 Dagvlinders waargenomen in Vallei van de Kleine struisbeek: focus‐ en beleidsrelevante soorten  
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