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Bertem en Hoegaarden 
 
Op een totaal van 52 bezochte kilometerhokken werd er in 22 kilometerhokken een of 
meerdere burchten aangetroffen In Hoegaarden werd er in 4 van de 49 bezochte 
kilometerhokken een burcht gevonden. 

 
 

Zuid-Limburg 
 
In Zuid-Limburg, Voeren inbegrepen, werd er in 17 kilometerhokken een hamsterburcht 
gevonden op een totaal van 66 bezochte kilometerhokken. 
 

Figuur **. 
Verspreiding van de 
Hamster op UTM 
kilometerhok  
Detail van Bertem 
(links) en  
Hoegaarden 
(rechts), 1998 (met 
aanduiding van de 
onderzochte 
percelen) 

Figuur **. 
Verspreiding 
van de Hamster 
in Zuid-
Limburg, 1998 
(met aanduiding 
van de 
onderzocht 
percelen) 
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Aantal onderzochte hectares per kilometerhok 
 
In Zuid-Limburg onderzochten we per kilometerhok gemiddeld 3,6 hectare graanakker. 
In Hoegaarden is dit 3,1 hectare en in Bertem 5,1 hectare (tabel **). 
 
Daar waar de regio’s Zuid-Limburg en Hoegaarden ongeveer even intens zijn onderzocht, 
blijkt duidelijk dat Bertem op een kleinere oppervlakte grondiger werd onderzocht. Dit 
heeft te maken met het feit dat er in de regio Bertem talrijke graanpercelen aan elkaar 
grensden, vaak over grote blokken. Bij het aflopen van de gemaaide graanakkers konden 
we dus overstappen van de ene graanakker naar de andere, wat een grote tijdswinst 
inhoudt.   
 
Regio Aantal 

kilometerhokken 
onderzochte 

oppervlakte (ha) 
Ha/km-hok 

Zuid-Limburg 66 237 3,6 
Bertem 52 259 5,1 
Hoegaarden 49 154 3,1 
Totaal 166 650 3,9 
Tabel **. 
Verhouding onderzochte hectares per kilometerhok  
 

 
 
9.1.3 Dichtheden van de gevonden burchten 
 
Aantal burchten per kilometerhok 
 
Per kilometerhok, over het totale onderzoeksterrein, troffen we gemiddeld 0,7 burchten 
aan. De onderlinge verschillen per regio zijn wel sterk verschillend. In Hoegaarden 
komen we slechts aan 0,1 burcht per kilometerhok. In Bertem bekomen we 1,5 burchten 
per kilometerhok en in Zuid-Limburg bedraagt dit 0,4 burchten per kilometerhok (tabel 
**). 
Deze gegevens moeten wel met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. De 
wijze van onderzoek, in het bijzonder de keuze van de percelen, verschilt immers 
naargelang de omstandigheden per regio.  
 
 
 
Regio Aantal 

kilometerhokken 
Aantal burchten Burchten/km-hok 

(Gemiddeld) 
Zuid-Limburg 66 25 0,4 
Bertem 51 78 1,5 
Hoegaarden 49 5 0,1 
Totaal 166 108 0,7 
 
Tabel **. 
Aantal burchten per kilometerhok 
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Hoegaarden 
 
Wat betreft Hoegaarden en omgeving mogen we stellen dat de gegevens een min of meer 
exacte weergave zijn van de reële dichtheden. Er konden relatief grote aaneengesloten 
stukken graanakkers onderzocht worden. Toch vonden we slechts op vier plaatsen een 
burcht. Dat de dichtheden er dus in realiteit merkelijk hoger zouden liggen, is weinig 
aannemelijk.  

 
Zuid-Limburg 

 
Door de late start van de oogst moest er de eerste dagen, begin augustus 1998, gezocht 
worden naar gemaaide graanpercelen. Slechts hier en daar was dit het geval. Werd er 
een hamsterburcht aangetroffen, dan kon er vaak niet verder gezocht worden op de 
omliggende graanpercelen, daar die nog niet geoogst werden. Van zodra de oogst op gang 
kwam, gebeurde dit dan wel zeer snel. In enkele dagen tijd werd het gros van het graan 
geoogst. Helaas voor het onderzoek, werd er vaak nog dezelfde dag of de volgende dag 
reeds overgegaan tot het ploegen van het veld. Veel graanakkers zijn hierdoor niet in 
aanmerking kunnen komen voor inventarisatie.  
Gezien het voorgaande is het dan ook zeer waarschijnlijk dat de werkelijke dichtheden in 
Zuid-Limburg hoger liggen.  
 
 
 
 

Figuur **. 
Burchten 
gevonden in de 
regio Hoegaarden 
(met weergave 
van de 
onderzochte 
percelen) 
 
 = burcht 
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Aantal burchten per hectare 
 
In overeenstemming met de gegevens van de burchten per kilometerhok, kunnen we ook 
aanzienlijke verschillen vaststellen naargelang de onderzochte regio in de kans op 
burchten per hectare. In de regio Hoegaarden was er slechts 3 % kans om per 
onderzochte hectare graanakker een burcht aan te treffen. Voor de regio Bertem 
bedraagt de slaagkans 30% en Zuid-Limburg bevindt zich tussenin met 11% kans op een 
vondst.In het ganse onderzochte gebied was de kans om een burcht te vinden gemiddeld 
17% per onderzochte hectare (tabel **). 
 
Deze gegevens moeten om dezelfde reden als bij het aantal burchten per kilometerhok 
met de nodige voorzichtigheid behandeld worden.  
Bovendien blijkt uit dit cijfermateriaal dat er in Hoegaarden ongeveer 100 ha minder 
onderzocht werd dan in Bertem en Hoegaarden. Hiervoor zijn er twee redenen. Enerzijds 
was er het feit dat we talloze dagen na elkaar vruchteloos in en om Hoegaarden naar 
Hamsters zochten. Ten tweede stelden we tijdens een vluchtig terreinbezoek aan Bertem 
vast dat alle graan reeds geoogst was. Ervoor vrezend met hetzelfde probleem 
geconfronteerd te worden als in Zuid-Limburg, de zeer snelle perceelsbewerking na de 
oogst, besloten we dan eerder dan gepland te beginnen met het terreinonderzoek in 
Bertem. Door de kortere periode van onderzoek rond Hoegaarden zijn er natuurlijk ook 
minder hectares bezocht.  
Deze cijfers per hectare sluiten dan ook nauwer aan bij de werkelijkheid dan de 
gegevens per kilometerhok. Het aantal onderzochte hectares per kilometerhok varieert 
immers sterk, aangezien dit afhankelijk was van de percelen die geschikt waren voor 
onderzoek. Deze gegevens per hectare onderzochte graanpercelen zijn dan ook veel 
objectiever.  

Figuur **. 
Burchten 
gevonden in de 
Zuid-Limburg 
(met weergave 
van de 
onderzochte 
percelen) 
 
 = burcht

Tongeren






































