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1Een BINCO basisrapport presenteert een samenvatting van de biodiversiteitsgegevens in een welbepaald gebied. De biodiversiteitsge-
gevens zijn een bundeling van individuele observaties en gegevens uit vorige studies, aangevuld met nieuwe data. Een basisrapport schetst 
ook kort de historische, geologische en biogeografische context van een gebied. Het doel van een basisrapport is om basisinformatie over 
de biodiversiteit en het voorkomen van beschermde soorten in een welbepaald gebied beschikbaar te maken voor wetenschappers, natuur- 
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Dankwoord

Deze studie zou onmogelijk tot stand gekomen zijn zonder de bereidwillige medewerking van enkele gemotiveerde 
mensen. Johan De Meirsman (Natuurpunt Haacht) stelde zijn broedvogelobservaties ter beschikking en zijn 
enthousiasme betekende een constante steun. Raf Leysen voor hulp bij het determineren van de mossen en 
zwammen. Verder willen we iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd tot de totstandkoming van dit 
rapport. 

Dit basisrapport is het begin van een doorlopende biodiversiteitsstudie van de Hooiberg. Alle bijkomende 
observaties en data van fauna en flora in dit gebied zijn uitermate welkom. U kan ons altijd contacteren via 
info@binco.eu of via onze website http://www.binco.eu. 

Inleiding

In een sterk gefragmenteerd natuurlijk Vlaanderen vormen de vallei van de Dijle en de Leibeek een relatief 
aaneengesloten landschap dat gekenmerkt wordt door een belangrijke ecologische waarde. Sinds 1997 is deze 
ecologisch waardevolle regio opgenomen als samenhangend natuurcomplex van het Vlaams Ecologisch Netwerk 
(VEN). De vallei van de Leibeek situeert zich tussen Boortmeerbeek en Wespelaar en bestaat uit het Ronsdonk, 
het Boortmeerbeeks Broek, de Hooiberg, het Schoonbroek, het Spitbos, de Hooigracht, het Schorisgat en het 
Haachts Broek. Gebieden in deze groene corridor worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied in functie 
van het behoud van de bestaande landbouwactiviteiten waarbij het behoud en de ontwikkeling van natuur en 
waterberging voorop staat. In deze inventarisatiestudie staat het onderzoek naar de biodiversiteit van de Hooiberg 
(Fig. 1) centraal.

 
Figuur 1. Situering van de Hooiberg. 
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De Hooiberg in Haacht  

Situering en beschrijving van het gebied

De Hooiberg in Haacht is het meest noordelijk gelegen stuk van de Haachtse Leibeekvallei en gaat in het westen 
over in het Boortmeerbeeks broek terwijl het in het zuidoosten in contact staat met het Schoonbroek. Het gebied 
dat we hier als Hooiberg beschouwen wordt afgebakend door de Rijmenamsesteenweg, Hollaken, Vossenberg en 
de straat Hooiberg op grondgebied Haacht (Fig. 2). Het gebied heeft een oppervlakte van slechts enkele vierkante 
kilometer en bestaat hoofdzakelijk uit naaldbos, afgewisseld met enkele weilanden. Noordelijker (niet in dit 
rapport) is het grootste deel van het bos (links bovenaan op Fig 2.) omgezet in voornamelijk akkerland. Water is 
vooral aanwezig in de grote centrale greppel (Zie ook Fig 3.).

2.   Geschiedenis

De eerste vermelding van de Hooiberg dateert van 1348, toen het gebied nog gekend was onder de naam 
‘Hoemberghe’, wat hoge berg betekent en verwijst naar de aanwezigheid van zandheuvels. Een meer gedetailleerde 
beschrijving van de Hooiberg volgt ruwweg 250 jaar later, in 1597, wanneer ‘den Hoenberch’ vermeld wordt in de 
uiteenzetting van de eigendommen van Hertog Karel de Croÿ, heer van Rotselaar (Minnen 1993). De Hooiberg 
wordt in deze uiteenzetting beschreven als een heidegebied waarin centraal twee grote vijvers gelegen waren (Fig. 
3). Hoewel tijdens de 11de en 12de eeuw vrijwel alle hooggelegen zandgronden in Haacht en omstreken bewerkt 
werden, heeft men het gebied van de Hooiberg nooit in cultuur gebracht. Op één van de zandheuvels van de 
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Figuur 2. Luchtfoto van de Hooiberg met perceelsaanduiding. Het bestudeerde gebied ligt bin-
nen de in het roze ingekleurde straten. Deze ingesloten ligging maakt de Hooiberg zeer kwets-
baar voor verstoring.
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Hooiberg stond een galg die duidelijk zichtbaar was voor reizigers die het grondgebied van de heer betraden. 
Aangezien de hertog zelf over de volledige rechtspraak te Haacht beschikte en dus over leven en dood kon 
beslissen was deze galg een beduchte afschrikking voor passanten.

Reeds bij het optekenen van de latere Ferraris kaarten in 1793 blijkt dat de Hooiberg niet meer uit heide bestaat 
maar dat er sporadisch bomen geplant zijn en dus toen reeds duidelijk geëvolueerd was van een open landschap 
naar een gesloten structuur. De laatste decennia werden hoofzakelijk naaldhoutaanplantingen voorzien. Een 
centrale gracht zorgde ervoor dat het gebied gemakkelijk ontwaterd werd (Fig 3.)

3.   Geologie

Uit de bodemkaart valt op dat zandgrond het meest voorkomende bodemtype van de Hooiberg is. Paleogeografisch 
onderzoek heeft uitgewezen dat de streek er tijdens de finale fase van de laatste ijstijd er volledig anders uitzag. 
Tijdens deze periode stroomde de Dijle in de huidige vallei van de Leibeek terwijl de Demer in de huidige 
bedding van de Dijle stroomde. Na de laatste ijstijd brachten noordelijke winden enorme hoeveelheden zand 
uit de gletsjermorenen naar onze gebieden. De zandheuvels van de Hooiberg behoren tot de meest zuidelijke 
afzettingsgebieden van deze zanden in België. De eroderende werking van zowel Demer als Dijle zorgden ervoor 

Figuur 3. Kaart van de Hooiberg uit de Albums de Croÿ (Minnen 1993). Okerbruin ingekleurd duidt op heide. De grote 
vijver/gracht is vandaag nog aanwezig in de vorm van een greppel die het gebied dwars doorsnijdt.
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dat deze zandafzetting sterk uitgeschuurd werden en op deze manier werden de zandheuvels van de Hooiberg 
gevormd.

4.   Huidige situatie

Status van het gebied
Nagenoeg het volledige gebied van de Hooiberg is afgebakend als VEN gebied. Op het moment van schrijven 
zijn er nog geen percelen van het onderzochte gebied in eigendom van een natuurvereniging. Vandaag wordt de 
Hooiberg voornamelijk gebruikt als recreatiegebied voor lopers, mountainbikers en paardrijliefhebbers. Er lopen 
verschillende wandelroutes door het gebiedje.

Gegevens van vroegere waarnemingen
Er zijn data aanwezig uit 2008 over de voorkomende broedvogels, verzameld door het Johan De Meirsman 
(Bijlage 8). 

Er werden tot dusver geen studies uitgevoerd die ongewervelden en hogere planten bespreken. Uit navraag bij 
omwonenden blijkt wel dat vroeger in het bos vele koepels van rode bosmieren (Formica polyctena en/of Formica 
rufa) te vinden waren. Ditzelfde geldt voor het voorkomen van struikheide (Calluna vulgaris) en/of dopheide 
(Erica tetralix). Samen met de bosmieren kwamen deze eind jaren ‘60 nog veelvuldig voor. De heide vooral op de 
meer open zanderige stukken langs de bospaden.

Materiaal en Methoden

Algemeen

Bij deze biodiversiteitsopnames werd specifiek gekeken naar loopkevers, (bodembewonende) spinnen, 
nachtvlinders, sprinkhanen, hogere planten, mossen en zwammen. Een lijst van bijkomende waarnemingen is 
ook beschikbaar.  De inventarisaties gebeurden tussen februari 2008 en september 2009.

Er werd buiten de dieren in de bodemvallen en de vangsten met de lichtval niet specifiek gezocht naar andere 
dieren. Diegene die in de bijkomende soortenlijst terechtkomen zijn soorten die toevallig waargenomen werden 
tijdens het bezoek (sprinkhanen werden wel specifiek onderzocht, zij het niet gestandaardiseerd). 

2.  Fauna en flora 

Hogere planten en mossen
Maandelijks werd willekeurig doorheen het gebied gewandeld waarbij alle nieuw waargenomen bloeiende hogere 
planten werden genoteerd (gebruikte literatuur: Lambinon et al. 1998; Phillips & Stumpel-Rienks 1980, Weeda  
et al. 1987).

Voor de mossen werd eenmaal specifiek gezocht (maart 2009) op alle mogelijke verschillende substraten (stenen, 
stammen, bodem) die zich op de percelen van het traject bevinden. Er is wel veel tijd besteed in het zoeken naar 
mossen langs de centrale greppel. Alle mossen die tijdens de zoektocht gevonden werden, werden in zakjes 
bewaard en voorzien van een invulfiche waarop alle veldinformatie aanwezig is (gebruikte literatuur: Siebel et al. 
2005; Siebel & During 2006; van Dort et al. 1998).

1.
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Zwammen

Eenmalig werd het gebied specifiek onderzocht naar de aanwezigheid van zwammen (oktober 2009) (gebruikte 
literatuur: Steeman et al. 2006)

Loopkevers en spinnen
Voor het vangen van loopkevers werden bodemvallen gebruikt. De bodemvallen zijn ronde doorschijnende 
plastic potten met een diameter van 10 cm en een capaciteit van 1 liter. In elk van de drie bestudeerde biotopen 
werden drie bodemvallen op de hoekpunten van een gelijkbenige driehoek van 6 meter ingegraven. Ze werden 
gevuld met ethyleenglycol.  De bodemvallen werden afgedekt om overstroming door regenval te voorkomen en 
werden tweewekelijks geledigd. In de rest van het gebied werden aanvullend handvangsten uitgevoerd (gebruikte 
literatuur: Boeken et al. 2002).

Nachtvlinders
Voor de inventarisaties van de nachtvlinders gebruikten we een 125W kwikdamplamp die van stroom  werd 
voorzien door een generator. Inventarisaties werden in de regel uitgevoerd juist na nachtval tot 0u00-2u00 ‘s 
morgens. Er werden maandelijks vangsten gedaan, zes maal te beginnen vanaf maart. (gebruikte literatuur: 
Waring & Townsend 2006, Bellmann 2003).

Veldwaarnemingen

Fauna & flora

Hogere planten
In totaal werden er 77 soorten hogere planten gevonden waarvan één achteruitgaande soort. Zie bijlage 2 voor 
de volledige lijst.

Over het algemeen kunnen we stellen dat de 
Hooiberg een beperkte flora telt. Toch komen 
er soorten voor die specifiek gebonden 
zijn aan de zanderige en/of voedselarme 
omstandigheden, zij het in geringe densiteiten. 
Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus) vindt 
men in kleine aantallen in het centrale 
gedeelte van het bos terug. Langs beide 
zijden van de centraal in de Hooiberg gelegen 
greppel zijn vele (oude) pollen pijpenstrootje 
terug te vinden (Fig. 4).  Pijpenstrootje 
(Molinia caerulea) is een typische plant van 
natte, zure zandgronden. Op enkele van de 
drogere, zanderige stukken is bochtige smele 
(Deschampsia flexuosa) dominant.  

Langs de bospaden waar meer licht de bosbodem bereikt vindt men hier en daar het plantje tormentil (Potentilla 
erecta) terug. Veruit de meeste flora is geassocieerd met de weinige open plaatsen in het bos. 

1.
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Figuur 4. Pollen pijpenstrootje (Molinia caerulea) langs de centrale 
greppel. 
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Brem (Cytisus scoparius), een plant van bossen en struwelen op droge voedselarme zure bodem dook in de lente 
van 2009 massaal op na omploegen van het grote weiland (E345B) het jaar ervoor. Voordien kwam deze plant 
slechts voor als enkele exemplaren aan de rand van datzelfde perceel.  

Mossen
In totaal werden er 18 soorten mossen geïdentificeerd. 12 van de 18 soorten zijn specifiek gebonden aan 
zandgronden. Meestal aangepast aan zure, voedselarme omstandigheden. De meeste van deze soorten zijn 
diegene die men ook terugvindt in heidegebieden. Langs de centrale greppel komen grote hoeveelheden veenmos 
voor.  Zie bijlage 3 voor een lijst van de gevonden soorten. De soorten aangeduid met een asterisk zijn soorten 
aangepast aan voedselarme omstandigheden. 

Zwammen   
In totaal werden 60 soorten zwammen geïdentificeerd. In bijlage 4 de lijst met de ecologische standplaats van alle 
soorten. Vele zijn typisch voor zandgronden en onder/op naaldhout. 

Loopkevers
In totaal werden 25 soorten loopkevers aangetroffen in het gebied (Bijlage 5). De meeste soorten werden 
teruggevonden in de bodemvalen. De soortenlijst werd aangevuld met enkele handvangsten. Voor handvangsten 
werd er gefocust op de grote wei (E345B). 

Vele van de soorten zijn cultuurvolgers en niet specifiek voor het type habitat dat de Hooiberg is. Enkele soorten 
kunnen wel als indicator gebruikt worden. De zespuntmoerasloopkever (Agonum sexpunctatum) is een bruikbare 
indicator van voedselarme vochtige terreinen buiten de echte oevers, heiden en hoogveen. Enkel op de grote 
weide komt deze loopkever massaal voor, het gaat waarschijnlijk om een grote maar zeer geïsoleerde populatie. 
Leistus spinibarbis, een soort die ook in het naburige Schoonbroek voorkomt (echter in zeer lage densiteiten) 
komt in de Hooiberg massaal voor. Deze soort is typisch voor droge bosranden op zandgronden, met een accent 
op heidegebieden. 

Spinnen 
In totaal werden 17 soorten spinnen met bodemvallen verzameld. (Bijlage 6).   Op de bosbodem domineren slechts 
enkele soorten. De meest gevonden soorten zijn de bospiraat (Pirata hygrophilus) die overal wordt aangetroffen 
samen met de gewone nachtwolfspin (Trochosa terricola), de grote lantaarnspin (Agroeca brunnea) en de gewone 
bodemkrabspin (Ozyptila praticola). Het zou interessant geweest zijn de bodemvallen ook te plaatsen op de open 
stukken van het gebied, daar verwacht wordt hier andere soorten terug te vinden.  Twee van de aandachtsoorten 
zijn ook enkel op de open plaatsen terug te vinden.

Ondanks het beperkt aantal geïdentificeerde soorten zijn er toch een aantal bijzondere soorten waargenomen op 
het terrein. Op een droog stuk met slechts weinig ondergroei komt een grote populatie van de gewone mijnspin 
(Atypus affinis) voor. Dit werd bevestigd door zowel bodemvalvangsten als onderzoek naar de woonbuizen van 
deze soort.  

Nachtvlinders

Een totaal van 52 soorten nachtvlinders werd met zekerheid geïdentificeerd. Zie bijlage 7 voor een overzicht.
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Bijkomende waarnemingen

Bijlage 9 somt alle losse waarnemingen op.  Naar deze soorten werd niet specifiek gezocht maar werden incidenteel 
waargenomen of kwamen terecht in de bodemvallen samen met de spinnen en loopkevers. 

2.   Externe data

Waarnemingen van de broedvogels in de Hooiberg werden bekomen van J. De Meirsman (2008). Ook het 
noordelijk deel van de Hooiberg werd geïnventariseerd (boven de straat ‘Hollaken’) in tegenstelling tot de rest 
van de waarnemingen uit dit rapport. De volledige lijst van waargenomen broedvogels is te vinden in Bijlage 8.

Bespreking van de waarnemingen

Uit de veldwaarnemingen blijkt dat de Hooiberg, hoe klein ook, een zeer specifieke soortgemeenschap herbergt 
die sterk verschilt van het omliggende gebied. Uit sommige van de onderzochte groepen blijkt dit al wat duidelijker 
dan uit de andere.  Van de achttien soorten mossen zijn er maar liefst twaalf specifiek voor zandgronden en 
meestal aangepast aan de zure, voedselarme omstandigheden. De meeste van deze soorten zijn net diegene die 
men ook terugvindt in heidegebieden.  Hetzelfde geldt min of meer voor de aanwezige zwammen.

De soortenrijkdom aan hogere planten is beperkt zoals verwacht in gebieden met voornamelijk naaldbomen.  De 
Hooiberg heeft als vroeger heidegebied te lijden onder de gevolgen van voedselaanrijking van de arme zandgrond. 
Daardoor zijn vele kenmerkende in aantallen heideplanten achteruitgegaan, een evolutie die tot op vandaag nog 
steeds doorgaat. Deze eutrofiëring wordt weerspiegeld in een toenemende vergrassing van sommige stukken van 
het gebied.  Op veel heideterreinen nemen de grassoorten pijpenstrootje en bochtige smele grotendeels de plaats 
in van vroegere dop- en/of struikheide. Langs de centrale greppel komt pijpenstrootje massaal voor en verdringt 
daar alle andere planten door zijn stevige hoge pollen. Bochtige smele komt iets verderop dominant voor waar de 
bodem droger is. Het is op deze stukken waar struik- en/of dopheide vroeger veelvuldig voorkwamen.  Tormentil 
komt als enige Rode Lijstsoort (hogere planten) voor langs zonbeschenen bospaden en open plekjes wat typisch 
is voor de standplaats van deze soort (zie verderop bij aandachtsoorten). We kunnen verwachten dat door 
verdergaande aanrijking van de bodem en betreding de restpopulatie van deze soort helemaal zal verdwijnen. 

Een interessant stuk is de grote, open weide (Fig. 5).  Zowel voor fauna en flora zijn de verschillen opmerkelijk 
in vergelijking met de soorten die we in het bos terugvinden. Dit open terrein benadert veel meer het open 
karakter van een heideterrein. Het is dan ook de (potentieel) perfecte habitat voor enkele soorten van open 
zanderige gebieden die niet kunnen aarden in de schaduw van het dennenbos.  Toch is vooral hier het effect van 
bodemverstoring en -aanrijking (door landbouwactiviteiten) merkbaar.  Dit is duidelijk door het voorkomen  
van vele planten die niet bijzonder typisch zijn voor deze standplaats. Van loopkevers en spinnen zijn er hier 
wel enkele indicatoren te vinden voor heideterreinen. Het massaal terug opkomen van brem op dit perceel na 
grondige verstoring van de bodem duidt wel op een leefbare zaadbank van althans deze soort.

Op de bosbodem is de fauna, net zoals de flora, ook minder specifiek. Dit is waarschijnlijk te wijten aan een 
verlies van soorten de voorbije decennia.  Wat spinnen betreft wordt de fauna hier gedomineerd door een 
aantal soorten die sterk vertegenwoordigd zijn. Toch komen er een aantal vermeldenswaardige soorten voor, 

6



�2
Biodiversity Inventory for Conservation

zoals de gewone mijnspin (Atypus affinis). 
Deze graaft haar diepe woonbuis meestal op 
zonbeschenen droge plaatsen. De plek waar 
een vrij grote populatie voorkomt is inderdaad 
een iets hoger, droog gelegen stuk. In dit deel 
van de hooiberg worden oude, omgevallen 
bomen en dood hout regelmatig geruimd 
door de eigenaar. Dit heeft waarschijnlijk een 
positief effect op deze populatie. De open, 
vlakke zanderige mosbodem maakt het voor 
de spinnen waarschijnlijk gemakkelijk hun 
woonbuis te maken. Het belang van open, 
zonbeschenen plaatsen komt opmerkelijk 
steeds terug.

Aandachtsoorten

In wat volgt zullen geselecteerde soorten in detail besproken worden. Dit zijn in regel Rode Lijstsoorten, dit zijn 
de soorten die behoren tot de eerste drie categorieën van de lijst in bijlage 1.  Zie deze bijlage voor een verklaring 
van de gebruikte terminologie i.v.m. Rode Lijsten. Ook soorten die een wettelijke bescherming genieten, of 
soorten die beschreven worden als zeldzaam of achteruitgaand worden hieronder besproken.

In de Hooiberg werden in totaal twee Rode Lijstsoorten waargenomen. Daarnaast, verder nog twee soorten uit 
de categorie ‘Achteruitgaand’.  Er werden ook twee wettelijk beschermde soorten gevonden.

Hogere planten

De Rode Lijst van de hogere planten in Vlaanderen (Cosyns et al. 1994) werd voor het eerst officieel gepubliceerd 
in het Natuurrapport 1999. Deze Rode Lijst omvat alle soorten vaatplanten die in het Vlaamse landsgedeelte meer 
of minder sterk bedreigd zijn in hun voortbestaan. Verder zijn alle orchideeën bij wet beschermd, althans wat 
hun ondergrondse delen betreft (Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bescherming van bepaalde in het 
wild groeiende plantensoorten, 16 februari 1976 - artikel 3). Er werd geen enkele Rode Lijstsoort waargenomen, 
verder wel één soort die als achteruitgaand wordt omgeschreven. 

- Potentilla erecta  (tormentil) - achteruitgaand (Fig. 6)

De soort groeit op voedselarme, zandige tot zandlemige, soms venige bodems met schrale vegetaties. Tormentil 
verkiest zonnige plekken die in de zomer meestal droog, maar gedurende de rest van het jaar redelijk vochtig 
kunnen zijn. Wanneer de voedselrijkdom van de standplaats toeneemt verdwijnt tormentil. In Vlaanderen komt 
de soort voor op zure bodems, voornamelijk in de Kempen en in de cuestagebieden ten zuiden en oosten van 
Brugge en verder in alle gebieden met zandige tot licht zandlemige bodems. De soort is algemeen maar gaat 
achteruit, vooral in het westelijk deel van Vlaanderen. In de Hooiberg komt deze soort slechts beperkt voor langs 
enkele zonbeschenen bospaden. 

1.

Figuur 5. De enige grote open plaats in de Hooiberg, omzoomd 
door loofbomen en dennen. Vele soorten van vochtige, zanderige 
gronden worden hier aangetroffen.  
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2.   Loopkevers

Ecologische informatie en beschermingstatus bij de loopkevers is afkomstig uit de Nederlandse loopkeveratlas 
(Turin 2000), de Vlaamse Rode Lijst van loopkevers (Desender et al. 1995) en de nieuwe verspreidingsatlas van 
de loopkevers en zandloopkevers in Belgie (Desender et al. 2008). Er werd één Rode Lijstsoort gevonden.

- Leistus spinibarbis – kwetsbaar (Cat. 3) (Fig.6)

In België tamelijk verbreid met accenten op de heidegebieden in het noorden en de warme hellingen in de rivierdalen 
in het centrum en oosten van het land. In Nederland en bij ons de laatste decennia minder waargenomen. Er 
bestaat onduidelijkheid over de biotoopkeuze. Deze loopkever kan zich al vliegend verspreiden door de goed 
ontwikkelde vleugels. De soort komt veelvuldig voor in de Hooiberg.

3.   Spinnen 

De Rode Lijst van de spinnen in Vlaanderen werd voor het eerst opgesteld door Malfait et al. (1998). Volgens het 
Koninklijk Besluit horende bij de Wet op het Natuurbehoud zijn er ook vier spinnensoorten wettelijk beschermd 
in het Vlaamse Gewest. Dat zijn: de wespspin (Argiope bruennichi), de gewone mijnspin (Atypus affinis), de 
gerande oeverspin (Dolomedes fimbriatus) en de waterspin (Argyroneta aquatica). Momenteel zijn er geen 
inheemse spinnensoorten opgenomen in de bijlagen van de Conventie van Bern en de Habitatrichtlijn. In de 
Hooiberg werd er één Rode Lijstsoort waargenomen die als kwetsbaar wordt aangeduid. Daarnaast werden er 
twee wettelijk beschermde soorten waargenomen. 

- Argiope bruennichi (wespspin) - wettelijk beschermd 

Biotoop - De wespspin komt in allerlei milieus voor.  Ze lijkt een lichte voorkeur te hebben voor vochtige terreinen. 
Zo kan men ze in vegetatie van pitrus soms massaal aantreffen. Daarnaast komt ze ook in ruigtes op droge 
terreinen voor en wellicht is ze helemaal niet gevoelig voor de vochtsituatie. Het web wordt laag in de vegetatie 
aangelegd, meestal minder dan een halve meter boven de grond. Enkele in het groot (vochtige) weiland komt de 
wespspin veelvuldig voor (E345B). 

Levenswijze - De dieren leven van prooien die in hun web belanden. Vaak zijn dat sprinkhanen, die in het 
terreintype waar de wespspin voorkomt meestal algemeen zijn, maar het zijn in feite alleseters, die eten wat 
in hun web vliegt. Alle aangetroffen sprinkhaansoorten en het gros van de andere gevonden insektensoorten 
kwamen voor op het groot weiland. 

- Atypus affinis (gewone mijnspin) - wettelijk beschermd (Fig.6)

Biotoop -  Je kan hun woonbuizen aantreffen op zonnige plaatsen in dennenbossen en heideterreinen op zonnige 
hellingen. In de Hooiberg komen ze ook voor op dergelijke (droge) plaatsen in het bos. Woonbuizen worden 
veelvuldig aangetroffen.  

Levenswijze - Deze spin heeft een vrij ongewoon web. Ze spint een soort buisachtige constructie, die deels boven 
en deels onder de grond ligt. De ingang wordt gecamoufleerd met bladeren, mos en allerlei dood materiaal. De 
spin wacht tot een insect over de ingang van de buis kruipt en slaat dan toe door razendsnel uit het hol te kruipen 
en het insect met de gifkaken in de buis te sleuren.



��
Biodiversity Inventory for Conservation

- Pardosa prativaga (oeverwolfspin) - kwetsbaar (Cat.3)

Biotoop - De oeverwolfspin vinden we terug in eutrofe moerassige gebieden, liefst met een hoog opgaande, ietwat 
verruigde vegetatie. Daar worden voornamelijk nattere, onbeschaduwde terreinen ingepalmd. In België zijn er 
enkele waarnemingen van het agrarische landschap, alsook uit moerasvenige stukken binnen de “Mechelse 
Heide”. 

4.   Nachtvlinders

Momenteel is er nog geen Rode Lijst van de nachtvlinders in Vlaanderen/België beschikbaar, toch zijn er heel wat 
gegevens beschikbaar over de verspreiding en zeldzaamheid van soorten nachtvlinders in België. De waarderingen 
zijn afgeleid uit verschillende individuele databases van medewerkers van de werkgroep vlinderfaunistiek van de 
Vlaamse vereniging voor entomologie . In totaal gaat het om ca. 500.000 waarnemingen waardoor men toch tot 
een degelijke schatting van de zeldzaamheid op Belgisch grondgebied kan komen. Informatie over individuele 
waarnemingen van soorten per provincie is beschikbaar op www.phegea.org. Onze waarnemingen worden 
vergeleken met deze database en het standaardwerk van Waring & Townsend (2006).

- Lomographa bimaculata (tweevlekspanner) - vrij zeldzaam (Fig.6)

Voorkomen – De tweevlekspanner komt over het hele land voor, plaatselijk soms gewoon. Deze soort werd ook 
opgemerkt in het Schoonbroek, Haacht. (Binco Schoonbroekrapport 2009)

Waardplanten – Diverse loofbomen met een voorkeur voor meidoorn (Crataegus sp.) en sleedoorn (Prunus 
spinosa).

A

B C E

D

Figuur 6. A. Clostera anachoreta (kleine wapendrager). B. Potentilla erecta (tormentil). C. Leistus spinibarbis. D. Atypus 
affinis (gewone mijnspin). E. Lomographa bimaculata (tweevlekspanner).  
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- Peridea anceps (eikentandvlinder) - niet zo gewoon

Voorkomen – De eikentandvlinder komt over het hele land voor. De rups leeft in de kruinen van volgroeide eiken 
en verpopt en overwintert vrij diep onder de grond.

Waardplanten – Eik (Quercus sp.).

- Clostera anachoreta (kleine wapendrager) - niet zo gewoon (Fig. 6)

Voorkomen - Struwelen, parken, tuinen en windsingels.

Waardplanten - (Ratel)populier en wilg.

- Eilema depressa (naaldboombeertje) - niet zo gewoon

Voorkomen - Vooral naaldbossen en gemengde bossen; ook struwelen op graslanden en heiden.

Waardplanten - Korstmossen en algen; vooral op naaldbomen maar ook op eik en struikhei.

- Hypena rostralis (hopsnuituil) - niet zo gewoon

Voorkomen - Bosranden, struwelen, open plekken in het bos, slootranden en rivieroevers met een dichte 
begroeiiing van hop.

Waardplanten - Hop

Beheersuggesties 

De Hooiberg wordt gekenmerkt door relatief grote reliëfverschillen op een kleine oppervlakte.  Enkel de lager 
gelegen stukken hebben een zeer vochtig tot nat karakter. Deze verschillen zorgen ervoor dat de aanwezige 
organismen in veel gevallen specifiek gebonden zijn aan de plaats van voorkomen in het gebied (hoog/laag, 
droog/nat, open/schaduw). Verdroging van de ondergrond, samen met voedselaanrijking van de bodem kan 
nefaste gevolgen kan hebben voor de aanwezige gemeenschappen. 

Erosie van is op verschillende plaatsen een groot probleem, dit vooral door sommige vormen van ‘zware’ recreatie 
die de reliëfverschillen teniet doet. Speciale biotopen van enkele organismen worden zo vernietigd (de bij wet 
beschermde gewone mijnspin bouwt haar woonbuizen op de zonbeschenen hellingen). Het beheer moet op 
voorgaande elementen dan ook worden afgesteld. 

Op de open plaatsen worden verschillende soorten gevonden die typisch zijn voor de heidegebieden in ons land. 
Vóór het aanplanten van dennenbomen werd het vegetatiebeeld van de Hooiberg en de omliggende stukken 
voornamelijk bepaald door de aanwezigheid van een open heidegemeenschap.  De resterende open plaatsen in 
het bos worden echter bedreigd door overbemesting en overmatige verstoring van de zanderige ondergrond door 
o.a. landbouwactiviteiten. De open stukken openhouden is zeer gewenst omdat de typische heiderelictsoorten zich 
hier bevinden.  Het grootste open stuk (perceel E345B) dat grenst aan de centrale greppel lijkt het interessantst 
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op dat gebied. Het is een perfecte plaats voor planten en ongewervelden van natte, voedselarme standplaatsen die 
niet gedijen in de schaduw van het dennenbos.   

Het is dus duidelijk dat vele soorten typisch zijn voor zanderige terreinen (droog/nat).  Hier volgt niet automatisch 
uit dat volledig herstel naar zulk vegetatiebeeld de beste oplossing zou zijn.  Om heide als ecosysteem volledig te 
laten functioneren, moet het terrein voldoende groot zijn en zorgen dat  er geen isolatie optreedt. De Hooiberg 
is net een dergelijk geïsoleerd stuk natuur waarbij herstel van de vroegere toestand, omwille van de te beperkte 
gebiedsgrootte, nutteloos kan blijken te zijn. Toch kan een beperkte en gerichte kap zeer positieve resultaten 
teweegbrengen. Meer licht toelaten kan de soorten die nu slechts als enkele exemplaren langs bospaden en open 
stukjes gedijen, nieuwe kansen geven op een verdere verbreiding. 

Uit het overzicht van enkele plantenfamilies en de leefbaarheid van hun zaden in een zaadbank blijkt dat voor de 
heidefamilie volgende gegevens beschikbaar zijn: (struikhei (>68 j), rode dophei (decennia), gewone dophei (>30 
j), blauwe bosbes (>5j) en rode bosbes (>5j).  Struik- en/of dopdeide kwam een aantal decennia hier nog voor en 
kan dus kan dus nog aanwezig zijn in de zaadbank. Herstel van heide en vennen is echter een complex verhaal en 
vereist zoals gezegd een doordachte aanpak.

Het openmaken en openhouden van specifieke stukken, toezicht houden op de waterhuishouding en beletten dat 
voedselrijk water het gebied binnenkomt, kan de historische afname in biodiversiteit van de Hooiberg een halt 
toeroepen. Té intensieve recreatie met een nefaste invloed op het reliëf moet ten stelligste vermeden worden daar 
dit de belangrijke microhabitats voor tal van de gevonden soorten vernietigt.

            Conclusie
Als bijna enig relatief onaangetast relict van historische zandafzettingen in Haacht kan de Hooiberg omwille van 
verschillende redenen speciaal genoemd worden als natuurgebied. De aanwezigheid van verschillende dier- en 
plantensoorten, typisch voor heidegebieden verraadt de geschiedenis van het gebied dat nu een vooral gesloten 
karakter heeft (dennenbos). 

Het gebiedje heeft zowel natte (centrale greppel en de daarom liggende stukken) als droge stukken als gevolg 
van de relatief grote hoogteverschillen op een kleine oppervlakte. Dit werkt de diversiteit aan specifieke soorten 
positief in de hand, maar maakt het gebied eveneens zeer kwetsbaar voor verstoringen. Omwille van de ligging 
en beperkte grootte heeft het gebied te lijden onder allerlei factoren van menselijke oorsprong: zware recreatie 
die op sommige plaatsen erosie in de hand werkt, aanrijking van de voedselarme bodem (met specifieke plant- en 
diersoorten) en verdroging. 

De nog resterende heidesoorten en soorten van arme zandgronden zijn veelal gebonden aan de open plaatsen 
in het bos. Om deze te behouden dienen ze dan ook open gehouden te worden. Volledig herstel naar de vorige 
toestand door volledige kap is misschien niet de beste oplossing door de kleine oppervlakte van het gebied, 
maar toch zou het interessant zijn bijkomende stukken open te maken zodat er meer licht kan doordringen. 
Dit kan positieve omstandigheden creëren voor populatieuitbreiding van de nog resterende restpopulaties van 
verschillende aandachtsoorten. 

9
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Bijlagen

Bijlage 1: Uitleg bij de Rode Lijst categorieën

Categorie 0 – Uitgestorven 
Soorten die zich spontaan in Vlaanderen hebben gevestigd, maar die recent niet meer zijn aangetroffen

Categorie 1 – Met uitsterven bedreigd
Soorten die een bijzonder groot risico lopen om op korte termijn uit te sterven in Vlaanderen als de factoren, die 
de bedreigingen veroorzaken, blijven voortduren en beschermingsmaatregelen uitblijven.

Categorie 2 – Bedreigd
Soorten, die een groot risico lopen om op korte termijn in de categorie ‘Met uitsterven bedreigd’ terecht te komen, 
als de factoren, die de bedreigingen veroorzaken, blijven voortduren en beschermingsmaatregelen uitblijven.

Categorie 3 – Kwetsbaar 
Soorten, die een groot risico lopen om op korte termijn in de categorie ‘Bedreigd’ terecht te komen, als de factoren, 
die de bedreigingen veroorzaken, blijven voortduren en beschermingsmaatregelen uitblijven.

Categorie Z – Zeldzaam 
Soorten, die niet noodzakelijk zijn achteruitgegaan en niet in één van de bovenstaande Rode Lijst - categorieën 
ingedeeld kunnen worden, maar die steeds beperkt geweest zijn in hun voorkomen in Vlaanderen.

Categorie A – Achteruitgaand
Soorten, die momenteel nog niet bedreigd zijn, maar het risico lopen om op korte termijn in de categorie 
‘Kwetsbaar’ terecht te komen als de negatieve factoren, die verantwoordelijk zijn voor de achteruitgang blijven 
voortduren en beschermingsmaatregelen uitblijven.

Categorie ? – Onvoldoende gekend
Soorten, die door een gebrek aan of de aard van de gegevens momenteel niet in één van de bovenstaande Rode 
lijst-categorieën ingedeeld kunnen worden en waarvoor meer onderzoek noodzakelijk is. Dit betekent echter niet 
dat deze soorten niet bedreigd zijn.

Categorie N – Momenteel niet bedreigd
Soorten, die niet aantoonbaar zijn achteruitgegaan of zelfs toegenomen zijn en momenteel niet zeldzaam zijn, of 
soorten die, door het voorkomen in een niet bedreigd habitat, weinig risico lopen om in één van de bovenstaande 
categorieën terecht te komen.
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Bijlage 2: Lijst van waargenomen hogere planten

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Plaats Rode Lijst categorie

Alopecurus pratensis grote vossenstaart

Angelica sylvestris engelortel

Anthoanthum odoratum gewoon reukgras

Blechnum spicant dubbelloof

Cardamine hirsuta kleine veldkers

Cardamine pratensis pinksterbloem

Carex acutiformis moeraszegge

Carex canescens zompzegge

Cerastium glomeratum kluwenhoornbloem

Chelidonium majus stinkende gouwe

Convallaria majalis meiklokje

Cytisus scoparius brem

Deschampsia flexuosa bochtige smele

Dryopteris dilatata brede stekelvaren

Echinochloa crus-galli Europese hanepoot

Epilobium angustifolium gewoon wilgenroosje

Epilobium hirsutum harig wilgenroosje

Epilobium palustre moerasbasterdwederik

Epilobium tetragonum kantige basterdwederik

Epipactis helleborine brede wespenorchis

Equisetum arvense heermoes

Erodium cicutarium gewone reigersbek + duinreigersbek

Festuca arundinacea rietzwenkgras

Filipendula ulmaria moerasspirea

Frangula alnus sporkehout

Galium aparine kleefkruid

Geranium robertianum robertskruid

Geum urbanum geel nagelkruid

Glechoma hederacea hondsdraf

Glyceria declinata getand vlotgras

Gnaphalium uliginosum moerasdroogbloem

Heracleum sphondylium gewone bereklauw

Holcus lanatus gestreepte witbol

Hypericum perforatum sint janskruid

Ilex aquifolium hulst

Juncus acutiflorus veldrus

Juncus bufonius greppelrus

Juncus bulbosus knolrus

Juncus conglomeratus biezenknoppen

Juncus effusus pitrus

Lolium perenne Engels raaigras
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Plaats Rode Lijst categorie

Lotus corniculatus gewone rolklaver

Lychnis flos-cuculi echte koekoeksbloem

Lysimachia vulgaris grote wederik

Matricaria recutita echte kamille

Molinia caerulea pijpenstrootje langs centrale 
greppel

Montia minor klein bronkruid

Myosotis scorpioides moerasvergeet-mij-nietje

Phalaris arundinacea rietgras

Phragmites australis riet

Poa annua straatgras

Polygonum mite zachte duizendknoop

Polygonum persicaria perzikkruid

Potentilla erecta tormentil langs bospaadjes Achteruitgaand

Pteridium aquilinum adelaarsvaren E345C

Ranunculus acris scherpe boterbloem

Ranunculus ficaria speenkruid

Ranunculus repens kruipende boterbloem

Ranunculus sceleratus blaartrekkende boterbloem

Ribes sp. ribes

Rorippa sylvestris akkerkers

Rubus fruticosus gewone braam E340P

Rumex acetosa veldzuring

Rumex crispus krulzuring

Rumex obtusifolius ridderzuring

Scirpus sylvaticus bosbies

Solanum dulcamara bitterzoet

Spergula arvensis gewone spurrie

Stellaria alsine moerasmuur

Stellaria graminea grasmuur

Stellaria media  vogelmuur

Trifolium repens witte klaver

Urtica dioica grote brandnetel

Vaccinium myrtillus blauwe bosbes E340N

Veronica agrestis akkerereprijs

Veronica chamaedrys gewone ereprijs

Vicia cracca vogelwikke

Vicia sativa   smalle wikke s.s.
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Bijlage 3: Lijst van de waargenomen mossen (De soorten aangeduid met een asterisk zijn speci-
fieke soorten aangepast aan voedselarme omstandigheden.) 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Ecologie

Mnium hornum gewoon sterrenmos Typisch bodemmos, komt in grote ho-
eveelheden op de grond voor in bossen, 
greppels, boswallen.

Cephalozia bicuspidata* gewoon maanmos Mijdt voedselrijke omstandigheden bij 
voorkeur op natte/vochtige zand-, leem- 
en veengronden. Vooral in heidevelden 
op venoevers op greppel en slootkanten.

Rhynchostegium confertum boomsnavelmos Vaak op bomen, weinig kieskeurig.

Orthodontium lineare* geelsteeltje Voorkeur voor zure boomvoeten, koloni-
seert stambasis van dennen, berken en 
eiken in droge tot natte bossen, vooral 
bekend van arme zandgronden en 
duinen.

Dicranella heteromalla* gewoon pluisjesmos Algemeen op droog tot vochtig be-
schaduwd zand, in bossen op arme 
zandgronden.

Polytrichum commune var. Perigonale* gewoon haarmos Typische voor arme en zure grond in 
vochtig tot nat milieu, bekend van natte 
heide, moerassen en venoevers

Tetraphus pellucida* viertandmos Is een echte bosmos in allerlei bossen 
op arme zandgrond voorkeur voor dood 
hout en boomstronken.

Calypogeia fissa* moerasbuidelmos Algemeen op beschaduwde vochtige tot 
natte zand-, leem- en veenbodems. 

Campylopus pyriformis* breekblaadje syn. gewoon kronkelsteel-
tje

Algemeen in bossen op arme zandgrond, 
in heidevelden, op bospaden, langs 
greppelkanten en venoevers. Buiten 
de zandgebieden nauwelijks terug te 
vinden

Hypnum jutlandicum* heideklauwtjesmos Beperkt zich tot voedselarm en zuur 
milieu. Bij voorkeur in heidevelden en 
bossen op zandgrond, op verdroogd 
veen en langs bospaden tussen gras 
gebonden aan zandstreken

Sphagnum palustre gewoon veenmos Voorkeur voor broekbossen in minder 
maten in greppels van naald- en loof-
bossen en in moerassen.

Lepidozia reptans* neptunusmos Plaatselijk algemeen op zure zandgron-
den, bij voorkeur op rottend hout in 
vochtige oude loof- en naaldbossen. In 
greppelkanten en boomvoeten.

Sphagnum fimbriatum gewimperd veenmos Voorkeur voor broekbossen in minder 
maten in greppels van naald- en loof-
bossen en in moerassen.

Hypnum cupressiforme gesnaveld klauwtjesmos Een van de meest algemene mossen, 
stelt weinig eisen.

Orthotrichum anomalum gesteelde haarmuts Op zonnig tot licht beschaduwd kalkhou-
dend gesteente.
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Ecologie

Pseudotaxiphyllum elegans* gewoon pronkmos Bekende soort van bossen op lemige tot 
zandige gronden, voorkeur voor boswal-
len, greppelwanden en stamvoeten, 
altijd op kale grond. Niet bestand tegen 
bladval, groeit optimaal langs steile 
hellingen waar geen bladeren blijven 
liggen.

Campylopus introflexus* grijs kronkelsteeltje Algemeen op zand, komt veelvuldig voor 
in duinen en binnenlandse stuifzanden.

Dicranum scoparium* gewoon gaffeltandmos Een van de bekendste soorten op zand-
gronden, zuurminnend. In zowel droge 
als natte heide, in de duinen en op veen.

Bijlage 4: Lijst van de waargenomen zwammen

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Ecologie Status 

Apiocrea chrysosperma goudschimmel parasiet op russula's en 
boleten

matig algemeen

Calocera viscosa kleverig koraalzwammetje saprofiet op naaldhout algemeen

Ceratiomyxa fruticulosa gewoon ijsvingertje slijmzwam

Chalciporus piperatus peperboleet mycorrhizasymbiont loof- en 
naaldbos

algemeen

Chondrostereum purpureum paarse korstzwam saprofiet op loofhout zeer algemeen

Claviceps microcephala pijpenstrootjemoederkoren parasiet van graszaden (pi-
jpenstrootje)

algemeen

Clitocybe albofragrans witte anijstrechterzwam saprofiet op bladstrooisel zeldzaam

Clitocybe candicans kleine bostrechterzwam saprofiet op bladeren en 
naalden

zeer algemeen

Clitocybe nebularis nevelzwam saprofiet op bladeren en 
naalden

zeer algemeen

Cortinarius uliginosus koperrode gordijnzwam symbiont bij wilg zeldzaam

Dacrymyces stillatus oranje druppelzwam saprofiet op dood hout zeer algemeen

Daedaleopsis  confragosa roodporiehoutzwam parasiet en saprofiet op 
loofhout

zeer algemeen

Diatrype disciformis hoekig schorsschijfje saprofiet van twijgen, takken 
van beuk

zeer algemeen

Diatrype stigma korstvormig schorsschijfje saprofiet van twijgen, takken 
van beuk en eik

zeer algemeen

Geastrum triplex gekraagde aardster bodembewonende saprofiet zeldzaam

Gymnopilus penetrans dennenvlamhoed saprofiet op takken van loof- 
en naaldhout

zeer algemeen

Gymnopus dryophilus gewoon eikenbladzwammetje saprofiet op strooisel van loof- 
en naaldhout

zeer algemeen

Gymnopus peronatus scherpe collybia saprofiet op strooisel van loof- 
en naaldhout

zeer algemeen

Heterobasidion annosum dennenmoorder parasiet op naaldbomen zeer algemeen

Hygrophoropsis aurantiaca valse hanenkam bodemsaprofiet algemeen
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Hyphodontia radula valse tandzwam saprofiet op loofhout zeer algemeen

Hypholoma elongatum bleke moeraszwavelkop saprofiet op vochtige plaatsen zeldzaam

Hypholoma fasciculare var.
fasciculare

gewone zwavelkop saprofiet op stronken van 
loof- en naaldhout

zeer algemeen

Laccaria amethystina rodekoolzwam mycorrhiza met loof- en 
naaldbomen

zeer algemeen

Laccaria laccata var. pallidi-
folia

gewone fopzwam mycorrhiza met loofbomen zeer algemeen

Laccaria tortilis gekroesde fopzwam mycorrhiza met loofbomen en 
struiken

zeer algemeen

Lacrymaria lacrymabunda tranende franjehoed saprofiet op de bodem zeer algemeen

Lactarius hepaticus levermelkzwam mycorrhiza met naaldbomen algemeen

Lactarius quietus kaneelkleurige melkzwam ectomycorrhizavormend met 
eik

algemeen

Leccinum scabrum var.
scabrum

gewone berkenboleet symbiont met berk zeer algemeen

Macrolepiota rhacodes knolparasolzwam bodemsaprofiet zeer algemeen

Meruliopsis corium papierzwammetje saprofiet op loofhout zeer algemeen

Mycena aetites grijsbruine grasmycena saprofiet in grasland matig algemeen

Mycena galericulata helmmycena saprofiet op verterend hout zeer algemeen

Mycena galopus var. galopus melksteelmycena saprofiet op hout en strooisen zeer algemeen

Nectria episphaeria kogelmeniezwammetje parasiet op korstvormig 
schorsschijfje

zeer algemeen

Panellus mitis dennenschelpzwam saprofiet op twijgen en takken 
van naaldhout

matig algemeen

Paxillus involotus gewone krulzwam mycorrhizasypbiont met loof- 
en naaldhout

zeer algemeen

Peniophora quercina paarse eikenkorstzwam saprofiet op (meestal) eik zeer algemeen

Phlebia radiata oranje aderzwam saprofiet op loofhout zeer algemeen

Piptoporus betulinus berkenzwam parasiet algemeen

Pluteus cervinus gewone hertenzwam saprofiet op hout zeer algemeen

Polydesmia pruinosa kernzwamknopje saprofiet op oude kernzwam-
men

zeer algemeen

Rhodocollybia maculata roestvlekkenzwam saprofiet op strooisel van loof- 
en naaldhout

zeer algemeen

Rickenella fibula oranjegeel trechtertje saprofiet tussen mos zeer algemeen

Russula betularum roze berkenrussula mycorrhiza met berk, soms 
met naaldhout

zeer algemeen

Russula silvestris loofbosbraakrussula mycorrhiza met meestal eik algemeen

Russula ochroleuca geelwitte russula mycorrhiza met loof- en 
naaldbomen, op voedselarme 
zanderige grond

zeer algemeen

Russula velenovskyi schotelrussula mycorrhiza met berk en beuk zeer algemeen

Scleroderma citrinum gele aardappelbovist symbiont met loof- en naald-
bomen

zeer algemeen

Stereum rugosum gerimpelde korstzwam saprofiet op  loofhout zeer algemeen

Stereum subtomentosum waaierkorstzwam saprofiet op loofhout zeer algemeen
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Strobilurus tenacellus bittere dennenkegelzwam saprofiet matig algemeen

Trametes multicolor gezoneerd elfenbankje saprofiet op loofhout zeer algemeen

Tremella mesenterica gele trilzwam parasiet op schorszwammen zeer algemeen

Trichaptum abietinum paarse dennezwam saprofiet op naaldhout algemeen

Tricholomopsis rutilans koningsmantel saprofiet op naaldhout, arme 
grond

zeer algemeen

Trochila craterium klimopdekselbekertje saprofiet op bladeren van 
klimop

zeer algemeen

Tubaria sp. donsvoetje (soort onzeker)

Xerocomus badius kastanjeboleet symbiont met loof- en naald-
bomen

zeer algemeen

Bijlage 5: Lijst van de waargenomen loopkevers

Wetenschappelijke naam Rode Lijst categorie

Acupalpus flavicollis

Agonum muelleri

Agonum sexpunctatum

Amara similata

Anisodactilus binotatus

Carabus granulatus

Carabus nemoralis

Elaphrus cupreus

Harpalus latus

Leistus fulvibarbis

Leistus spinibarbis Kwetsbaar

Loricera pilicornis

Nebria brevicollis

Notiophilus biguttatus

Notiophilus palustris

Notiophilus rufipes

Notiophilus substriatus

Pterostichus cupreus

Pterostichus niger

Pterostichus nigrita

Pterostichus oblongopunctatus

Pterostichus quadrifoveolatus

Pterostichus versicolor

Stomis pumicatus

Dyschirius sp.
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Bijlage 6: Lijst van de waargenomen spinnen

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode Lijst categorie

Agelena labyrinthica gewone doolhofspin

Agroeca brunnea grote lantaarnspin

Argiope bruennichi wespspin Wettelijk beschermd

Atypus affinis gewone mijnspin Wettelijk beschermd

Cyclosa conica gewone knobbelspin

Ero furcata gevorkte spinneneter

Ozyptila praticola gewone bodemkrabspin

Pardosa prativaga oeverwolfspin Kwetsbaar

Pirata hygrophilus bospiraat

Tegenaria picta spiraaltrechterspin

Trochosa terricola gewone nachtwolfspin

Zelotes apricorum graskampoot

Pisaura mirabilis kraamwebspin

Tetragnatha extensa gewone strekspin

Clubiona terrestris gewone zakspin

Meta segmentata herfstspin

Zora spinimana gewone stekelpoot

Bijlage 7: Lijst van de waargenomen nachtvlinders

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Status

Apoda limacodes slakrups

Biston strataria vroege spanner 

Bupalus piniaria dennenspanner

Cabera exanthemata bruine grijsbandspanner 

Cabera pusaria witte grijsbandspanner 

Calliteara pudibunda meriansborstel

Campaea margaritata appeltak 

Camptogramma bilineata gestreepte goudspanner

Charanyca tridrammica drielijnuil 

Chloroclystis v-ata v-dwergspanner

Clostera anachoreta kleine wapendrager niet zo gewoon

Colocasia coryli hazelaaruil 

Colostygia pectinaria kleine groenbandspanner

Conistra vaccinii bosbesuil 

Cyclophora punctaria gestippelde oogspanner 

Dypterygia scabriuscula vogelwiekje 

Ecliptopera silaceata marmerspanner 

Ectropis crepuscularia gewone spikkelspanner 

Eilema depressa naaldboombeertje niet zo gewoon
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Status

Eilema sororcula geel beertje 

Eurrhypara hortulata bonte brandnetelmot 

Euthrix potatoria rietvink

Hemithea aestivaria kleine zomervlinder

Hypena proboscidalis bruine snuituil 

Hypena rostralis hopsnuituil niet zo gewoon

Lomaspilis marginata gerande spanner 

Lomographa bimaculata tweevlekspanner vrij zeldzaam

Lomographa temerata witte schaduwspanner

Macaria liturata gerimpelde spanner

Noctua comes volgeling 

Noctua pronuba huismoeder

Nola confusalis vroeg visstaartje 

Orthosia cerasi tweestreepvoorjaarsuil 

Orthosia cruda kleine voorjaarsuil

Orthosia gothica nunvlinder 

Orthosia incerta variabele voorjaarsuil 

Parectropis similaria witvlekspikkelspanner 

Peridea anceps eikentandvlinder niet zo gewoon

Perigrapha munda dubbelstipvoorjaarsuil 

Perizoma affinitata koekoeksbloemspanner

Phlogophora meticulosa agaatvlinder 

Pilosoma lubricipeda witte tijger 

Pleuroptya ruralis gewone brandnetelmot

Ptilodon capucina kroonvogeltje

Scopula immutata bosspanner

Selenia tetralunaria halvemaanvlinder 

Semioscopis steinkellneriana

Thera obeliscata naaldboomspanner 

Thyatira batis braamvlinder

Trichopteryx carpinata vroege blokspanner 

Xanthorhoe ferrugata vierbandspanner 

Yponomeuta evonymella vogelkersstippelmot
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Bijlage 8: Lijst van de waargenomen broedvogels

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode Lijst categorie

Aegithalos caudatus staartmees

Alopochen aegyptiaca nijlgans

Anas platyrhynchos wilde eend

Buteo buteo buizerd

Carduelis chloris groenvink

Certhia brachydactyla boomkruiper

Columba oenas holenduif

Columba palumbus houtduif

Corvus corone zwarte kraai

Corvus monedula kauw

Cuculus canorus koekoek Achteruitgaand

Cyanistes caeruleus pimpelmees

Dendrocopos major grote bonte specht

Dendrocopos minor kleine bonte specht

Dryocopus martius zwarte specht

Erithacus rubecula roodborst

Fringilla coelebs vink

Gallinula chloropus waterhoen

Garrulus glandarius vlaamse gaai

Lophophanes cristatus kuifmees

Motacilla alba witte kwikstaart

Parus major koolmees

Periparus ater zwarte mees

Phasianus colchicus fazant

Phylloscopus collybita tjiftjaf

Pica pica ekster

Picus viridis groene specht

Poecile palustris glanskop

Prunella modularis heggemus

Regulus regulus goudhaantje

Sitta europaea boomklever

Streptopelia decaocto turkse tortel

Sturnus vulgaris spreeuw

Sylvia atricapilla zwartkop

Sylvia borin tuinfluiter

Sylvia communis grasmus

Troglodytes troglodytes winterkoning

Turdus merula merel

Turdus philomelos zanglijster
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Amphibia amfibieën
Rana temporaria bruine kikker

Mesotriton alpestris alpenwatersalamander Larven in kuilen van 
omwortelde bomen

Coleoptera kevers
Cerambicidae boktorren
Rhagium inquisitor grijze ribbelboktor of 

gewone dennenboktor

Rutpela maculata gevlekte smalbok

Stenurella melanura zwartstreepsmalbok Vooral op zandgronden

Pogonocherus hispidulus getand mantelbaardbokje Brede biotoopkeuze maar toch 
grotendeels beperkt tot de 
zandgronden.

Arhopalus rusticus halsgroefboktor In naaldbossen, vrij algemeen  

Chrysomelidae haantjes
Chrysomela vigintipunctata twintigstippelig wilgen-

haantje

Coccinelidae lieveheersbeestjes
Propylea quatuordecimpunc-
tata

veertienstippelig lieve-
heersbeestje 

Anatis ocellata oogvleklieveheersbeestje

Halyzia sedecimguttata meeldauwlieveheers-
beestje 

Harmonia axyridis veelkleurig Aziatisch lieve-
heersbeestje 

Elateridae kniptorren
Ampedus sanguineus bloedrode dennenkniptor Staat dikwijls genoteerd als 

bedreigd

Ampedus balteatus dennenkniptor

Ampedus sanguinolentus

Ampedus nigrinus

Lampyridae glimwormen
Lampyris noctiluca gewone of grote glim-

worm

Silphidae aaskevers
Phosphuga atrata slakkenaaskever

Nicrophorus vespilloides gewone doodgraver

Silpha tristis

Lagriidae wolkevers

Lagria hirta wolkever

Diptera vliegen en muggen
Syrphidae zweefvliegen

Bijlage 9: Lijst van bijkomende waarnemingen
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Volucella bombylans hommelzweefvlieg

Volucella pellucens ivoorzweefvlieg

Hymenoptera vliesvleugeligen
Formicidae mieren
Formica fusca grauwzwarte mier

Leptothorax sp.

Apidae bijen
Bombus pratorum weidehommel

Bombus pascuorum akkerhommel

lepidoptera vlinders
Polyommatus icarus icarusblauwtje grote wei (E345B)

Pararge aegeria bont zandoogje grote wei (E345B)

Orthoptera sprinkhanen
Acrididae veldsprinkhanen
Chorthippus parallelus krasser open grassige plaatsen

Glyptobothrus biguttulus ratelaar grote wei (E345B)

Chortippus brunneus bruine sprinkhaan open grassige plaatsen

Tettigoniidae sabelsprinkhanen
Pholidoptera griseoaptera bramensprinkhaan Overal in struiken 

langs open plaatsen

Tettigonia viridissima grote groene sabel-
sprinkhaan

open grassige plaatsen

Conocephalus dorsalis gewoon spitskopje open grassige plaatsen

Tetrigidae doornsprinkhanen
Tetrix spp. open grassige plaatsen zeker 2 soorten, niet gedeter-

mineerd


