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Zaterdag 17 APRIL 2010 van 9.00 u tot 12.00 u                            

GEBIED: DE KWACHT TE MEERHOUT UURHOK LOCATIE:  C6 41 42  

AANWEZIGEN: Jan Mangelschots, Martin Geboers, André Vanhoof, Gusta Mentens, Gaston Dams, Staf van Reet, Allen Philips, Mil 

Lathouders,  Frans Michiels, Luc Vandenbergh, Dirk Potters en Frie Stessens, Paul Wouters en Marianne Horemans. 

WEER: Na een koude nacht van -2°C,  warmde een stralende zon aan de open hemel de temperatuur al snel op naar 17°C in de schaduw. 

LIGGING VIA GOOGLE MAPS 

 

MONITORINGTYPE: natte hooilanden en moerassen van voedselarme en/of basenrijke gronden 

ABIOTIEK: op beide percelen is ijzerhoudend kwelwater aanwezig 

            

Beide percelen zijn gelegen tussen 

weilanden, akkers en percelen 

dennenbos. In het Noorden is er een 

hogere droge duinenrug begroeid met 

dennen die perceel 1 begrensd. In het 

uiterste Zuid-westen van perceel 2 is er 

eveneens een hogere droge duinenrug 

begroeid met dennen. Het centrale deel 

van perceel 1 en 2 is lager gelegen in 

een duinpan. Op beide percelen is er 

ijzerhoudend kwelwater aanwezig wat 

voor de planten steeds bevoorrading van 

water met een specifieke chemische 

samenstelling betekent. Afhankelijk van 

de oorsprong en de doorstroomde 

aardlagen heeft elke kwelstroom zijn 

eigen typische chemische samenstelling. 
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BEHEER: 

Perceel 1: hier werden in augustus 2008 grote herinrichtingswerken gedaan om zoveel mogelijk het vroegere reliëf en natuurlijke toestand te 

herstellen. Beheer: perceel zal op regelmatige tijdstippen gefaseerd gemaaid worden afgewisseld met extensieve begrazing. 

Perceel 2: dit perceel wordt op regelmatige tijdstippen gefaseerd gemaaid afgewisseld met extensieve begrazing. 

DOELSTELLINGEN: aangezien alle gewenste doelsoorten (holpijp, waterdrieblad, wateraardbei, dotterbloem, etc) nog aanwezig zijn in perceel 

2, hopen we door de herinrichtingswerken deze soorten ook op perceel 1 te bekomen en met het toegepaste beheer minstens mogelijk te laten 

uitbreiden.  

ABUNDANTIE VOLGENS TANSLY SCHOOL: 

- d = dominant, overheersend. Men kan de dominerende soorten in verschillende vegetatielagen vinden  

- a = abundant veel tot uitbundig aanwezig  

- f = frekwent regelmatig te vinden 

- o = occasioneel hier en daar ; 21-30 exx in de opname 

- z = zeldzaam 3 -20 exx in de opname of r: van het Eng.: rare.  

- s = sporadisch, zeer zeldzaam, (1-2  exx in de opname) 

nota: i)  Wanneer 2-3 soorten samen domineren komt c (co-) voor de letter d. 

 ii)  Wanneer plaatselijk dominante of abundante of frekwente soorten zijn vastgesteld gaat de letter l (=lokaal) vooraf, ld, la ..... 

 iii) Naargelang het verspreidingspatroon kan worden gecodeerd: 

  - frekwent tot abundant (f/a) 

  - okkasioneel tot frekwent (o/f) enz. 

 

WATERNIVEAU EN BEOORDELING 

De waterhoogte wordt van bovenkant peilstok naar het 

waterniveau gemeten, bovenkant peilstok = 18 cm 

De PH werd aan de peilstok gemeten en bedroeg 6.56,  de 

watertemperatuur 10.1 °C. 

Het water was roestkleurig door ijzerrijk kwelwater. 
 



 

ECOLOGISCHE WERKGROEP MEANDERLAND Pagina 3 
 

AANGETROFFEN SOORTEN:  perceel 1 

                                   
voorste deel perceel 1 foto 11 april 2009          achterste deel perceel 1 foto 11 april 2009   

                                   
voorste deel perceel 1 foto 17 april 2010      achterste deel perceel 1 foto 17 april 2010 
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Planten 

                                                       
Foto: Paarse dovenetel    Doorsnede: Bevruchting fase 1     Doorsnede: Bevruchting fase 2 

De Paarse dovenetel (Lamium purpureum) is als plant uit de familie van de lipbloemigen een mooi voorbeeld hoe de bloem speciaal aangepast is 

om bestuiving door insecten te laten plaatsvinden. Als vroegbloeier is hij zeer geliefd bij hommelkoninginnen en solitaire bijen die de onderlip 

als landingsbaan gebruiken. Bij de paarse dovenetel zit de nectar minder diep dan bij de andere dovenetelsoorten waardoor ook bijen met kortere 

tong tot bij de nectar kunnen komen. Om bij de nectar te komen duwen de bijen tegen de rijpe meeldraden waardoor er stuifmeel op hun rug 

blijft kleven (zie fase 1). Wanneer de rijpe meeldraden hun stuifmeer hebben afgegeven zullen ze verschrompelen. Vervolgens zal de stempel 

rijpen (zie fase 2) en bevrucht kunnen worden door het stuifmeel op de rug van de bij die net een andere plant bezocht heeft. Hierdoor zal de 

bloem zichzelf niet bevruchten maar aan kruisbestuiving doen. Zelfs als de bloemen afvallen produceren ze nog een beetje nectar om mieren te 

lokken. Vervolgens worden zaadjes (nootjes) door de mieren meegenomen en van het olierijk aanhangsel ontdaan (mierenbroodje), op deze 

manier worden de zaadjes verder verspreidt.         

WETENSCHAPPELIJKE 

NAAM 

NEDERLANDSE NAAM ABUNDANTIE 

TANSLEY 

SCHAAL 

OPMERKINGEN 

Agrostis canina Moerasstruisgras lf  

Agrostis stolonifera Fioringras lo  

Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbree z  

Alnus glutinosa Zwarte Els lf opslag en rand 

Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras lo  

Callitriche platycarpa Gewoon sterrekroos lo  

Caltha palustris Dotterbloem lf  

Cardamine hirsuta Kleine veldkers z  
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Cardamine pratensis Pinksterbloem f  

Carex nigra Zwarte zegge o  

Carex rostrata Snavelzegge lf  

Carex x prolixa Scherpe x stijve zegge lf  

Cerastium fontanum Gewone hoornbloem z  

Cirsium palustre Kale jonker o  

Comarum palustre Wateraardbei lo Doelsoort, momenteel niet bedreigd 

Cytisus scoparius Brem s randvegetatie 

Equisetum fluviatile Holpijp lo doelsoort, momenteel niet bedreigd 

Glyceria fluitans Mannagras la  

Holcus lanatus Gestreepte Witbol f  

Hottonia palustris Waterviolier s doelsoort, momenteel niet bedreigd 

Hydrocotyle vulgaris Waternavel lo  

Juncus acutiflorus Veldrus lf  

Juncus articulatus Zomprus F  

Juncus bulbosus Knolrus la  

Juncus effusus Pitrus la/ld  

Lamium purpureum Paarse dovenetel z  

Lonicera periclymenum Wilde Kamperfoelie s  

Lotus pedunculatus Moerasrolklaver f  

Luzula campestris Gewone veldbies lo  

Luzula multiflora Veelbloemige veldbies s  

Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem o Nog niet in bloei doelsoort 

Lysimachia vulgaris Grote wederik lo  

Molinia caerulea Pijpenstrootje lo Randvegetatie aan wegkant perceel 

Peucedanum palustre Melkeppe o  

Poa annua Straatgras z  

Potamogeton polygonifolius Duizendknoopfonteinkruid s  

Ranunculus flammula Egelboterbloem lf  

Ranunculus repens Kruipende boterbloem f  

Rhamnus frangula Sporkenhout s  

Rubus fruticosus Braam s  

Rumex acetosa Veldzuring f  

Rumex obtusifolius Ridderzuring lo  
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Sagina procumbens Liggende vetmuur o  

Salix cinerea Grauwe wilg lf  

Solanum dulcamara Bitterzoet z  

Sparganium erectum Grote egelskop la  

Stellaria alsine Moerasmuur lo  

Stellaria media Vogelmuur lf Randvegetatie 

Taraxacum officinale Paardenbloem lo  

Urtica dioica Grote brandnetel lf  

Mossen 

WETENSCHAPPELIJKE 

NAAM 

NEDERLANDSE NAAM ABUNDANTIE 

TANSLEY 

SCHAAL 

OPMERKINGEN 

Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos f  

Calliergonella cuspidata Gewoon puntmos f  

Galliergon cordifolium Hartbladig puntmos f  

Marchantia polymorpha Parapluutjesmos z  

Orthotrichum affine Gewone haarmuts lo op grauwe wilg 

Orthotrichum diaphanum Grijze haarmuts lo op grauwe wilg 

Rhytidiadelphus squarrosus Gewoon haakmos f  

Ulota bruchii Knotskroesmos lo op grauwe wilg 

Physcomtrium pyriforme Gewoon knikkertjesmos lf  

Door hun relatief eenvoudige bouw en aanpassingen komen vele mossen als pioniers voor in onze landschappen. Dankzij hun bijdrage in de 

humusvorming maken zij een aantal milieus geschikt voor andere soorten en vaatplanten. Mossen leveren de nodige bescherming voor allerlei 

kleine insecten. Bodemgroeiende soorten mossen helpen als bescherming tegen erosie. Zij hebben ook de eigenschap om een grote hoeveelheid 

water vast te houden en hierdoor als waterreservoir te dienen voor andere planten en ook voor dieren.  

 

Foto: Gewoon knikkertjesmos (Physcomtrium pyriforme) 

Gewoon knikkertjesmos kan talrijk voorkomen langs sloten, venoevers en en andere plaatsen waar 

kale grond beschikbaar is. Dit mosje is een winterpionier die in het najaar tot ontwikkeling komt, in 

het voorjaar rijkelijk sprorenkapsels vormt en voor de zomer afsterft. Gewoon knikkertjesmos is een 

topkapselmos en de sporenkapsels vallen op door hun felgroene kleur. Ze zijn peervorming tot 

bolrond. Het huikje is kapvormig en heeft drie slippen, het peristoom ontbreekt. Elk soort mos heeft 

zijn eigen vorm sporenkapsels.  
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Perceel 2 

                                                  
voorste deel perceel 2 foto 11 april 2009        achterste deel perceel 2 foto 11 april 2009  

               
voorste deel perceel 2 foto 17 april 2010         achterste deel perceel 2 foto 17 april 2010      
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Planten 

               

WETENSCHAPPELIJKE 

NAAM 

NEDERLANDSE NAAM ABUNDANTIE 

TANSLEY 

SCHAAL 

OPMERKINGEN 

Agrostis canina Moerasstruisgras ld  

Alnus glutinosa Zwarte Els la bomen + opslag 

Betula pendula Ruwe berk lo  

Betula pubescens Zachte berk s  

Caltha palustris L. Gewone dotterbloem lo doelsoort, momenteel niet bedreigd 

Cardamine pratensis Pinksterbloem f doelsoort, momenteel niet bedreigd 

Carex disticha Tweerijige zegge z  

Carex elongata Elzenzegge z  

Carex nigra Gewone zegge (zwarte zegge) lf  

Carex rostrata Snavelzegge o  

Carex vesicaria Blaaszegge z  

Carex x prolixa Scherpe x stijve zegge la  

Cirsium palustre Kale jonker f  

Foto: Zwarte zegge (Carex nigra) 

Deze vroegbloeiende zegge kan nogal variabel in hoogte zijn, het waterniveau kan hierin een belangrijke 

rol spelen. Zo kan zwarte zegge op drogere plaatsen nauwelijks een decimeter hoog worden terwijl op 

natte plaatsen vlot een hoogte van een halve meter gehaald wordt. Aan de wortelstokken ontspringen 

verschillende bloeistengels en niet-bloeiende scheuten. De onderste scheden zijn bruin tot roodachtig, de 

bladtop reikt niet tot aan de top van de bloeiwijze. De bloeiwijze bestaat uit een mannelijke topaar, soms 

kan een tweede kleinere mannelijke of gemengde aar aanwezig zijn. De twee of meer vrouwelijke aren 

hebben tweestempelige bloemen. De urntjes zijn eirond en tot drie millimeter lang. Deze zegge komt vrij 

algemeen voor op natte, zure en voedselarme bodems. Zwarte zegge vormt wel eens bastaarden met 

verwante soorten zoals stijve, scherpe en drienervige zeggen. Komt daar nog eens bij dat hybride soorten 

soms nog vruchtbaar zijn en terug kruisen met ondersoorten wat derterminatie moeilijk maakt. Zwarte 

zegge behoort tot de cypergrassenfamilie.  Zeggen zijn overblijvende, op grassen lijkende planten met 

een polvormende of kruipende wortelstok.  De stengels van zeggen kunnen driekantig zijn, afgerond 

driekantig, scherp driekantig of bijna rond. Bij de meeste zeggen komen eerst de mannelijke bloemen in 

bloei en pas als deze hun stuimeel grotendeels verspreiden, begint de meestal langer durende bloei van 

de vrouwelijke bloemaren.  
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Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren z  

Dryopteris dilatata Brede stekelvaren z  

Equisetum fluviatile Holpijp lf doelsoort, momenteel niet bedreigd 

Eriophorum angustifolium Veenpluis z  

Frangula alnus Sporkehout z  

Glyceria fluitans Mannagras la  

Holcus lanatus Gestreepte witbol f  

Hydrocotyle vulgaris Waternavel lo  

Juncus acutiflorus Veldrus f  

Juncus articulatus Zomprus F  

Juncus effusus Pitrus ld  

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie z  

Lotus pedunculatus Moerasrolklaver f  

Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem f nog niet in bloei 

Lycopus europaeus Wolfspoot S  

Lysimachia vulgaris Grote wederik o geen duidelijke abundatie wegens nog te klein 

Menyanthes trifoliata Waterdrieblad z   kwetsbare soort achteruitgang tegenover vorig jaar 

Peucedanum palustre Melkeppe f  

Poa annua Straatgras S randvegetatie 

Potentilla palustris Wateraardbei lf  

Ranunculus ficaria Speenkruid z  

Ranunculus flammula Egelboterbloem f  

Ranunculus repens Kruipende boterbloem o  

Rubus fruticosus Braam o  

Rumex acetosa Veldzuring f  

Rumex obtusifolius Ridderzuring lo  

Salix cinerea Grauwe wilg la  

Sambucus nigra Vlier s  

Scirpus sylvaticus Bosbies lf  

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes  lo opslag 

Sparganium erectum Grote egelskop la  

Stellaria alsine Moerasmuur o  

Taraxacum Paardenbloem z  

Urtica dioica Grote brandnetel lo randvegetatie 



 

ECOLOGISCHE WERKGROEP MEANDERLAND Pagina 10 
 

Mossen 

WETENSCHAPPELIJKE 

NAAM 

NEDERLANDSE NAAM ABUNDANTIE 

TANSLEY 

SCHAAL 

OPMERKINGEN 

Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos f  

Galliergon cordifolium Hartbladig puntmos f  

Orthotrichum affine Gewone haarmuts lo op grauwe wilg 

Orthotrichum diaphanum Grijze haarmuts lo op grauwe wilg 

Physcomtrium pyriforme Gewoon knikkertjesmos lf  

Rhytidiadelphus squarrosus Gewoon haakmos la  

Ulota bruchii Knotskroesmos lo op grauwe wilg 

 

Paddenstoelen 

Paddenstoelen en schimmels vormen een onmisbare schakel bij de omzetting en afbraak van organische reststoffen. Ze kunnen ook zware 

metalen opnemen en opslaan. Verder zijn ze gevoelig voor verstoringen en verschuivingen in ecosystemen van planten. Ze spelen eveneens een 

belangrijke rol in de natuurlijke processen van water- en voedselopname en voedseltransport van planten. 

 

 

 

Foto: Oranje borstelbekertje (Cheilymenia fimicola) 

Het Oranje borstelbekertje behoort tot de Zakjeszwammen of ascomyceten. Het komt algemeen voor 

op koemest in graslanden van het voorjaar tot de herfst. Dit zwammetje is schijf- tot schotelvormig en 

heeft een doorsnede van tussen de 2 en 6 mm. De binnenzijde van het Oranje borstelbekertje is oranje 

en de rand is bekleed met lichte haren. Er zijn nog enkele andere soorten die er op lijken doch deze 

hebben donkere haren aan de rand of de haren ontbreken. In Nederland komen er 14 soorten van het 

geslacht Cheilymenia voor. De meeste zakjeszwammen hebben eenvoudige schijf-, schotel-, kom- of 

bekervormige vruchtlichamen met of zonder steel. 
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Vlinders    

 

 
 

WETENSCHAPPELIJKE 

NAAM 

NEDERLANDSE NAAM AANTAL EXEMPLAREN OPMERKINGEN 

Anthocharis cardamines Oranjetipje 8  

Pararge aegeria Bont zandoogje 1  

Inachis io Dagpauwoog 1  

Gonepteryx rhamni Citroenvlinder 4  

Pieris brassicae Groot koolwitje 1  

Polygonia c-album Gehakkelde aurelia 1  

 

Schietmot of kokerjuffer 

Binnen de biologische waterkwaliteitsbeoordeling worden de kokerjuffers beschouwd als een kenmerk voor niet verontreinigde of slechts licht 

belaste systemen. Bij een achteruitgang van de waterkwaliteit en biotoopvernietiging verdwijnen deze soorten zeer snel. 

Foto: Oranjetipje (Anthocharis cardamines) 

Naargelang de temperatuur tijdens de excursie toenam, steeg ook het aantal waarnemingen van het 

oranjetipje. Dit vlindertje vliegt vanaf half maart tot midden juni, de soort overwinterd als pop en vliegt 

slechts in één generatie. Alleen het mannetje beschikt over de kleurrijke oranje tipjes aan de vleugels 

maar beide geslachten hebben een geelgroen gemarmerde ondervleugel, daarom werden ze vroeger ook 

wel eens perterselie-vlindertje genoemd. Het vrouwtje kiest zorgvuldig haar waardplanten uit, look-

zonder-look en pinksterbloemen worden het vaakst gebruikt. Zelden vind je meerdere eitjes op één 

waardplant, op die manier hebben de rupsen de hauwen en bloempjes voor zich alleen. Bovendien 

biedt het solitaire bestaan van de rups nog meer overlevingskansen vermits kanibalisme onder 

rivaliserende rupsen voorkomt. De vlinder houdt vooral van vochtige gebieden en heeft een voorkeur 

voor natte hooilanden met houtkanten. Intensieve veeteeld, verdroging van hooilanden en 

overbemesting zijn de belangrijkste oorzaken van achteruitgang. 
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Spinnen 

Spinnen behoren tot de geleedpotigen en hebben voornamelijk insecten als voedsel. Hierdoor spelen spinnen een belangrijke rol bij het 

bedwingen van populatie-explosies van allerlei insecten en ongewervelden. Als er in het jaar veel voedsel voorhanden is leggen spinnen meer 

eitjes. 

           

Foto: Brede wielwebspin juveniel (Agalenatea redii) 

De Brede wielwebspin heeft minder kleurvariatie dan de Viervlekwielwebspin maar heeft toch 

een variabele tekening op het achterlijf die soms zelfs ontbreekt. Een belangrijk 

determinatiekenmerk van deze soort is het brede achterlijf dat vooral bij de vrouwtjes opvallend 

breed is. Haar schuilplaats is een open komvormig spinsel dat zij maakt aan de rand van haar 

wielvormig web. Hierin gaat zij open en bloot zitten en rekent volledig op haar camouflage tegen 

predatie. Als biotoop verkiest de Brede Wielwebspin warme, open en zonnige plaatsen. Deze 

soort weeft haar web op ongeveer 1 meter boven de grond in de plantengroei. Ze komt algemeen 

voor maar men zal ze nooit met veel exemplaren tegelijk aantreffen. De grootste vijand voor de 

spinnen in de gematigde streken is het klimaat. Spinnen hebben vooral te lijden van droogte en 

zware regenval. Ook veel vogels hebben spinnen op het menu staan. Verder worden ze bejaagd 

door parasitaire wespen en mieren. Het vrouwtje van de Brede wielwebspin wordt tussen 5,5 en 

8 mm en het mannetje tussen 3,5 en 5,5 mm groot. 

Foto: Phryganea grandis 

Deze schietmot behoort tot de grootste uit zijn familie (Trichoptera) die in België 

en Nederland voorkomt (lengte 15-21 mm). Phryganea grandis vliegt van april tot 

in augustus. Schietmotten vouwen in rust hun vleugels dakvormig over het 

achterlijf. Zoals de meeste larven van schietmotten leeft deze in stilstaand, 

langzaam stromend water zelfs in laaglandrivieren met veel watervegetatie. 

Schietmotten worden ook wel Kokerjuffers genoemd omdat de larve een 

beschermende koker maakt van planten, steentjes, zandkorrels, enz. om in te 

schuilen en om zuurstofrijk water rond te pompen. De vorm van de kokers is vaak 

specifiek voor de verschillende groepen. Deze koker heeft als voornaamste functie 

het weke lichaam te beschermen tegen predatie. Een grote groep kokerjuffers 

maakt helemaal geen koker maar een soort spinsel of netje tussen waterplanten en 

stenen. Volwassen schietmotten voeden zich zelden, sommigen voeden zich enkel 

met wat nectar van planten langs de waterkant. De antennen zijn vaak net zo lang 

als de voorvleugels en soms zelfs langer. In rust worden ze recht naar voren 

gehouden. 
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WETENSCHAPPELIJKE 

NAAM 

NEDERLANDSE NAAM AANTAL EXEMPLAREN OPMERKINGEN 

Pardosa specimen wolfspin specimen tientallen exemplaren  

Larinioides cornutus Rietkruisspin in beide percelen enkele ex.  

Agalenatea redii Brede wielwebspin 1   

Pisaura mirabilis Kraamwebspin  10-tal in beide percelen ook Grote wolfspin genoemd 

Antistea elegans Moeraskamstaartje 1  

Theridion varians Gewoon visgraatje 1 juveniel  

 

Bijen en hommels 

Bijen behoren tot de grote insectenorde van de Vliesvleugeligen (Hymenoptera). In België voeden alle bijen zich met nectar en stuifmeel van 

bloemen. De meeste bijen leven solitair. Bijen verzamelen de nectar in de keel en het stuifmeel aan de poten of aan de buiksluier. Vrouwtjes 

solitaire bijen hebben een angel doch zullen hem zelden gebruiken omdat ze alleen leven, in veel gevallen is de angel zelfs onvoldoende 

ontwikkeld om te ermee te steken. Mannetjes bijen hebben geen angel.  Alle insecten vormen een belangrijk onderdeel voor het biologisch 

evenwicht. Voor tal van diersoorten dienen ze als voedselbron en als bestuivers van veel planten en fruitbomen zijn ze van levensbelang voor het 

voortbestaan. In Vlaanderen komen een 350-tal soorten bijen voor waarvan de honingbij er maar één is. Enkel de honingbij leeft in een kolonie 

met een koningin aan het hoofd, alle andere bijen leven solitair. Bijen zijn er van het vroege voorjaar tot in het najaar. Driekwart van de solitaire 

bijen maken hun nest in de grond op vegetatieloze stukjes bodem, op de heide, langs zandpaden, in je tuin enz. Een 53 soorten maken hun nest in 

holle plantenstengels. Door de toenemende versnippering van het landschap en de veel te nette tuinen zijn er steeds minder geschikte plaatsen 

voor wilde bijen om te leven. Bijen verplaatsen zich vaak niet over grote afstanden. Een beetje variatie in het landschap en enkele warme hoekjes 

met geschikte nest- en voedselplaatsen is wat bijen nodig hebben. 

 

  

Foto: Grijze zandbij (Andrena vaga) De Grijze zandbij is fors gebouwd (13-15 mm) en heeft een 

zilvergrijze beharing op haar borststuk. Het achterlijf is vrijwel kaal en zwartglanzend. De 

mannetjes zijn duidelijk kleiner en hebben een witte "snor". Grijze zandbijen zijn pioniers en 

geschikte plaatsen zijn snel bewoond. Vanaf begin maart kan de Grijze zandbij al worden 

waargenomen tot ongeveer half mei. De wilgen waar ze hun stuifmeel halen moeten binnen een 

straal van ongeveer 250 tot 300 meter van de nestplaats staan. De nestgang wordt loodrecht naar 

beneden gegraven van tenminste 25 tot wel 50 cm diep met aan het einde vertakt in zijgangen waar 

aan het einde verbrede broedcellen zitten. De larve spint zich in hetzelfde voorjaar in en verpopt 

tijdens de zomer om als volwassen zandbij in haar eigen cocon te overwinteren. De Roodharige 

wespbij (Nomada lathburiana) is een nestparasiet van de Grijze zandbij. De larve van deze wespbij 

komt iets vroeger uit het eitje en eet eerst de larve en dan het voedsel van de Grijze zandbij op. 
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WETENSCHAPPELIJKE 

NAAM 

NEDERLANDSE NAAM AANTAL EXEMPLAREN OPMERKINGEN 

Andrena vaga Grijze zandbij 1  

Andrena clarkella Zwartrosse zandbij 1  

Bombus terrestris Aadhommel 4  

Mieren 

Mieren hebben zich over de gehele wereld verspreid met veel soorten mieren die elk aan hun eigen habitat aangepast zijn. Mieren kwamen 

vroeger veel algemener voor in graslanden dan tegenwoordig. Ze bouwen hun nesten ter bescherming van de kolonie en om een microklimaat te 

scheppen voor hun nageslacht. Mieren leggen er ook voedselvoorraden in aan. Van groot belang voor allerhande insecten (ook voor mieren) is de 

structuur van het grasland. Op plaatsen waar minder intensief wordt begraasd, is het insectenleven rijker dan op plaatsen met intensieve 

begrazing. 

 

Foto: Steekmier specimen met pop (Myrmica specimen) 

De mieren van het geslacht Myrmica vormen gewoonlijk kleine kolonies van een duizend tot 

tweeduizend mieren. Deze mieren jagen bovengronds tussen de planten op vliegen, wantsen, 

spinnen, springstaarten, andere mieren en insecten allerhande. Alle mieren zijn in staat om 

een geurspoor aan te leggen tussen een voedselbron die ze hebben ontdekt en het nest zodat 

ook andere werksters mee kunnen helpen met het binnenhalen van de buit als deze te groot 

is. Mieren verzamelen vaak de door bladluizen uitgescheiden honingdauw vanwege de 

aanwezige suikers. Deze honingdauw bestaat uit plantensappen waaruit de bladluizen 

bepaalde voedingsstoffen hebben onttrokken en enkele uitscheidingsproducten aan 

toegevoegd hebben. De Myrmica soorten zijn te herkennen doordat de achterrand van het 

propodeum (achteraan het borststuk) twee goed ontwikkelde doornen heeft. Hier in "De 

Kwacht" hebben zij een nest gemaakt in een gedroogde koeienvla. 

Foto: Zwartrosse zandbij (Andrena clarkella) 

De Zwartrosse zandbij vliegt rond dezelfde periode als de Grijze zandbij op dezelfde plaatsen. In 

plaats van een grijsbehaard borststuk heeft deze zandbij een donker-rossige beharing. Ook deze 

zandbij maakt haar nest in de grond en verzamelt stuifmeel van wilgen. Bij somber en kil weer 

vliegen de zandbijen niet en blijven stilletjes in hun holletje in het zand. De zandbijen houden van 

zon en warmte. Ze verzamelen stuifmeel en nectar waarmee ze een soort bijenbroodje maken voor 

in hun broedcellen zodat de larven voedsel hebben. Bij nat weer sterven veel bijenlarven door 

schimmels. De Vroege wespbij (Nomada leucophtphalma) is de nestparasiet van de Zwartrosse 

zandbij.  
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Wantsen en Kevers 

  

WETENSCHAPPELIJKE 

NAAM 

NEDERLANDSE NAAM AANTAL EXEMPLAREN OPMERKINGEN 

Elaphrus riparius Gewone Oeverloopkever aan venoever perceel 1 algemene soort 

Elaphrus uligonosus  aan venoever perceel 1  

Elaphrus cupreus Grote oeverloopkever aan venoever perceel 1  

Gerris spec. schaatsenrijder spec. 5  

Corixa spec. Duikerwants spec. 3  

Notonecta spec. Bootsmannetje spec. 1  

Hydroporus planus Waterroofkever 1  

Actenicerus sjaelandicus Actenicerus sjaelandicus 1 kniptor  

Amfibieën en Reptielen 

Amfibieën en Reptielen zijn koudbloedige dieren, die een lichaamstemperatuur hebben die overeenkomt met die van de omgeving. Omdat de 

meeste lichaamsfuncties het beste bij hogere temperaturen worden uitgevoerd, verkiezen reptielen een beschut plekje om in de zon op te warmen. 

Ook kunnen ze warmte opnemen door contact met een verwarmd oppervlak zoals een warme steen of stuk hout. Ze kunnen namelijk zelf geen 

lichaamswarmte aanmaken wat zoogdieren wel kunnen. Amfibieën en Reptielen vervellen met tussenpozen waarbij de oude huid wordt 

afgeworpen en de huid vernieuwd. Gedurende de wintermaanden houden reptielen die in België voorkomen een winterslaap die duurt van 

ongeveer half oktober tot half maart. Gewoonlijk trekken ze zich hiervoor terug in een oud zoogdierhol, onder stronken, onder plantenafval, 

onder takken, grote gras- en zeggenpollen etc. Alle reptielen zijn beschermd zodat ze niet gevangen of gedood mogen worden. 

Foto: Roodbruine goudhaan (Chrysolina staphylaea) 

De kever uit de familie van de bladhaantjes komt algemeen voor van 

maart tot november en soms zelfs tot in december. De kever is zowel 

dag als nacht actief. Deze kever komt voor aan de randen van vochtig 

grasland vooral langs beken en rivieren, in duinen en hoge kwelders 

en in dennenbossen. De Roodbruine goudhaan heeft een levensduur 

van ongeveer 17 maanden. De eieren worden gelegd in het voorjaar en 

de roodgrijze larven verpoppen in de bodem. De soort overwintert als 

adult. Deze kever is tussen de 6 en 9 mm groot. 
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WETENSCHAPPELIJKE 

NAAM 

NEDERLANDSE NAAM AANTAL EXEMPLAREN OPMERKING 

Lacerta vivipara Levendbarende hagedis 1 beschermd 

 Kikkervisjes in verschillende poeltjes  

Pelophylax spec. Groene kikker 1 kwakend 

Rana temporaria Bruine kikker 1  

 

Sprinkhanen 

WETENSCHAPPELIJKE 

NAAM 

NEDERLANDSE NAAM AANTAL EXEMPLAREN OPMERKING 

Tetrix subulata Zeggedoorntje enkele exemplaren op beide percelen  

Tetrix undulata Gewoon doorntje 10  

 

 

 

Foto: Levendbarende hagedis (Lacerta vivipara) 

De Levendbarende hagedis is actief van maart tot oktober. Ze komt vooral voor op vochtige 

heidegebieden. Levendbarende hagedissen kunnen zich heel snel verplaatsen en zijn uitstekende 

klimmers. Ze zoeken vaak een iets hogere plek zoals bijvoorbeeld een boomstronk om te zonnen. 

De hete middagzon wordt echter gemeden. Deze hagedis jaagt vooral op zicht en voedt zich 

voornamelijk met insecten, spinnen en hooiwagens. Ook slakken en wormen zal ze verorberen. 

Hagedissen hebben geen extern maar een inwendig oor en horen zeer slecht. Het mannetje van de 

Levendbarende hagedis heeft een oranje buik en het vrouwtje een gele. Bij het mannetje is de 

tekening op de rug ook veel intenser. Bij gevaar laat deze hagedis zijn staart los. In tegenstelling 

tot wat vaak wordt gedacht, groeit deze staart nooit meer volledig terug aan. De Levenbarende 

hagedis is ovovivipaar wat wil zeggen eierlevendbarend. De eieren komen uit wanneer ze gelegd 

worden of zeer korte tijd erna. In de vrije natuur kan deze soort een leeftijd van 9 jaar bereiken al 

haalt ze gemiddeld slechts 3 tot 4 jaar. De vrouwtjes worden iets ouder dan de mannetjes. 
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Slakken en wormen 

 

 

WETENSCHAPPELIJKE 

NAAM 

NEDERLANDSE NAAM AANTAL EXEMPLAREN OPMERKING 

Galba truncatula Leverbotslak 1  

Lumbricus spec. Regenworm specimen enkele exemplaren onder koeienmest  

Vis 

WETENSCHAPPELIJKE 

NAAM 

NEDERLANDSE NAAM AANTAL EXEMPLAREN OPMERKING 

 kleine visjes 3 maar te klein voor determinatie waarschijnlijk voorntjes 

Vliegen en muggen 

WETENSCHAPPELIJKE 

NAAM 

NEDERLANDSE NAAM AANTAL EXEMPLAREN OPMERKING 

Tipula spec. Langpootmug specimen 2  

Sialis cf. lutaria Elzenvlieg of Slijkvlieg 10  

Scathophaga spec. Strontvlieg of Drekvlieg 1  

Foto: Regenworm spec. (Lumbricus spec.) 

De regenworm of aardworm behoort tot de gelede of ringwormen (Annelida). Zijn 

lichaam is opgebouwd uit segmenten (ringen).  Regenwormen kunnen zich onder de 

grond voortbewegen door het afscheiden van een slijmlaagje en de kleine borsteltjes 

(setae), die op elk segment zitten. Door de samentrekking van spieren kan de worm 

voortbewegen. De Gewone regenworm trekt 's nachts allerhande plantaardig afval en 

bladeren in zijn u-vormige gang in de grond, waar hij dit verteert. Door het voortdurend 

graven en het in de grond trekken van plantaardig afval versnelt dit de omzetting naar 

herbruikbare voedingsstoffen in de bodem. Op een bodem die niet snel uitdroogt komen 

wormen in grote aantallen voor. Aardwormen leveren een belangrijke bijdrage aan de 

afbraak van organisch materiaal en de voedselkringloop. De Aardworm kruipt al zo'n 

600 miljoen jaar op deze wereld rond. Ringwormen komen hoofdzakelijk voor in natte 

omgevingen. De populatie is afhankelijk van de juiste fysische- en chemische 

eigenschappen van de bodem en het beschikbare voedsel. Er bestaan land-, zoetwater- 

en vele zoutwatersoorten van ringwormen. Regenwormen hebben een tamelijk groot 

regeneratievermogen. Naast predatie en ziekten worden regenwormen bedreigd door 

het gebruik van kunstmest en sproeistoffen. Regenwormen kunnen gifstoffen in hun 

lichaam opslaan waardoor andere dieren die wormen eten ook vergiftigd worden. 
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Vogels 

   

WETENSCHAPPELIJKE 

NAAM 

NEDERLANDSE NAAM AANTAL EXEMPLAREN OPMERKING 

Anas platyrhynchos Wilde eend 3  

Carrules glandarius Gaai 2  

Columba palumbus Houtduif 2  

Corvus corone Zwarte kraai 4  

Cuculus canorus koekoek 1  

Dryocopus martius Zwarte specht 1  

Erihacus rubecula Roodborst 1  

Fringilla coelebs Vink 2  

Gallinula chloropus Waterhoen 1  

Parus caeruleus Pimpelmees 1  

Parus major Koolmees 2  

Phasianus colchicus Fazant 2  

Phyllocopus collybita Tjiftjaf 2 zangpost 

Phylloscopus trochilus Fitis 2 zangpost 

Prunella modularis Heggenmus 1  

Sylvia atricapilla Zwartkop 2  

Sylvia borin Tuinfluiter 1  

Troglodytes troglodytes Winterkonig 2 zangpost 

Foto: Fitis (Phylloscopus trochilus) 

De Fitis lijkt erg veel op de Tjif-tjaf. Deze twee vogels zijn in het veld enkel op hun zang te 

onderscheiden. De Fitis heeft een zachte weemoedige zang met enkele langgerekte stille noten op 

het einde, terwijl de Tjif-tjaf telkes zijn eigen naam zingt. Een nest maakt de Fitis op de grond 

ergens goed gecamoufleerd. Hij kan één tot twee broedsels per jaar grootbrengen afhankelijk van de 

weersomstandigheden. De Fitis komt algemeen voor in grote delen van Europa in grote tuinen, 

parken, open bossen met dichte ondergroei, bosranden, houtwallen en zelfs heidevelden met jonge 

berkenopslag. Fitissen zijn echte pionierssoorten en verkiezen vooral plaatsen met jonge 

boomopslag. De Fitis is een trekvogel die in midden Afrika overwintert. In onze regio komen 

Fitissen in het voorjaar terug vanaf einde maart. Vaak trekken Fitissen bij ons nog verder 

noordwaarts. Door het verdwijnen van houtkanten en schaalvergroting kan deze soort afnemen. 

Daartegenover is er een gunstig effect door het omvormen van monotone naaldbossen naar meer 

gemengde bossen en de toename van struwelen in de duinen. 
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Turdus merula Merel 1  

Turdus philomelos Zanglijster   

Turdus viscivorus Grote lijster 1 zangpost 

Zoogdieren 

WETENSCHAPPELIJKE 

NAAM 

NEDERLANDSE NAAM AANTAL EXEMPLAREN OPMERKING 

Capreolus capreolus Ree meerdere voetsporen   

Lepus europaeus Haas 1 opgestoten 

 Spitsmuis specimen 2  

 

    

Foto: ecologische werkgroep in actie (Jan Mangelschots)                            Foto: ecologische werkgroep op perceel 1 
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Bijkomende foto's 

     
Moeraskamstaartje              Gewone snuitvlieg     Elzenvlieg of Slijkvlieg  
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