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Omslag foto’s: 1. Noordkant van het Schoonbroek vanop de beverdijk (juli 2007). 2. Coenagrion puella (azuurwaterjuffer). 3. Equisetum fluviatile (holpijp). 4. Sesia apiformis (hoornaarsvlinder). 5. Galeopsis speciosa (dauwnetel).

Een BINCO basisrapport presenteert een samenvatting van de biodiversiteitsgegevens in een welbepaald gebied. De biodiversiteitsgegevens
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- en conservatie
organisaties, overheid en elke geïnteresseerde. Een basisrapport is een dynamisch rapport en wordt aangepast wanneer nieuwe gegevens
beschikbaar zijn. Een nieuwere versie van het rapport zal dan beschikbaar worden gesteld via de website www.binco.eu.
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Dankwoord

Deze studie zou onmogelijk tot stand gekomen zijn zonder de bereidwillige medewerking van Dhr. A. Brems
en Dhr. J. Spruyt, die we hiervoor hartelijk willen danken. Johan De Meirsman (Natuurpunt Haacht) stelde zijn
broedvogelobservaties ter beschikking en zijn enthousiasme betekende een constante steun. Tevens willen we
Filip Vandelook (Laboratorium voor Plantenecologie, K.U.Leuven) danken voor het uitvoeren van de bodemanalyses, Raf Leysen voor hulp bij het determineren van de mossen en iedereen die een bijdrage heeft geleverd tot
de totstandkoming van dit rapport. Niels Sloth (www.biopix.dk), Brian Stone en Maarten Jacobs stelden foto’s ter
beschikking. Joachim Mergeay leverde nuttige suggesties en commentaar op een eerste versie van dit rapport.
Dit basisrapport is het begin van een doorlopende biodiversiteitsstudie van het Schoonbroek. 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.
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Inleiding

Natuur in Vlaanderen is sterk versnipperd. Om een representatieve hoeveelheid van de Vlaamse natuur duurzaam in stand te kunnen houden werd het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) opgericht. Het VEN is een selectie
van de meest waardevolle en gevoelige natuurgebieden in Vlaanderen. Dit netwerk moet de aaneenschakeling
tussen de groene gebieden in het sterk gefragmenteerde Vlaamse landschap garanderen. Zulk netwerk is belangrijk om de mogelijkheid te behouden dat (zeldzame of bedreigde) organismen zich zouden kunnen verspreiden
naar de andere gebieden. De Leibeekvallei in Haacht (Haachts broek, Schorisgat en Schoonbroek) behoort voor
een groot deel tot het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).
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Figuur 1. Situering van het Schoonbroek.
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Deze groene gordel die loopt via het Boortmeerbeeks broek, Pikhakendonk en enkele kleinere natuurgebieden,
creëert een ecologische corridor die doorloopt tot in het Mechels broek. Grote delen van deze gebieden zijn
eigendom van Natuurpunt. Andere stukken zijn in handen van particulieren, het OCMW of de betreffende
gemeenten. Langs oostelijke kant loopt de gordel door via Rotselaar richting Aarschot-Averbode-Diest. Naar
het zuiden toe is er aansluiting met de natuurgebieden rond het Leuvense. Het Schoonbroek (Figuur 1) is een
deelgebiedje van deze groene gordel.
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Het Schoonbroek in Haacht

1. Situering en beschrijving van het gebied
Het Schoonbroek in Haacht is het meest westelijk gelegen stuk van de Haachtse Leibeekvallei. Het desbetreffende gebied wordt afgebakend door de Beverdijk, Stationstraat en Spoorwegstraat op grondgebied Haacht en
de Dreef en Twintigste konvooistraat die gedeeltelijk op grondgebied van Boortmeerbeek liggen (Figuur 1). Het
gebied heeft een oppervlakte van ongeveer 200 ha en is een mozaïek van akkers, weilanden en bos, doorsneden
met talrijke greppels. De belangrijkste waterweg in het Schoonbroek is de Leibeek, deze ontspringt ter hoogte
van Leuven-Wijgmaal en maakt deel uit van het deelbekken Leibeek-Weesbeek-Molenbeek (D’Haeseleer et al.
2007).
Dit deelbekken vormt een onderdeel van het Dijlebekken. Vooraleer in het Schoonbroek te passeren stroomt de
Leibeek eerst doorheen het Haachts broek en Schorisgat, de andere twee deelgebieden van het natuurgebied ‘de
Leibeekvallei’. Even buiten het Schoonbroek, ter hoogte van Hollaken ontvangt de Leibeek water van de Binnenbeek. In Rijmenam vloeit de Leibeek dan samen met de Weesbeek die vervolgens uitmondt in de Dijle.

2. Geschiedenis
De eerste beschrijvingen van het Schoonbroek dateren van de 16de eeuw. Het gebied werd toen beschreven als
een uitgestrekt landschap met beemden en euzels. De oorspronkelijke naam van het Schoonbroek was Goorbrouck of Goerbroeck (1286: Gorbroec), wat moerassig broek betekent. Het toponiem bleef bewaard tot in het
begin van de 19de eeuw, vanaf dan wordt het Goorbrouck tot “Schoonbroek” omgevormd.
Het valleigebied is de laatste 230 jaar van een overwegend open landschap (weiland en akkerland) geëvolueerd
naar een halfopen tot gesloten structuur (bos), met gedurende de laatste 50 jaar voornamelijk populierenaanplanten. Vandaag wisselen weilanden en struwelen elkaar nog steeds af maar het is vooral het zuidelijk deel van
het gebied dat een meer gesloten indruk geeft door de aanwezigheid van bos, veelal aanplanten van Canadapopulier. Deze aanplantingen gebeurden sinds 1950 en vanaf 1963 benadert de oppervlakte van het bos reeds sterk
de huidige oppervlakte. Het is pas sinds 1963 dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen hoogstammig loofbos
en Canadapopulier op stafkaarten (D’Haeseleer et al. 2007).

3. Geologie
Uit de bodemkaart valt een grote verscheidenheid aan bodemtypes op. Opvallend is de prominente aanwezigheid
van kleigronden, voornamelijk langsheen de loop van de Leibeek. Naar het noorden, richting Sint-Adriaan, gaat
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de bodemtextuur over naar zandleem- en leemfracties. De kleiige ondergrond is vrij snel verzadigd en het water
trekt maar zeer traag weg na hevige regenval. Dit zorgt er ieder jaar voorjaar voor dat grote stukken weilanden
onder water komen te staan en pas later periodisch weer opdrogen (D’Haeseleer et al. 2007).

4. Huidige situatie
Status van het gebied
Het grootste deel van het Schoonbroek is afgebakend als VEN gebied, enkel het noordwestelijke deel valt daarbuiten. Wanneer er in dit rapport over het Schoonbroek wordt gesproken wordt -strikt gezien- bedoeld het visiegebied dat Natuurpunt vzw afgebakend heeft als domein om haar eigendommen in uit te breiden. Op het moment
van schrijven zijn er zes percelen binnen dit visiegebied in eigendom van Natuurpunt, namelijk de percelen B34,
E150A, E49A, E49B, E49C en E49D (Figuur 2), en dit wordt in de toekomst verder uitgebreid.
Gegevens van vroegere waarnemingen
Vroegere studies in dit gebied beperken zich voornamelijk tot observaties van bloemplanten. Er bestaat een
streeplijst voortvloeiend uit een inventarisatie van “Monumenten en Landschappen” en deze lijst is bij deze dienst
beschikbaar. Deze inventarisatie vond plaats in het kader van de samenstelling van de Atlas van de flora van
Vlaanderen en het Brusselse gewest (Van Landuyt et al. 2006). Verder zijn er data aanwezig (De Meirsman 2007)
over de voorkomende broedvogels in dit gebied (Bijlage 9).
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Materiaal en Methoden

1. Algemeen
Bij de biodiversiteitsopnames in het Schoonbroek werd gekeken naar loopkevers, spinnen, hogere planten, mossen en nachtvlinders. Ook werden er gelegenheidsopnames van dagvlinders uitgevoerd. De inventarisaties gebeurden tussen maart 2007 en september 2007. Naast observaties over het hele gebied werden vier habitattypes
meer in detail bestudeerd. De vier geselecteerde percelen liggen voornamelijk in het oostelijke gedeelte van het
Schoonbroek (Figuur 2) en omvatten: 		
•

Populierenaanplant (perceel E150A)

•

Recent gekapte populierenaanplant, nu (braam)struweel (perceel E42)

•

Oud dicht sleedoornbos, weinig ondergroei (perceel E107A+B)

•

Vochtig weiland (perceel E122A)

In dit rapport wordt naar deze vier percelen gerefereerd met het karakteristieke vegetatiebeeld van het perceel
en niet het perceelnummer. In elk van de geselecteerde percelen werden tweewekelijkse biodiversiteitsopnames
gedaan.
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Figuur 2. Kadastrale kaart van het Schoonbroek, met aanduiding van de vier in detail bestudeerde percelen
(geel).

2.

Abiotische parameters

Bodemstalen
In ieder van de vier geselecteerde percelen werden vijf
bodemstalen op willekeurige plaatsen genomen. Stalen
werden verzameld door 5 à 10 cm diep te boren. Het verzamelde sediment van de vijf stalen werd vervolgens gehomogeniseerd. Het gewicht van het totale bodemstaal
bedroeg ongeveer 50 gram. In het laboratorium werd het
sediment geanalyseerd op pH, stikstof, fosfaat en organisch materiaal.
Ellenbergwaarden

Figuur 3. Kadastrale kaart van het Schoonbroek,
aanduiding van de het gevolgde traject bij de plantenopname (rood).

Wanneer planten gebruikt worden als bio-indicatoren,
zoals bij het toepassen van Ellenbergwaarden, kunnen
ze milieuomstandigheden zichtbaar maken. Ellenberg
(1979, 1992) stelde indicatiewaarden op van één tot negen voor licht, vochtigheid, zuurtegraad, stikstofgehalte,
temperatuur, continentaliteit en zoutresistentie. Door El-
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lenbergwaarden te gebruiken, kan men aan de hand van de aanwezige planten in een vegetatieopname uitspraken doen over de abiotische omstandigheden zonder tegen hoge kosten langdurig omgevingsvariabelen zoals
grondwaterstanden of bodemmonsters te verzamelen en analyseren. Dit in de assumptie dat genoeg tijd aanwezig
was om plantengemeenschappen samen te stellen die optimaal aangepast zijn aan de gegeven omstandigheden.
De waarden die getoond worden in hoofdstuk IV zijn de gemiddelde Ellenbergwaarden van alle planten op een
perceel. Samen met de geanalyseerde stalen uit het labo wordt zo een beeld verkregen over de abiotische omstandigheden op een bepaald perceel.

3. Fauna & flora
Hogere planten en mossen
Tweewekelijks werd een traject bewandeld waarbij alle nieuw waargenomen bloeiende hogere planten werden
genoteerd. De planten werden geïdentificeerd aan de hand van Lambinon et al. (1998), Phillips & StumpelRienks (1980) en Weeda et al. (1987).
Voor de mossen werd specifiek gezocht op alle mogelijke verschillende substraten (stenen, stammen, bodem,...)
die zich op de percelen van het traject bevinden. Stalen van alle mossen, werden in plastic zakjes verzameld en
voorzien van een invulfiche met veldinformatie. Mossen werden geïdentificeerd met Siebel et al. (2005), Siebel &
During (2006) en van Dort et al. (1998).
Landslakken
Voor het bemonsteren van de landslakken werd in de vier bestudeerde biotopen willekeurig drie kwadranten
(cirkelvormige oppervlakte 0,24m2 ) gelegd en met twee personen 15 minuten doorzocht naar kleine slakken. In
hetzelfde biotoop werd vervolgens gedurende tien minuten door dezelfde twee personen gezocht naar grotere
slakken. Hierbij werden zoveel mogelijk verschillende habitattypes bekeken (bodem, bomen, dood hout,...). Er
werden geen aanvullende handvangsten uitgevoerd op andere plaatsen dan de vier perceeltjes. Naaktslakken
werden niet onderzocht. Landslakken werden op naam gebracht met Gittenberger et al. (1984), Devriese et al.
(1997) en Kerney & Cameron (1979).
Loopkevers
Voor het vangen van loopkevers werden bodemvallen gebruikt. De bodemvallen zijn ronde potten van doorschijnende plastic met een diameter van 10 cm en een capaciteit van 1 liter. In elk van de vier bestudeerde biotopen
werden drie bodemvallen in een rechte lijn geplaatst met een onderlinge afstand van telkens 10 meter. Vallen
werden centraal in het perceel geplaatst, minstens 20 m van de perceelsgrens om randeffecten te minimaliseren.
gebruikende vallen werden gevuld met 4% formaldehyde en een druppel detergent om de oppervlaktespanning
te breken. De bodemvallen werden afgedekt met een stuk schors ondersteund door vier stokjes die in de grond
geplaatst werden (hoogte ongeveer 15 cm) om overstroming door regenval te voorkomen. De bodemvallen werden tweewekelijks geledigd. In de rest van het gebied werden aanvullend handvangsten uitgevoerd. Voor de
identificatie gebruikten we Boeken et al. (2002).
Dag- en nachtvlinders
Voor de inventarisaties van de nachtvlinders gebruikten we een 125W kwikdamplamp van stroom voorzien door
een generator. Inventarisaties werden in de regel uitgevoerd juist na zonsondergang tot 0u00-2u00 ‘s morgens.
In totaal werden er drie opnames gedaan, waarvan twee in de voormalige populieraanplant (maart-april), De
andere opname tussen perceel E107B-E106C vlakbij het onderzochte sleedoornperceel (eind mei). De aanwezig-
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heid van dagvlinders werd genoteerd bij het bewandelen van het traject of bemonsteren op de percelen. Soorten
werden geïdentificeerd met de nachtvlindergids van Waring & Townsend (1987) en Bellmann (2003).

4. Externe data
Waarnemingen van de broedvogels in het Schoonbroek werden bekomen van De Meirsman (2007). De volledige
lijst is te vinden in Bijlage 9.

5

Veldwaarnemingen

1. Abiotische parameters
Bodemstalen
De abiotische parameters voor elk onderzocht perceel zijn weergegeven in Tabel 1. De belangrijkste waarden in
deze tabel zijn de pH en de verhouding C/N. Andere waarden (% organisch materiaal, totaal stikstof en koolstof)
worden gebruikt om deze laatste parameter te berekenen. De verhouding C/N geeft weer hoe goed het organisch
materiaal wordt afgebroken, wat nodig is voor een gezonde bodem. Waarden rond 10 worden algemeen aanvaard
als normaal. Bodems met C/N verhoudingen boven twintig duiden op een het slecht afbreken van de organische
fractie. pH metingen geven aan dat de bodemstalen in het algemeen licht zuur, tot zelfs opvallend zuur zijn. Er
bestaat voldoende literatuur die voorgaande parameters in verschillende bodems en natuurtypes uitvoerig bespreekt (Russell 1988).
Tabel 1. Abiotische parameters per onderzocht perceel.
Perceel

% Organisch
materiaal

pH H2O

pH KCl

Totaal stikstof (%)

Totaal
koolstof
(%)

C/N

Fosfaat (plant
beschikbaar
(mg/100g)

Populierenaanplant (E150A)

10.4

5.06

4.82

0.37

6.03

16.29

0.58

Braamstruweel (E42)

10.8

4.23

3.9

0.41

6.26

15.27

0.42

Sleedoornbos (E107A+B)

11.6

3.44

3.24

0.41

6.73

16.41

0.86

Weiland (E122A)

9.8

4.28

3.85

0.49

5.68

11.59

0.46

Ellenbergwaarden
Tabel 2 biedt een overzicht van de opgemeten Ellenbergwaarden per onderzocht perceel. We merken een hoger
lichtgetal op het braamstruweel en het weiland wat logischerwijs te maken heeft met het open karakter van respectievelijk een zich volop aan het ontwikkelen kruidachtige pioniersvegetatie na kap en een weiland. Interessant
om te bekijken is het vochtigheidsgetal, de zuurtegraad en het stikstofgetal. Wat de zuurtegraad betreft duiden
ellenbergwaarden tussen 6,1 en 6,4 op zwak zure tot neutrale bodems. Hoe hoger de Ellenbergwaarde des te meer
basisch de effectieve pH. Het vochtigheidsgetal ligt tussen 5,5 en 5,8 en duidt op planten die aangepast zijn aan
matig vochtige tot vochtige bodems. Hoe hoger de Ellenbergwaarde, des te natter de standplaats. Het stikstofgetal
ligt tussen 6 tot 7 wat wijst op stikstofrijke standplaatsen (Ellenberg et al. 1992).
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Tabel 2. Ellenbergwaarden per onderzocht perceel.
Perceel

Lichtgetal

Temperatuurgetal Vochtigheidsgraad

Zuurtegraad

Stikstofgetal

Populierenaanplant (E150A)

5.9

5.4

5.5

6.4

6.3

Braamstruweel (E42)

6.3

Sleedoornbos (E107A+B)

5.7

5.4

5.8

6.2

6.7

5.6

5.8

6.5

7.0

Weiland (E122A)

6.6

5.4

5.8

6.1

6.0

2. Fauna & flora
Hogere planten
In totaal zijn er 226 soorten planten waargenomen waarvan één Rode Lijstsoort, zes uit de categorie achteruitgaand en twee uit de categorie zeldzaam. Zie bijlage 3 voor de volledige lijst.
In wat volgt wordt kort een beschrijving gegeven van enkele plantensoorten met hun plaats van voorkomen volgens de perceelkaart (Figuur 2). De bloeiperiode wordt tussen haakjes weergegeven.
De prominente aanwezigheid van water in het Schoonbroek zorgde voor de aanwezigheid van verschillende
hygrofiele soorten. Enkele vochtige weilanden worden gekenmerkt door een waterhuishouding en bemestingsgraad die historisch permanent intact gebleven is. Hierin komen typische flora-elementen voor die in Vlaanderen eerder zeldzaam zijn. Zo werd holpijp (paardenstaartenfamilie - Equisetaceae), snavelzegge, dotterbloem en
veldrus waargenomen aan de rand van de greppel die weiland E182 doorkruist. Terwijl goudhaver in juni op de
hoger gelegen delen van weiland E182 voorkomt, werd beemdkamgras tijdens de maanden juni en juli algemeen
waargenomen op de lager gelegen delen van hetzelfde perceel. Holpijp komt tijdens de maanden mei en juni vrij
abundant voor in de greppels tussen percelen E23, E25A en E29A waar het in de greppel tussen perceel E25A en
E29A samen met schilderereprijs (juni) voorkomt. De greppel die de grens vormt tussen perceel E22A en E193
en die in de natte wintermaanden aanleiding geeft tot een overstromingsweide naar beide percelen toe wordt
gekenmerkt door een populatie van grote waterweegbree (juli-augustus). In dezelfde greppelrand komt een grote
populatie van grote kattenstaart voor (juni- augustus).
Bepaalde soorten waterplanten werden slechts op één enkele plaats waargenomen. Zo werd er slechts één populatie waterranonkel waargenomen in de greppel tussen perceel E187 en E148. Waterranonkel bloeide er vanaf aprilmei. Watermunt werd enkel gevonden in de maanden juli en augustus langs de greppel tussen perceel E108b en
E104B. Watermunt kwam er samen voor met wolfspoot, een soort die we eveneens geobserveerd hebben samen
met een grote populatie waterviolier (mei en juni) in de greppel tussen E120 en E119B. Een andere grote populatie waterviolier werd in mei en juni eveneens waargenomen in de omgeving van een oude Dijle meander naast
perceel E118 en E109.
Terwijl het grote weiland E182 gekenmerkt wordt door elementen van goudhaver en beemdkamgras wordt perceel E44 gekenmerkt door een zeer grote populatie van gewoon timoteegras tijdens de maanden juni en juli. Er is
een sterke overheersing van Engels raaigras op perceel E132B vanaf mei tot augustus. Gewoon timoteegras is een
typische indicator voor een vochtig weiland, Engels raaigras duidt op een typische graasweide of hooiland. De
overige weilanden die in het Schoonbroek aanwezig zijn worden meestal gekenmerkt door een vrij sterke overheersing van gestreepte witbol (juni-september). Op het weiland E148 kwam een kleine populatie muizenstaart
voor in uitgeholde traktorsporen. Dit gras stond in bloei tijdens de maanden mei en juni. Het bosje E189A naast
perceel E148 had een grote populatie van gewone salomonszegel (oude bosplant) die er samen voorkwam met
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grote hoeveelheden grote hoeveelheden geel nagelkruid en boszegge (mei-juni). Bosanemoon die eveneens als
oude bosplant beschouwd wordt, komt slechts in twee kleine populaties voor op perceel E104A en E104B (maartapril). In het Schoonbroek komen twee orchideeënsoorten voor, de breedbladige wespenorchis die vrij algemeen
voorkomt op perceel E22, E23 en E122A (juli-augustus) en de grote keverorchis die slechts eenmalig waargenomen werd op een reeënpad op de populierenaanplant (E150A, mei-juni). Op het laatst genoemde perceel zijn in
het voorjaar ook grote aantallen slanke sleutelbloemen waar te nemen.
Mossen
In totaal werden 29 soorten mossen geïdentificeerd. Zie bijlage 4 voor een overzicht. De meest voorkomende
mossen die we terugvonden, zijn deze die we kunnen verwachten in zandige leemstreken, zoals Dicranum scoparium (gewoon gaffeltandmos) en Atrichum undulatum (groot rimpelmos). Of mossen die kenmerkend zijn
voor voedselrijke graslanden, zoals Plagiomnium undulatum (gerimpeld boogsterrenmos) en Brachythecium rutabulum (gewoon dikkopmos), dat goed bestand is tegen overbemesting. Verder vinden we ook nog algemene
muursoorten zoals Tortula muralis (gewoon muursterretje) en boomsoorten zoals Rhynchostegium confertum
(boomsnavelmos).
Landslakken
In totaal werden 15 soorten gevonden, waarvan één Rode Lijstsoort en één zeldzame soort. Zie bijlage 5 voor een
overzicht.
Loopkevers
In totaal werden 622 individuen en 47 soorten loopkevers met bodemvallen verzameld op de vier percelen. (Tabel 3). Aanvullend werden door handvangsten negen soorten loopkevers toegevoegd die niet werden gevonden
in de bodemvallen wat het totaal op 56 brengt (zie bijlage 6). De meeste loopkevers en de hoogste soortenrijkdom
werd aangetroffen op het braamstruweel (E42, Tabel 3). De loopkevergemeenschap op dit perceel werd gedomineerd door Pterostichus niger (116 individuen) en drie soorten schalebijters (Carabus granulatus, C. monilis en C.
nemoralis) waarvan er één op de Rode Lijst staat. Deze werden ook overwinterend aangetroffen onder de schors
van populierenstammen die blijven liggen waren na kap van de populieren. De armste loopkevergemeenschap
werd aangetroffen op de populierenaanplant (Tabel 3). Rekening houdend met de densiteitsdistributie van de
verschillende soorten in de gemeenschap, was het weiland (E122A) het meest divers (Tabel 4).
Tabel 3. Het aantal waargenomen soorten en specimens loopkevers per onderzocht perceel.
Populierenaanplant
(E150A)

Braamstruweel
(E42)

Sleedoornperceel
(E107A+B)

Weiland
(E122A)

Totaal

Soortenrijkdom

17

28

23

26

57

Specimens

66

334

128

94

622

Tabel 4. Diversiteitsindices voor de loopkevers per onderzocht perceel.
Populierenaanplant
(E150A)

Braamstruweel
(E42)

Sleedoornbos
(E107A+B)

Weiland
(E122A)

Shannon-Wiener

2.2

2.3

2.4

2.5

Simpson

6.7

5.7

7.2

8.5

Margalef

3.6

4.5

4.3

5.1

Index

Het Schoonbroek 2007

13
De ecologie van de loopkevers in onze streken is uitzonderlijk goed gedocumenteerd. Loopkevers kunnen ingedeeld worden in klassen volgens het type habitat waarin ze voorkomen, zo bestaan er voor elk habitattype een
aantal kensoorten. Opmerkelijk in het Schoonbroek is het voorkomen van Harpalus latus. Turin (2000) vermeldt
deze soort als een kensoort voor heide en hoogvenen en werd in het Schoonbroek aangetroffen op elk van de
onderzochte percelen uitgezonderd de populieraanplant. In het Schoonbroek werden tal van hygrofiele soorten
aangetroffen. Badister sodalis wordt zelfs overal teruggevonden met het grootste aantal exemplaren (22 ex.) op
de populieraanplant. B. sodalis is een hygrofiele soort van vochtige beschaduwde terreinen, kenmerkend voor de
meeste plaatsen in het Schoonbroek
Vlinders

Dagvlinders – Er zijn 14 soorten dagvlinders opgemerkt in het Schoonbroek (zie bijlage 7 voor een overzicht). Er
werden geen soorten van de Rode Lijst waargenomen. Op en rond het braamstruweel werd elke soort waargenomen, ook het weiland had een grote aantrek. De kleine vuurvlinder en het groot dikkopje werden steeds waargenomen in de buurt van het braamstruweel. De rupsen van het groot dikkopje werden dikwijls waargenomen
op diverse grassen van het aanliggende grasland op perceel E44. Het groot dikkopje is in regel vooral te vinden
op beschutte plaatsen in vochtige heide, vochtige graslanden en aan ruigere bosranden. De kleine vuurvlinder is
vooral te vinden op vrij schrale, droge graslanden, maar ook op heide en in de duinen (Maes 2009).
Nachtvlinders – Een totaal van 75 soorten nachtvlinders werd met zekerheid geïdentificeerd. (zie bijlage 8 voor
een overzicht). De gevonden soorten behoorden tot 14 families (Tabel 5).
Tabel 5. Aantal waargenomen nachtvlinders per familie.
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Aantal soorten

Arctiidae

beervlinders

4

Lymantriidae

donsvlinders

1

Drepanidae

eenstaartjes

3

Crambidae

grasmotten

2

Sphingidae

pijlstaarten

2

Sesiidae

sesiidae

1

Geometridea

spanners

30

Lasiocampidae

spinners

1

Yponomeutidae

stippelmotten

1

Notodontidea

tandvlinders

4

Tortricidae

bladrollers

2

Noctuidae

uilen

22

Nolidae

visstaartjes

1

Hepialidae

wortelboorders

1

Broedvogels
Voor een bespreking van de observaties in het volledige Schoonbroek verwijzen we naar de uitgebreide publicities van De Meirsman (2007) in het Brakona jaarboek. Opmerkelijke soorten die broeden in het Schoonbroek
zijn boomvalk, bosrietzanger, buizerd, fitis, havik, kleine bonte specht, sperwer, spotvogel, wespendief en zwarte
specht. Daarnaast werden ook 7 Rode Lijst soorten waargenomen die broeden in het Schoonbroek: wielewaal,
gekraagde roodstaart, nachtegaal, matkop,boerenzwaluw,huismus en koekoek. Vermeldenswaardig zijn ook ijs-
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vogel, kerkuil, roodborsttapuit en sprinkhaanzanger. Het Schoonbroek is hiermee het belangrijkste deelgebied in
de Haachtse Leibeekvallei met betrekking tot de Rode Lijst soorten (De Meirsman 2007).

6

Bespreking van de waarnemingen

1. Fauna & flora
De fauna en flora in het Schoonbroek wordt in grote mate bepaald door de natte periode in de winter en het
voorjaar, wanneer grote gebieden onder water komen te staan. Het verschillende perceelgebruik heeft uiteraard
een grote invloed op de aanwezige soorten. De regelmatige overstromingen en het nat karakter zorgen voor
een specifieke plantengroei zoals aangehaald in hoofdstuk 4. Ook planten zoals holpijp en waterviolier, dewelke
typische kwelindicatoren zijn, werden op enkele plaatsen in grote aantallen waargenomen. In het Schoonbroek
komen ook twee plantensoorten voor die als oudbosplanten beschouwd worden, de gewone salomonszegel en
de bosanemoon.
Ook wat de fauna betreft zijn er typische hygrofiele soorten (van natte of moerassige plaatsen) aanwezig. Van de
aandachtsoorten bij de loopkevers (zie ‘Veldwaarnemingen’) zijn vijf van de zes soorten hygrofiel. Ook een zeldzame slakkensoort is zeer gevoelig voor een verlaging van de grondwatertafel. Wat de nachtvlinders betreft zijn
drie aandachtsoorten gebonden aan vochtige en/of moerassige plaatsen.
Van de vier percelen die intensief opgevolgd werden, is de grootste soortenrijkdom gevonden op het braamstruweel (E42), dit zowel voor de hogere planten, huisjesslakken (landslakken excl. naaktslakken) en loopkevers
(Tabel 6). Dit perceel werd een paar jaar voor deze inventarisatie ontdaan van de aangeplante populieren en werd
gekarakteriseerd door een rijke kruidachtige vegetatie die neigt naar een braamstruweel. De (bloem)plantenrijkdom trok ook veel dagvlinders aan, op één na werden alle geïnventariseerde soorten uit het Schoonbroek in de
nabije omgeving van dit perceel opgemerkt.
Tabel 6. Overzicht van het aantal soorten slakken, hogere planten, loopkevers en broedvogels per onderzocht
perceel.
Populierenaanplant
(E150A)

Braamstruweel
(E42)

Sleedoornbos
(E107A+B)

Weiland
(E22A)

Totaal

Slakken

11

12

6

9

15

Hogere planten

42

67

36

42

226

Loopkevers

19

30

23

27

56

Broedvogels

7

5

3

2

78

2. Tekortkomingen
In dit deel willen we wijzen op een aantal tekortkomingen in onze staalnamemethoden die mogelijk een invloed
hebben op de inventarisatie.
Bij onderzoek naar de slakkenfauna van een gebied wordt strikt gezien een methode gebruikt die arbeidsinten-
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siever is dan door ons toegepast is. Voor deze methode neemt men een staal humus met bovenste grondlaag,
waarbij een oppervlakte van ruim 10 cm2 van wordt (tot max. 5 cm diep) meegenomen. Dit staal wordt dan in
een droogstoof gedroogd en gezeefd met verschillende zeven die een variërende maasbreedte hebben. Vervolgens
worden de stalen gesorteerd. Wij veronderstellen het grootste deel van de fauna te bemonsteren door ter plaatse
tijdens een bepaalde tijdspanne alle materiaal visueel te detecteren. Er dient opgemerkt te worden dat dit heel
wat beperkingen met zich meebrengt. Vooral omdat de meeste soorten zeer klein zijn waardoor ze dreigen onopgemerkt te blijven. Ongetwijfeld heeft dit tot een onderschatting van de landslakkenfauna voor de onderzochte
percelen geleid.
Ook de soortenlijst van de nachtvlinders is meer dan waarschijnlijk zeer onvolledig. Bijgevolg moet de lijst die
hier is opgenomen zeker met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Een groot minpunt is dat waarnemingen niet gestandaardiseerd zijn gebeurd. Verschillende soorten hebben soms zeer uiteenlopende vliegtijden, zowel gezien het dag/nacht ritme als voor bepaalde periodes in het jaar. Er zijn slechts drie onvolledige nachten bemonsterd en elke nacht overigens niet even lang. Het spreekt voor zich dat onze inventarisatiecampagne
een verre van volledige soortenlijst oplevert van de diversiteit die in het Schoonbroek aanwezig is. Er kan niets
gezegd worden over aantallen of dichtheden enkel de zekerheid van het voorkomen van de vastgestelde soorten.
Ondanks deze beperkte staalnames werden toch enkele bijzondere soorten opgemerkt die uitgebreid besproken
worden in het volgende hoofdstuk over de aandachtsoorten.
Hetzelfde wat de dagvlinders betreft: gestandaardiseerde wandelingen, specifiek voor het opnemen van dagvlinders zijn niet gebeurd. De geïnvesteerde waarnemingstijd was beperkt wat opnieuw resulteert in een onderschatting van de soortenrijkdom.
Wat planten betreft kunnen er weinig uitspraken gedaan worden over densiteitspatronen daar er geen gestandaardiseerde vegetatieopnames zijn uitgevoerd. Dit rapport resulteert in een soortenlijst met slechts beperkte
informatie over aantallen.

7

Aandachtsoorten

In wat volgt zullen geselecteerde soorten in detail besproken worden. Dit zijn in de regel Rode Lijstsoorten, die
behoren tot de eerste drie categorieën van de lijst (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 het Schoonbroek werden in totaal vijf Rode Lijstsoorten waargenomen. Daarnaast nog zes soorten uit de
categorie zeldzaam en drie achteruitgaande soorten. Er werden twee wettelijk beschermde soorten gevonden en
geen soorten van de habitatrichtlijn.

1. 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 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
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groeiende plantensoorten, 16 februari 1976 - artikel 3). In totaal werd er één Rode Lijstsoort waargenomen die als
kwetsbaar wordt aangeduid. Daarnaast werden er twee zeldzame en drie achteruitgaande soorten gevonden.
- Anthemis arvensis (valse kamille) – kwetsbaar (Cat. 3)
Valse kamille is oorspronkelijk een Zuid-Europese soort. Ze heeft zich echter verspreid over grote delen van Europa en komt nu van Zuid-Europa tot Zuid-Scandinavië en oostwaarts tot Oekraïne en Europees Rusland voor.
Het is een akkeronkruid en komt vaak voor op braakliggende terreinen en spoorwegemplacementen met open
pioniersvegetaties op droge, matig voedselrijke zandbodems. Valse kamille is in Vlaanderen een vrij zeldzame
soort die bovendien zeer sterk achteruit gaat. Vooral op de zure zandgronden van de Kempen komt de deze soort
nog frequent voor (Weeda et al. 1987; Van Landuyt et al. 2006).
- Galeopsis speciosa (dauwnetel) – zeldzaam
Dauwnetel komt voor in koude en gematigde streken van Europa en Azië en komt oostwaarts voor tot in Centraal-Azië. De soort ontbreekt op het Iberische Schiereiland en in het grootste deel van het Middellandse Zeegebied. Dauwnetel is een pioniersoort en groeit op vochtige, matig tot zeer voedselrijke bodems. De soort komt
vooral voor in graanakkers, verstoorde wegbermen en op ruderale plaatsen. Dauwnetel is in Vlaanderen sterk
achteruit gegaan. Enkel in de Dijlevallei ten noorden van Leuven is de soort nog relatief algemeen (Weeda et al.
1987; Van Landuyt et al. 2006). In het Schoonbroek werd telkens een relatief grote populatie van deze soort in
juni en juli waargenomen op het weilandperceel en het braamstruweel.
- Anthemis cotula (stinkende kamille) - zeldzaam
Stinkende kamille komt van nature voor in de mediterrane en gematigde streken van Europa, oostwaarts tot de
Oeral en de Kaukasus. Door landbouw raakte de soort ingeburgerd in grote delen van Noord-Amerika en bepaalde delen van het zuidelijk halfrond. Stinkende kamille is een eenjarige pioniersoort en komt voornamelijk voor
op graanvelden en braakliggende terreinen met vochtige, zwaardere bodemtypes. In Vlaanderen is stinkende
kamille een zeldzame soort. In de Leemstreek komt deze soort nog het vaakst voor. Stinkende kamille ondergaat
geen duidelijke achteruitgang (Weeda et al. 1987; Van Landuyt et al. 2006).
- Potentilla erecta (tormentil) - achteruitgaand (Figuur 4E)
Tormentil komt in heel Europa voor behalve in Griekenland en het zuiden van Oekraïne. 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 (Weeda et al. 1987; Van Landuyt et al. 2006). In het Schoonbroek komt deze soort
vrij abundant voor op perceel E122A tijdens de maanden juli en augustus.
- Cynosurus cristatus (beemdkamgras) - achteruitgaand
Beemdkamgras komt van nature voor in heel Europa, met uitzondering van de oostelijke delen. Verder komt
deze soort ook voor in aangrenzend Zuidwest-Azië en op de Azoren. In Noord Amerika, India en Nieuw Zeeland
is beemdkamgras ingevoerd. Beemdkamgras groeit op weides met een vochtige, matig voedselrijke bodem.
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Figuur 4. A. Crepis biennis (groot streepzaad, foto: Biopix). B. Succisa pratensis (blauwe knoop, foto: Biopix).
C. Trisetum flavescens (goudhaver, foto: Biopix). D. Epipactis helleborine (brede wespenorchis). E. Potentilla
erecta (tormentil, foto: Biopix). F. Listera ovata (grote keverorchis).

De soort komt voor op allerlei bodemsoorten, maar vooral op klei. Op sterk zure grond komt beemdkamgras niet
voor. In Vlaanderen is beemdkamgras algemeen, maar sterk achteruitgaand. Deze achteruitgang is gerelateerd
met het moderne graslandbeheer. Tegenwoordig is beemdkamgras een indicator van oudere, minder intensief
gebruikte weiden (Weeda et al. 1987; Van Landuyt et al. 2006). Beemdkamgras werd algemeen waargenomen in
juni en juli op percelen E182 en E187 in het Schoonbroek.
- Crepis biennis (groot streepzaad) - achteruitgaand (Figuur 4A)
Groot streepzaad komt voor in heel Europa, met uitzondering van de meeste randgebieden. Groot streepzaad
komt bij uitstek voor op gemaaid grasland. De soort komt voor op hooilanden, hooiweiden, dijken, en bermen
met een voedselrijke vaak kalkhoudende vochtige bodem, vaak op lichte kleigronden. Groot streepzaad kiemt op
open plaatsen die ontstaan door maai-activiteiten of door mollen. In Vlaanderen is groot streepzaad algemeen.
De soort komt vooral voor in de Leemstreek en werd in het Schoonbroek waargenomen op perceel E22 tijdens
de maanden juli en augustus (Weeda et al. 1987; Van Landuyt et al. 2006).
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- Campanula rotundifolia (grasklokje) - achteruitgaand
Grasklokje komt in de koude en gematigde delen van het Noordelijk halfrond voor. De soort komt voor op min of
meer droge, zonnige tot licht beschaduwde standplaatsen op uiteenlopende lichte, minerale grondsoorten. Grasklokje groeit zowel op matig zure als kalkrijke grond. Uitgesproken voedselarme en voedselrijke standplaatsen
worden gemeden. Grasklokje is in Vlaanderen vrij algemeen en algemeen in Kempen en langs de Grensmaas. De
soort gaat echter zeer sterk achteruit (Weeda et al. 1987; Van Landuyt et al. 2006). In het Schoonbroek werd in
juni een zeer kleine populatie van slechts enkele individuen waargenomen aan de rand van perceel E46.
- Succisa pratensis (blauwe knoop) - achteruitgaand (Figuur 4B)
Blauwe knoop komt voor in heel Europa, Siberië en het Atlasgebergte. De soort komt voor in grazige vegetaties
op vochtige tot vrij droge voedselarme tot matig voedselrijke bodems. Blauwe knoop treft men aan op graslanden, overgangszones tussen heide en grasland, langs beken en op zandruggen in veenmoerassen. Meestal groeit
de soort er op zonnige plaatsen maar ook in lichte schaduw. De kieming gebeurt vooral op open plaatsen. blauwe
knoop is in Vlaanderen vrij algemeen, maar gaat sterk achteruit door het verlies van geschikte standplaatsen
(Weeda et al. 1987; Van Landuyt et al. 2006). In het Schoonbroek komt deze soort in juli en augustus vrij algemeen voor op perceel E122A.
- Trisetum flavescens (goudhaver) - achteruitgaand (Figuur 4C)
Goudhaver komt voor in heel Europa met uitzondering van de meest noordelijke, oostelijke en zuidwestelijke
delen. Buiten Europa is de soort te vinden in het Atlasgebergte, de Kaukasus en enkele delen van Zuid-CentraalAzië. In Noord-Amerika en Nieuw-Zeeland is de soort ingevoerd. Goudhaver prefereert gemiddelde omstandigheden. De soort groeit op zonnige standplaatsen met een matig droge tot vochtige maar niet langdurig natte
bodem, die voedselarm tot licht voedselrijk is. Op hooilanden en hooiweiden kan goudhaver overheersend zijn,
maar ook op bermen en dijkhellingen kan de soort zeer algemeen zijn. In Vlaanderen is goudhaver algemeen,
maar de soort gaat sterk achteruit door het toegenomen gebruik van meststoffen in de landbouw (Weeda et al.
1987; Van Landuyt et al. 2006). In het Schoonbroek werd goudhaver in de maand juni op perceel E182 waargenomen.
- Epipactis helleborine (brede wespenorchis) – wettelijk beschermd (Figuur 4D)
Brede wespenorchis komt algemeen voor in Europa met uitzondering van de boreale en arctische gebieden.
Daarnaast komt de soort ook voor als adventief Noord-Amerika. Deze orchidee kan op allerlei substraten groeien en is algemeen voorkomend in loofbossen, wegbermen, grasrijke bosranden, weilanden en tuinen. Hoewel
de soort zowel op zonnige als schaduwrijke standplaatsen te vinden is, verkiest brede wespenorchis schaduw of
halfschaduw. In Vlaanderen is brede wespenorchis de meest algemene orchideeënsoort en kent sinds de laatste
decennia een enorme toename wat mogelijk te maken heeft met een verhoogde toename van stikstof in de bodem
(Weeda et al. 1987; Van Landuyt et al. 2006). In het Schoonbroek werd een populatie aangetroffen op de rand van
perceel E22, E23 en E122A in de maanden juli en augustus.
- Listera ovata (grote keverorchis) – wettelijk beschermd (Figuur 4F)
Grote keverorchis is een algemeen voorkomende soort in Europa, hoewel ze eerder zeldzaam is in het Middelands zeegebied. De soort komt daarnaast ook in beperkte mate voor in Noord-Amerika en gematigd Azië. Het
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is een soort van loofbossen, bosranden, hellingsgraslanden en weilanden die zowel op zonnige als schaduwrijke
plaatsen voorkomt. In Vlaanderen is grote keverorchis vrij algemeen en kent zijn zwaartepunt in de leemstreek
en langs de grote rivieren. Hoewel de soort redelijk stand houdt op de meeste groeiplaatsen gaat ze plaatselijk
toch sterk achteruit (Weeda et al. 1987; Van Landuyt et al. 2006). In het Schoonbroek werd één individu van grote
keverorchis op perceel E150 waargenomen in de maanden april en mei.

2. Mossen
- Bryum pallens (rood knikmos)
Dit mos komt vrij algemeen voor in leemstreken maar is elders vrij zeldzaam. Wij vonden rood knikmos terug
op dode takken. Vaak groeit rood knikmos op natte grond in moerassige gebieden of langs stroompjes, poelen
en op natte rotsen.

3. Landslakken
Van slakken is er een voorlopige Rode Lijst (Backeljau et al. in prep.) beschikbaar. Deze is evenals de Rode lijst
van loopkevers beschikbaar op de website van het Instituut voor Natuur en Bos (INBO). Op de vier bemonsterde
percelen werd er één Rode Lijstsoort en een zeldzame soort aangetroffen.
- Euconulus fulvus (gladde tolslak) – kwetsbaar (Cat. 3)
Euconulus fulvus is te vinden op sterk uiteenlopende, min of meer beschaduwde, vochtige tot meer droge plaatsen, verscholen tussen en onder allerlei bodemmateriaal en dood hout. Er werden twee exemplaren aangetroffen,
één op het populierenperceel en één op het braamstruweel.
- Columella edentula (tandloze korfslak) – zeldzaam
Columella edentula is gebonden aan zeer vochtige tot natte plaatsen op kalkrijk substraat. Bossen, elzenbroekbossen en open habitats, meest abundant in relatief vochtige kalkrijke plaatsen. In de zomer op plantenmateriaal,
later in de strooisellaag. Columella edentula tolereert geen korte droogteperioden en is zeer gevoelig voor de
verlaging van de grondwaterstand. Enkel op het populierenperceel werden er negen exemplaren aangetroffen (op
3 x 0,24m2).

4. 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 België (Desender et al. 2008).
Er werden drie Rode Lijst soorten gevonden en drie zeldzame soorten.
- Carabus monilis – bedreigd (Cat. 2) (Figuur 5A)
Europese soort met een vrij klein verspreidingsgebied. Komt in Wallonië en Luxemburg vrij algemeen voor, maar
is in Vlaanderen eerder bedreigd. Carabus monilis komt voor in vrij open, min of meer vochtige, weinig bemeste
gras en cultuurlanden en heeft een duidelijke voorkeur voor löss-, leem- en kalkbodem. De soort is mogelijk gevoelig voor zware bemesting. Meer onderzoek is echter nodig om deze kever als indicator te kunnen gebruiken.
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maart

april

mei

juni

juli

augustus

Tijdstip leging bodemvallen
Figuur 5. A. Carabus monilis. B. Aantal Carabus monilis individuen gevangen in de bodemvallen op het weiland
(E122A) en braamstrueel (E42) in de periode maart - augustus 2007.

In het Schoonbroek werden 18 exemplaren gevonden in het braamstruweel en één individu op het weilandperceel. Carabus monilis is brachipteer (heeft geen ontwikkelde vleugels). Dit beperkt de verspreidingsmogelijkheden van deze soort, niet in het minst door de grachtjes die rond het perceel gegraven zijn en als drainage dienen.
De activiteitspiek van deze soort in het Schoonbroek is laat en valt rond mei – juni (Figuur 5).
- Leistus spinibarbis – kwetsbaar (Cat. 3)
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. Kan zich al vliegend verspreiden door de goed ontwikkelde
vleugels en vliegspieren. Twee exemplaren werden aangetroffen in bodemvallen in het sleedoornperceel.

- Acupalpus exiguus - kwetsbaar (Cat. 3)
In België voornamelijk in het westen van het land. Hygrofiele soort, vooral aangetroffen op moerassige beschaduwde terreinen langs kleine watertjes, op vochtige kleibodem. Kan zich verspreiden al vliegend. De soort kan
in combinatie met andere soorten wellicht gebruikt worden als indicator bij het opsporen van bijzonder vochtige
terreinen. De informatie hierover is echter ontoereikend. Twee exemplaren werden aangetroffen in bodemvallen
op het weilandperceel in maart.
- Agonum livens (synoniem: Platynus livens) - zeldzaam
Recentelijk sterk achteruitgegaan. Een soort van moerassige, venige loofbossen, vooral met elzen (Alnus sp.) of
berken (Betula sp.), tussen blad of in veenmos (Spaghnum sp.). Bij voorkeur op modderige plaatsen met veel
beschaduwing, ook op kleiige bodem tussen bladeren, langs oevers van bospoelen. Mogelijk is hij een zeer goede
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indicator van waardevolle natte bossen. Het verdwijnen van natte bossen en verdroging door verlaging van de
grondwaterstand zijn belangrijke bedreigingen (Turin 2000). Eén enkel exemplaar werd aangetroffen in een bodemval op het braamstruweel.
- Agonum micans – zeldzaam
In België verbreid langs de middelgrote en grote rivieren. Zeldzaam in Vlaanderen. In Nederland en omliggende
gebieden is de soort stabiel wat betreft aantal vindplaatsen. Een hygrofiele soort. Vaak aangetroffen rond eutrofe
poel-, meer- en rivieroevers met modderige kleiige bodem en ijle maar soms vrij hoge vegetatie. De volwassen
dieren overwinteren achter schors, in detritus van riet of in oude graspollen. De soort kan goed vliegen en hiervan zijn vele waarnemingen bekend. De soort wordt vaak onderbemonsterd omwille van de zeer natte biotoop.
Ook in het Schoonbroek werd het enige exemplaar handgevangen (juni) aan een natte oever tegenover het sleedoornperceel.
- Notiophilus quadripunctatus - zeldzaam
In Nederland zeer zeldzaam, hier aan de noordelijke grens van zijn verspreidingsareaal. In België beperkt tot het
westelijk deel, hier en daar in aantal gevonden, maar over het algemeen genomen zeldzaam doch geen duidelijke
achteruitgang merkbaar, daarom onbruikbaar als indicator omdat het om een randareaal soort gaat. Weinig
ecologische informatie beschikbaar. Waarschijnlijk gaat het om soort van beschaduwde, matig vochtige terreintypen, zoals loofbos en vochtige graslanden. Eén exemplaar aangetroffen in een bodemval op het sleedoornperceel
in maart.

5. Nachtvlinders
Momenteel bestaat er nog geen Rode Lijst van de nachtvlinders van België, 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 en Townsend (2006).
- Cerura erminea (witte hermelijnvlinder) - zeer zeldzaam (Figuur 6C)
Voorkomen – De witte hermelijnvlinder is een zeer zeldzame soort in België doch kan in het gehele land worden
gevonden. Ze komt voor op vochtige plekken met populieren (Populus sp.) en wilgen (Salix sp.), vooral in ooibossen en bossen langs oevers. Eén individu kwam af op de lichtbron die opgesteld stond op de populieraanplant.
Waardplanten – De waardplant is bij voorkeur voor op ratelpopulier (Populus tremula) en andere populiersoorten, minder vaak boswilg (Salix caprea), katwilg (Salix viminalis) en andere smalbladige wilgensoorten.
- Cerastis leucographa (witringuil) – zeldzaam
Voorkomen – Komt lokaal voor in de Kempen en in het zuiden van het land. Enkele meldingen zijn gemaakt voor
alle andere Vlaamse provincies uitgezonderd Oost- en West-Vlaanderen.
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C
Figuur 6. A. Pludia festucae (goudvenstertje, foto: Brian Stone). B. Xestia ditrapezium (trapeziumuil, foto:
Maarten Jacobs). C. Cerura herminea (witte hermelijnvlinder).

Waardplanten – Allerlei diverse kruidachtige planten, loofbomen en struiken, waaronder muur (Stellaria sp.),
zuring (Rumex sp.), bosbes (Vaccinium sp.), wilg (Salix sp.) en eik (Quercus sp.).
- Xestia ditrapezium (trapeziumuil) – zeldzaam (Figuur 6B)
Voorkomen – De trapeziumuil wordt aangegeven als een zeldzame soort die volgens de database van de werkgroep vlinderfaunistiek van de Vlaamse vereniging voor entomologie in de provincie Brabant niet meer gezien is
na 1980. Als habitat geeft de trapeziumuil de voorkeur aan open bossen en met struiken begroeide, moerassige
plaatsen. Er werd slechts één exemplaar waargenomen.
Waardplanten – Diverse kruidachtige planten, waaronder sleutelbloem, in het voorjaar ook houtige planten en
loofbomen, waaronder wilg (Salix sp.), berk (Betula sp.) en rode kornoelje (Cornus sanguinea).
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- Lomographa bimaculata (tweevlekspanner) - vrij zeldzaam
Voorkomen – De tweevlekspanner komt over het hele land voor, plaatselijk soms gewoon. Deze soort werd ook
opgemerkt op de Hooiberg, Haacht.
Waardplanten – Diverse loofbomen met een voorkeur voor meidoorn (Crataegus sp.) en sleedoorn (Prunus spinosa).
- 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.).
- Eulithis mellinata (bessentakvlinder) – niet zo gewoon
Voorkomen – Deze vlinder wordt aangetroffen in tuinen en bossen over het hele land.
Waardplanten – Bosbes (Vaccinium sp.) en aalbes (Ribes rubrum).
- Plusia festucae (goudvenstertje) – niet zo gewoon (Figuur 6A)
Voorkomen – Deze soort komt voor in het hele land, op allerlei vochtige plaatsen, zoals slootkanten, oevers
van rivieren en kanalen, moerassen, bosranden, heiden en vochtige weiden. Dit type habitat is typisch voor het
Schoonbroek met zijn vele greppels met permanent of tijdelijk nat karakter.
Nectarplanten – De vlinders vliegen vanaf de schemering en bezoeken bloemen van onder andere spoorbloem
(Centranthus ruber), vlinderstruik (Buddleja davidii) en watermunt (Mentha aquatica). Watermunt stond vlakbij
de opstelling aan het sleedoornperceel in bloei. Deze plant groeit vooral langs en in het water en in natte weilanden en bloeit van juni tot eind oktober.

8

Beheersuggesties

Een stabiele hydrologische situatie is een algemene voorwaarde voor het behoud van de huidige diversiteit in het
Schoonbroek. Uit de ecologie van veel soorten blijkt het belang van het vochtige karakter van de voorkomende
habitatten. Studies zijn nodig om de hydrologie en kwaliteit van het water en de aquatische gemeenschappen
in dit gebied te onderzoeken. Beheer van dit gebied zou in eerste instantie grote veranderingen in de watertafel
moeten proberen voorkomen. Een verdroging van het Schoonbroek zou zeer zeker een probleem vormen voor
verschillende slakkensoorten, planten en loopkevers.
Het is duidelijk dat het verschillend perceelgebruik in het gebied zorgt voor een grote totale diversiteit, dit voornamelijk van hogere planten en invertebraten. De grootst waargenomen diversiteit op perceelsniveau, met aanwezigheid van verschillende Rode Lijstsoorten, op het braamstruweel wijst op het belang van vroeg successieve
stadia die ontstaan na kap. Ideaal zou zijn om een deel van het gekapte hout te laten liggen. De grote aanwezig-
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heid van dood hout op het bestudeerde braamstruweel is waarschijnlijk een van de redenen voor de hogere waargenomen diversiteit. Dood hout van verschillende diameterklassen kan uitermate nuttig zijn voor verschillende
levensstadia van slakken, loopkevers en andere bodembewonende ongewervelden. Ook enkele soorten grote
loopkevers (Carabus sp.) werden overwinterend aangetroffen onder schors van populieren die blijven liggen zijn
na kap. De diversiteit van percelen voorziet ook de verschillende elementen die nodig voor alle levenstadia van
bv. vlinders. (overwinteringsmogelijkheden en nectarplanten voor de adulten, voedselplanten voor de larven).
Verschillende van de gevonden vlindersoorten hebben een voorkeur voor vochtige graslanden die in de buurt
van bossen liggen (koevinkje, groot dikkopje). Voor het groot dikkopje moet een geschikt natuurbeheer voorzien
in het laten staan van breedbladige grassen op vrij vochtige plaatsen waar de wijfjes de eitjes op afzetten. Een voldoende groot nectaraanbod in de zomerperiode is eveneens belangrijk. Dit verklaart het voorkomen van rupsen
op grasland E44 in de buurt van het braamstruweel met een groot aanbod aan bloemplanten. Extensieve begrazing is een vlindervriendelijke beheersmaatregel. Indien begrazing niet mogelijk is, kan er gefaseerd gemaaid
worden om niet alle eitjes, rupsen en poppen met de gemaaide vegetatie te verwijderen, momenteel gebeurt dit
echter wel op het betreffende perceel.

9

Conclusie

De soortenlijsten die voortvloeien uit de selectief gekozen groepen voor deze studie laten ons toe een aantal conclusies te trekken met betrekking tot het Schoonbroek als natuurgebied.
De relatief kleine, met elkaar verweven perceeltjes van weilanden, akkers, loofbos zorgen voor een merkbaar
verschil in fauna en flora, voornamelijk wat ongewervelden en planten betreft. Het is dus in eerste instantie de
diversiteit aan habitattypes die het Schoonbroek interessant maken. Doch, een dergelijke diversiteit aan habitats
in een klein oppervlak maakt de populaties van de meeste voorkomende soorten en het gebied in het algemeen
gevoelig voor verstoring. Kleine populaties kunnen gemakkelijk verdwijnen en herkolonisatie hangt af van de
aanwezigheid van habitats in de omgeving. Voor een duurzaam behoud van de diversiteit in het gebied zou op
lange termijn gestreefd moeten worden naar een schaalvergroting.
De hoogst waargenomen diversiteit van bijna alle bestudeerde groepen bevond zich op een recente kapvlakte van
een voormalige populierenaanplant. Dit bevestigt het belang van pioniervegetaties voor landschapsdiversiteit en
het behoud van specifieke soorten in onze gebieden. Als enkel de Rode Lijst soorten geëvalueerd zouden worden,
is de waarde van het Schoonbroek vooral bepaald door de aanwezigheid van 7 Rode Lijst broedvogels. Verder zijn
de meeste planten en dieren sterk gebonden aan het vochtige tot natte karakter van het Schoonbroek. De weilanden die periodisch onder water komen te staan zijn ook interessante rustplaatsen voor vogels in de lentetrek. Het
monitoren en behouden van de grondwatertafel in combinatie een verdere ecologische studie kan daarom zeer
nuttig tot noodzakelijk blijken voor het behouden tot verhogen van het Schoonbroek als natuurgebied.
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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.

Bijlage 2: Uitleg bij de Ellenbergwaarden
Vochtigheidsgetal:
1.

Indicatoren van grote droogte

2.

Tussen 1 en 3

3.

Indicatoren van droogte
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4.

Tussen 3 en 5

5.

Planten van matig vochtige bodems; ontbreken zowel op regelmatig uitgedroogde als op natte bodems.

6.

Tussen 5 en 7

7.

Indicatoren van vochtige bodems: op goed vochtige, echter niet op natte bodems.

8.

Tussen 7 en 9

9.

Indicatoren van doornatte bodems

10.

Waterplanten die nog geruime tijd zonder onderdompeling kunnen overleven

11.

Waterplanten onder water wortelend, alsook drijvende waterplanten

Stikstofgetal:
1.

Indicatoren van standplaatsen zeer arm aan stikstof

2.

Tussen 1 en 3

3.

Komen vaker voor op stikstofarme bodems dan op middelmatige tot stikstofrijke bodems

4.

Tussen 3 en 5

5.

Indicatoren van matig stikstofrijke standplaatsen

6.

Tussen 5 en 7

7.

Indicatoren van stikstofrijke standplaatsen

8.

Uitgesproken stikstofindicatoren

9.

Uitsluitend op zeer stikstofrijke bodems voorkomende planten

Zuurtegraad:
1.

Indicatoren van zeer zure bodems (bevatten zeer weinig kalk)

2.

Tussen 1 en 3

3.

Indicatoren van zure bodems

4.

Tussen 3 en 5

5.

Indicatoren van zwak zure bodems

6.

Tussen 5 en 7

7.

Indicatoren van neutrale bodems, dus gaande van zwak zuur tot zwak basisch

8.

Tussen 7 en 9

9.

Indicatoren van alkalische bodems: steeds op kalkrijke bodems
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Temperatuurgetal:
1.

Koude-indicatoren: komen enkel voor in het hooggebergte of in het boreaal-arctisch gebied

2.

Tussen 1 en 3: vele alpiene soorten

3.

Koelte indicatoren: subalpien/gematigd-boreaal gebeid

4.

Tussen 3 en 5: montaan gebied

5.

Planten van gematigde en submontane streken

6.

Tussen 5 en 7

7.

Thermofiele soorten

8.

Submediteraan gebied

9.

Extreme thermofielen: uit het Middellandse-Zeegebied en op de warmste plaatsen van Midden-Europa

Lichtgetal:
1.

Diepe schaduwplanten, die nog bij minder dan 1% relatieve belichtingssterkte (r.b.) voorkomen, doch
slechts zelden bij een hogere dan 30%

2.

Tussen 1 en 3

3.

Schaduwplanten die meestal bij minder dan 5% r.b. voorkomen maar ook op meer open plaatsen

4.

Tussen 3 en 5

5.

Halfschaduwplanten die zelden in volle zon voorkomen maar toch meestal bij een r.b. hoger dan 10%.

6.

Tussen 5 en 7

7.

Halflichtplanten: meestal bij vol licht maar ook in de schaduw

8.

Zonneplanten: slechts uitzonderlijk bij minder dan 40% r.b.

9.

Volle-zonneplanten: zelden bij minder dan 50% r.b.
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Bijlage 3: Lijst van alle waargenomen hogere planten
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Perceel
E150A

Ander
Perceel Perceel Perceel perceel in
E42
E107A+B E122A Schoonbroek

Achillea millefolium

duizendblad

Achillea ptarmica

wilde bertram

Adoxa moschatellina

muskuskruid

Aegopodium podagraria

zevenblad

Ajuga reptans

kruipend zenegroen

Alisma plantago-aquatica

grote waterweegbree

x

Alliaria petiolata

look zonder look

x

Allium vineale

kraailook

Alopecurus pratensis

grote vossenstaart

Anagallis arvensis

rood guichelheil

E22

Anemone nemorosa

bosanemoon

E104

Angelica sylvestris

gewone engelwortel

Anisantha sterilis

ijle dravik

Anthemis arvensis

valse kamille

Anthemis cotula

stinkende kamille

Anthoxanthum odoratum

gewoon reukgras

Anthriscus sylvestris

fluitekruid

Arabidopsis thaliana

zandraket

Arrhenatherum elatius

glanshaver

Artemisia vulgaris

bijvoet

Arum maculatum

gevlekte aronskelk

Asparagus officinalis

asperge

Atriplex patula

uitstaande melde

Atriplex prostrata

spiesmelde

Barbarea vulgaris

gewoon barbarakruid

Bellis perennis

madelief

E44

Bidens tripartita

veerdelig tandzaad

E22

Brassica napus

koolzaad

Bromus mollis

zachte dravik

Buddleja davidii

vlinderstruik

Caltha palustris

dotterbloem

Calystegia sepium

haagwinde

Campanula latifolia

breed klokje

Campanula rotundifolia

grasklokje

Capsella bursa-pastoris

herderstasje

Cardamine hirsuta

kleine veldkers

Cardamine pratensis

pinksterbloem

x

Carduus crispus

kruldistel

x

Carex acutiformis

moeraszegge

x

x

Rode Lijst
categorie

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
Kwetsbaar
Zeldzaam
x
x

x

x

x

x

x
E102
x
E22

x

x

x

x

E49
x
x

x
E46
x
x

x

Achteruitgaand
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Bijlage 3: Lijst van alle waargenomen hogere planten (vervolg)
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Perceel
E150A

Ander
Perceel Perceel Perceel perceel in
E42
E107A+B E122A Schoonbroek

Carex elata

stijve zegge

Carex hirta

ruige zegge

Carex otrubae

valse voszegge

Carex remota

ijle zegge

Carex rostrata

snavelzegge

Carex sylvatica

boszegge

Centaurea jacea subsp.
nigra

zwart knoopkruid

Cerastium fontanum

gewone hoornbloem

Cerastium glomeratum

kluwenhoornbloem

Chaerophyllum temulum

dolle kervel

Chelidonium majus

stinkende gouwe

E49

Chenopodium album

melganzevoet

E22

Chrysanthemum inodorum

reukloze kamille

Circaea lutetiana

groot heksenkruid

Cirsium arvense

akkerdistel

x

Cirsium oleraceum

moesdistel

x

Cirsium palustre

kale jonker

Cirsium vulgare

speerdistel

Colchicum autumnale

herfststijlloos

x

Convolvulus arvensis

akkerwinde

x

Crepis biennis

groot streepzaad

E22

Crepis capillaris

klein streepzaad

E44

Crocus vernus

bonte krokus

E44

Cruciata laevipes

kruisbladwalstro

Cynosurus cristatus

beemdkamgras

Dactylis glomerata

kropaar

Daucus carota

peen

Digitalis purpurea

vingerhoedskruid

Echinochloa crus-galli

europese hanepoot

Epilobium angustifolium

wilgenroosje

Epilobium hirsutum

harig wilgenroosje

x

Epilobium palustre

moerasbasterdwederik

x

Epipactis helleborine

breedbladige wespe�
������
norchis

Equisetum arvense

heermoes

Equisetum fluviatile

holpijp

Equisetum palustre

lidrus

Erodium cicutarium

gewone reigersbek

Erophila verna

vroegeling

Erysimum cheiranthoides

gewone steenraket

Rode Lijst
categorie

x
E182
x

x

x

x

x

x

x
E29

x
x

x
x

x
x
x

E182/E187
x

x

x

x

x

x
x

x

x
E23/E25
E21
E112

Achteruitgaand

Achteruitgaand
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Bijlage 3: Lijst van alle waargenomen hogere planten (vervolg)
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Perceel
E150A

Ander
Perceel Perceel Perceel perceel in
E42
E107A+B E122A Schoonbroek

Eupatorium cannabinum

koninginnekruid

Euphorbia helioscopia

kroontjeskruid

E153

Fallopia japonica

japanse duizendknoop

E32

Festuca filiformis

fijn schapengras

Filipendula ulmaria

moerasspirea

Forsythia sp.

chinees klokje

E32

Fumaria officinalis

duivekervel

E185

Galeopsis bifida

gespleten hennepnetel

Galeopsis speciosa

dauwnetel

Galeopsis tetrahit

gewone hennepnetel

Galinsoga quadriradiata

harig knopkruid

Galium aparine

kleefkruid

Galium mollugo

glad walstro

Galium palustre

moeraswalstro

Geranium dissectum

slipbladige ooievaarsbek

Geranium pyrenaicum

bermooievaarswek

Geranium robertianum

robertskruid

Geum urbanum

geel nagelkruid

x

x

x

x

Glechoma hederacea

hondsdraf

x

x

x

x

Gnaphalium uliginosum

moerasdroogbloem

Hedera helix

klimop

x

Heracleum sphondylium

bereklauw

x

Hieracium umbellatum

schermhavikskruid

x

Holcus lanatus

gestreepte witbol

Hottonia palustris

waterviolier

Humulus lupulus

hop

x

Hypericum perforatum

sint-janskruid

x

Hypochaeris radicata

gewoon biggenkruid

Ilex aquifolium

hulst

Iris pseudacorus

gele lis

Juncus acutiflorus

veldrus

Juncus conglomeratus

biezeknoppen

Juncus effusus

pitrus

Lactuca serriola

kompassla

Lamiastrum galeobdolon

gele dovenetel

Lamium album

witte dovenetel

Lamium maculatum

gevlekte dovenetel

Lamium purpureum

paarse dovenetel

Lapsana communis

akkerkool

Lathyrus pratensis

veldlathyrus

Rode Lijst
categorie

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

Zeldzaam

x
E40
E22

x

x
x

x
E119

E44
x
x

x
E146
x
x
E149
x
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Bijlage 3: Lijst van alle waargenomen hogere planten (vervolg)
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Perceel
E150A

Ander
Perceel Perceel Perceel perceel in
E42
E107A+B E122A Schoonbroek

Lemna minor

klein kroos

Leucanthemum vulgare

margriet

x

Listera ovata

grote keverorchis

x

Lolium multiflorum

italiaans raaigras

Lolium perenne

engels raaigras

Lonicera periclymenum

wilde kamperfoelie

Lotus corniculatus

smalle rolklaver

Luzula campestris

gewone veldbies

Lycopus europaeus

wolfspoot

Lysimachia vulgaris

grote wederik

Lythrum salicaria

grote kattenstaart

Matricaria discoidea

schijfkamille

Matricaria recutita

echte kamille

Medicago lupulina

hopklaver

Mentha aquatica

watermunt

Moehringia trinervia

drienerfmuur

Montia minor

klein bronkruid

Myosotis arvensis

akker vergeet-me-nietje

Myosurus minimus

muizestaart

E148

Narcissus pseudonarcissus

wilde narcis

E101

Oenanthe aquatica

watertorkruid

Ornithogalum umbellatum

gewone vogelmelk

x

Oxalis fontana

stijve klaverzuring

x

Papaver rhoeas

grote klaproos

E22

Persicaria lapathyfolium

beklierde duizendknoop

E189

Persicaria maculosa

perzikkruid

E189

Phalaris arundinacea

rietgras

E22

Phleum pratense

gewoon timoteegras

E44

Phragmites australis

riet

E21

Plantago lanceolata

smalle weegbree

Plantago major

grote weegbree

Poa annua

straatgras

Poa nemoralis

bosbeemdgras

Poa trivialis

ruw beemdgras

Polygonatum multiflorum

gewone salomonszegel

Polygonum hydropiper

waterpeper

Potentilla anglica

kruipganzerik

Potentilla erecta

tormentil

Primula elatior

slanke sleutelbloem

Prunella vulgaris

gewone brunel

Rode Lijst
categorie

E21
E49

E104
E22

E104
x

x
E112/E110

x

x
x

x
x
E189
x
E182

x
x

Achteruitgaand
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Bijlage 3: Lijst van alle waargenomen hogere planten (vervolg)
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Perceel
E150A

Ander
Perceel Perceel Perceel perceel in
E42
E107A+B E122A Schoonbroek

Prunus spinosa

sleedoorn

Ranunculus acris

scherpe boterbloem

Ranunculus auricomus

gulden boterbloem

x

Ranunculus ficaria

speenkruid

x

Ranunculus peltatus

waterranonkel

Ranunculus repens

kruipende boterbloem

Ranunculus sceleratus

blaartrekkende boter�
bloem

E140

Ribes sp.

kruisbes

E133

Rorippa amphibia

gele waterkers

Rorippa palustris

moeraskers

Rorippa sylvestris

akkerkers

Rosa canina

hondsroos

x

Rubus sp.

braam

x

Rumex acetosa

veldzuring

Rumex conglomeratus

kluwenzuring

Rumex crispus

krulzuring

Rumex obtusifolius

ridderzuring

Sambucus nigra

vlier

Scutellaria galericulata

blauw glidkruid

Senecio jacobaea

jacobskruiskruid

Senecio vulgaris

klein kruiskruid

Setaria viridis

groene naaldaar

Silene dioica

dagkoekoeksbloem

Silene flos-cuculi

echte koekoeksbloem

x

Silene latiflora

avondskoekoeksbloem

x

Sisymbrium officinale

gewone raket

Solanum dulcamara

bitterzoet

E189

Solanum nigrum

zwarte nachtschade

E131

Solidago canadensis

canadese guldenroede

Sonchus arvensis

akkermelkdistel

E153

Sonchus asper

gekroesde melkdistel

E142

Sonchus oleraceus

gewone melkdistel

E153

Spergula arvensis

gewone spurrie

Stachys sylvatica

bosandoorn

Stellaria graminea

grasmuur

Stellaria holostea

grote muur

Stellaria media

vogelmuur

Succisa pratensis

blauwe knoop

Symphytum officinale

smeerwortel

Rode Lijst
categorie

x
x

x

x

x

x

x
E187

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

Achteruitgaand
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Bijlage 3: Lijst van alle waargenomen hogere planten (vervolg)
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Perceel
E150A

Ander
Perceel Perceel Perceel perceel in
E42
E107A+B E122A Schoonbroek

Tanacetum vulgare

boerenwormkruid

Taraxacum sp.

gewone paardebloem

Trifolium dubium

kleine klaver

Trifolium pratense

rode klaver

x

Trifolium repens

witte klaver

x

Trisetum flavescens

goudhaver

Triticum aestivum

tarwe

Tussilago farfara

klein hoefblad

Urtica dioica

grote brandnetel

Valeriana officinalis

gewone valeriaan

E140

Verbena officinalis

ijzerhard

E49

Veronica arvensis

akkerereprijs

Veronica chamaedrys

gewone ereprijs

x

Veronica persica

grote ereprijs

x

Veronica scutellata

schilderereprijs

Viburnum opulus

gelderse roos

Vicia cracca

vogelwikke

Vicia hirsuta

ringelwikke

Vicia sativa

voederwikke

Vicia sepium

heggewikke

x

Vicia tetrasperma

vierzadige wikke

x

Vinca major

grote maagdenpalm

E113

Vinca minor

kleine maagdenpalm

E113

Viola arvensis

akkerviooltje

E102

Viola odorata

maarts viooltje

Viola reichenbachiana

donkersporig bosviooltje

Rode Lijst
categorie

x
x

x

x

x
E21
x
E182
E116

x

x

x

x

x
x
E23/25
x

x

x
x

Achteruitgaand
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Bijlage 4: Lijst van de waargenomen mossen
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Perceel

Substraat

E150a

Vochtige bosbodem/natte
graslanden op steen

Algemene ecologie
Zeer algmeen op vochtige,
beschaduwde, voedselrijke
plaatsen. Op bomen, muren,
rottend hout.

Amblystegium serpens

gewoon pluisdraadmos

Atrichum undulatum

groot rimpelmos

Algemeen op vochtige, niet te
zure grond vooral in bossen
en grepels .

gewoon smaragdsteeltje

Algemene soort van
gestoorde plaatsen , wegran�
den, puinstorten, ruïnes en
langs zandige greppels.

kleismaragdsteeltje

Op meestal kleiige verdichte
onbeschaduwde bodem langs
paden akkers, weilanden,
tuinen en groeven. Soms op
vochtige rotsen.

Barbula convoluta

Barbula unguiculata

E148

Droog gesteente op open
plek

gewoon dikkopmos

Zeer algemeen op allerlei
droge tot natte grond, niet te
voedselarm, op grond in we�
iden, op muren , hout, stenen,
bomen en roest.

Bryum argenteum

zilvermos

Algemeen op wegranden,
puinhopen, grinddaken, bin�
nenplaatsjes van huizen en
klakgrasland.

Bryum gemmiferum

fijnkorrelknikmos

E148

Droog gesteente op open
plek

Op verse voedselrijke fijnkor�
relige grond

Bryum pallens

rood knikmos

E42

Op dode tak

Op natte grond in moeras
langs stroompjes poelen en
op natte rotsen.

Bryum pseudotriquetrum

veenknikmos

In venen, moerassen en
andere natte , voedselrijke
plaatsen algemeen.

gewoon purpersteeltje

Algemeen op allerlei gron�
den en plaatsen , massaal
op brandvlakten van droge
zandgrond ; ook op muren,
daken en oud hout.

Brachythecium rutabulum

Ceratodon purpureus

E42

Matig vochtige schors van
boom

Algemeen op allerlei sub�
straten met veen- en zand�
gronden ofwel in polletjes op
bomen, stenen, rieten daken.

Dicranum scoparium

gewoon gaffeltandmos

Fissidens bryoides

gezoomd vedermos

Zeer algemeen op plaatsen
waar klei is.

gewoon krulmos

Algemene soort van
gestoorde, open, vochtige
zand- of kleiplaatse. Vaak waar
houtskool heeft gebrand,
opgeworpen baggerplaatsen,
etc.

Funaria hygrometrica

E107a

E42

Vochtige, verstoorde plak
op bodem
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Bijlage 4: Lijst van alle waargenomen mossen (vervolg)
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Perceel

Substraat

Algemene ecologie

Grimmia pulvinata

gewoon muisjesmos

Zeer algemeen op muren,
stenen,golfplaten en beton.

Hypnum cupressiforme

gesnaveld klauwtjesmos

Zeer algemeen in bijna alle
milieus, behalve zeer nat , zeer
donker of zout.

Kindbergia praelongia

fijn laddermos

E150a
E107a

Lophocolea bidentata

gewoon kantmos

E107a

Lophocolea heterophylla

gedrongen kantmos

Mnium hornum

gewoon sterrenmos

Orthotrichum affine

gewone haarmuts

Op takken en vochtige
leembodem van bos

Zeer algemene soort in
bossen, wegranden en stru�
welen, op kalkrijke stenen en
muren.

Op schors van boom

Algemeen op grazig ter�
rein, ook vochtige gazons en
moerassen.
Zeer algemeen op boom�
stronken, bos- en moeras�
grond maar niet op zure
heidegrond .

E107a

Zeer algemeen in bosterrein,
in gestoorde laagvenen en
rietland.
E150a

op oude muren, daken,
Op relatief vochtige schors basaltblokken en sommgie
van boom
verwante soorten uitsluitend
op bomen.

klein snavelmos

Landelijk zeldzaam maar in
Zuid-Limburg en in oude
bossen op kalkhoudende
grondtamelijk algemeen.

Plagiomnium affine

rond boogsterrenmos

Zeer algemeen in voedselrijke
vochtige loofbossen op zand
in jeneverbesstruwelen en in
graslanden op zand.

Plagiomnium undulatum

gerimpeld boogster�
renmos

E150a

Vochtige leemgrond bij
bronbekken

Zeer algemeen op vochtige
plaatsen in bossen en klakrijke
binnenduinen.

Plagiothecium denticulatum

glanzend platmos

E107a

Vochtige bosbodem

Op walletjes in greppels, in
bossen aan boomvoeten.

Polytrichum formosum

fraai haarmos

Algemeen in niet te zure
matig droge loofbossen en
duinvalleien.

Rhynchostegium confertum

boomsnavelmos

E150a

Schors bomen/vochtige
leembodem

Algemeen voor heel het land,
op boomstammen, struiken,
stenen of vochtige muren.
Plant sterk vastgehecht met
rhizoiden.

Tortula muralis

gewoon muursterretje

E148

Droog tot matig vochtig
gesteente

Algemeen op droge klakhou�
dende muren en stenen, in
dichte geelgroene plakkaten.

Tortula spec.

gewoon of groot kleimos

E148

Droog gesteente op open
plek

Op klei- of leemgrond, op ak�
kers, langs wegkantjes, tuinen
of afgravingen.

Oxyrrhynchium pumilum
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Bijlage 5: Lijst van de waargenomen landslakken
Soortnaam

Nederlandse naam

Aegopinella nitidula

bruine blinkslak

Carchium tridentatum

slanke dwergslak

Cepaea hortensis

Perceel
E150A

Perceel
E42

Perceel
E107+B

Perceel
E122A

Rode Lijst categorie

x
x

x

witgerande tuinslak

x

x

Cepaea sp.

x

x

Clausilia bidentata

vale regenslak

Cochlicopa lubrica

glanzende agaat�
hoorn

x

Columella edentula

tandloze korfslak

x

Discus rotundatus

boerenknoopje

x

x

Euconulus fulvis

gladde tolslak

x

x

Oxychilus cellarius

x

x
x

x

x
Zeldzaam
Kwetsbaar

kelderglansslak

x

x

x

x

Succinea putris

barnsteenslak

x

x

x

x

Trichia hispida

behaarde slak

x

x

x

x

Vitrina pellucida

gewone glasslak

Vitrea crystallina

gewone kristalslak

x

Zonitoides nitidus

donkere glimslak

x

x
x

Balea of Macrogastra sp.

x

x

x

x

x

Bijlage 6: Lijst van de waargenomen loopkevers
Wetenschappelijke naam

Perceel
E150A

Perceel
E42

Perceel
E107A+B

Acupalpis parvulus

Perceel
E122A

Ander perceel in
Schoonbroek

Rode Lijst categorie

x

Kwetsbaar

x

Acupalpus exiguus
Agonum albipes

E119B

Agonum assimilis

x

Agonum livens

x

Zeldzaam

Agonum micans

E104B

Agonum obscurus

E104B

Amara communis

x

x

x

Amara familiaris

x

Amara lunicollis

x

Amara nitida

x

Amara tibialis

x

Anisodactylus binotatus

x

Asaphidion flavipes

x

Badister bullatus

x

x
x
x

Zeldzaam
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Bijlage 6: Lijst van alle waargenomen loopkevers (vervolg)
Perceel
E150A

Perceel
E42

Perceel
E107A+B

Perceel
E122A

Badister lacertosus

x

x

x

x

Badister sodalis

x

x

x

x

Wetenschappelijke naam

Bembidion biguttatum
x
x

x
x

Calathus micropterus
Carabus granulatus

x

x
x

Carabus monilis

x

x

x
x

x

x

Clivina fossor

x

x

x

Dromius linearis

x
x

Carabus nemoralis

Bedreigd

x

x

Elaphrus cupreus

x

Elaphrus riparius

x

Harpalus latus
Leistus ferrugineus

x

x

x
x

Leistus spinibarbis

x
x

x
x

Leistus fulvibarbis
Loricera pilicornis

x

Nebria brevicolis

x

Kwetsbaar
x

x

Notiophilus biguttatus

x

Notiophilus palustris

x

x

Notiophilus quadripunctatus

x

Notiophilus rufipes

x

Oodes helopoides

Zeldzaam
x

Panageus cruxmajor

x

Pseudoophonus rufipes

x

x

Pterostichus anthracinus

E152B

Pterostichus cupreus

x

Pterostichus melanarius

x

x

x

x

Pterostichus niger

x

Pterostichus nigrita

x

x
x
x

Pterostichus oblongopunctatus

x

Pterostichus strenuus

x

x

x

Pterostichus vernalis

x

x

x

x

x

Pterostichus versicolor
Stenolophus mixtus

x

Stenolophus teutonus
Stomis pumicatus

Rode Lijst categorie

E152B

Bembidion lampros
Calathus rotundicollis

Ander perceel in
Schoonbroek

E152B
x

x

Syntomus truncatellus

x
x

Synuchus vivalis

x

Trechus obtusus

x

x
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Bijlage 7: Lijst van de waargenomen dagvlinders
Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Perceel E150A

Perceel E42

Perceel E107A+B Perceel E122A

Anthocharis cardamines

oranjetipje

Aphantopus hyperantus

koevinkje

Araschnia levana

landkaartje

x

Gonepteryx rhamni

citroenvlinder

x

Inachis io

dagpauwoog

x

Lycaena phlaeas

Kleine vuurvlinder

x

Maniola jurtina

bruin zandoogje

x

Ochlodes faunus

groot dikkopje

x

Papilio machaon

koninginnepage

x

x

Pararge aegeria

bont zandoogje

x

x

Pieris napi

klein geaderd witje

Pieris rapae

klein koolwitje

Polygonia c-album

gehakkelde aurelia

x

Vanessa atalanta

atalanta

x

x

x
x

x

x
x
x

x
x

x

x
x

Bijlage 8: Lijst van de waargenomen nachtvlinders
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Familie

Abrostola triplasia

donker brandnetelkapje

uilen (Noctuidae)

Acronicta megacephala

schilddrager

uilen (Noctuidae)

Agrotis puta

puta-uil

uilen (Noctuidae)

Archips podana

grote appelbladroller

bladrollers (Tortricidae)

Axylia putris

houtspaander

uilen (Noctuidae)

Biston strataria

vroege spanner

spanners (Geometridae)

Cabera pusaria

witte grijsbandspanner

spanners (Geometridae)

Calliteara pudibunda

meriansborstel

donsvlinders (Lymantriidae)

Campaea margaritaria

appeltak

spanners (Geometridae)

Camptogramma bilineata

gestreepte goudspanner

spanners (Geometridae)

Cerastis leucographa

witringuil

uilen (Noctuidae)

Cerura erminea

witte hermelijnvlinder

tandvlinders (Notodontidea)

Colostygia pectinaria

kleine groenbandspanner

spanners (Geometridae)

Comibaena bajularia

gevlekte zomervlinder

spanners (Geometridae)

Cosmia trapezina

hyena

uilen (Noctuidae)

Cyclophora punctaria

gestippelde oogspanner

spanners (Geometridea)

Deltote bankiana

zilverstreep

uilen (Noctuidae)

Diachrysia chrysitis

koperuil

uilen (Noctuidae)

Diarsia brunnea

bruine breedvleugeluil

uilen (Noctuidae)

Dysstroma truncata

schimmelspanner

spanners (Geometridae)

Earias clorana

kleine groenuil

visstaartjes (Nolidae)

Ecliptopera silaceata

marmerspanner

spanners (Geometridea)

Eilema sororcula

geel beertje

beervlinders (Arctiidae)
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Bijlage 8: Lijst van alle waargenomen nachtvlinders (vervolg)
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Familie

Epione repandaria

puntige zoomspanner

spanners (Geometridea)

Epirrhoe alternata

gewone bandspanner

spanners (Geometridae)

Eulithis mellinata

bessentakvlinder

spanners (Geometridae)

Euphyia unangulata

scherphoekbandspanner

spanners (Geometridea)

Eurrhypara hortulata

brandnetelmot

grasmotten (Crambidae)

Euthrix potatoria

rietvink

spinners (Lasiocampidae)

Hylaea fasciaria

rode dennenspanner

spanners (Geometridea)

Hypena proboscidalis

bruine snuituil

uilen (Noctuidae)

Idaea dimidiata

vlekstipspanner

spanners (Geometridea)

Ipimorpha subtusa

tweekleurige heremietuil

uilen (Noctuidae)

Jodis lactearia

melkwite zomervlinder

spanners (Geometridea)

Korscheltellus lupulinus

slawortelboorder

wortelboorders (Hepialidae)

Lacanobia oleracea

groente-uil

uilen (Noctuidae)

Laothoe populi

populierenpijlstaart

pijlstaarten (Sphingidae)

Lomaspilis marginata

gerande spanner

spanners (Geometridae)

Lomographa bimaculata

tweevlekspanner

spanners (Geometridae)

Lomographa temerata

witte schaduwspanner

spanners (Geometridae)

Macaria alternata

donker klaverblaadje

spanners (Geometridae)

Miltochrista miniata

rozenblaadje

beervlinders (Arctiidae)

Noctua comes

volgeling

uilen (Noctuidae)

Noctua janthe

open breedbandhuismoeder

uilen (Noctuidae)

Noctua pronuba

huismoeder

uilen (Noctuidae)

Ochropleura plecta

haarbos

uilen (Noctuidae)

Opisthograptis luteolata

hagedoornvlinder

spanners (Geometridae)

Orthosia gothica

nunvlinder

uilen (Noctuidae)

Pasiphila rectangulata

groene dwergspanner

uilen (Noctuidae)

Peridea anceps

eikentandvlinder

tandvlinders (Notodontidea)

Perigrapha munda

dubbelstipvoorjaarsuil

uilen (Noctuidae)

Perizoma alchemillata

hennepnetelspanner

spanners (Geometridae)

Pheosia tremula

brandvlerkvlinder

tandvlinders (Notodontidea)

Phragmatobia fuliginosa

kleine beer

beervlinders (Arctiidae)

Pleuroptya ruralis

netelmot

grasmotten (Crambidae)

Plusia festucae

goudvenstertje

uilen (Noctuidae)

Pterostoma palpina

snuitvlinder

tandvlinders (Notodontidea)

Scopula immutata

bosspanner

spanners (Geometridea)

Selenia tetralunaria

halvemaanvlinder

spanners (Geometridea)

Sesia apiformes

hoornaarvlinder

wespvlinders (Sesiidae)

Sphinx pinastri

dennenpijlstaart

pijlstaarten (Sphingidae)

Spilosoma lubricipeda

witte tijger

beervlinders (Arctiidae)

Tethea or

orvlinder

eenstaartjes (Drepanidae)

Timandra comae

lieveling

spanners (Geometridea)

Tortrix viridana

groene eikenbladroller

bladrollers (Tortricidae)
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Bijlage 8: Lijst van alle waargenomen nachtvlinders (vervolg)
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Familie

Trichopteryx carpinata

vroege blokspanner

spanners (Geometridae)

Tyatira batis

braamvlinder

eenstaartjes (Drepanidae)

Watsonalla binaria

gele eenstaart

eenstaartjes (Drepanidae)

Xestia ditrapezium

trapeziumuil

uilen (Noctuidae)

Yponomeuta evonymella

vogelkersstippelmot

stippelmotten (Yponomeutidae)

Korscheltellus lupulinus

slawortelboorder

wortelboorders (Hepialidae)

Bijlage 9: Lijst van de waargenomen broedvogels
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Accipiter gentilis

havik

Accipiter nisus

sperwer

Acrocephalus palustris

bosrietzanger

Aegithalos caudatus

staartmees

Alcedo atthis

ijsvogel

Alopochen aegyptiacus

nijlgans

Anas platyrhynchos

wilde eend

Buteo buteo

buizerd

Carduelis chloris

groenling

Certhia brachydactyla

boomkruiper

Columba oenas

holenduif

Columba palumbus

houtduif

Corvus corone

zwarte kraai

Corvus monedula

kauw

Cuculus canorus

koekoek

Cyanistes caeruleus

pimpelmees

Dendrocopos major

grote bonte specht

Dendrocopos minor

kleine bonte specht

Dryocopus martius

zwarte specht

Erithacus rubecula

roodborst

Falco subbuteo

boomvalk

Falco tinnunculus

torenvalk

Fringilla coelebs

vink

Fulica atra

meerkoet

Gallinula chloropus

waterhoen

Garrulus glandarius

vlaamse gaai

Hirundo rustica

boerenzwaluw

Locustella naevia

sprinkhaanrietzanger

Luscinia megarhynchos

nachtegaal

Motacilla alba

witte kwikstaart

Oriolus oriolus

wielewaal

Parus major

koolmees

Passer domesticus

huismus

Rode Lijst Categorie

Achteruitgaand

Achteruitgaand
Kwetsbaar
Bedreigd
Achteruitgaand
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Bijlage 9: Lijst van alle waargenomen broedvogels (vervolg)
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Pernis apivorus

wespendief

Phasianus colchicus

fazant

Phoenicurus ochruros

zwarte roodstaart

Phoenicurus phoenicurus

gekraagde roodstaart

Phylloscopus collybita

tjiftjaf

Phylloscopus trochilus

fitis

Pica pica

ekster

Picus viridis

groene specht

Poecile montanus

matkop

Prunella modularis

heggenmus

Regulus regulus

goudhaantje

Sitta europaea

boomklever

Streptopelia decaocto

turkse tortel

Strix aluco

bosuil

Sturnus vulgaris

spreeuw

Sylvia atricapilla

zwartkop

Sylvia borin

tuinfluiter

Sylvia communis

grasmus

Troglodytes troglodytes

winterkoning

Turdus merula

merel

Turdus philomelos

zanglijster

Tyto alba

kerkuil

Vanellus vanellus

kievit

Rode Lijst Categorie

Kwetsbaar

Kwetsbaar

