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SSAAMMEENNVVAATTTTIINNGG  
Het ecoduct Kikbeek over de E314 in Maasmechelen is gebouwd om de ecologische verbinding te herstellen tussen 
grote natuurgebieden ten noorden (Mechelse heide) en ten zuiden (Kikbeekbron, Ziepbeekvallei) van de snelweg.  

Ongeveer 1 jaar na voltooiing van de bouw  (maart 2006) is aangevat met een grondige monitoring van het gebruik van 
het ecoduct door fauna. Dit onderzoek liep 9 maanden (april 2007 – januari 2008). Het zal zo identiek mogelijk herhaald 
worden in 2009 en 2013.  

Er zijn tal van onderzoeksmethodieken gebruikt om een zo volledig mogelijke kijk te bekomen op de passerende fauna. 
Er zijn 3 continue methodes gebruikt: video-opnames, bodemvallen en een datalogger. Alle andere methodes zijn 
geconcentreerd in 11 intensieve meetperiodes die telkens 3 opeenvolgende dagen in beslag namen. Het gaat om 
sporenonderzoek op zandbedden, op inktplaten en verspreid over het ecoduct en daarnaast ook controle van 
‘slangenplaten’, het lopen van monitoringsroutes en batdetectoronderzoek naar vleermuizen. Het combineren van deze 9 
onderzoeksmethodes om een zo volledig mogelijke kijk te krijgen op een breed spectrum aan fauna groepen werd door 
ons eerder toegast in de ecotunnel in Zonhoven en op het ecoduct ‘De Warande’ in Meerdaalwoud, maar blijkt 
daarbuiten een uniek concept.  

De videomonitoring beschouwen we als erg geslaagd. Het aantal technische problemen was beperkt en in totaal heeft de 
video ongeveer 7 maanden gewerkt. Dit leverde 212 videobeelden op van dieren en recreanten. Vooral van Everzwijn 
(43 passages), Vos (48 passages), Haas (52 passages) en Ree (9 passages) zijn vele prachtige beelden gemaakt, maar 
ook een Hermelijn of Bunzing liet zich betrappen. 

We toonden ook aan dat de frequente passages die geregistreerd zijn via video, een absoluut minimum zijn. Sommige 
dieren passeren immers buiten het ‘gezichtsveld’ van de video. Zo komen we tot de vaststelling dat het Everzwijn 
gedurende het volledig onderzoek gemiddeld om de 2 dagen tot 5 dagen gepasseerd is over het ecoduct. Het gaat zowel 
om solitaire mannetjes als om groepen, variërend van 4 tot 20 dieren en samengesteld uit adulte, subadulte 
(‘overlopers’) en juveniele dieren van verschilldende grootte (en dus leeftijd). 

Bij Ree waren de aantallen zekere passages over het ecoduct (7 op video) totaal niet in verhouding tot de permanente 
aanwezigheid van Ree in de bossen en heide net ten noorden en net ten zuiden van het ecoduct, aan de oever van de 
grote waterplas op het ecoduct (die een grote aantrekkingskracht heeft op de dieren) en op het sporenbed aan de 
zuidzijde van het ecoduct. Dit is een gevolg van de territorialiteit van de dieren. We hebben gemerkt dat de 
territoriumgrens op het ecoduct lag, terwijl die voorheen door de E314 zelf gevormd werd.  

Laat het overigens duidelijk zijn dat 7 passages op 7 maanden volstaat voor genetische uitwisseling tussen de 
Reepopulaties. 

Het ecoduct Kikbeek wordt zeer frequent bezocht door Vos, naar schatting op bijna de helft van de dagen tijdens de 
onderzoeksperiode. Er zijn met zekerheid meerdere Vossen op het ecoduct waargenomen, maar een interessante vraag 
die blijft, is om hoeveel dieren het gaat. 

Opmerkelijk bij deze 3 soorten was dat de helft van de Reepassages bij daglicht plaatsvond, waar Vos en Everzwijn 
uitgesproken nachtactief waren. 

Via onderzoek naar sporen en uitwerpselen zijn nog volgende zoogdieren op het ecoduct vastgesteld: Egel, 
Steenmarter, Bunzing, Hermelijn. De slangenplaten en bodemvallen verraadden de aanwezigheid van Bosmuis en 
Aardmuis. 

Vleermuizen zijn een diergroep waarvan men als leek geneigd is te denken dat ze geen ecoduct nodig hebben om een 
snelweg te dwarsen. Dat is een vergissing.  
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Enerzijds is het zo dat veel vleermuizen (de meeste Myotis – soorten) lichtschuw zijn. De autosnelweg is voor deze 
soorten quasi zeker een barrière op het moment dat die verlicht is. 

Anderzijds wagen veel soorten zich zelden in open terrein, omwille van gevaar voor predatie of gebrek aan 
oriëntatiestructuren. Uit eigen ervaring en uit literatuurgegevens blijkt dat wanneer Myotis – soorten toch 
noodgedwongen een weg oversteken, ze dit zeer laag (minder dan 50 cm) boven het wegdek doen, met mogelijke 
verkeersslachtoffers tot gevolg. Recent onderzoek uit Frankrijk toont aan dat verkeersmortaliteit een belangrijke impact 
kan hebben op vleermuispopulaties. 

Ondanks het verkennende karakter van het voorliggend onderzoek (slechts 2 nachten onderzoek) en de beperkingen 
van de toegepaste methodiek zijn 5 vleermuissoorten (Gewone en Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis, 
Watervleermuis en Franjestaart) en 2 soortengroepen (Grootoorvleermuis spec. en Myotis spec.) aangetroffen op 
of in de buurt van het ecoduct.  

Voor Gewone en Ruige dwergvleermuis en voor Watervleermuis bleek het ecoduct als jachtgebied te fungeren, terwijl 
het voor Franjestaart, Myotis species en Grootoorvleermuis species vermoedelijk ook een vliegroute is. 

Opmerkelijk is de aanwezigheid van 7 soorten amfibieën op het ecoduct in 2007. De 2 meest waargenomen soorten 
bleken meteen ook de meest bijzondere op Vlaams niveau ! In de grote waterplas is in de periode april –augustus talrijke 
en vrijwel continue voortplanting van Rugstreeppad waargenomen en ook Vinpootsalamander plant zich hier voort. 
Daarnaast waren ook ‘the common five’ onder de amfibieën van Vlaanderen aanwezig: Bruine en Groene kikker, 
Gewone pad, Kleine en Alpenwatersalamander, maar in lagere aantallen dan de bijzondere soorten.  

Wat betreft ongewervelden heeft het ecoduct een belangrijke betekenis voor ongevleugelde soorten uit de groepen 
sprinkhanen en loopkevers. 

Er zijn 14 sprinkhaansoorten waargenomen op het ecoduct, waaronder 6 Rode-lijstsoorten. Naar ontsnippering toe, zijn 
vooral de waarnemingen van ongevleugelde soorten (Struiksprinkhaan) en soorten die slechts occasioneel (Gewoon 
spitskopje, Gewoon doorntje, Krasser) tot uiterst zelden (Heidesabelsprinkhaan, Veldkrekel) lang gevleugeld zijn, 
belangrijk.  

Toch zijn ook de gevleugelde soorten die kenmerkend zijn voor heidegebieden, vermeldenswaard 
(Blauwvleugelsprinkhaan, Snortikker, Negertje en Zanddoorntje).  

Het onderzoek naar loopkevers leverde 39 loopkeversoorten op (8 Rode-lijstsoorten). Voor 2 strikt brachyptere (kort 
gevleugelde) loopkevers (Abax ater en Carabus problematicus) speelt het ecoduct wellicht een cruciale rol naar 
ontsnippering. Ze zijn in aanzienlijke aantallen gevangen. Daarnaast zijn er nog enkele soorten, vooral Pterostichus 
oblongopunctatus en P. lepidus, waarvan wordt aangenomen dat ze versnipperingsgevoelig zijn. De op Vlaams niveau 
meest bedreigde soorten volgens de Rode lijst, zijn weinig versnipperingsgevoelige soorten met een goed 
vliegvermogen. 

De aanwezigheid van 78 spinnensoorten is vastgesteld op het ecoduct (23 soorten van de Vlaamse Rode lijst). Een 
snelweg vormt voor de meeste spinnensoorten wellicht geen barrière. Een uitzondering is de Mijnspin (Atypus affinis) en 
daarvan zijn 2 mannetjes gevonden. 

De takkenril op het ecoduct Kikbeek lijkt geen bijzondere betekenis te hebben als verbindingselement voor loopkevers en 
spinnen, noch als we focussen op de bossoorten noch als de aantallen individuen of soorten beschouwd worden. Dat is 
een belangrijk verschil met de stobbenwal op ecoduct ‘De Warande’ in Meerdaalwoud. 

Vermeldenswaard is dat aan de grote waterplas op het ecoduct niet minder dan 20 soorten libellen zijn waargenomen. 
Minstens 12 en mogelijk 14 soorten plantten zich voort in deze waterpartij in 2007. 

Een aantal van de aangetroffen soorten op het ecoduct Kikbeek zijn Europees beschermd. Het gaat om Boomleeuwerik 
(Vogelrichtlijn), waarvan zich 1 territorium vestigde op de kale grindvlakte die ontstond door aanleg van het ecoduct, en 
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een reeks soorten die is opgenomen in de Habitatrichtlijn (bijlage IV), namelijk alle waargenomen vleermuizen en de 
Rugstreeppad.   

Ondanks het feit dat een groot aantal diersoorten hun weg naar het ecoduct gevonden hebben, zijn er toch enkele 
belangrijke doelsoorten nog niet vastgesteld: 

• Reptielen: Gladde slang, Levendbarende hagedis en Hazelworm; 

• Amfibieën: Heikikker en Poelkikker; 

• Sprinkhanen: brachyptere (kortvleugelige) soorten als Zadelsprinkhaan en Boskrekel; 

Het zijn soorten die we in 2009 hopen aan te treffen, al dan niet door nog meer gericht onderzoek (extra slangenplaten 
op de hoge taluds, gericht onderzoek in maart in de plas voor Heikikker). 

Tot slot geven we aan dat er nog geregeld recreanten zijn waargenomen (gefilmd) op het ecoduct. Hierbij vormen vooral 
loslopende honden een probleem. Educatie via infoborden (op de 4 ‘toegangswegen’ in NO, NW, ZO en ZW) en via de 
parkrangers is aangewezen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adult mannetje Rugstreeppad, Ecoduct Kikbeek, 30 april 2007. Foto Rollin Verlinde. 
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11  IINNLLEEIIDDIINNGG  
Met de bouw van het ecoduct ‘Kikbeek’ over de E314 in Maasmechelen werd aangevangen in 2004. De meeste werken 
vonden plaats in 2005 en in het vroege voorjaar van 2006 waren de werkzaamheden afgerond. 

Om de werking van dit object te evalueren, heeft de dienst Natuurtechnische Milieubouw (NTMB) een onderzoek 
uitbesteed. De voornaamste vraag waarop een antwoord dient gegeven te worden, is: welke dieren maken gebruik van 
het ecoduct en in welke mate ? 

De uitvoering van het project “Opstellen en uitvoeren van een monitoringsprogramma voor het ecoduct Kikbeek over de 
E314 in Maasmechelen” is formeel gestart op 17 januari 2007, met een voorziene einddatum in het voorjaar van 2014. 

In die tijd zal met intervals gedurende in totaal drie jaar het effectieve gebruik van het ecoduct geregistreerd worden. Een 
eerste meetperiode T1 liep van begin 2007 tot begin 2008 en dit rapport brengt hiervan verslag uit. De meetperiode T2 
loopt van begin 2009 tot begin 2010 en de laatste meetperiode T3 start begin 2013 en eindigt in het voorjaar 2014, 
besloten met een eindrapportage. 

Het oorspronkelijk monitoringsplan is in beperkte mate bijgestuurd. De aanpassingen bestaan in de eerste plaats uit een 
uitbreiding van de beschreven meetmethodieken met schuilplaten voor herpetofauna, in het bijzonder Gladde slang (de 
zogenaamde ‘slangenplaten’). Een tweede reeks aanpassingen houdt verband met de locatie van de diverse 
meettechnieken te velde: een uitgestrekte plas aan de noordzijde van het ecoduct maakte een bijstelling van het 
oorspronkelijk vooropgestelde schema noodzakelijk. Een derde aanpassing betreft het aantal meetperiodes per jaar: 
deze zijn gereduceerd van 13 tot 11 als compensatie voor het volledig analyseren van alle videobeelden van de 
onderzoeksperiode, in plaats van enkel de videobeelden van de intensieve meetperiodes (wat zou neerkomen op 
beelden van slechts 2 dagen per maand). 

Er wordt in deze studie frequent gerefereerd naar een onderzoek dat is uitgevoerd voor aanleg van het ecoduct (T0-
situatie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Luchtfoto ecoduct Kikbeek tijdens het eerste jaar na aanleg, op 8 augustus 2006 (Foto Erwin Christis), 
genomen vanuit het westen. 
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22  HHEETT  EECCOODDUUCCTT  KKIIKKBBEEEEKK  

2.1 SITUERING 

Het ecoduct Kikbeek wordt gesitueerd op Kaart 1 in bijlage, waarop ook de omliggende natuurgebieden aangeduid en 
benoemd zijn.  

Het ecoduct ligt op grondgebied van Maasmechelen. Net ten zuiden van het ecoduct ligt het Vlaams natuurreservaat 
(VNR) Kikbeekbron. Dat is de voormalige grind- en zandwinningsgroeve van Opgrimbie. Nog verder zuidwaarts sluit het 
VNR Vallei van de Ziepbeek hierop aan.  

Net ten noorden van het ecoduct ligt de grote zandwinningsgroeve Berg, waar de zandontginning tegen 2020 zou 
voltooid zijn en die dan nabestemming natuur krijgt. Daarbij aansluitend ligt het VNR Mechelse heide. Verder 
noordwaarts situeert zich het Mechels bos en verder noordwestwaarts sluit een grote grind- en zandgroeve aan de op de 
Mechelse heide (‘LBU-groeve’ = ‘Mechelse heide noord’ + ‘Mechelse heide zuid’). Deze groeve krijgt pas op langere 
termijn nabestemming natuur. De witzandontginning gaat hier nog door tot 2040.  

De genoemde VNR behoren tot de grootste en meest waardevolle heidegebieden in Vlaanderen. Deze gebieden maken 
–samen met uitgestrekte naaldbossen en met de 2 zand- en grindgroeves die nog in ontginning zijn- de kern uit van het 
Nationaal Park Hoge Kempen (NPHK). Het ecoduct ligt nog net op het Kempens plateau, meer bepaald op de oostrand. 

Het NPHK wordt doormidden gesneden door de E314, die van west naar oost loopt. De versnipperende werking op de 
natuurgebieden is enorm en reeds jaren wordt er grondig aan ontsnippering gewerkt. Het NPHK situeert zich tussen afrit 
32 (Genk oost) en afrit 33 (Maasmechelen) van de E314. De volgende ontsnipperingsobjecten zijn momenteel werkzaam 
(zie ook Figuur 2.1): 

1. Ecoveloduct Wiemesmeer: de N730 (Asserweg: de weg van Wiemesmeer naar As) is in 2003 over een afstand 
van 3 km voor gemotoriseerd verkeer afgesloten en de brug over de E314 is omgevormd tot ecoduct + fietspad. 
De weg (en dus ook ecoveloduct) is heel breed vermits die destijds uit 2x2 rijstroken bestond. Er is op het 
ecoveloduct een 2,5m hoog houten licht- en geluidswerend scherm aangebracht. 

2. Ecoveloduct Heiwijk: de voor gemotoriseerd verkeer afgesloten Weg naar Heiwijk; 

3. Ecoduct Kikbeek; 

4. Tunnel onder de E314, aan de voet van het Kempens plateau, ter hoogte van de Kikmolenvijver en camping; de 
weg is enerzijds omgevormd tot fietspad en anderzijds heringericht tot faunapassage; 

5. 3 buizen die onder de weg geperst zijn. 

 

Het ecoduct is gelegen binnen Habitatrichtlijngebied, zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 14 februari 1996 
als speciale beschermingszone in uitvoering van de Habitatrichtlijn.  

Het ecoduct bevindt zich in UTM kilometerhok FS8548. 

Voor meer info over de fauna, vegetatie en beheer van het NPHK verwijzen we naar het LIKONA jaarboek 2005, een 
themanummer over het gebied.  
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 Figuur 2.1: situering van enkele ontsnipperingsobjecten binnen Nationaal Park Hoge Kempen 

 

2.2 AANLEG 

Met de bouw  van het ecoduct Kikbeek werd officieel gestart op 1 juni 2004. Het officiële einde van de werken was 17 
maart 2006. Op 21 maart 2006 vonden geleide bezoeken plaats naar aanleiding van de ‘opening’ van het Nationaal Park 
Hoge Kempen. In Fotoreportage I zijn beelden opgenomen van het ecoduct op die dag.  

Het ecoduct Kikbeek is het tweede dat in Vlaanderen is gerealiseerd. De werken aan het ecoduct ‘De Warande’ over de 
N25 (Meerdaalwoud) in Bierbeek zijn afgerond in oktober 2005. 

Het ecoduct Kikbeek bestaat uit twee halfcilindrische kokers over beide rijbanen van de autosnelweg. Over deze 
betonnen cilinders werd grond  (keien en grind) aangebracht, uit aanliggende gebieden rond het ecoduct. Het ecoduct is 
40 m breed op het smalste deel (tussen de rasters, dus taluds niet meegerekend). De lengte bedraagt 70 meter. De 
totale kostprijs bedraagt ca. 4,6 miljoen euro. 

Op de details van de bouw gaan we niet in, maar we vermelden enkele elementen die van belang zijn voor het 
functioneren van het ecoduct en voor de monitoring. 
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1. Het belangrijkste verschil met het ecoduct ‘De Warande’ in Meerdaalwoud met betrekking tot monitoring is de 
aanwezigheid en (continue) beschikbaarheid van netstroom. Dat maakt dat de video-opvolging geslaagd is in 
voorliggend onderzoek. 

2. Bij aanvang van het monitoringsonderzoek is door ANB een takkenril aangelegd op het ecoduct. Dit vond plaats op 30 
maart 2007. Er zijn Grove dennen en in mindere mate Berken gekapt ten noorden van het ecoduct en al het kroonhout is 
gebruikt om een dichte takkenril aan te leggen aan de westzijde van het ecoduct. De takkenril verbindt de bosrand ten 
noorden van het ecoduct met de bosrand ten zuiden van het ecoduct en zorgt dus voor continue dekking. Op 2 plaatsen 
is de takkenril onderbroken, namelijk ter hoogte van 2 zandbedden die aangelegd zijn ten behoeve van fauna-onderzoek. 
Er is gekozen om de takkenril aan de westzijde van het ecoduct aan te leggen, zodat de opkomende zon voor warmte 
zorgt. Bij aanleg aan de oostzijde van het ecoduct zou de takkenril beschaduwd worden door de geluidswal (talud) en 
situeert zich trouwens ook het diepste deel van de waterplas, met een eerder smalle oeverzone tussen plas en raster. 

3. De bodem op het ecoduct bestaat uit grindig substraat dat hard aangereden is. Het resultaat is trage 
vegetatiesuccessie en extreme temperatuur(verschillen). Een interessante vaststelling in dat verband is de volgende. 
Rollin Verlinde was op 26 en 27 april 2007 aan het werk op het ecoduct. Het was toen extreem warm op de kale 
grindbodem (38° C op de bodem). Simultaan deed Jorg Lambrechts veldwerk in West-Vlaanderen waar het toen amper 
22° C was.  

 

2.3 BESCHRIJVING 

Op de beschrijving van de vegetatie op het ecoduct zelf wordt nauwer ingegaan in § 4.2 (vegetatie). 

In deze paragraaf gaan we wat dieper in op elementen die buiten het vegetatie-onderzoek vielen.  

Zowel aan de oost- als aan de westzijde van het ecoduct zijn hoge, steile taluds, die naar de snelwegberm lopen. Ze 
bevinden zich dus aan de voor grote dieren onbereikbare zijde van het raster. Deze taluds zijn grindig. In het voorjaar 
van 2007 waren ze nog maar vrij schaars begroeid, behalve het bovenste deel (5m). Daar zijn dichte grasmatten 
aangebracht om erosie tegen te gaan. Tegen het najaar van 2007 waren de taluds al opmerkelijk meer begroeid.  

De begroeiing op deze hoge taluds is in elk geval veel dichter en graziger dan de zeer ijle pioniervegetatie op het 
ecoduct zelf. Voor tal van diergroepen voor dewelke het raster geen barrière vormt en die van dichte (lage) vegetaties 
houden, zoals bijvoorbeeld veel sprinkhanen maar ook reptielen, zijn deze taluds nu dan ook een geschikter ecotoop 
voor passage dan het ecoduct zelf. In de toekomst verandert dit wellicht door vegetatiesuccessie op het ecoduct zelf.  

In Fotoreportage 1 in bijlage tonen we de evolutie van het ecoduct in de periode 21 maart 2006 – 22 januari 2008.  

In onderstaande tekst beschrijven we de evolutie tekstueel.  

Het jaar 2006 kende een uitzonderlijk warme en droge zomer. In het najaar 2006 was er dan ook nauwelijks meer 
vegetatie dan de vegetatieloze situatie kort de afwerking in maart 2006.  

In februari en maart 2007, bij aanvang van het monitoringsonderzoek, stond een aanzienlijk deel van het ecoduct nog 
onder water. Dan volgde een uitzonderlijk lange droge én warme periode van eind maart tot begin mei. In april 2007 viel 
er geen druppel neerslag ! 

De plas water kromp sterk, maar toch bleef er nog een aanzienlijke plas over. De natte modder op de oever was ideaal 
om sporen te zoeken. 

Op 20 april 2007 kwam de waterplas (westwaarts) nog tot aan de takkenril, met andere woorden, op dat moment 
bestreek de plas nog de volledige breedte van het ecoduct, uitgezonderd 2 smalle stroken aan de west- en oostzijde 
waar het terrein hoger is (voet van taluds). Dus ook de takkenril zelf stond onder water over enkele meters afstand.  
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Op 3 mei was er een metersbrede droge doorgang tussen de takkenril en de waterplas en dit was op 7 juni nog steeds 
het geval. Op 8 juni was er een hevig onweer op het ecoduct en de laatste dagen van juni en eerste 2 weken van juli viel 
er veel regen. Op 12 juli reikte de waterplas opnieuw tot aan de takkenril…met andere woorden quasi over de hele 
breedte van het ecoduct. Juli bleef nat en op 8 augustus nam de waterplas nog steeds de volledige breedte in.  

Pas in de loop van september zakte het water sterk en 26 september was er een smalle droge strook tussen takkenril en 
waterplas. Tegen half oktober was het weer veel natter en tot het eind van het onderzoek van T1 (22 januari 2008) was 
er geen sprake meer van een droge zone tussen takkenril en waterplas. Integendeel, de takkenril zelf staat ook onder 
water over een lengte van meerdere meters.  

 

Op kale grindbodem kan er zeer snelle verbossing door Grove den en Berk optreden, zo blijkt in geherstructureerde 
grindgroeves in de omgeving. Vandaar dat er door de beheerder heidemaaisel is gedeponeerd op het noordelijk deel van 
het ecoduct en de ‘open vlakte’ ten noorden van het ecoduct (med. Jos Gorissen, ANB). Op Foto 4 in Fotoreportage 1 
kan men dit zien en vallen er zelfs 2 kleuren te onderscheiden: 

• Meest noordelijk is materiaal van het ‘chopperen’ uitgestrooid; chopperen is een vorm van ‘maaibeheer’ waarbij 
ook de strooisellaag mee opgezogen wordt. Het komt overeen met de manier hoe men vroeger (de 
heideboeren) plagde. Er wordt geen bodem-materiaal mee opgezogen, enkel organisch materiaal.  

• Verder zuidelijk is nadien ook maaisel van regulier heidemaaibeheer uitgestrooid; 

 

Het VNR Kikbeekbron, ten zuiden van de snelweg, wordt begraasd door paarden (Fjorden). Ten noorden van de 
snelweg wordt ook circa 10 ha begraasd en het is expliciet de bedoeling dat de grote grazers toegelaten worden op het 
ecoduct om zo de zone ten noorden van het ecoduct mee te begrazen (med. Jos Gorissen, beheerwachter).  

Het ecoduct is ten tijde van het onderzoek wel uitgerasterd door een eenvoudig raster dat passeerbaar is voor wilde 
dieren. Dit om schade aan de opstelling door de grote grazers te vermijden. Uit videobeelden en uitwerpselen blijkt 
evenwel dat de grazers regelmatig op het ecoduct komen en er dus in slagen het eenvoudige raster te passeren.  
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33  MMOONNIITTOORRIINNGG  EEFFFFEECCTTIIEEFF  GGEEBBRRUUIIKK::  MMEETTHHOODDIIEEKK  

3.1 INLEIDING 

De volledige onderzoeksperiode van het project beslaat zeven jaar, waarvan gedurende in totaal drie jaar het effectieve 
gebruik van het ecoduct zal onderzocht worden.  

De kernvraag van dit monitoringproject is dan ook of relevante diersoorten het ecoduct gebruiken om de barrièrewerking 
van de E314 te overstijgen. In secundaire orde moet het onderzoek ook een antwoord geven op de vraag of de initiële 
inrichting voldoet dan wel aanpassing of bijsturing behoeft.  

Het plan van aanpak is maximaal gericht op terreininventarisaties. De opzet is ook om gedurende de drie 
onderzoeksjaren eenzelfde onderzoeksprotocol te volgen. Het enige voorbehoud hierbij betreft de geautomatiseerde 
data-collectie van faunapassages via een video-opstelling, waarvoor in de loop van het onderzoek de beschikbaarheid 
van betere technieken mogelijk is. Rond de mogelijke inzet van deze alternatieve ‘best beschikbare technologieën’ zal 
tussentijds teruggekoppeld worden met de opdrachtgever. 

 

3.2 METHODIEK TERREINONDERZOEK 

33..22..11  VVEEGGEETTAATTIIEE  

De vegetatie-ontwikkeling op en aansluitend aan het ecoduct zal mee bepalend zijn voor de soorten en soortgroepen die 
van het ecoduct gebruik zullen maken. Over de hele onderzoeksperiode (2007-2013) is hierin een behoorlijke evolutie te 
verwachten. 

De aanwezige vegetatie op het ecoduct en in de zones in een straal van 100 m ten noorden en zuiden ervan is 
gekarteerd. De vegetatie werd opgedeeld in homogene zones, waarbinnen vervolgens een opname plaatsvond. Daarbij 
zijn nauwgezet alle aanwezige plantentaxa genoteerd en voorzien van een bedekkingscode. 

Daarnaast is ook de vegetatiestructuur in detail beschreven. 

Tijdens de kartering is van iedere deelzone een foto-opname gemaakt. De richting van waaruit de foto gemaakt is, is 
aangeduid op kaart.   

33..22..22  FFAAUUNNAA  

3.2.2.1 ALGEMEEN 

De dimensies van het ecoduct en de budgettaire restricties maken dat een continue monitoring van het hele kunstwerk 
geen optie was. Daarom is geopteerd voor steekproeven, zowel temporeel als ruimtelijk. Uitgangspunt is dat met de 
voorgestelde meetmethodieken kan worden vastgesteld of individuen van relevante soorten of soortgroepen het ecoduct 
gebruiken, zodat genetische uitwisseling tussen de deelpopulaties aan weerszijden van de E314 mogelijk is. 

Per onderzoeksjaar zijn 11 intensieve monitoringperiodes van ruim anderhalf etmaal voorzien, met een gemiddeld 
interval van drie weken tot een maand. Deze starten steeds in de vooravond en eindigen twee dagen later in de 
voormiddag. Dit geeft per monitoringperiode twee nachten, een volledige dag, een vooravond, en een ochtend.  

Een consequente herhaling van de voorgestelde methodiek over drie meetperiodes T1, T3, en T7 zal toelaten om 
eventuele evoluties in het gebruik binnen de termijn van de onderzoeksopdracht aan het licht te brengen. In hoeverre 
deze mogelijke evoluties toewijsbaar zijn aan een gewijzigde aantrekkingskracht van het ecoduct dan wel aan andere 
factoren (bvb populatieschommelingen in de omgeving) blijft evenwel het voorwerp van speculatie. 
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Om alle relevante soorten en soortgroepen te bestrijken is een breed gamma aan elders beproefde methodieken 
toegepast. De eerdere ervaringen van AEOLUS tijdens de evaluatie van het gebruik van de ecotunnel onder de E314 
(Verlinde et al., 2003; Lambrechts & Janssen, 2003), tijdens het onderzoek van de fauna-elementen in de wegbermen 
van de E314 (Lambrechts et al., 2000a) en tijdens de monitoring van het ecoduct ‘De Warande’ in Meerdaalwoud 
(Lambrechts et al., 2007) bepaalden mee de gemaakte keuzes. 

De volledige proefopstelling wordt schematisch weergegeven in Figuur 3.2.2 op de volgende bladzijde. 

 

 

Overzicht van de intensieve meetperiodes tijdens het eerste monitoringsjaar (T1, 2007): 

Volgnr   Start  Einde  Type 

Meetperiode 1:  Di 01/05/07 Do 03/05/07 Feestdag 

Meetperiode 2:  Woe 06/06/07 Vrij 08/06/07 Weekdag 

Meetperiode 3:  Woe 11/07/07 Vrij 13/07/07 Feestdag 

Meetperiode 4:  Di 07/08/07 Do 09/08/07 Weekdag 

Meetperiode 5:  Zo 02/09/07 Di 04/09/07 Feestdag 

Meetperiode 6:  Di 25/09/07 Do 27/09/07 Weekdag 

Meetperiode 7:  Zo 14/10/07 Di 16/10/07 Feestdag 

Meetperiode 8:  Di 06/11/07 Do 08/11/07 Weekdag 

Meetperiode 9:  Zo 02/12/07 Di 04/12/07 Feestdag 

Meetperiode 10:  Zo 16/12/07 Di 18/12/07 Weekdag 

Meetperiode 11:  Zo 20/01/08 Di 22/01/08 Feestdag 
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Figuur 3.2.2: opstelling onderzoeksmethodieken op het ecoduct Kikbeek in Maasmechelen 
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3.2.2.2 GEAUTOMATISEERDE MONITORING: TECHNISCHE ASPECTEN 

1. Situering 

De huidige techniek laat toe een naar arbeid vrij extensieve monitoring te doen met een zeer groot rendement. Sommige 
resultaten zijn zelfs gewoon niet mogelijk met traditionele onderzoeksmethoden zoals zandbedden. 

Zo laat een infraroodcamera toe het gedrag van dieren te bestuderen. Een Ree dat vier keer over het zandbed is 
gewandeld is een andere waarneming dan 4 Reeën die ’s avonds naar de ene kant zijn gelopen en ’s morgens zijn 
teruggekomen. Een Ree kan zeer aarzelend passeren, of zelfs voor het aangelegde zandbed terugkeren. Tenslotte is 
het soms niet meer mogelijk accurate tellingen te doen als er teveel dieren het zandbed zijn overgelopen. Een kudde van 
17 Everzwijnen is via een zandbed moeilijk te tellen. Allemaal interessante gegevens waarvan de registratie mogelijk 
wordt gemaakt met techniek. 

Tenslotte kan een goed geïnstalleerd systeem flink wat werk uitsparen. Een zandbed moet regelmatig worden 
gecontroleerd en vlakgelegd. Sporen kunnen worden vertrappeld, weggewaaid of –gespoeld. Wat op band staat blijft 
daarop staan, en dat geeft meteen ook het bijkomende voordeel dat er gedateerd bewijsmateriaal overblijft. 

In dit hoofdstuk vindt men een overzicht van het gebruikte materiaal op het ecoduct Kikbeek en eventuele bemerkingen 
daarbij. 

2. Energievoorziening en de keuze van het materiaal 

Knelpunt bij dit soort systemen is steeds de energievoorziening. Gelukkig konden we op het ecoduct beroep doen op een 
permanente 240 volt wisselstroomvoorziening. Hiervoor wensen we uitdrukkelijk Dhr. Willy Van Kerkhoven, te bedanken.  

Dit laat toe het systeem permanent te laten draaien alsook zwaardere verlichting te gebruiken. Zeker bij grotere objecten, 
het loopvlak van het ecoduct is 40 meter breed, is sterke infraroodverlichting erg belangrijk. Als met batterijen moet 
worden gewerkt moet deze verlichting bij alarm inschakelen en de volle sterkte van zo'n lamp wordt niet meteen bereikt. 

3. Verlichting 

Wegens de tegenvallende resultaten van de SIR-48-880 infraroodspot die nochtans werkt op een honderdtal power-leds, 
werd voor een performante 120 watt infraroodspot gekozen. Met name het type CS-1003, aangeschaft bij de 
beveiligingsfirma Abyz in Galmaarden. 

 
o daglichtschakeling 
o infraroodfilter tussen 840 - 1200 nm 
o 120 watt halogeen 
o 2000 branduren 
o 4,7 kg 

 

 

 

 

 

De keuze van de verlichting bleek een schot in de roos, de beelden gemaakt in dit licht waren duidelijk en helder tot een 
afstand van een 20 - 25 meter. Dat is gezien de moeilijke omstandigheden waarin gewerkt wordt, een sterke prestatie. 

 



   16 

 MONITORING ECODUCT ‘KIKBEEK’ 07_NTMB42_KIK  

4. De camera 

De camera zal de gegevens registreren dus een goede keuze is heel belangrijk.  Voor dit project is geopteerd voor 
nieuwe camera's die overdag in kleur filmen en 's nachts in infrarood en daardoor een zwartwit beeld geven. 

Er is gekozen voor het type CC-2551 van Sony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De camera’s die opgesteld stonden in de ecotunnel (Verlinde et al., 2003) en op het ecoduct ‘De Warande’ (Lambrechts 
et al., 2007) filmden enkel in zwart/wit, wat niet meteen een knelpunt is. Beide zijn passieve systemen, er is dus 
verlichting nodig in het infrarood gebied. Sensoren die beelden genereren met het uitgestraalde infraroodlicht van de 
onderwerpen, zijn zeer duur en meestal niet erg fijngevoelig. 

De keuze hangt af van het type object en de mogelijkheid tot stroomvoorziening. Bij grote objecten zal een camera met 
grote resolutie worden gekozen. Dieren die zich op enige afstand van de camera bevinden zullen zo nog vrij scherp in 
beeld worden gebracht. Een zoomlens laat toe het beeldkader zeer precies te kiezen. Er kan dan geëxperimenteerd 
worden met verschillende plaatsingen van de apparatuur zonder dat er verschillende lenzen moeten worden 
aangeschaft. Te hoge resolutie is niet aan te raden omdat de meeste apparatuur dat toch niet kan weergeven en 
hierdoor de lichtgevoeligheid afneemt. 

 

5. De videocomponent 

Wat de camera ziet, moet natuurlijk worden opgenomen. Dat gebeurt met een videorecorder. Er kan een gewoon 
huishoudelijk toestel worden gebruikt. Dat heeft echter nadelen. Deze zijn meestal niet voorzien op intensief gebruik. 
Bovendien hebben zij geen “alarm”-ingang. Deze doet de recorder opnemen bij een signaal van de bewegingsmelder. 
Tenslotte zijn de meeste toestellen niet uitgerust om een datum en tijd op de beelden te plakken. 

De oplossing is een recorder die wordt gebruikt in beveiligingstoepassingen. Daar zijn verschillende versies in : op tape 
en digitaal. Voor dit project is gekozen voor een digitaal type dat opneemt op harde schijf. 
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Dit toestel had enkele voordelen, er kunnen tot vier camera's worden aangesloten die tegelijk worden gemonitored. De 
harde schijf is extern verwisselbaar, wat toelaat de apparatuur te laten staan en enkel de schijf mee te nemen. Tenslotte 
is alles meteen gedigitaliseerd, wat opslag en analyse van de beelden vergemakkelijkt. 

Nadeel is het instellen van de apparatuur. Hoewel we al redelijk wat ervaring hadden met dit soort toestellen, bleek de 
komst van een technieker noodzakelijk (maar was inbegrepen in de prijs van het materiaal). 

6. De datalogger 

Een ander registratiesysteem is de datalogger, die rechtsreeks op een bewegingsmelder wordt geplaatst. Het type logger 
dat hiervoor wordt gebruikt is een zogenaamde impuls-logger. Deze meet de binnenkomende impulsen en zet er een 
datum en tijd op. Het toestel wordt dan uitgelezen op een PC en men krijgt een datatabel. 

13/12/2001 8:45:54 2 

13/12/2001 8:46:24 2 

13/12/2001 8:46:54 2 

13/12/2001 8:47:24 2 

13/12/2001 8:47:54 8 

13/12/2001 8:48:54 8 

 

Meestal worden het aantal pulsen binnen een vooraf in te stellen periode met elkaar opgeteld. In bovenstaand geval is 
het een halve minuut. 

Het voordeel van een datalogger is dat het een relatief goedkoop toestel is, en dat de autonomie groot is. Men kan het 
weken laten meten zonder tussenkomst. De verwerking achteraf vergt relatief weinig inspanning. Men heeft een tabel 
met metingen die voor zich spreken, er is verder weinig interpretatie aan. Zo'n logger is dus ideaal als men weet waar 
een puls voor staat. Voor het gebruik op het ecoduct zelf niet erg geschikt (met weet niet of een puls een ree of vos 
betreft) maar wel op het traject dat voor ruiters of recreanten is voorzien. We krijgen zo een idee op welke momenten de 
recreatiedruk het grootste is. Op het zandbed kan het ook een extra controle zijn. 
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7. De bewegingsmelder 

Dit is het zwakke punt in heel de opstelling. Er zijn verschillende types voorhanden, telkens nog eens onderverdeeld in 
zwak- of sterkstroomtoestellen (12 of 24 respectievelijk 240 volt), apparaten die een potentiaalvrij contact geven of als 
alarm stroom doorsturen. De keuze hiervan zal afhangen van welke stroombron voorhanden is in welk ander materiaal 
moet worden opgesteld. 

Het beste systeem, zo blijkt uit het onderzoek naar de ecotunnel, werkt met een zender en een ontvanger die op enige 
afstand van elkaar zijn geplaatst. De zender geeft een dunne lichtstraal, meestal in het infrarode gebied, dat door de 
ontvanger wordt gededecteerd. Als de straal wordt onderbroken door een voorwerp dan zal de ontvanger een signaal 
geven. 

Dit type wordt bijvoorbeeld gebruikt aan de ingang van winkels maar ook zeer veel in de industrie in lopende-
bandsystemen. De meeste commercieel te verkrijgen toestellen zijn hiervoor bedoeld. Er zijn ook omgebouwde 
systemen voor inbraakbeveiliging te vinden. Deze hebben over het algemeen een groter bereik (tot 100 m) vergeleken 
met de industriële toepassingen (enkele meters). 

Gezien de breedte van het ecoduct hebben we een vrij zwaar type gekozen. Deze hebben dubbele stralen voor een 
foutvrije werking en vooral een in- en uit te schakelen richt-laserstraal waarmee de stralen kunnen gericht worden. Geen 
evidentie met stralen die je niet kan zien en onmisbaar als je een veldopstelling moet plaatsen. 

 

 

 

 

     Velleman PEM300 D 
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Deze stralen gaan 60 m ver volgens de specificaties (neem de helft hiervan voor praktisch gebruik). Ze zijn ook 
spatwaterdicht, dus luchtvochtigheid en regen zijn geen probleem. 

 

Voordelen: 

• welk object ook de lichtstraal doorbreekt, er wordt een alarm gegeven. Muizen, kikkers, reeën worden zo 
allemaal geregistreerd. 

• Valse alarmen zijn zeldzaam. 

 

Nadelen: 

• aangezien de lichtstraal zo dun, en dikwijls onzichtbaar is, zijn de zender en ontvanger zeer moeilijk af te 
stellen, vooral op meerdere meters afstand. Dat wordt ten dele verholpen met de laser. 

• Het systeem moet worden opgesteld waar de dieren passeren, waardoor het ook gevoeliger wordt voor 
vandalisme. Een stevige behuizing is dan noodzakelijk. Deze gedecentraliseerde plaatsing heeft ook als nadeel 
dat er veel kabels moeten worden gelegd. 

• bij mist , doorwaaiende bladeren enz. wordt de straal ook onderbroken. 

• Als de lichtstraal heel laag bij de grond wordt geplaatst, is het mogelijk dat grotere dieren erover stappen. Bij 
een hogere plaatsing lopen kleine dieren er gewoon onder.  

• Het grootste knelpunt is vegetatie, stralen die te hoog staan meten enkel grotere dieren, maar staan ze te laag 
geven ze permanent alarm door vegetatie die ervoor is gegroeid. Dit knelpunt is ten dele opgelost door de 
stralen over het zandbed te plaatsen waar geen vegetatie aanwezig is. 

 

Op het ecoduct Kikbeek bleken we nog met een extra probleem te zitten omdat een van de te meten zones bijna 
permanent onder water stond. De behuizingen van de infraroodstralen zijn spatwaterdicht maar onderdompeling zou 
fataal zijn. Er is daarom gekozen om, eventueel tijdelijk, gebruik te maken van de ingebouwde bewegingsmelder in de 
recorder. Als er pixelverschuivingen optreden zal dit toestel een alarmsignaal geven aan de opnamecomponent die dan 
de opname start. Het is een typisch toestel dat wordt gebruikt in beveiligingssystemen. 

Voordelen : 

• Dit toestel zit tegenwoordig ingebouwd in de recorders, wat een zeer robuuste opstelling mogelijk maakt met 
weinig bekabeling (één stroomkabel). 

• Het toestel reageert enkel op beweging waargenomen door de camera. Dat geeft in principe zeer weinig vals 
alarm. 

Nadelen : 

• In de praktijk blijkt het toestel moeilijk af te stellen. Als de gevoeligheid hoog wordt gezet, is het aantal valse 
alarmen toch (veel) te groot, bij iets lagere gevoeligheid worden kleine bewegingen, bijvoorbeeld van konijnen, 
niet meer waargenomen. Het toestel is immers gemaakt om mensen waar te nemen. We moeten wel 
vaststellen dat er de laatste jaren op dit vlak veel vooruitgang is geboekt. 
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• Valse alarmen worden gegeven door veranderingen in licht (wisselvallig weer), nevelflarden, lichtschitteringen in 
het water en lichte bewegingen van de camera zelf door wind of trillingen,. 

 

8. Schematisch overzicht en besluit van de electronische opname-apparatuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De in de handel verkrijgbare apparatuur is uiteraard voor een heel ander doel ontworpen dan voor het monitoren van 
ontsnipperende maatregelen. Door de ervaring van het vorige project konden we een opstelling plaatsen die zeer goede 
resultaten gaf, vooral gezien de grote omvang van het ecoduct. Vooral een sterke infraroodverlichting bleek cruciaal. De 
digitale opname-apparatuur maakte ons het leven wat makkelijker. 
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9. schema van de veldopstelling 
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3.2.2.3 ZANDBEDDEN 

Zandbedden kunnen op een accurate en relatief goedkope manier passage-gegevens aanleveren. Onder optimale 
omstandigheden kan dit zelfs goede afdrukken leveren van grote insecten, muizen en herpetofauna, onder minder goede 
omstandigheden is het vooral geschikt voor zoogdieren van het formaat marterachtige of groter.  

Knelpunt zijn de weersomstandigheden: regen maakt de sporen (vooral van kleinere zoogdieren) onleesbaar.  

Op het ecoduct was oorspronkelijk geopteerd voor twee bedden over de volledige breedte van het ecoduct, van raster tot 
raster, op het smalste deel van het ecoduct, resp. aan de noord- en zuidrand van het kunstwerk. De vorming van een 
semi-permanente waterplas aan de noordzijde en het blijvende risico op afspoeling van het aangebrachte zand bij hevige 
neerslag maakt de noordelijke optie evenwel onmogelijk. Daarom is alleen aan de zuidzijde een zandstrook aangebracht 
van ca. 40 m lang (=volledige breedte ecoduct van raster tot raster) en 1 m breed. Op de sterk aangereden grindbodem 
was de aanleg evenwel een hels karwei, waar we eind maart 2007 drie dagen lang met 3 mensen aan werkten ! Ook ter 
hoogte van de onderbreking in de takkenril met video-registratie is een zandbed aangebracht met een breedte die 
beperkt is tot de breedte van de takkenwal.  

Daarnaast is bij ieder terreinbezoek ook de oever van de noordelijke waterplas uitgebreid onderzocht op faunasporen.  

Het aflezen van het zandbed resulteert in 11 meetperiodes per monitoringsjaar, waarbij twee opeenvolgende ochtenden 
de bedden worden gecontroleerd. Dit geeft een eerste opnameperiode van ca. 14 uur, en een tweede opnameperiode 
van ca. 24 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Onderbreking in takkenril met video-opstelling en klein zandbed, kort na aanleg. 

 

 

 

 

 

Foto: Groot zandbed gezien vanuit de westrand van het ecoduct met 
beschermkastjes voor detectoren dataloggersysteem, kort na aanleg. 
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3.2.2.4 INKTPLATEN 

Voor amfibieën, reptielen en kleine zoogdieren vormen inktplaten een geschikt detectie-instrument: inktplaten 
combineren een met koolstof gekleurde paraffine-olie en een blanco ‘stempel’-blad in een houten afschermconstructie.  

Centraal op het ecoduct, volgens de lengte-as van de E314, zijn in de loop van april 5 opstellingen geplaatst :  

 IB1: aan de voet van de westelijke talud, tegen het raster; 
 IB2: aan de oostzijde van de takkenril, die op ca. 2m van het westelijke raster ligt; 
 IB3 :centraal op het ecoduct; 
 IB4: aan de voet van de oostelijke talud; 
 IB5: op de oostelijke talud, tegen het raster. 

Er staan dus twee bakken aan weerszijden van de takkenril aan de westzijde, een derde centraal op het fauna-deel, en 
een vierde en een vijfde aan de oostzijde van het ecoduct. Het bereik van de inktplaten wordt in situ vergroot door beide 
ingangen te verlengen met opstaande plankjes of een lichte reliëfaanpassing (trechtereffect).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schets ‘inktbak’ waarin een inktplaat en wit papier wordt aangebracht 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s: Inktplaten in takkenril (IB2: links), centraal op ecoduct (IB3: midden) en aan oostrand (IB4 en IB5: rechts), kort na 
plaatsing. 

Enkel IB4 had sporadisch last van hoge waterstanden. IB3 was bij hoge waterstanden wel grotendeels omringd door 
water. 
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3.2.2.5 BODEMVALLEN 

Voor het onderzoek naar het gebruik van het ecoduct door bepaalde bodembewonende ongewervelden (vooral 
ongevleugelde loopkevers, mieren en spinnen) is gebruik gemaakt van ingegraven bodemvallen, die zoveel mogelijk zijn 
afgeschermd voor muizen en herpetofauna via gaas.  

Het onderzoek met bodemvallen is –naast de geautomatiseerde methodes (video en datalogger)- de enige continue 
meetmethode tijdens iedere meetperiode T1, T3 en T7. Het leegmaken en klaarmaken van de vallen is telkens 
gecombineerd met de intensieve meetperiodes zoals hoger beschreven.  

In totaal zijn acht bodemvallen geplaatst. Om het risico op overstromen te minimaliseren zijn deze niet centraal op de 
lengte-as van de E314 opgesteld, maar iets zuidelijker. 

De 8 bodemvallen zijn geplaatst op 4 april 2007. Ze zijn geleegd op 25 april, 3 mei, 24 mei, 8 juni, 12 juli, 8 augustus, 3 
september, 26 september, 15 oktober, 7 november, 3 december, 17 december 2007 en 22 januari 2008. Op 
laatstgenoemde datum zijn ze opgehaald. De vallen zijn dus vrijwel 10 maanden actief geweest. 

De eerste 6 vallen staan op een rij van west naar oost, dwars op het ecoduct. De bodemvallen zijn als volgt te situeren:  

• KIK1: aan westzijde van ecoduct, tussen de oostrand van het raster en de takkenril. De takken van de takkenril 
komen tot op 20 cm van de val. Bodem zandig (met stenen). 

• KIK2: tegen de oostzijde van de takkenril. Bodem zeer stenig en nauwelijks vegetatie.   

• KIK3: 11 m ten oosten van KIK2 (en dus van de takkenril). In ‘open vlakte’. Bodem puur grind, zeer hard 
aangereden. Geen vegetatie , ook niet binnen straal van 10m. 

• KIK4: 15 m ten oosten van KIK3. Bodem ook zeer stenig en hard aangereden. Geen vegetatie. Tussen KIK3 en 
KIK4 is het niet gelukt een val in de grond te krijgen wegens de hard aangereden bodem. 

• KIK5: 10 m ten oosten van KIK 4, val aan voet van oostelijk talud, op 1,5 m van raster (dat hoger op talud 
staat). Bodem eerder zandig met wat stenen. Beetje struisgras. 

• KIK6: val op schouder van oostelijk talud, ca. 2,5 m hoger dan ecoduct zelf (KIK5). Dit talud is aan de 
westgeoriënteerde zijde zeer schraal begroeid met Schapezuring, Pijpestro en struisgras. De bodemval staat in 
deze schrale vegetatie, maar aan de rand van een dichte grasvegetatie van grasmatten waarmee de top van 
het talud en het bovenste deel van de oostgeoriënteerde helling bezet is. 

• KIK7: net als KIK2 aan de oostrand van de takkenril, maar veel noordelijker; op 2 m van de grote plas. Bodem 
stenig en vochtig (itt overige plekken met droge bodem). Er is daar over een hele afstand slechts een smalle 
strook land tussen de waterplas en de takkenril tot op zeker moment er zelfs geen droge zone meer is.  

• KIK8: noordrand ecoduct, op de heuvel met de Wintereik (die op 20 m afstand van de val staat en 4m hoger). 
De val staat op 6 m van de waterplas, ca. 1,5 m hoger dan het waterniveau. In voorjaar schaarse vegetatie van 
Pijpestro, braam en Struikheide (kiemplanten). Later op het jaar veel dichtere Pijpestro-vegetatie. Bodem droog 
en zandig met wat stenen.  

Alle bodemvallen staan in UTM-hok FS8548.  

De bodemval KIK3 heeft voor lange tijd onder water gestaan en is dan niet werkzaam geweest. De bodemvallen KIK2, 
KIK4 en KIK5 stonden soms kortstondig onder water. Laatstgenoemde bodemval is op 8 juni over korte afstand 
verplaatst (op voet van talud gezet) waarna de val niet meer overstroomde. 
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3.2.2.6 MONITORINGROUTES ONGEWERVELDEN 

Voor andere groepen ongewervelden – sprinkhanen, dagvlinders en libellen – zijn monitoringroutes gelopen op het 
ecoduct. Er zijn 4 monitoringsroutes van 50 m uitgezet: 

MRZO: ‘monitoringsroute zuidoost’ ; ten zuidoosten van het ecoduct zelf; een route van 80 m lengte, van aan het 
raster pal zuid tot aan een eenzame, ‘uit de bosrand stekende’ eik. De route volgt de voet van een taludje en situeert zich 
op de overgang van een schrale vegetatie naar een dichtere vegetatie. Er staat vrij veel jonge Struikheide. 

MREO: ‘monitoringsroute ecoduct oost’ ; situeert zich op het ecoduct zelf; de route is 50 m lang en loopt langs het 
oostelijke raster, van enkele meters ten noorden van het groot zandbed tot net voor een knik in het raster; loopt dus over 
aanzienlijke afstand langs de oever van de grote plas. 

MRNW: ‘monitoringsroute noordwest’ ; ten noordwesten van het ecoduct; een route van 94 m lengte, van aan de 
takkenril pal noord tot aan een eenzame eik. Deze route loopt over een open ‘vlakte’ waar heidemaaisel is uitgestrooid in 
2006 om de vegetatiesuccessie te bevorderen. Anno 2007 was er heel wat vegetatie (Pijpestro, Struikhei, Schapenzuring 
naast tal van pioniersoorten), maar ook vele open plekjes ertussen. 

MREC: ‘monitoringsroute ecoduct centraal’ ; de route loopt dwars over het ecoduct en centraal op het ecoduct, van 
aan de takkenril tot aan het oostelijke raster; de route is ca. 45 m lang en overlapt een klein beetje met MREO. 

 

3.2.2.7 VLEERMUIZEN 

Het onderzoek naar vleermuizen is uitgevoerd door Ben Van der Wijden.  

1. Aanpak inventarisaties 

Het ecoduct Kikbeek werd gedurende 2 avonden bemonsterd op jagende vleermuizen, namelijk op 2 juni 2007 en op 2 
september 2007.  

De prospecties gebeurden met simultaan gebruik van twee ultrasoondetectoren: enerzijds een Petterson D240 
(tijdsexpansie / heterodyne systeem), voorzien van een iRiver iFP-780 mp3-recorder en anderzijds een Stag Electronics 
Batbox III (heterodyne systeem). De D240-detector (toestel met bandbreedte 8 kHz) werd in heterodyne mode gezet op 
een frequentie van ongeveer 40 kHz en regelmatig verdraaid naar 60 kHz. De Batbox III detector (bandbreedte 16 kHz) 
werd op 25 kHz geschakeld. Op deze manier worden de meeste inheemse soorten simultaan hoorbaar gemaakt. 
Wanneer een signaal werd opgepikt, werd getracht de soort auditief te determineren. Indien dit niet onmiddellijk mogelijk 
was, werd een opname gemaakt in tijdsexpansie en het signaal opgeslagen op mp3-recorder. De opnames werden na 
afloop van de inventarisatie ingelezen via de USB-poort van de computer. Alle opnames werden aan de hand van het 
programma Batsound grafisch uitgezet tot een zgn. 'sonogram', dat te beschouwen is als de akoestische 'signatuur' van 
de vleermuis. Elke waarneming werd opgeschreven met het uur van waarneming vanaf zonsondergang tot 3 uur erna. 
Verder werd in de mate van het mogelijke het gedrag van het dier en eventuele bijzonderheden in relatie tot het gebruik 
van het ecoduct genoteerd. 

Aangezien er – in tegenstelling tot het Meerdaalwoud, waarvoor een recente vleermuisstudie voorhanden was – geen 
recente en voldoende nauwkeurige gegevens zijn voor de omgeving van het ecoduct Kikbeek, werd na de stationaire 
monitoringperiode van drie uur het omliggende gebied verkend, om een beeld te krijgen van de potenties van het gebied 
voor vleermuizen. Zo kan ook na afloop van de monitoringopdracht het gebruik van het ecoduct gekaderd worden op 
niveau van het omringende landschap.  

Parallel met de prospecties door de onderzoeker, werden op beide data ook automatische registratie-eenheden of zgn. 
“luisterkisten” ingezet. Het eerste systeem bestond uit een Pettersson D240x (tijdsexpansie / heterodyne systeem), in 
“automatic recording” mode, verbonden met een mp3-speler. Het systeem begint automatisch op te nemen wanneer een 
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vooraf ingesteld geluidsniveau wordt overschreden. Daarbij worden opnames van 1,7 seconden 10 x vertraagd 
afgespeeld en opgenomen als 17 seconden hoorbaar geluid. Dit systeem werd op beide monitoringavonden toegepast. 
Het tweede systeem bestond uit een Batbox Duet (frequentiedeling / heterodyne systeem), die continu op minidisc de 
vleermuizenactiviteit opneemt gedurende 161 minuten (de duur van een minidisc op LP2-stand). In juni werden beide 
luisterkisten in het midden van het ecoduct Kikbeek geplaatst met de microfoon naar het noorden gericht. In september 
werden de detectoren naar het zuiden gericht. Reden voor de wijziging aan de opstelling was het feit dat er continu één 
of twee gewone dwergvleermuizen aan het jagen waren boven het ondergelopen deel van het ecoduct. Door de 
microfoons weg van de plas te richten, werd de aandacht vooral gefocust op dieren die effectief over het ecoduct 
passeerden.  

2. Volledigheid van de gegevens & leemten in de kennis 

2.1 Timing van de inventarisaties 

In Nederland en Duitsland wordt voor grondige vleermuisstudies in de regel voor de toepassing van inventarisaties met 
de bat - detector een bemonsteringsintensiteit van 7 avonden gerekend, gespreid van maart tot oktober (Limpens & 
Roschen, 1996, 2002). In het voorliggende geval werden 2 avonden gemonitord. De verzamelde gegevens zijn bijgevolg 
slechts een momentopname van de aanwezige vleermuizen en zijn als dusdanig niet representatief voor het gebruik van 
het ecoduct door vleermuizen.  

2.2 Methodologische kanttekeningen 

De aantalsmonitoring van vleermuizen is een moeilijke zaak. Door de verborgen en nachtelijke levenswijze van deze 
dieren is het maar in een beperkt aantal gevallen mogelijk om min of meer exacte tellingen uit te voeren. Gekende 
kwantitatieve monitoringmethodes zijn bijvoorbeeld tellingen in de winterverblijfplaatsen, uitvliegtellingen bij 
zomerkolonies of visuele tellingen van jagende dieren boven water (Verkem & Verhagen, 2000). 

Wanneer vleermuizen worden gemonitord in hun jachtgebieden, wordt meestal gebruik gemaakt van punt-
transecttellingen. Bij deze semi-kwantitatieve tellingen wordt op een gestandardiseerde manier op een aantal vaste 
luisterpunten met de bat-detector geluisterd en de waarnemingen genoteerd. Deze gestandardiseerde methode laat toe 
om de resultaten onderling te vergelijken, maar niet om exacte aantallen te bepalen.  

De voor de hand liggende keuze was dan ook om centraal op het ecoduct Kikbeek een luisterpunt te installeren. Er werd 
echter besloten om dezelfde strategie toe te passen als in 2006 op het ecoduct ‘De Warande’ en de bemonstering door 
een mobiele waarnemer te combineren met een vast luisterpunt met automatische registratie-eenheden.  

Het gebruik van automatische registratie-eenheden is relatief nieuw in het vleermuisonderzoek. Automatische registratie-
eenheden of “luisterkisten” zijn in essentie een vleermuisdetector, voorzien van een opnamemedium, dat autonoom 
passerende vleermuizen registreert. Tot nog toe werd het in Vlaanderen gebruikt in het Zoerselbos (Van der Wijden & 
Verkem, 2004) en in het Grotenhoutbos (Lefevre, mond. med.). In beide gevallen werden luisterkisten met een 
frequentiedelingsdetector ingezet om de vleermuizenactiviteit in dreven, bepaalde habitats (vb. open habitats met 
verschillende verbossingsstadia) of kunstwerken (smalle bruggen en duikers) te kwantificeren. In juni 2006 werd de 
techniek ook met succes ingezet om het ecoduct ‘De Warande’ te monitoren (Lambrechts et al., 2007). 

Methodologisch moet bij de selectie van de vleermuisdetector een keuze gemaakt worden tussen performantie in termen 
van identificatie (tijdsexpansiesysteem) of in termen van kwantificeren van activiteit (frequentiedelingsysteem). Daarom 
werden in het voorliggende onderzoek beide systemen naast elkaar opgesteld in het midden van het ecoduct Kikbeek, 
met als bedoeling om de notities van de waarnemer te vergelijken met de resultaten van beide systemen.  
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3.2.2.8 SLANGENPLATEN 

Reptielen monitoren is niet eenvoudig. Men kan vaste routes (transecten) lopen, maar het zoeken van vooral Hazelworm 
en Gladde slang is verre van eenvoudig.  

In Nederland werkt men recent met een nieuwe methode: het plaatsen van donkergroene golvende platen van 60 x 50 
cm (Donker, 2001). Hierdoor biedt men de reptielen schuilgelegenheid en temperatuurvoordeel. Uit onderzoek bleek 
deze methode vooral voor Gladde slang en Hazelworm beter te werken dan de klassieke monitoring met transecten.   

We plaatsten 16 ‘slangenplaten’ op 20 april 2007 langs (beide zijden van) de takkenril. De platen zijn 11 keer gecheckt, 
éénmaal bij elke 3-daagse monitoringsperiode, namelijk op 25 april, 2 mei, 24 mei, 7 juni, 12 juli, 8 augustus, 14 
augustus, 3 september, 26 september, 15 oktober en 7 november. Op 7 november zijn de slangenplaten opgehaald. 

 

Jorg Lambrechts controleert ‘slangenplaat 1’ aan de 
noordzijde van de takkenril.  Foto: Ben Van der 
Wijden 

 

 

 

 

 

33..22..33  RREECCRREEAATTIIEEFF  MMEEDDEEGGEEBBRRUUIIKK  

Op dit ogenblik is voor bezoekers van het Nationaal Park Hoge Kempen het ecoduct alleen zichtbaar aanwezig vanop de 
E314. De uitgezette fiets- en wandelroutes blijven op aanzienlijke afstand van het ecoduct, en op de meest recente 
wandelkaart voor het Nationaal Park is het ecoduct zelfs niet aangeduid. 

Ook ontbreekt momenteel de functionele noodzaak om het ecoduct te gebruiken als recreatieve oversteek voor de E314: 
enkele honderden meter oostwaarts biedt een ondertunneling van de E314 al deze mogelijkheid voor het fiets- en 
wandelwegennetwerk en ongeveer een kilometer westwaarts ligt het ecoveloduct ‘Weg naar Heiwyck’. 

Dit betekent dat, naar alle waarschijnlijkheid, het recreatieve medegebruik aanzienlijk kleiner zal zijn dan bij de ecotunnel 
Teut-Tenhaagdoornheide of het ecoduct ‘De Warande’, waar een ruiterpassage mee is voorzien op het kunstwerk. 

Toch leert ons onderzoek dat het ecoduct Kikbeek door recreanten bezocht en gebruikt wordt, uit nieuwsgierigheid of als 
‘wildere’ variant van de reguliere E314-passage via de ondertunneling of via het ecoveloduct ‘Weg naar Heiwijck’. 

Dit onbedoeld recreatief medegebruik is afdoende gedetecteerd door de voorziene methodieken (o.a. video, 
zandbedden, datalogger), zodat geen ruimte voorzien is voor specifieke recreatiemonitoring zoals het turven te velde van 
recreanten. 

Bij de start van iedere intensieve meetperiode zijn de sporen van recreatief medegebruik in de tussenliggende periode 
genoteerd op het veldformulier. Ook is de start van de meetperiodes gelijk verdeeld over een zon- of feestdag en een 
weekdag, meestal dinsdag. In de gerechtvaardigde veronderstelling dat recreatief medegebruik zal pieken op zon- en 
feestdagen zou de mogelijke verstoring van het faunagebruik het grootst moeten zijn in de meetperiodes onmiddellijk 
volgend op deze mogelijke verstoring. Door alle meetperiodes binnen T1, T3 en T7 te balanceren over ‘weekend’ en 
‘week’ is een ruwe analyse van dit mogelijk verstorend recreatie-effect mogelijk. 



   28 

 MONITORING ECODUCT ‘KIKBEEK’ 07_NTMB42_KIK  

44  RREESSUULLTTAATTEENN  
 

4.1 ALGEMEEN 

In 2004, net voor de aanleg van het ecoduct Kikbeek, vond er uitgebreid onderzoek naar vegetatie en fauna plaats ten 
noorden en ten zuiden van de snelweg op de locatie waar het ecoduct gepland was (To). Deze ‘voorstudie’ is uitgevoerd 
door Jorg Lambrechts, Pieter Hendrickx en Peter Engelen (Lambrechts et al., 2004). We verwijzen naar dit rapport voor 
een uitgebreide beschrijving van de vegetatie en fauna in de directe omgeving. In voorliggend rapport zijn wel de 
voornaamste gegevens van de ‘voorstudie’ opgenomen, per relevante diersoort.  

Alle veldwaarnemingen, resultaten van bodemvalonderzoek, video- en sporenonderzoek van de inktplaten uit het 
onderzoek in 2007 (T1) zijn per methodiek weergegeven in 11 tabellen in bijlage: 

• Tabel 4a: Tansley-opnames van de vegetatie op en in de omgeving van het ecoduct Kikbeek in 2007 

• Tabel 4b: Waarnemingen van sporen op het zandbed op het ecoduct Kikbeek in 2007 

• Tabel 4c: overzicht van alle sporen waargenomen op het ecoduct Kikbeek in 2007, buiten het 
gestandaardiseerde onderzoek op de zandbedden; 

• Tabel 4d : overzicht van alle waarnemingen van video-opnames op het ecoduct Kikbeek in 2007; 

• Tabel 4e: Waarnemingen op de sporenplaten in de ‘inktbakken’ op het ecoduct Kikbeek in 2007; 

• Tabel 4f: Veldwaarnemingen op het ecoduct Kikbeek in 2007 én in de directe omgeving; 

• Tabel 4g: Waarnemingen onder 16 slangenplaten op het ecoduct Kikbeek in de periode april – november 2007 

• Tabel 4h: Spinnen gevangen met bodemvallen op 8 locaties op het ecoduct Kikbeek in 2007 

• Tabel 4i: Loopkevers gevangen met bodemvallen op 8 locaties op het ecoduct Kikbeek in 2007 

• Tabel 4j: Bodemvalvangsten van soorten uit diverse diergroepen op 8 locaties op het ecoduct Kikbeek in 2007 

• Tabel 4k: Waarnemingen langsheen de monitoringsroutes op het ecoduct Kikbeek in 2007 

 

We bespreken de resultaten per diergroep en vervolgens overlopen we de methodes. 

Maar allereerst beschrijven we het ecoduct op basis van het vegetatie-onderzoek.  
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4.2 VEGETATIE 

Op 28 juni 2007 werd een inventaris opgemaakt van de aanwezige vegetatie op het ecoduct en in de zones in een straal 
van 100m ten noorden en zuiden ervan. De vegetatie werd opgedeeld in 23 verschillende zones, waarbinnen de 
vegetatie telkens als min of meer homogeen wordt beschouwd. In elk van deze zones gebeurde vervolgens een 
opname, waarbij nauwgezet alle aanwezige plantentaxa werden genoteerd en voorzien van een bedekkingscode. Zeer 
veel aandacht werd besteed aan het opnemen van de vegetatiestructuur. Volgende parameters zijn per deelzone 
opgenomen: 

• Procentuele bedekking van de boomlaag 

• Procentuele bedekking van de struiklaag 

• Procentuele bedekking van de kruidlaag 

• Procentuele bedekking van de moslaag 

• Procentuele bedekking van onbegroeid substraat (inclusief onbegroeid wateroppervlak) 

• Gemiddelde hoogte van de kruidlaag 

• Maximale hoogte van de kruidlaag 

 

In het totaal zijn een 100-tal plantensoorten aangetroffen, waaronder enkele aandachtsoorten (zie verder). 

De inventaris van vegetatie en vegetatiestructuur wordt gepresenteerd in 5 kaarten in bijlage:  

• Kaart 4.2.1: vegetatietypes;  

• Kaart 4.2.2: % onbegroeid substraat,  

• Kaart 4.2.3: gemiddelde hoogte kruidlaag (in cm) 

• Kaart 4.2.4: voorkomen bijzondere plantensoorten; 

• Kaart 4.2.5: aannduiding van precieze plaats en richting van de genomen foto’s. 

Deze foto’s worden weergegeven in fotoreportages 2a en 2b in bijlage. 

Tabel 4a in bijlage geeft de waargenomen plantensoorten per vegetatietype weer.  

44..22..11  VVEEGGEETTAATTIIEETTYYPPEESS    

Vanuit de opnames in de 23 deelzones werd telkens een vegetatietype bepaald. In de meeste gevallen zijn deze 
vegetaties onverzadigd, dit wil zeggen dat ze nog geen karakteristieke soortensamenstelling van één of ander 
vegetatietype bevatten en dat ze meestal elementen van uiteenlopende vegetatietypen bevatten. Zo’n situatie is typisch 
voor jonge terreinen met ijle begroeiing, waar concurrentie tussen verschillende soorten nog niet van doorslaggevend 
belang is. De vegetatietypen zijn daarom eerder met een algemene naam benoemd, dan wel met vegetatiekundige 
typen. 

Eiken-berkenbos: het bosje net ten zuidwesten van het ecoduct heeft een boomlaag van vooral Grove den en plaatselijk 
Ruwe berk. Deze laatste staat ook frequent in struiklaag, vergezeld door vooral Amerikaanse vogelkers. De kruidlaag 
bevat nog veel Struikhei, naast een hoge bedekking van Duinriet en Bochtige smele. In het noordelijk eiken-berkenbos is 
de boomlaag beter ontwikkeld, vooral Ruwe berk en daarnaast met Zomereik en een enkele Wintereik. In de kruidlaag 
domineert Pijpenstrootje en is er lokaal wat Blauwe bosbes aanwezig. 
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Gesloten zwenkgras-struisgrasvegetatie: de genoemde grassen domineren sterk op de talud, hoewel dit voor Rood 
zwenkgras slechts lokaal het geval is. Alle andere soorten zijn slechts sporadische elementen. Gevlekte scheerling staat 
nabij de snelweg en geldt hier als adventiefplant. 

Kaal terrein met pionierbegroeiing: dit vegetatietype verzamelt de opnames met hoog percentage aan onbegroeid 
substraat: de kale grindrijke vlakte (zone 2), de grindhelling (zone 6), een zone met heidestrooisel (zone 8), en een 
pioniersituatie op nat en droog zand (resp. zones 16 en 19).  

Pioniervegetatie met Greppelrus: natte pioniervegetatie met lage structuur. Soortenarm, bevat ook Kleine duizendknoop. 

Pioniervegetatie met Pijpenstrootje: open vegetaties waarin Pijpenstrootje de overhand neemt. Vermoedelijk zal deze 
soort de vegetatie doen sluiten waarna het geheel (nog) soortenarmer wordt omdat de pioniersoorten verdwijnen. 

Russenvegetatie: Deze vegetatie aan de rand van de grote plas wordt gedomineerd door Pitrus en bevat naast deze nog 
5 andere soorten russen. Nat pioniermilieu met onder andere Waterpostelein en Kleine duizendknoop in lage aantallen. 

Struisgrasvegetatie: Het domineren van Gewoon struisgras duidt op een hogere stikstofbeschikbaarheid dan in de zones 
waar Pijpenstrootje de bovenhand neemt. In zone 23 is de vegetatie meer open dan in zone 4. Laatstgenoemde zone is 
een stuk soortenrijker, met vooral soorten van struisgrasland en droge heide. 

Takkenril: opstapeling van takken als corridor voor fauna. 

Vergraste heide: deze zones hebben zichtbaar betrekking op voormalige droge heide. Struikhei is er nog in aanwezig 
maar er is vergrassing aan de gang. 

Waterplas: naast de grote plas (zone 9) werd ook een kleinere plas (zone 7)opgenomen. De vegetatie in de randzones 
bestaat meestal uit soorten van het geslacht Rus. Ook Waterpostelein en Gewoon sterrenkroos houden zich meest in de 
randzones op. Eén individu van Duizendknoopfonteinkruid / Drijvend fonteinkruid was aanwezig. Deze plant was op het 
tijdstip van de inventaris erg jong waardoor de soort niet met zekerheid kon worden bepaald. 

Zomer- en Wintereiken: solitaire eiken of hakhoutstoven. 

Het grote bestand met oud hakhout van Winter/Zomereik ten zuidoosten van het ecoduct viel buiten de perimeter van de 
vegetatiekartering.  

44..22..22  OONNBBEEGGRROOEEIIDD  SSUUBBSSTTRRAAAATT  

Kaart 4.2.2 geeft aan in welke zones de kale bodemplekken te vinden zijn. Merk op dat ook open water als onbegroeid 
substraat wordt beschouwd. De meeste open plekken bevinden zich in natte omgeving. Ook de grindhelling (zone 6), de 
grote zone 2 en enkele plekken in de noordrand van de inventaris bevatten erg weinig vegetatie. 

De oppervlakte aan open substraat is momenteel erg gereduceerd door het aanbrengen van strooisel van Struikheide, 
hetgeen niet als kaal substraat werd meegerekend (zone 18). 

44..22..33  GGEEMMIIDDDDEELLDDEE  HHOOOOGGTTEE  KKRRUUIIDDLLAAAAGG  

De zones met een erg lage vegetatiestructuur blijken vrij sterk overeen te komen met de zones die een groot 
oppervlakteaandeel aan open substraat hebben (zie Kaart 4.2.3). De pioniersoorten die hier groeien zijn meestal (nog) 
klein in gestalte. Hogere vegetaties vinden we in de relatief meer ongemoeid gelaten zones zoals de bossen en hun 
onmiddellijke omgeving, en de bermen naar de snelweg toe. De grote, vlakke deelzones hebben meestal een lage 
vegetatiestructuur. 

44..22..44  BBIIJJZZOONNDDEERREE  PPLLAANNTTEENNSSOOOORRTTEENN  

Onderstaand lijstje geeft weer welke bijzondere plantensoorten (‘aandachtsoorten’) werden aangetroffen op 28-6-2007. 
De vindplaatsen van een aantal soorten zijn aangegeven op Kaart 4.2.4. 
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Latijnse naam Nederlandse naam Beschrijving synecologie 
Aira praecox Vroege haver Kenmerkende soort van Dwerghaververbond, 

pioniervegetatietype van niet-stuivend kalkarm zand 
Conium maculatum Gevlekte scheerling Niet algemene schermbloem die echter explosief uitbreidt als 

adventief langs snelwegen. 
Danthonia decumbens Tandjesgras Kenmerkende soort van heischrale vegetaties, één vindplaats 

langs uitloper van grote plas. Rode lijststatus achteruitgaand. 
Filago minima Dwergviltkruid Soort van het Dwerghaververbond. Net als Tandjesgras niet 

zeldzaam in de omgeving maar wel met hoge 
natuurbehoudswaarde omwille van de zorgwekkende Vlaamse 
status. Rode lijststatus kwetsbaar. 

Hieracium piloselloides Florentijns havikskruid Van deze soort, waarvan de taxonomie ingewikkeld is wegens 
sterke overlap met Hongaars havikskruid, werd in de nulsituatie 
een exemplaar aangetroffen ten noordoosten van het ecoduct. 
Nu verscheen deze neofiet op het ecoduct zelf. Echter ook 
Hongaars havikskruid is aanwezig, wat de problematiek eens te 
meer illustreert. 

Leontodon saxatilis Kleine leeuwentand Kenmerkende soort van droog (struis)grasland die achteruitgaat 
in het Vlaamse verspreidingsgebied, althans in haar natuurlijke 
standplaatsen buiten de duinen. 

Polygonum minus Kleine duizendknoop Eén van de meer kieskeurige duizendknopen uit het 
tandzaadverbond, welke de vegetaties herbergt van ’s zomers 
droogvallende, min of meer voedselrijke grond. 

Spergula morisonii Heidespurrie Vrij zeldzame soort van buntgrasvegetaties (stuivend zand)  die 
hierbinnen gebonden is aan minder fel stuivende plekjes. 

Spergularia rubra Rode schijnspurrie Soort van zonnige, matig zure zandbodem, hier voorkomend in 
één van haar belangrijkste Vlaamse verspreidingskernen 

Trifolium campestre Liggende klaver In de Kempen niet-algemene soort van meer open plekjes op 
zandgrond, in basisch tot zwak zuur milieu. Tegenwoordig 
meest in antropogeen milieu 

Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes Oud bosplant van bos op arme bodem waarop zich een 
humuslaagje heeft gevormd (en daarom eerder in oudere 
berken-eikenbosbestanden) 

 

44..22..55  VVEERRGGEELLIIJJKKIINNGG  MMEETT  NNUULLSSIITTUUAATTIIEE  

Ten tijde van de nulsituatie (opname 7 juli 2004) was het ecoduct nog niet aanwezig waardoor een iets ruimere 
omgeving werd onderzocht. Tijdens de fase T1 (opname 28 juni 2007) is het accent logischerwijs sterk verschoven naar 
de situatie op het ecoduct zelf. Enkele interessante vaststellingen kunnen hoedanook worden gedaan: 

• De zuidelijke aansluiting van het huidige ecoduct was in 2004 een berken-eikenbos (toen deelzone 6). Hoewel 
er abundant zomereik in de boomlaag stond en vrij veel Sporkenhout in de struiklaag, was de kruidlaag eerder 
slecht ontwikkeld en werd deze gedomineerd door Bochtige smele. Struikhei was in dit bos nauwelijks 
aanwezig. Het grootste deel van de toenmalige deelzone 6 is nu deelzone 2, een nog open vlakte met veel 
grind in en met ijle begroeiing. Zoals steeds in dit soort pioniersituaties is de soortenrijkdom relatief hoog. Bij het 
sluiten van de vegetatie zal deze waarschijnlijk neigen naar struisgrasland indien er geen snelle verstruweling 
plaatsvindt. Zowel voor flora als voor fauna is het van belang om open plekken in de vegetatie te bewaren, 
gezien gesloten struisgrasbegroeiingen eerder soortenarm zijn. In de huidige begroeiing zijn interessante 
soorten als Heidespurrie, Rode schijnspurrie, Dwergviltkruid, Vroege haver en Klein vogelpootje opgedoken. 
Struikhei is net als in 2004 in de laagste bedekking aanwezig.  

• Ook de toenmalige deelzone 3 valt nu onder de open vlakte van zone 2. Toen was dit een door Ruwe berk 
gedomineerd bos met een grassige ondergroei en met veel Amerikaanse vogelkers. Ook hier geldt dat de 
soortenrijkdom is toegenomen, maar dit natuurlijk wel ten koste van het bos. 
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• De toenmalige, kleine deelzone 4 was een open plek in het bos die nu in de grotere open zone 2 valt. Toen 
stond er vrij veel Struikhei in deze kleine zone, naast Vroege haver, Zandstruisgras, Muizenoor en 
Dwergviltkruid. Op deze plek werden Vroege haver, Muizenoor en Dwergviltkruid nog teruggevonden. De 
laatste soort – die tevens de zeldzaamste van genoemde soorten is – kent zelfs uitbreiding in de omgeving 
dankzij de opengemaakte ruimte. De vegetatie op zich is wel minder goed ontwikkeld (nu staan de soorten 
meer toevallig hier en daar). 

• De toenmalige weg langs de afrastering ten zuiden van het ecoduct werd geflankeerd door Struikheide met veel 
Pijpenstrootje. Deze vegetatie is nu verdwenen (enkel ter hoogte van het ecoduct ! situatie nog wel over kms 
afstand aanwezig !), ook de soorten Tandjesgras en Veelbloemige veldbies werden hier niet teruggevonden. 

• Ten noorden van de snelweg is net als ten zuiden bos vervangen door open zand. Het bos had hier een vrij 
groot aandeel aan Grove den in de boomlaag en een eerder soortenarme kruidlaag, wat echter normaal is voor 
de bossen op zandgrond. Blauwe bosbes was er occasioneel in aanwezig. De huidige vegetatie is veel 
soortenrijker, maar grote delen zijn ook hier onbegroeid. Binnen het grote boscomplex van de ruimere omgeving 
blijkt het openmaken van deze zones voor een lokaal sterke toename van soortenrijkdom te zorgen. 

• De waterpartij is een absolute meerwaarde voor de flora. Soorten als Waterpostelein, Gewoon sterrenkroos, 
Fonteinkruid species, Knolrus, Zomprus, Kleine duizendknoop, enz.. enz…zijn volledig nieuwe elementen in de 
flora van het studiegebied. 

44..22..66  BBEESSLLUUIITT  

De vegetatie op en rond het ecoduct is nog in een zeer pril stadium. Grote delen van de onderzochte oppervlakte zijn 
nog onbegroeid. In de bosrijke omgeving waarin het ecoduct is gelegen, betekent het maken van deze ‘open plek’ een 
sterke toename van soortenrijkdom van planten in de omgeving.  

Zoals te verwachten doen planten van zowel droog als nat pioniermilieu het goed in de huidige toestand, maar hun 
voortbestaan zal afhangen van het al of niet beschikbaar blijven van open plekken in de vegetatie. Wij verwachten in de 
eerstkomende jaren nog een lichte toename van soortenrijkdom (de kolonisatie van het gebied is nog in volle gang), 
dewelke dan weer sterk zal afnemen indien de vegetatie zich sluit. Enkele soorten van droog milieu waarop kan worden 
gehoopt, zijn Zandblauwtje, Klein tasjeskruid (Rode-lijstsoort) en eventueel Steenanjer, Veelkleurig vergeet-mij-nietje, … 
.In de natte zones zijn zeker ook zeldzaamheden te verwachten, temeer daar dit pioniermilieu zichzelf beter in stand 
houdt doordat zones telkens weer opnieuw droogvallen in de zomer. Het is wel mogelijk dat de randen zullen 
dichtgroeien met Grote lisdodde en Grote egelskop, welke nu (nog) beperkt aanwezig zijn. De waterplas zelf is zeer 
recent gekoloniseerd door Fonteinkruid, en meerdere waterplanten zijn zeker te verwachten onder de voorwaarde dat de 
plas jaarrond water blijft bevatten zoals in 2007 het geval was.  
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4.3 ZOOGDIEREN 

 

44..33..11  VVLLEEEERRMMUUIIZZEENN  ((CCHHIIRROOPPTTEERRAA))  

 

4.3.1.1 ALGEMEEN 

Een overzicht van de aangetroffen soorten wordt weergegeven in Tabel 4.3.1.1. 

 

Tabel 4.3.1.1: Vleermuissoorten, waargenomen op en in de omgeving van het ecoduct. Het onderscheid tussen de 
Gewone en de Grijze grootoorvleermuis en tussen een aantal Myotis-soorten is niet mogelijk zonder de dieren te 
vangen. Status Vlaanderen = status volgens Criel et al., 1994. 

Wetenschappelijke 
naam 

Naam Status Vlaanderen Status Habitat-richtlijn 

Myotis sp. Geslacht Myotis   
Myotis daubentonii Watervleermuis niet opgenomen Bijlage IV 
Myotis nattereri Franjestaart vermoedelijk bedreigd Bijlage IV 
Nyctalus sp. Geslacht Nyctalus   
Nyctalus noctula Rosse vleermuis niet opgenomen Bijlage IV 
Pipistrellus sp. Dwergvleermuizen   
Pipistrellus pipistrellus Gewone dwergvleermuis niet opgenomen Bijlage IV 
Pipistrellus nathusii Ruige dwergvleermuis vermoedelijk bedreigd Bijlage IV 

Plecotus sp. Grootoorvleermuizen vermoedelijk 
bedreid/bedreigd Bijlage IV 

 

 

4.3.1.2 RESULTATEN OP 2 JUNI 2007 

1. Waarnemingen op het ecoduct 

De waarnemingen, verricht door de mobiele waarnemer op 2/06/2007 worden weergegeven in figuur 4.3.1.2. In totaal 
werden 1 soort en 2 soortengroepen waargenomen. In afnemende volgorde van het aantal waarnemingen zijn dit 
Gewone dwergvleermuis (50 %), niet nader gedetermineerde vleermuizen van het geslacht Myotis (47,2 %) en tenslotte 
Gewone/Grijze grootoorvleermuis (2,8 %).  

De tijdsexpansie luisterkist registreerde van 22:00 tot 00:45 (totale duur 02:45): 11 passages van Myotis spec. (68,75 %) 
en 5 van Gewone dwergvleermuis (31,25 %). De grootoorvleermuis werd niet geregistreerd door de tijdsexpansie 
luisterkist. Tussen het einde van de monitoringperiode om 00:45 en 03:15 registreerde de kist nog 2 passages van 
Gewone dwergvleermuis en 1 passage van Gewone / Grijze grootoorvleermuis. Tussen 03:15 en zonsopgang (05:34) 
werden nog 5 Gewone dwergvleermuizen opgenomen.  

De frequentiedeling luisterkist viel tengevolge van een technisch defect uit na 10 minuten opnames. De resultaten 
werden dan ook niet verder geanalyseerd.  
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Figuur 4.3.1.2: Activiteit op 2/06/2007 op het ecoduct vanaf zonsondergang tot het einde van de monitoringsperiode 3 
uur erna, zoals opgetekend door de mobiele waarnemer. Elke minuut werd opgeschreven welke soorten er werden 
gehoord en welke opname(s) er waren gemaakt. Een waarde “1” betekent dus dat de soort gedurende die minuut werd 
waargenomen (er wordt geen verschil gemaakt tussen continue jachtactiviteit of één enkele passage).  

 

Een overzicht van de resultaten van de verschillende methoden worden nog eens opgelijst in Tabel 4.3.1.2. 

Tabel 4.3.1.2:: Overzicht van de resultaten van de verschillende ingezette waarnemingsmethoden op 02/06/2007. 

Methode / Soort Gewone dwergvleermuis Myotis spec 
Gewone / Grijze 

grootoorvleermuis 

Mobiele waarnemer 50,0 % 47,2 % 2,8 % 
TEX - luisterkist 31,3 % 68,7 %  

 

2. Waarnemingen in de omgeving van het ecoduct 

De waarnemingen, later op de nacht verricht in de omgeving van het ecoduct, worden weergegeven op Kaarten 4.3.1a 
en Kaart 4.3.1b in bijlage.  

De Gewone dwergvleermuis is de meest aangetroffen soort. Verder werd tweemaal een Myotis sp. waargenomen.  

De waarneming van een in de kroon van een eik jagende Franjestaart (Myotis nattereri), niet ver van het ecoduct, is 
vermeldenswaardig.  
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4.3.1.3 RESULTATEN OP 2 SEPTEMBER 2007 

1. Waarnemingen op het ecoduct 

De waarnemingen van de waarnemer op 2/09/2007 worden weergegeven in figuur 4.3.1.3. In totaal werden 4 soorten en 
2 soortengroepen waargenomen. In afnemende volgorde van het aantal minuten met een contact zijn dit Gewone 
dwergvleermuis (89 %), Myotis sp. (4,5 %), Rosse vleermuis (2,6 %), Gewone/Grijze grootoorvleermuis (2,6 %), Ruige 
dwergvleermuis (0,65 %) en Franjestaart (0,65 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.3.1.3: Activiteit op 2/09/2007 op het ecoduct vanaf zonsondergang tot het einde van de monitoringsperiode 3 
uur erna, zoals opgetekend door de waarnemer. Elke minuut werd opgeschreven welke soorten er waren gehoord en 
welke opname(s) er waren gemaakt. Een waarde “1” betekent dus dat de soort gedurende die minuut werd 
waargenomen (er wordt geen verschil gemaakt tussen continue jachtactiviteit of één enkele passage). 

De tijdsexpansie luisterkist registreerde van 21:07 tot 00:00 (totale duur 02:53): 101 passages van Gewone 
dwergvleermuis (89,40 %), 9 van Myotis spec. (8,00 %) en 3 van Ruige dwergvleermuis (2,60 %). De Rosse vleermuis, 
Franjestaart en grootoorvleermuizen werden niet geregistreerd door de tijdsexpansie luisterkist. Tussen 00:00 en 01:00 
registreerde de kist nog 19 passages van Gewone dwergvleermuis. Tussen 01:00 en 02:20 (toen werd de luisterkist 
stilgelegd wegens regen) werden nog 5 passages van Gewone dwergvleermuizen en 1 passage van een Myotis sp. 
opgenomen.  

De frequentiedeling luisterkist registreerde van 21:01 tot 23:42 (totale duur 02:41) in totaal 1513 sec activiteit van 
Gewone dwergvleermuis (95,3 % van de geregistreerde activiteit), 31,62 sec activiteit (2,0 %) van Myotis sp., 17,61 sec 
activiteit (1,0 %) van Ruige dwergvleermuis, 12,47 sec activiteit (0,8 %) van Rosse vleermuis, 8,6 sec activiteit van 
Franjestaart (0,5 %) en 4,34 sec activiteit van Gewone/Grijze grootoorvleermuis (0,3 %). Globaal werd een 
activiteitsgraad van 16,4 % geregistreerd ten opzichte van de duur van de opname.  
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Een overzicht van de resultaten van de verschillende methoden worden nog eens opgelijst in Tabel 4.3.1.3. 

Tabel 4.3.1.3: Overzicht van de resultaten van de verschillende ingezette waarnemingsmethoden op 02/09/2007. 

Methode / Soort Gewone 
dwergvleermuis 

Ruige 
dwergvleermuis 

Rosse 
vleermuis 

Myotis spec Franjestaart 
Gewone / Grijze 

grootoorvleermuis 

Mobiele 
waarnemer 

89,00 % 0,65 % 2,60 % 4,50 % 0,65 % 2,60 % 

TEX - luisterkist 89,40 % 2,60 %  8,00 %   
FD - luisterkist 95,33 % 1,11 % 0,79 % 1,99 % 0,54 % 0,27 % 

 

2. Waarnemingen in de omgeving van het ecoduct 

Na afloop van de stationaire monitoringperiode werd met de wagen de ruimere omgeving van het ecoduct verkend. De 
waarnemingen worden weergegeven op Kaarten 4.3.1c en Kaart 4.3.1d in bijlage. 

De Gewone dwergvleermuis is de meest aangetroffen soort. Verder werd tweemaal een Myotis sp. waargenomen en een 
Gewone / Grijze grootoorvleermuis. 

 

4.3.1.4 DISCUSSIE 

1. Bespreking per soort 

Ondanks het verkennende karakter van het voorliggend onderzoek en de beperkingen van de toegepaste methodiek 
werden 5 soorten en 2 soortengroepen aangetroffen op of in de buurt van het ecoduct.  

Hieronder worden de aangetroffen soorten afzonderlijk besproken. Elke soortbespreking begint met een korte kadertekst 
over de ecologie van de soort. De kaderteksten werden overgenomen uit Haarsma et al. (2003) en aangepast aan de 
Vlaamse situatie op basis van Schober & Grimmberger (2001) en Verkem et al. (2003). 

De Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) 

De Gewone dwergvleermuis is de kleinste en de meest algemene vleermuissoort in Vlaanderen. Ze verblijft zomer en 
winter in gebouwen, maar het bos vormt een belangrijk jachtgebied. Vooral bosranden, paden, dreven en open plekken 
in het bos worden door de Gewone dwergvleermuis als jachtgebied gebruikt. Mannetjes bezetten in de nazomer een 
territorium in een gebouw, boom of vleermuiskast, waar ze luid roepend vrouwtjes naartoe proberen te lokken om te 
paren.  

De Gewone dwergvleermuis is de soort die het meest talrijk werd waargenomen boven en in de omgeving van het 
ecoduct. Toch was de soort veel nadrukkelijker aanwezig boven het ecoduct tijdens de septemberronde dan in juni. In 
september zijn vanaf +/- een half uur na zonsondergang quasi continu Gewone dwergvleermuizen gehoord, die aan het 
jagen waren boven de waterplas op het ecoduct.   

De Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii)  

De Ruige dwergvleermuis is iets forser dan de Gewone dwergvleermuis en in tegenstelling tot de Gewone 
dwergvleermuis vormt ze zomerkolonies in bomen. Het jachtgedrag lijkt op dat van de Gewone dwergvleermuis. In 
Vlaanderen is de Ruige dwergvleermuis het meest waargenomen bij kanalen, rivieren en vijvers en in bossen. Uit bat-
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detector onderzoek blijkt dat er in Vlaanderen in het voor- en najaar meer Ruige dwergvleermuizen aanwezig zijn dan in 
de zomer, wat op doortrek wijst. Mannetjes van deze soort bezetten eveneens een najaarsterritorium in een boom.  

De Ruige dwergvleermuis werd alleen in september sporadisch aangetroffen boven het ecoduct, wat het beeld van de 
soort als doortrekker bevestigt.  

De Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) 

De Rosse vleermuis is een grote vleermuis, vergelijkbaar met de Laatvlieger, maar met smallere vleugels. Het is een 
uitgesproken boombewoner, zowel ’s zomers als 's winters. Zijn verblijfplaats vinden we voornamelijk in dikke bomen 
zoals eik en beuk. Een Rosse vleermuis jaagt op grote hoogte boven open plekken in bos en langs bosranden. Ook 
nemen we de soort hoog boven watervlaktes en weilanden waar. Het is een uitstekende vlieger die tot op tientallen 
kilometers van het dagverblijf jaagt. Mannetjes van deze soort bezetten eveneens een najaarsterritorium in een boom en 
proberen via baltsroepen vrouwtjes aan te trekken. Rosse vleermuizen worden regelmatig overwinterend in bomen 
aangetroffen. Vaak zitten ze met een grote groep (tot 900 dieren) dicht opeengepakt in een boomholte. Rosse 
vleermuizen zijn hierdoor één van de kwetsbaarste vleermuissoorten in de winter. 

De Rosse vleermuis werd uitsluitend tijdens de najaarronde waargenomen. Het betrof enkele kortstondige passages van 
exemplaren die in de verte jaagden. Het ecoduct werd bijgevolg niet gebruikt door de soort. 

Rosse vleermuizen zijn forse, snelle en behendige vliegers met een uiterst krachtige sonar, die van op grote afstand te 
horen is. In tegenstelling tot veel andere vleermuissoorten is de Rosse vleermuis niet gebonden aan lineaire 
landschapselementen om zich doorheen het landschap te verplaatsen en ervaren het licht van de snelweg niet als een 
hinderpaal. Zij hebben het ecoduct dan ook niet nodig voor de connectiviteit.  

Myotis spec. 

De determinatie van de vleermuizen van het geslacht Myotis is zeer moeilijk met de vleermuizendetector. In een aantal 
gevallen, zoals bij de Watervleermuis, is determinatie maar mogelijk door een combinatie van geluid en visuele 
observatie van het gedrag. Voor de Watervleermuis betekent dit dat ze determineerbaar is wanneer ze haar typisch 
jachtgedrag (insecten van het wateroppervlak afplukken met de achterpoten) tentoon spreidt. Een Watervleermuis boven 
land determineren is al héél wat moeilijker tot zelfs onmogelijk zonder vangsten, tenzij er andere elementen (bijvoorbeeld 
de spierwitte buik) zijn, die de determinatie mogelijk maken.  

Zowel tijdens de juni- als de septemberronde werden geregeld Myotis – vleermuizen boven het ecoduct aangetroffen. Er 
bestaat de indruk dat het in de meeste gevallen ging over passerende dieren en dat het ecoduct dus eerder als 
verbindingselement wordt gebruikt dan als jachtgebied. De meeste Myotis – soorten zijn lichtschuw en wagen zich 
zelden in open terrein. De autosnelweg is voor deze soorten quasi zeker een barrière op het moment dat die verlicht is. 
Uit eigen ervaring, alsook uit literatuurgegevens, blijkt dat wanneer Myotis – soorten toch noodgedwongen een weg 
oversteken, ze dit zeer laag (minder dan 50 cm) boven het wegdek doen, met mogelijke verkeersslachtoffers tot gevolg. 
Recent onderzoek uit Frankrijk toont trouwens aan dat verkeersmortaliteit een belangrijke impact kan hebben op 
vleermuispopulaties (Capo et al., 2006; Choquène, 2006; Lemaire et al., 2006; Néri, 2006). 

Watervleermuis (Myotis daubentonii) 

De Watervleermuis is een vrij kleine vleermuis. Ze zoekt haar voedsel laag boven het water van beschutte vijvers en 
andere gladde, onbegroeide wateroppervlakten. In de zomer verblijft de Watervleermuis overdag vooral in holle bomen 
en soms in forten of bunkers. Het jachtgebied kan op enkele kilometers afstand liggen. Tussen boom en jachtgebied 
volgt de vleermuis meestal een vaste route langs houtwallen of bosranden, door dreven of over bospaden. Overwintering 
vindt plaats in forten, bunkers, kelders en waarschijnlijk voor kortere perioden ook in bomen. Het voorkomen van de 
Watervleermuis is beperkt tot gebieden waar bos met oude, holle bomen zich op niet te grote afstand van water bevindt.  
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Tijdens de septemberronde stond een belangrijk deel van het ecoduct onder water. Na de stationaire monitoringperiode 
werd rondgewandeld op het ecoduct en werd boven de plas een Myotis vleermuis aangetroffen die het typische 
jachtgedrag van een Watervleermuis gebruikte om insecten boven water te vangen. Het dier vloog zeer laag heen en 
weer boven het wateroppervlak van de “slurf” van de plas (=noordelijk deel van plas).  

Franjestaart (Myotis nattereri) 

De Franjestaart is nauw verwant met de Watervleermuis. De zomerverspreiding is slecht gekend, maar lijkt zich te 
beperken tot de bosrijke delen van Vlaanderen. Boomholten vormen de verblijfplaats, maar in het buitenland worden ook 
nestkasten, schuren en gebouwen gebruikt. De Franjestaart overwintert o.a. in ijskelders, forten en bunkers. In het 
buitenland werd de soort ook overwinterend in bomen gevonden. Over het jachtbiotoop is weinig gekend. Recent bleek 
dat de soort vrij veel jaagt boven kleinschalige gras- en hooilanden buiten het bos. De connectiviteit tussen het bos en de 
perifere milieus is dan ook zeer belangrijk voor het behoud van deze soort. 

De Franjestaart is één van de weinige Myotis – soorten die met de bat-detector gemakkelijk herkenbaar is. Anderzijds is 
de trefkans van de soort relatief laag, aangezien ze een fluistersonar heeft. 

Tijdens de junironde werd een Franjestaart jagend aangetroffen in de kroon van een eik niet ver van het ecoduct. Tijdens 
de septemberronde werd tweemaal een Franjestaart opgenomen op het ecoduct.  

Gewone of Grijze grootoorvleermuis 

De Gewone (synoniem: Bruine) grootoorvleermuis vinden we verspreid over het land. Deze vleermuis is het talrijkst in 
parkachtig landschap. Bos vormt een belangrijk jachtgebied, vooral wanneer het een open structuur heeft waar de 
grootoorvleermuis tussen de bomen en struiken kan jagen. Grootoorvleermuizen jagen ook in naaldhout. Een 
grootoorvleermuis is vrij klein en heeft brede vleugels, die het mogelijk maken om langzaam en wendbaar te vliegen en 
zelfs in de lucht te blijven stilhangen. De oren zijn zeer groot en kunnen zeer zachte geluiden opvangen. Het dier is in 
staat om insecten van de bladeren te plukken. Verblijfplaatsen zijn in de zomer zowel gebouwen als holle bomen. ’s 
Winters verblijft een grootoorvleermuis in vorstvrije donkere ruimten, maar mogelijk ook in holle bomen. 

De Grijze grootoorvleermuis lijkt zeer sterk op de Gewone grootoorvleermuis en is in sommige gevallen uitsluitend via 
DNA-analyse met zekerheid te determineren. Zomerverblijfplaatsen werden tot nog toe alleen maar in gebouwen 
aangetroffen. De jachttechnieken en -biotopen zijn gelijkaardig aan die van de Gewone grootoorvleermuis. Toch vangt 
de Grijze grootoor in verhouding meer vliegende prooien dan de Gewone. In de winter verblijft de Grijze grootoor op 
gelijkaardige plaatsen als de Gewone. Bij de wintertellingen kan er echter niet tot op soort worden gedetermineerd, wat 
het beeld vermoedelijk vertekent.  

Zowel in juni als in september werden meermaals grootoorvleermuizen op het ecoduct waargenomen.  

2. Methodologische aspecten 

Het centrale deel van het ecoduct is geschikt om te bemonsteren met één stationaire waarnemer of automatische 
registratie-eenheid op een vaste luisterpost in het midden van het ecoduct. Daarom werd tijdens de inventarisaties 
gewerkt met een combinatie van een vast luisterpunt met twee luisterkisten (tijdsexpansie en frequentiedeling) en een 
mobiele waarnemer die héén en weer liep over het ecoduct.  

Uit de vergelijking van de methoden blijkt dat de mobiele waarnemer een hogere soortendiversiteit vaststelt. De trefkans 
van de verschillende soorten is rechtevenredig met hun sonarvolume. Door rond te wandelen maximaliseert de 
waarnemer de kans dat stillere soorten, die ergens in een hoekje passeren, worden gehoord. Bijkomend voordeel is dat 
er ook gedragsobservaties kunnen worden uitgevoerd (jagend, passerend,…) en dat er bijkomende info kan worden 
genoteerd. Nadeel is dat het voor de waarnemer zeer moeilijk is om tegelijk in het donker rond te lopen, omhoog te 
kijken (voor visuele observatie), en iedere minuut nauwkeurig de passages te noteren, met als gevolg dat er mogelijk 
passages gemist worden.  
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Bij de automatische registratie-eenheden valt op dat de resultaten vrij gelijklopend zijn. De resultaten van de 
tijdsexpansiekist zijn het meest accuraat in termen van soortendeterminatie, maar hangen in theorie af van het 
uitzendvolume van de passerende vleermuis (de kist wordt pas vanaf een bepaald geluidsniveau getriggerd) en 
bovendien is door het tijdsexpansie-systeem het systeem niet-actief wanneer het aan het registreren is (een trigger van 
1,7 seconden wordt geëxpandeerd naar 17 seconden hoorbaar geluid en opgenomen, waardoor de kist ongeveer 20 
seconden “doof” is). De respons van de kist is bijgevolg asymptotisch; bij hoge activiteitsgraden kan ze niet méér dan 
één trigger per 20 seconden registreren. Voordeel van de methode is dat ze performant is voor soortenidentificatie en dat 
de analyse snel en efficiënt gebeurt (ongeveer 1 uur werk). 

De frequentiedelingkist is het meest accuraat voor wat betreft het kwantificeren van de activiteit. De kist neemt continu in 
real-time op gedurende 161 minuten. Deze 161 minuten worden vervolgens ingelezen in de computer en uitgezet in een 
sonogram. In het sonogram worden vervolgens de vleermuissignalen met de cursor gemeten, opgeschreven en 
vervolgens opgeteld. Nadeel van de methode is dat er meestal slechts tot op niveau van het genus kan worden 
gedetermineerd en dat de methode zeer arbeidsintensief is (ongeveer een halve dag werk voor de analyse).  

Bij wijze van conclusie kan worden gesteld dat – althans voor een soortengroep die door zijn nachtelijke levenswijze zeer 
moeilijk te monitoren is – de resultaten van de drie methoden relatief gelijklopend zijn. De opvolging van de activiteit met 
luisterkisten is een veelbelovende piste, maar dient verder getest en onderzocht te worden in verschillende situaties en 
met verschillende activiteitsgraden. Vooral de opvolging met behulp van tijdsexpansiekisten is interessant, omdat ze 
goede informatie geven over het soortenspectrum en relatief gemakkelijk te analyseren zijn. Nadeel van de huidige 
technologie blijft echter dat de kisten slechts een beperkte autonomie (2,5 uur) hebben. Daarom strekt het tot 
aanbeveling om bestaande en beproefde systemen (bijvoorbeeld Anabat) met grotere autonomie uit te testen in de 
specifieke condities op het ecoduct.   

 

4.3.1.5 AANBEVELINGEN VOOR HET BEHEER 

Er werd meermaals vastgesteld dat de vleermuizen slechts relatief laat het ecoduct beginnen te gebruiken. Dit kan 
enerzijds te maken hebben met de afstand tot de kolonieplaatsen (transittijd), maar kan anderzijds ook te wijten zijn aan 
de openheid van het ecoduct. Vleermuizen vermijden in de schemering namelijk open milieus om predatie door 
dagroofvogels die in de schemering actief blijven te vermijden. Later op de nacht wagen de vleermuizen zich echter 
verder weg van dekking.  

Struweel aan de oostkant van het ecoduct, om de geleidbaarheid en dekking voor vleermuizen nog te verbeteren, zou 
positief zijn. Hier kan men dus wat Brem, Grove dennen, Berken en eiken laten opschieten.  

4.3.1.6 AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK 

Zoals hoger vermeld is het voorliggend onderzoek beperkt tot een verkennende inventarisatie van 2 avonden. De 
resultaten zijn dan ook te beschouwen als onvolledig. Bovendien is de monitoringsmethodiek wellicht voor verbetering 
vatbaar. In de literatuur zijn echter geen standaardmethodieken beschreven voor de monitoring van ecoducten.  

Tot slot dient te worden nagegaan of de voorliggende benadering (bemonstering door waarnemer met detector/visuele 
waarneming + eventueel luisterkisten met beperkte opnamecapaciteit (+/- 2,5u)) niet kan worden aangevuld met een 
automatisch monitoringssysteem dat gedurende langere periodes actief blijft en zo ook seizoenale verschillen kan 
detecteren.  

4.3.1.7 CONCLUSIE 

Ondanks de beperkte steekproef (2 avonden) blijkt dat het ecoduct Kikbeek door 5 soorten en 2 soortengroepen gebruikt 
wordt. Voor een drietal soorten speelt het ecoduct een rol als jachtgebied (Gewone en Ruige dwergvleermuis, 
Watervleermuis). Voor de overige soorten, Franjestaart, grootoorvleermuis species en Myotis species, weten we niet om 
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welk type vliegbewegingen het gaat. We vermoeden dat het vooral gaat om vliegbewegingen van jachtgebied naar 
jachtgebied en niet van verblijfplaats naar jachtgebied. Om seizoenale vliegbewegingen aan te tonen is dit onderzoek 
veel te beperkt in opzet. 

Verder onderzoek is aangewezen zowel wat betreft de dynamiek van het gebruik van het ecoduct door vleermuizen, de 
impact van de snelwegverlichting op de connectiviteit voor vleermuizen als wat betreft de mogelijke monitoringmethodes 
voor vleermuizen. 
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44..33..22  OOVVEERRIIGGEE  ZZOOOOGGDDIIEERREENN::  OOVVEERRZZIICCHHTT  WWAAAARRNNEEMMIINNGGEENN  

In onderstaande tabel geven we een overzicht van de waargenomen zoogdieren (exclusief vleermuizen) en de aantallen 
waarnemingen (dus niet aantal exemplaren) per monitoringsmethode op of vlakbij het ecoduct. Waarnemingen in de 
ruimere omgeving zijn niet mee vermeld.  

De zoogdieren worden vervolgens op systematische wijze besproken. 

Tabel 4.3.2: overzicht van het aantal waarnemingen per zoogdiersoort en per waarnemingsmethodiek 

 Sporen 
zandbed 

Sporen buiten 
zandbed 

Passages op 
video 

‘Losse 
waarnemingen’ 

Inktplaten 

Everzwijn 15 22 43 1  
Ree 19 21 9 5  
Vos 24 6 51 7  
Hond 12 5 6   
Verwilderde kat 7 2 1   
Steenmarter 6 1  4  
Bunzing 1 /    
Hermelijn / Wezel 3 1  2  
Marter spec. / 3 1   
Haas 9 4 48 5  
Haas/Konijn 8 / 4   
Konijn 13 4 / 1  
Egel 5 2 / 3 3 
‘Muis’ spec     74 
Recreant: 
mountainbiker 

2 5 5   

Recreant: wandelaar 
met hond 

1 3 4 1  

Recreant: wandelaar  1 15 2  
Recreant: jogger   1   

Losse waarnemingen betreffen vrijwel zonder uitzondering vondsten van uitwerpselen.  

Voor de volledigheid vermelden we nog 2 waarnemingen van zoogdieren met andere methodieken: 1 Aardmuis (via 
bodemvallen) en 3 Bosmuizen (onder slangenplaten). 
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44..33..33  EEVVEENNHHOOEEVVIIGGEENN  ((AARRTTIIOODDAACCTTYYLLAA))  

4.3.3.1 ZWIJNEN (SUIDAE) 

1. Inleiding 

Voor de periode 1987 – 2002 staan geen waarnemingen van Everzwijn (Sus scrofa) uit het Nationaal Park Hoge 
Kempen vermeld in de Vlaamse zoogdieratlas (Verkem et al. , 2004). Er is in Vlaanderen voor die periode enkel sprake 
van wilde Everzwijnen in het West-Vlaams heuvelland (zwervers uit Frankrijk) en uit de Voerstreek, waar momenteel een 
forse en nog steeds groeiende populatie voorkomt (Plessers et al., 2006). 

Zeer recent, sinds 2005, duiken er her en der in Vlaanderen Everzwijnen op, waarbij het in de meeste gevallen uitgezette 
dieren betreft: 

• Zedelgem, Vloethemveld (W-Vl): populatie van (inmiddels) tientallen dieren, uitgezet; 

• Brussel, Zoniënwoud: zwervers uit Wallonië ? 

• Bierbeek, Meerdaalwoud, ecoduct ‘De Warande’: zwervers uit Wallonië ? 

• Lubbeek: 2 uitgezette dieren, tam, gevangen door NHC van Heusden 

• Averbode en omgeving: uitgezette dieren, tam 

• Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg en Beringen: deze 5 gemeentes 
ondervinden overlast door ontsnapte of uitgezette dieren (Het Belang van Limburg, 19/06/07 en 10/07/07). Het 
zou in totaal om 50 tot 100 dieren gaan (Het Belang van Limburg, 19/06/07). Op 7 of 8 juli werd een Everzwijn 
doodgereden door een terreinwagen op de Kamperbaan in Hechtel (Het Belang van Limburg, 10/07/07).  

 

Voor meer informatie over het voorkomen van Everzwijn in ons studiegebied vóór aanvang van de monitoring, deden we 
beroep op boswachter Steve Cox (mond.med.). Hij ziet al sinds 2004 geregeld Everzwijnen, tussen VNR Kikbeekbron en 
VNR Ziepbeekvallei. Sinds de zomer van 2006 merkte hij ze op meerdere plaatsen op, bijvoorbeeld op het militair 
domein van Wiemesmeer (4 en 7 ex.) en een groep van ca. 10 ex. op de Langeberg in Lanaken op 26/12/2006.  

De dieren zijn schuchter en moeilijk te zien. Dit wijst er eerder op dat het om wilde dieren gaat (uit Voeren ?) hoewel het 
uiteraard ook mogelijk is dat het om nakomelingen van uitgezette dieren gaat die sterk ‘verwilderd’ zijn. 

In Nederland worden Everzwijnen gedoogd op de Hoge Veluwe (aantal zwijnen onbekend, naar schatting 4000 tot 6000) 
en in de Meinweg (ca. 150 zwijnen) beide Nationale Parken. Daarbuiten hanteert de overheid een nulstandbeleid, maar 
komen anno 2008 toch ca. 600 dieren voor (Holtjer, 2008). 

2. Onze bevindingen 

Het Everzwijn  is het zwaarste en wellicht meest tot de verbeelding sprekende dier dat over het ecoduct passeert.  

Reeds bij het verkennend terreinbezoek van 2 februari 2007 noteerden we een (vers) spoor. Tijdens het opbouwen van 
de opstelling, voorafgaand aan het eigenlijke gestandaardiseerde onderzoek (intensieve meetperiodes), werd het 
duidelijk dat het Everzwijn een regelmatige passant is. Er zijn toen op 20 en 25 april en op 2 mei 2007 meerdere verse 
én oudere sporen genoteerd.  

Er liggen 81 waarnemingen van Everzwijn voor, verzameld op verschillende manieren. 

Met de video zijn 43 passages geregistreerd, met de eerste op 24 juni 2007 en de laatste op 21 januari 2008, de laatste 
dag dat de video in werking was ! We rekenden uit dat de video 7 maanden werkzaam was op de periode van 9 
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maanden van intensief onderzoek. Dat betekent dat er gemiddeld 6 passages per maand of 1 passage per 5 dagen was 
van Everzwijn.  

Wetende dat met de video dieren gemist worden die tussen de takkenril en het westelijk raster passeren, evenals dieren 
die langs de oostzijde van de waterplas passeren, zijn deze 43 passages de absolute ondergrens. Als illustratie dat er 
dieren gemist zijn, volgende voorbeelden:  

• tijdens 2 korte periodes dat de video niet functioneerde (geheugen van cassette vol), zijn verse sporen op het 
(de dag voordien gladgestreken) zandbed genoteerd (de nacht van 11/ op 12/7 en van 7/8 op 8/8)… 

• er zijn occasioneel sporen gevonden van Everzwijn tussen takkenril en het westelijk raster, evenals langs de 
oostzijde van de waterplas;  

Het sporenonderzoek op het zandbed leverde 15 waarnemingen van Everzwijn op (eerste op 7 juni 2007, laatste op 22 
januari). Tijdens 8 van de 11 intensieve meetperiodes en meer bepaald tijdens 9 van de in totaal 22 ochtenden zijn verse 
sporen van Everzwijn vastgesteld ! Tijdens 3 andere ochtenden zijn sporen gezien die wellicht niet vers waren, maar 
gladstrijken was de dag voordien onmogelijk door zeer natte of bevroren toestand van het zandbed.  Enkel in mei, begin 
juni en begin december zijn geen verse sporen tijdens de intensieve meetperiode waargenomen. Tijdens de intensieve 
meetperiode van 7 en 8 november 2007 zijn er met zekerheid tijdens beide ochtenden verse sporen aangetroffen. 

Als we de steekproefgewijze resultaten van het zandbed extrapoleren (van de 22 ochtenden van onderzoek naar de 
volledige periode), passeren er gemiddeld om de 2 tot 3 nachten Everzwijnen over het ecoduct. 

Tabel 4.3.3.1 : enkele vaststellingen betreffende de gestandaardiseerde waarnemingsmethodes, voor het Everzwijn. 

 Video Zandbed 
Aantal registraties noordwaarts 18 8 
Aantal registraties zuidwaarts 25 7 
Aantal registraties van 1 Everzwijn 28 6 
Aantal registraties van 2 Everzwijnen  1 
Aantal registraties van 3 Everzwijnen 1 0 of 1 
Aantal registraties van 4 Everzwijnen 5 1 of 2 
Aantal registraties van 5 Everzwijnen 1  
Aantal registraties van 8 Everzwijnen 1  
Aantal registraties van 9 Everzwijnen 3 3 
Aantal registraties van 10 Everzwijnen 1  
Aantal registraties van 11 Everzwijnen  2 
Aantal registraties van 17 Everzwijnen 1 1 
Aantal registraties van 19 of 20 Everzwijnen 1  

Het is duidelijk dat het merendeel (28 van de 43) van de videobeelden de passage van solitaire dieren betreft. Het gaat 
om 2 verschillende dieren: een fors mannetjesdier (beer) en een jonger mannetje. Daarnaast is het opvallend dat er 
groepen van diverse aantallen zijn genoteerd met een maximumgrootte van 19 of 20 dieren op 2 december 2007 !  

Het is niet uitgesloten dat de groepsgroottes soms een vertekend beeld geven, als er 1 dier wat achterblijft en om een 
bepaalde reden de video niet meer geactiveerd wordt. Twee voorbeelden: 

• Op 16 december 2007 is een groep van 3 passerende Everzwijnen gefilmd en 20 seconden later pas volgde 
een vierde exemplaar, wél op video. 

• De camera filmde op 24 juni 2007 3 jonge Everzwijnen (gestreepte vacht). Hoogstwaarschijnlijk is de camera te 
laat beginnen met filmen waardoor de adulte dieren niet gefilmd werden; 
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In deze gevallen gaat het steeds om een onderschatting van de werkelijke aantallen.  

 

In de periode augustus tot december 2007 is viermaal een groep van 17 tot 20 Everzwijnen vastgesteld op het ecoduct: 

• De nacht van 7 op 8 augustus 2007 is de grootste groep op het zandbed genoteerd (17 ex., noordwaarts 
lopend), ten minste wat betreft de intensieve meetperiodes.  

• Op 17 september 2007 is een groep van 17 dieren, die zuidwaarts liepen, gefilmd. 

• Op 10 oktober 2007 passeerde een groep van ca. 18 ex. noordwaarts; deze waarneming staat niet in Tabel 
4.3.3.1, omdat het een waarneming van sporen op het zandbed buiten de intensieve meetperiodes betreft.   

• Op 2 december 2007 is een videobeeld gemaakt van een groep van 19 of 20 dieren, zuidwaarts lopend. 

 

Hoe passeren de Everzwijnen over het ecoduct ? 

Uit de videobeelden blijkt dat het/de solitaire mannetje(s) steeds zeer rustig over het ecoduct passeert, stapsgewijs, vaak 
vlakbij de takkenril (en dus video). 

Groepen Everzwijnen daarentegen passeren meestal in draf of zelfs in volle galop, dus tegen veel hogere snelheid; 
soms ook stapsgewijs.  

 

Wanneer passeren de Everzwijnen over het ecoduct ? 

De gestandaardiseerde waarnemingen van Everzwijn zijn als volgt verdeeld over de maanden van onderzoek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal waarnemingen van Everzwijn per maand, via video en zandbed

0

2

4

6

8

10

12

14

juni juli augustus september oktober november december januari

video
zandbed



   45 

 MONITORING ECODUCT ‘KIKBEEK’ 07_NTMB42_KIK  

Er is passage van Everzwijn gedurende de hele onderzoeksperiode. De piek van videowaarnemingen ligt wel duidelijk in 
de wintermaanden. Het ontbreken van waarnemingen in oktober en het lagere aantal in september is te wijten aan een 
technisch defect (IR-lamp gesprongen) en dus geen reëel  verschijnsel, zoals bevestigd wordt door de sporen op het 
zandbed.  

 

De waarnemingen van Everzwijn met video zijn als volgt verdeeld over de uren van de dag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle dieren zijn ’s nachts gepasseerd. Op alle beelden was de duisternis compleet, uitgezonderd 2 beelden tijdens de 
ochtendschemering (om 5u39 op 31/07; om 8u01 op 20/11). 

 

Waar passeren de Everzwijnen over het ecoduct ? 

Opmerkelijk is dat ter hoogte van het zandbed (=zuidelijke helft ecoduct) bijna alle sporen van Everzwijnen in de 
oostelijke helft van het zandbed genoteerd zijn, dus weg van de takkenril. De dieren verkiezen blijkbaar de openheid 
boven de dekking.  

Het zandbed (en dus de volledige breedte van het ecoduct) is van west naar oost in 4 secties verdeeld. Slechts 1 spoor 
is gevonden in sectie 2, tegen 9 in sectie 3 en 4 in sectie 4. Eén grote groep zwijnen is op de grens van secties 3 en 4 
gepasseerd.  

Het was opvallend hoe vaak de prenten op dezelfde plaats te vinden waren, nabij de grens van sectie 3 en 4 , dus op 
circa driekwart van de breedte, aan de oostelijke zijde. De Everzwijnen hadden duidelijk een enigszins ‘vaste route’. 

Aantal videoregistraties per uur van Everzwijn op het ecoduct Kikbeek
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De videobeelden daarentegen, genomen in de noordelijke helft van het ecoduct, tonen dat de meeste Everzwijnen in de 
westelijke helft passeerden, over droog terrein of door ondiep water. De dieren lopen dus van zuidoost naar noordwest of 
vice versa.  

Uitzonderingen hierop zijn: 

• In april en mei 2007 zijn meermaals duidelijke sporen van Everzwijn aan de oostzijde van de (grote) waterplas 
genoteerd. Er is geen enkel videobeeld van zo een waarneming (te ver om camera te triggeren); 

• Een andere waarneming die de aandacht trekt, is een duidelijk spoor van een Everzwijn dat op de 1 m smalle 
zone tussen de takkenril en het westelijk raster gevonden is.  

 

3. Interpretatie van videobeelden, aangevuld met info uit zandbedden 

Wouter Mewis maakte volgende interpretatie van de beelden van Everzwijn van het eerste half jaar. Tijdens de 
bespreking wordt er een onderscheid gemaakt tussen de solitaire Everzwijnen en de in groep levende Everzwijnen. 

Everzwijnen groepen 

-24/06/2007, om 00:16, beelden van 3 jonge Everzwijnen naar Zuid, in draf 

-12/07/2007, 10 Everzwijnen naar Zuid, geen beelden wegens opslagcapaciteit volzet (gegevens zandbed) 

-27/07/2007, om 00:01, beelden van 10 Everzwijnen naar Noord, in draf 

-31/07/2007, om 05:39, beelden van 9 Everzwijnen naar Zuid, rustig/draf 

-08/08/2007, 17 Everzwijnen naar Noord, geen beelden wegens opslagcapaciteit volzet (gegevens zandbed) 

-30/08/2007, om 01:28, beelden van 9 Everzwijnen naar Zuid, rustig 

-03/09/2007, om 02:04, beelden van 9 Everzwijnen naar Noord, rustig/draf, bij regen 

-17/09/2007, om 01:24, beelden van 17 Everzwijnen naar Zuid, in draf; (zie videostill op volgende bladzijde); 

-er zijn geen beelden van de periode 17/9 tot 15/10 omwille van technische problemen met de camera. Er zijn wel 
Everzwijnen overgestoken,  zo blijkt uit sporen op het zandbed (zelfs een groep van 18 ex. op 10 oktober). 

-04/11/2007: 5 Everzwijnen naar zuid; 

-14/11/2007: 4 Everzwijnen naar zuid; 

-17/11/2007: 8 Everzwijnen naar noord; 

-02/12/2007: 19 of 20  Everzwijnen naar zuid; 

-08/12/2007: 4 Everzwijnen naar zuid; 

-16/12/2007: 3 Everzwijnen naar noord; 

-01/01/2008: 4 Everzwijnen naar zuid; 

-19/01/2008: 4 Everzwijnen naar noord; 
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Kadertekst: sociale organisatie en voortplanting bij Everzwijn (naar Verkem et al., 2003) 

Everzwijnen leven in een stabiele matriarchale groep (‘rotte’), die bestaat uit één of meerdere moederdieren (zusters), 
hun halfwas jongen (subadulte dieren) en hun jonge nakomelingen (biggen). Een Everzwijnengroep bestaat maximaal uit 
een 30-tal dieren. Na anderhalf jaar verlaten de jonge mannetjes de groep en gaan solitair leven. De jongen worden 
tussen februari en april geboren. Gedurende een periode van enkele maanden hebben de biggen een gestreepte vacht. 
Hierna verandert de kleur naar grijszwart. Bij overvloedige aanwezigheid van voedsel kunnen meerdere worpen per jaar 
plaatsvinden. Zonder predatie en jachtbeheer worden de populatieschommelingen bepaald door de grootte van de eikel- 
en beukennootoogst, met hogere dichtheden in mastjaren. Door de jacht worden meestal de oudere dieren afgeschoten, 
waardoor er onevenwichtige populaties van jongere dieren ontstaan. 

De eerste waarnemingen van Everzwijnen (24/6) waren 3 biggen met een gestreepte vacht. Deze biggen waren dus 
minder dan 6 maand oud. 

De volgende beelden (27/7) tonen een Everzwijnengroep van 10 dieren. De groep bestond uit één moederdier, 2 
subadulte dieren en 7 biggen die in het voorjaar van 2007 geboren werden. De biggen hadden tegen deze tijd hun 
gestreepte vacht al verloren. Dit betekent dat ze ergens in februari geboren zijn.  

De 3 biggen die waargenomen werden op 24/6 maken hoogstwaarschijnlijk geen deel uit van de groep die op 12/7 
overstak. Beide groepen gingen in zuidelijke richting. Indien de camera alle overtochten heeft opgenomen en de 
Everzwijnen geen andere plaats hebben gebruikt om de autosnelweg te passeren, kan er hieruit afgeleid worden dat het 
om twee verschillende groepen gaat. Later zou ook blijken dat er twee Everzwijnengroepen gebruik maken van het 
ecoduct. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videostill van een groep Everzwijnen. Let op de twee jongste dieren met de blekere vacht. 
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De volgende maanden maakte de groep van 10 Everzwijnen vaak gebruik van het ecoduct. Het gedrag van de dieren 
was vaak hetzelfde. Meestal gingen ze in een draf het ecoduct over. Eind juli verdween er een subadult dier uit de groep. 
Waarschijnlijk is het dier solitair gaan leven. Op 8/8 gingen 17 Everzwijnen het ecoduct over in noordelijke richting. De 
groep die we al meermaals zagen was daarbij aanwezig. Deze groep kwam enkele dagen later immers terug naar het 
zuiden. Nadat deze groep daarna terug naar het noorden ging kwam de andere groep weer met hen mee in zuidelijke 
richting (17/9). Deze tweede groep is dezelfde als de groep die hun vorige keer vergezelde (17 sporen op het zandbed 
en 17 dieren op de video). Van deze tweede groep hebben we maar 1 beeld, nl. in draf tezamen met de eerste groep. 
Afzonderlijke beelden van deze tweede groep zijn er niet. De tweede groep bestaat waarschijnlijk uit een moederdier, 
een 2-3-tal subadulte dieren en enkele biggen die in het voorjaar van 2007 geboren zijn. Er zijn ook nog 2 jonge biggen 
te zien. Deze zijn nog maar enkele maanden oud. Ze zijn erg klein in vergelijking met de biggen die in het voorjaar van 
2007 geboren zijn. Ze hebben hun gestreepte vacht ook nog. Dit kunnen we zien aan de gele kleur van de 2 biggen op 
de videobeelden.  De andere Everzwijnen hebben een grijsachtige vacht. 

De 2 groepen worden niet meer samen opgemerkt tot op 2/12 waarop ze het ecoduct in zuidelijke richting oversteken in 
een groep die 19 à 20 dieren telt. In de periode november-januari blijft een groep van 4 Everzwijnen regelmatig het 
ecoduct oversteken. Deze dieren maken waarschijnlijk geen deel uit van de groep Everzwijnen die op 2/12 overstak. 
Deze 4 Everzwijnen passeerden eveneens het ecoduct in zuidelijke richting enkele dagen nadat de 19 à 20 Everzwijnen 
overgestoken waren. Het is onduidelijk waar deze 4 Everzwijnen vandaan komen. Belangrijk is ook op te merken dat de 
videobeelden van de periode 17/9 tot 15/10 ontbreken. Hierdoor is het moeilijker om uitspraken te doen over de 
verschillende Everzwijnengroepen in de periode september-december. 

 

 

Solitaire Everzwijnen 

De waarnemingen van solitaire Everzwijnen betreffen mannelijke dieren. Buiten het paarseizoen (ongeveer 15 november 
– 15 januari) leven zij solitair. De eerste 4 waarnemingen van een solitair Everzwijn zijn afkomstig van hetzelfde 
exemplaar. Twee dagen nadat deze naar het noorden ging, op 21/8, ging een ander solitair Everzwijn eveneens naar het 
noorden. Het tweede dier is kleiner en minder dik. Het betreft waarschijnlijk een mannelijk dier dat in het voorjaar van 
2006 geboren werd. Jonge mannetjes vertrekken ongeveer na 1,5 jaar bij de moeder. Het zijn dan nog sub-adulte dieren. 
Het is ons opgevallen dat één sub-adult dier uit een Everzwijnengroep verdween tussen 27 juli en 31 juli. Dit dier zou ten 
noorden van het ecoduct achtergebleven zjn. De eerste waarneming van dit solitaire mannetje toont ons dat hij uit het 
zuiden kwam. Dit houdt in dat het dier na het vertrek uit de groep langs een andere route ten zuiden van de autosnelweg 
terecht kwam. Het is ook mogelijk dat het dier niet gefilmd werd tijdens het oversteken.  

De video-monitoring heeft met zekerheid beelden gemaakt van 2 solitair levende Everzwijnen. Van beide dieren zijn er 
regelmatig beelden vanaf de zomermaanden tot in januari toe. 

De mannelijke Everzwijnen gaan altijd rustig het ecoduct over. Zij gaan er nooit in draf over zoals de Everzwijnen 
groepen. De mannelijke Everzwijnen steken het ecoduct over op onregelmatigere tijdstippen in vergelijking met de 
Everzwijnengroepen. De vroegste beelden dateren van 22:00 u. en de laatste van 06:00 u. 
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Twee videostills van solitaire Everzwijnen.  
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4. Besluiten 

Het Everzwijn passeert zeer frequent over het ecoduct Kikbeek.  

Afgaande op de steekproefsgewijze resultaten van het zandbed passeren er gemiddeld elke 2 tot 3 nachten Everzwijnen 
over het ecoduct. 

Afgaande op de min of meer continue video-opvolging gaat het om één passage per 5 dagen (nachten). We noteerden 
namelijk 43 passages van Everzwijn op circa 7 maanden via videowaarnemingen. Het gaat zowel om solitaire mannetjes 
als om groepen, samengesteld uit adulte en subadulte dieren van verschillende grootte (en dus leeftijd).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 18 december 2007 was de waterplas op het ecoduct Kikbeek bevroren. Desondanks was er een duidelijk spoor van 
Everzwijn te zien. 
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4.3.3.2 HERTEN (CERVIDAE) 

Van deze familie is enkel het Ree (Capreolus capreolus) waargenomen op het ecoduct Kikbeek. 

Inleiding  

Deze tekst is gebaseerd op Casaer et al. in Verkem et al., 2003. 

Reeën (Capreolus capreolus) leven het grootste deel van het jaar solitair. In de wintermaanden worden echter ‘sprongen’ 
gevormd, bestaande uit een oudere geit met de jongen van die zomer, eventueel aangevuld met de jongen van de vorige 
zomer en veelal ook een bok.  

De jongen blijven tot na hun eerste winter bij de moeder en worden verjaagd wanneer de geiten nieuwe jongen werpen 
(mei-juni met piek rond 1 juni). In de herfstperiode voegen de verstoten jongen zich vaak terug bij hun moeder. In het 
tweede jaar disperseren de dieren voor de tweede maal en vestigen zich dan in eigen leefgebieden. Tussen de 
leefgebieden van moeder en dochters is er dikwijls een sterke graad van overlap. De dispersie-afstanden van de jonge 
geiten zijn dus (gemiddeld) geringer dan die van jonge bokken 

Dispersie-afstanden variëren sterk met habitatkenmerken, maar bedragen in West-Europa meestal minder dan 10 km. 

In het voorjaar bakenen de bokken een eigen territorium af van enkele tientallen hectare, waarbinnen geen andere 
bokken geduld worden tot na de bronst (half juli – half augustus).  

Bevindingen op het ecoduct 

Reeën komen abundant voor in de omgeving van het ecoduct, zo blijkt uit visuele waarnemingen bij verkenning van de 
omgeving van het ecoduct. 

Daarentegen zijn er zeer weinig Reeën geregistreerd via de video, in totaal slechts 9 beelden (op 7 maanden). Dat is 
opmerkelijk weinig vergeleken met de 43 Everzwijnbeelden. 

Het zandbed suggereert nochtans dat er heel wat meer Reeën zouden gepasseerd zijn. Er zijn 19 waarnemingen. 
Hiervan waren er wel 7 waarnemingen van 17 december toen het zandbed bevroren was en waarvan er 6 waarschijnlijk 
niet vers waren (maar wel zeker van december). Het gaat dus om 13 ‘verse’ waarnemingen op 22 
‘onderzoeksochtenden’.  

Opvallend is dat er tijdens de 
zomerperiode geen sporen van Reeën 
zijn gevonden op het zandbed. In mei 
waren er 4 waarnemingen, maar dan 
duurt het tot 15 oktober eer er opnieuw 
reesporen zijn genoteerd op het groot 
zandbed.  

De video registreerde wel 2 
waarnemingen tijdens de zomer (juni en 
augustus), maar toont toch ook een 
duidelijke toename in het winterhalfjaar 
(zie figuur).  

 

Videostill van een Reebok op het 
ecoduct Kikbeek 
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Hoe komt het dat er zo veel Reeën in de omgeving leven en relatief weinig oversteken? 

Wellicht vormde de E314 als harde barrière vóór de aanleg van het ecoduct de territoriumgrens voor Reebokken aan 
weerszijden van de snelweg. Nu de verbinding tussen de gebieden ten noorden en ten zuiden hersteld is via het 
ecoduct, dient deze territoriumgrens verdedigd te worden ter hoogte van het ecoduct. Dat is vastgesteld door Rollin 
Verlinde op 28 april 2007 na zonsondergang (22u). Zowel ten noorden als ten zuiden van het ecoduct stond een Reebok 
te blaffen. Een Reegeit met een jong van 2006 kwam uit het bos aan de noordzijde, liep naar de waterplas om te drinken 
en verdween weer op dezelfde plaats in het bos. 

Wellicht bestaat er vooral bij jonge Reebokken die verstoten worden uit territoria van gevestigde mannetjes, de noodzaak 
om te migreren en wordt het ecoduct tijdens de zomermaanden vooral door hen gebruikt. In het winterhalfjaar passeren 
vermoedelijk ook groepen. 

Nog enkele interessante vaststellingen op basis van de video-opnames: 

 Reeën staan bekend als voornamelijk schemer- en nachtactief, hoewel vooral in rustige gebieden de dieren ook 
overdag foeragerend worden waargenomen (Verkem et al., 2003). Onze video-opnamen bevestigen een aanzienlijke 
dagactiviteit: 5 van de 9 video-opnames gebeurden bij daglicht. Hiervan waren er 2 ’s morgens en de drie andere 
‘midden op de dag’ (meerdere uren na zonsopgang of meerdere uren voor zonsondergang).  

Er zijn 6 video-opnames van solitaire Reeën en 2 opnames van telkens 2 Reeën. 

Vier waarnemingen (5 dieren) betreffen dieren die naar noord migreren en drie beelden betreffen dieren die 
zuidwaarts lopen. 

Er zijn drie zekere mannetjes (bokken) genoteerd en 2 vrouwtje (geiten); de overige beelden lieten ons niet toe het 
geslacht te bepalen. 

Niet alle Reeën steken over ! De eerste 2 waarnemingen betreffen dieren die niet oversteken: 

Registraties per maand van Ree op het ecoduct Kikbeek in 2007-2008, via video en zandbed
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• mei 2007 (om 22:48 u): een Reegeit komt van noord, maar houdt halt voor de camera; ze is erg behoedzaam 
en neemt ongeveer een minuut de tijd om alles in het oog te houden. Dan keert ze terug.  

• Op 24 juni (om 17:57 u) komt er een Ree drinken en eten aan de waterplas. De Ree staat net op de rand van 
het deel dat de camera kan filmen. De beelden zijn te onduidelijk om het geslacht te bepalen.  

Op 27/8 (om 04:52 u) steekt een Reebok het ecoduct over en dat is de eerste sinds de camera in werking werd gesteld. 
De volgende 6 waarnemingen betreffen ook dieren die oversteken, voor zover de beelden tonen uiteraard. 

Vermeldenswaardige vaststellingen op basis van de sporen op het zandbed, zijn: 

Zeven waarnemingen (12 sporen) betreffen dieren die naar noord migreren en 11 waarnemingen (18 sporen) betreffen 
dieren die zuidwaarts lopen. 

Reeën passeren – net als de Everzwijnen – vooral over de oostelijke helft van het zandbed (dus ecoduct). Er zijn 14 
sporen genoteerd in secties 3 en 4. Enkel in december is er (4x) een passage aan de westzijde opgemerkt, tussen de 
takkenril en het raster, vlak langs het raster. Reeën tussen takkenril en raster worden door de video gemist. In sectie 2 is 
geen enkel spoor van Ree genoteerd… 

Tot slot leverden de losse waarnemingen en verspreid sporen-onderzoek nog volgende gegevens op: 

Op 10 oktober 2006, voor aanvang van het onderzoek, zijn centraal op het erg kale ecoduct sporen van Ree 
gevonden door ons. 

Gedurende het volledig onderzoek waren er permanent veel sporen te vinden aan de noordzijde van de grote 
waterplas. Dit illustreert het belang van de waterplas als drinkplaats voor Ree. Zeker in de uiterst droge maand april 2007 
zal dit een belangrijke rol gespeeld hebben. De afstand tot de bosrand is beperkt van hieruit. 

Er zijn 5 keer sporen van Ree genoteerd op de oostoever van de waterplas (april, mei en juni) en driemaal 
uitwerpselen (september, oktober en november), in de smalle zone tussen raster en oever van de plas. 

Besluiten 

Reeën komen abundant voor in de heide- en bosgebieden rond het ecoduct Kikbeek. Tevens zijn de dieren zeer frequent 
genoteerd aan de rand van het ecoduct (noordzijde: waterplas; zuidzijde: zandbed). We hebben echter slechts ‘harde 
bewijzen’ voor 7 passages (video-opnames van passerende Reeën).  

Toch is dit met zekerheid een onderschatting gezien de sporen aan de oostzijde van de waterplas, van dieren die niet op 
de video zijn teruggevonden (te grote afstand voor triggering ?), en gezien de sporen tussen takkenril en westelijk raster.  

Ook toonden we aan dat Reeën frequent overdag passeren. De videobeelden van overdag zijn echter slechts deels 
bekeken (veel valse alarmen door licht-schaduweffecten en geen dieren de eerste maanden), wat dus zeker in een 
onderschatting van de passage zou kunnen resulteren.  

De relatief frequente passage overdag indiceert dat de dieren het ecoduct en omgeving als rustig ervaren.  

De waterplas heeft in dit droog ecosysteem een grote aantrekkingskracht op Ree als drinkplaats. 
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44..33..44  RROOOOFFDDIIEERREENN  ((CCAARRNNIIVVOORRAA))  

 

4.3.4.1 HONDACHTIGEN (CANIDAE) 

De Vos (Vulpes vulpes) is met 88 waarnemingen één van de meest frequent vastgestelde zoogdieren.  

De gestandaardiseerde methodes leverden ons de meeste waarnemingen. Met niet minder dan 51 videobeelden van 
passerende Vossen is het de meest gefilmde soort.  

De 11 intensieve meetperiodes op het zandbed leverden 24 passages op. Daarnaast zijn er nog 6 keer sporen (prenten) 
van Vos genoteerd en 7 keer vondsten van uitwerpselen, telkens op het ecoduct (waarnemingen in omgeving niet 
meegerekend).   

Vossen zijn territoriale dieren en de beelden en sporen hebben dan ook wellicht betrekking op een eerder beperkt aantal 
verschillende dieren. Toch is dit slechts een vermoeden en kunnen er naast de territoriale dieren ook migranten 
gepasseerd zijn. 

 

Vaststellingen op basis van de video-opnames: 

50 keer is een solitaire vos gepasseerd, slechts éénmaal passeerden 2 individuen kort na elkaar in dezelfde richting 
(op 8 september 2007; 25 sec nadat eerste uit beeld verdwijnt, verschijnt de tweede). 

Vossen zijn nachtdieren. Dit wordt bevestigd door de beelden van overstekende vossen op het ecoduct. Zie Figuur. Er 
is slechts 1 Vos bij daglicht waargenomen, op 25 december 2007 om 9u15 (over het ijs lopend).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal video-registraties per uur van Vos op het ecoduct Kikbeek
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Er kan gezegd worden dat de vossen die het ecoduct oversteken enkele uren na het invallen van de duisternis tot 
ongeveer 04:00 u. passeren.Tussen 04:00 u en 05:00 u zijn er geen beelden. De ochtendlijke uren leveren vervolgens 
een beperkter aantal waarnemingen op. De piek ligt tussen 01:00 u en 02:00 u. 

De vossen bewegen zich meestal in draf voor. Regelmatig stelden we vast dat Vossen zeer rustig explorerend 
passeerden (in stap dus), een enkele keer was dit met grote haast (in galop).  

Aan de hand van de videobeelden is enkele malen te zeggen of het om een wijfjesvos of over een mannetjesvos gaat. 
Dit kan gezien worden aan de manier waarop de dieren urineren. De wijfjes urineren al hurkend en de mannetjes heffen 
een poot op (Preben & Preben, 2002). Tweemaal kon zo worden bepaald dat de waarneming een wijfje betreft en 
éénmaal was de waarneming van een mannetjesvos. 

Op onderstaande figuur is het aantal registraties met gestandaardiseerde methodes per maand weergegeven. Het 
aantal video-opnames is erg beperkt in de periode september en oktober, maar dat is volledig te wijten aan technische 
defecten. De sporentellingen op het zandbed geven aan dat de Vos dan ook pertinent aanwezig was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 videowaarnemingen betreffen dieren die naar noord migreren en 20 beelden betreffen dieren die zuidwaarts lopen. 
We hebben deze op datum gesorteerd en vervolgens op uur. Wat bleek ?  Slechts op 5 data stelden we vast dat er 
binnen een nacht een logische opeenvolging van 2 waarnemingen was, daarmee bedoelen we een passage naar noord 
die gevolgd wordt door een passage naar zuid of vice versa. Er is wel geregeld vastgesteld dat er 2 passages in dezelfde 
richting waren tijdens dezelfde nacht. Ook zijn er heel wat blokken van 3, 4 of 5 opeenvolgende passages in dezelfde 
richting (op verschillende data), zonder dat er tussendoor een dier is opgemerkt dat de andere richting uitliep.  

Daaruit concluderen we dat slechts 10 van de 51 videobeelden indiceren dat een bepaald dier is overgestoken naar de 
andere zijde van de E314 en dezelfde nacht naar zijn schuilplaats terugkeert, wat men zou verwachten voor territoriale 
dieren. 

Daar zijn ons inziens 2 mogelijke verklaringen voor: 

Aantal registraties per maand van Vos op het ecoduct Kikbeek, met video en zandbed
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• Het betreft in de andere 41 gevallen vaak andere dieren (migranten die ‘enkele richting’ gaan, …). 

• Er zijn veel Vossen aan het oog van de camera ontsnapt. 

De laatste optie zal tenminste deels meespelen, daar Vossen die tussen takkenril en westelijk raster passeren 
(westzijde) of tussen waterplas en oostelijk raster, met zekerheid gemist worden door de camera.  

De vraag in welke mate optie 1 meespeelt is zeker relevant, maar lastig te beantwoorden. Mogelijk kan een intensieve 
analyse van het beeldmateriaal uitsluitsel bieden over het aantal verschillende dieren.  

Vermeldenswaardige vaststellingen op basis van de sporen op het zandbed, zijn: 

Er zijn 24 sporen gevonden op 10 verschillende ochtenden (van de 22 ochtenden van het intensief onderzoek); er zijn 
dus heel wat ochtenden meerdere sporen gevonden en het is de vraag in hoeverre het dan telkens om hetzelfde dier 
gaat. 

10 waarnemingen betreffen dieren die naar noord migreren en 9 waarnemingen betreffen dieren die zuidwaarts lopen. 
Bij de 5 overige sporen waren er afdrukken in meerdere richtingen of toch tenminste niet duidelijk noord of zuid. 

De verdeling van de sporen over de breedte van het ecoduct is vrij evenwichtig. De meeste dieren zijn wel aan de 
oostzijde gepasseerd (sectie 4). Dit resultaat is verschillend met dat van het ecoduct ‘De Warande’ in Meerdaalwoud, 
waar we een erg grote plaatstrouw  vaststelden bij over het zandbed passerende Vos (in die mate dat er ondertussen –
maart 2008- zelfs een wissel is ontstaan).  

 

Tot slot leverden de losse waarnemingen en verspreid sporen-onderzoek nog volgende gegevens op: 

Op 10 oktober 2006, voor aanvang van het onderzoek, zijn centraal op het erg kale ecoduct al sporen van Vos 
gevonden door ons. Ook op 2 februari 2007 is een uitwerpsel centraal op het ecoduct gevonden. 

Een wandeling van het ecoduct naar het ecoveloduct ‘Weg naar Heiwyk’ langs het raster ten zuiden van de E314 op 4 
september 2007 leverde 5 vondsten van uitwerpselen van Vos op.  

Aan de oostzijde van de grote waterplas zijn driemaal uitwerpselen gevonden (aug, okt en nov). 

Aan de ‘snelwegzijde’ van het raster is éénmaal een uitwerpsel van Vos gevonden. 

 

Besluiten 

Het ecoduct Kikbeek wordt zeer frequent bezocht door Vos. Dat blijkt uit de 51 videobeelden van passerende dieren, uit 
de aanwezigheid van verse sporen op het zandbed op bijna de helft van de dagen dat er intensief onderzoek plaatsvond 
en uit de vele losse waarnemingen van uitwerpselen.  

Er zijn met zekerheid meerdere Vossen op het ecoduct waargenomen (videobeeld van 2 ex., videobeelden van mannetje 
en vrouwtje op basis van gedrag van urineren), maar een interessante vraag die moeilijk te beantwoorden blijft, is om 
hoeveel dieren het gaat. 
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4.3.4.2 MARTERACHTIGEN (MUSTELIDAE) 

De aanwezigheid van marterachtigen is met regelmaat vastgesteld op het ecoduct, via sporen, uitwerpselen en zelfs een 
videobeeld.  

Het is niet makkelijk om sporen van marterachtigen op soortnaam te brengen. De grootte is een belangrijk criterium, 
maar mannelijke dieren zijn forser dan wijfjes waardoor bijvoorbeeld mannetje Bunzing met vrouwtje Steenmarter 
overlapt in grootte. 

In het najaar is 8 keer (7 tijdens intensieve meetperiode, 1 erbuiten) een spoor van Steenmarter (Martes foina) 
genoteerd, op 4 verschillende data (26 en 27 september, 10 oktober en 7 november 2007).  

Sommige prenten zijn onduidelijk en doen soms sterk aan Huiskat denken. Anderzijds zijn er tal van zeer mooie sporen 
gevonden, aangevuld met andere aanwijzingen omtrent de juiste identiteit: 

• 27 september: spoor van een Steenmarter marter over 20 m lengte prachtig afgedrukt op het groot zandbed ! in 
totaal 20 viersprongen (=groepjes van 4 prenten samen) ! 

• 26 en 27 september: veel uitwerpselen van een marter verspreid over ecoduct, mét veel kersenpitten in; 

• 10 oktober: viersprong op klein zandbed, met forse prenten (2 prenten van 4x4 cm en 2 van 3x3,5 cm); 

• 7 november: spoor op klein zandbed, meerdere viersprongen; paslengte 75 tot 80 cm (te groot voor Bunzing); 
wellicht mannetje Steenmarter =>grote prenten (4 cm breed x 4,5 cm lang en 3,5 cm breed x 4,5 cm lang); 
sommige prenten lijken sterk op Huiskat => wegens regen en gladstrijken is zand op groot zandbed vast (levert 
goede prenten) i.t.t. muller zand op klein zandbed waar nagelafdrukken en vijfde teen slecht afdrukken; 

 

Op 8 november 2007 is er een spoor gevonden dat we aan Bunzing (Mustela putorius) toewezen. Aan de oostzijde van 
het zandbed waren 3 viersprongen te vinden op 1 m afstand, wat een beperkte paslengte is (zie hoger). De prenten 
waren ook veel kleiner dan die van Steenmarter van de dag voordien (2 duidelijkste prenten beide 2,9 cm breed x 2,9 cm 
lang) wat eerder op wijfje Bunzing wijst.  De prenten waren anderzijds duidelijker afgelijnd dan die van de marter een dag 
eerder, namelijk door duidelijke nagelafdrukken.  

 

Op 8 augustus 2007 zijn meerdere sporen gevonden op het groot zandbed, ter hoogte van de takkenril, die waarschijnlijk 
van Hermelijn (Mustela erminea) of mogelijk van Wezel (Mustela nivalis) waren. Op 10 oktober is dit nogmaals 
vastgesteld, buiten de intensieve meetperiodes.  

Op 25 april 2007 zijn 2 uitwerpselen gevonden die waarschijnlijk van Hermelijn of mogelijk van Wezel waren: 

• Langwerpig en eindigend in puntje (niet gedraaid) 

• 4 cm lang en over grootste afstand 4 – 6 mm breed; dat is te breed voor Wezel volgens Van Diepenbeek 
(1999); een tweede uitwerpsel was 3 cm lang en maximum 4 mm breed (ook puntig en niet gedraaid); 

• Zwart gekleurd, maar bij stukwrijven grijs wordend: bestaat volledig uit muizenhaar. 

Een maand later is een gelijkaardig uitwerpsel gevonden, centraal op het groot zandbed. 

Er is één videowaarneming van een marterachtige. Deze liep op 17 juli 2007 om 01:52 tegen een hoge snelheid in 
noordelijke richting, bij regenachtig weer, vlak langs de takkenril. Het dier is precies volle 2 seconden in beeld.  
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Steenmarter enerzijds en Wezel anderzijds zijn volgens ons uitgesloten op basis van de grootte. We denken aan 
vrouwtje Bunzing, mannetje Hermelijn of fret, of een kruising fret en Bunzing. Een gewone Bunzing zou veelkleuriger 
moeten zijn, maar zelfs Everzwijnen zijn zeer bleek met deze opstelling (we filmen in infrarood). Een vrouwelijke Bunzing 
valt niet uit te sluiten.  

Zoogdierspecialisten Bob Vandendriessche en Jeroen Van der Kooi merken op dat een jonge Bunzing ook zou kunnen, 
maar geven aan dat de manier van lopen typisch voor Hermelijn is. Ook Eugene Stassen wees ons op de mogelijkheid 
van een jonge Bunzing. 

In het voorjaar is driemaal een spoor van een ‘marter’ (2 mei, 3 mei, 7 juni) aan de oostzijde van de waterplas 
waargenomen, waarbij verwilderde huiskat niet kon uitgesloten worden. Het ging telkens om verse prenten in natte 
modder, maar desondanks bleek het niet mogelijk ze op soort te brengen.   

 

4.3.4.3 KATACHTIGEN (FELIDAE) 

Er zijn geregeld sporen van Huiskat (Felis catus) gevonden. Tijdens het intensieve onderzoek zijn er 7 genoteerd op 4 
dagen in september en oktober. Vroeger op het jaar zijn er sporen gevonden op het klein zandbed en langs de 
waterplas.  

Er is ook een videobeeld van een Huiskat gemaakt. Op 8 mei 2007 om 23 u passeerde een dier naar noord.  

 

44..33..55  IINNSSEEKKTTEENNEETTEERRSS  ((IINNSSEECCTTIIVVOORRAA))  

4.3.5.1 SPITSMUIZEN (SORICIDAE) 

De methode waarmee we hoopten de aanwezigheid van deze kleine diertjes te kunnen vaststellen is via de inktplaten. Er 
zijn heel wat  waarnemingen van ‘muizen’ genoteerd waarbij het onduidelijk was of het spitsmuizen, woelmuizen dan wel 
ware muizen betrof.  

4.3.5.2 EGELS (ERINACEIDAE) 

De aanwezigheid van Egel (Erinaceus europaeus) is regelmatig via sporen (4x op ecoduct) en uitwerpselen (1x op 
ecoduct, 3x directe omgeving) vastgesteld.  

Het zandbed leverde 4 sporen op: 3 op 12 juli en 1 op 3 september. Op 8 augustus is een uitwerpsel, dat er erg typisch 
uitziet, gevonden midden op het zandbed, maar enig (voet)spoor van de Egel ontbrak…  

Dezelfde dag is een uitwerpsel aan de ‘snelwegzijde’ van het raster gevonden (ten zuidoosten van het ecoduct).  

Daarnaast zijn uitwerpselen gevonden ten noorden van het ecoduct, in de takkenril (juni), en ten zuiden, in de bosrand 
(september). Sporen zijn in het voorjaar gevonden aan de oostelijke (7 juni) en zuidelijke (2 mei) oever van de grote 
waterplas op het ecoduct.   

De inktplaten tenslotte toonden ook de aanwezigheid van Egel aan, op 28 april en 12 juli 2007 (cfr. zandbed). Telkens 
zijn de sporen in ‘inktbak 4’ gevonden, aan de oostzijde van het ecoduct, meer bepaalde aan de voet van het 
(geluids)talud. Een afdruk van een egelspoor op papier is opgenomen in bijlage.  
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44..33..66  KKNNAAAAGGDDIIEERREENN  ((RROODDEENNTTIIAA))  

4.3.6.1 WARE MUIZEN (MURIDAE) EN  WOELMUIZEN (MICROTIDAE) 

Kort na de aanleg van de takkenril, bleken ‘bosmuizen’ aanwezig, afgaande op de talrijke sporen op het groot zandbed, 
ter hoogte van de onderbreking van de takkenril. Dat het hier om Bosmuis (Apodemus sylvaticus) ging, leiden we af uit 
de 3 zichtwaarnemingen. Deze zijn te danken aan de ‘slangenplaten’. Meteen na aanleg zaten hier Bosmuizen onder, 1 
exemplaar op 25 april en 2 exemplaren samen op 2 mei 2007. Bij de vele daaropvolgende controlebeurten van de 
slangenplaten is de soort nooit meer waargenomen.  

In juni 2007 stelden we vast dat een ‘muis’, wellicht Bosmuis (omwille van zijn goede klimcapaciteiten) er in slaagde in de 
videokist te geraken. Er lagen vele uitwerpselen in en de typische geur van de dieren hing er. Tevens waren er 
knaagsporen.  

De methode waarmee de aanwezigheid van knaagdieren vooral vastgesteld is, is via de inktplaten (zitten in ‘inktbakken’, 
gecodeerd als IB). Er zijn heel wat waarnemingen van ‘muizen’ genoteerd waarbij het onduidelijk was of het spitsmuizen, 
woelmuizen dan wel ware muizen betrof.  

Voor de ‘ware muizen’ is het meest waarschijnlijk dat het merendeel van de waarnemingen om Bosmuis gaat, hoewel 
Huismuis en Dwergmuis zeker niet uitgesloten zijn. 

De inktplaten leverden 74 afdrukken van sporen van ‘muizen’ op. Dit is echter een ruwe schatting want de vele 
pootafdrukjes laten nauwelijks toe het precieze aantal passages te bepalen. De waarnemingen van ‘muizen’ zijn als volgt 
verdeeld over de inktbakken:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is duidelijk da t de voornaamste activiteit van de ‘muizen’ zich situeert langs de takkenril (IB1 en IB2). Gezien het 
belang van dekking voor kleine zoogdieren is dit niet onverwacht. Van de eerste tot de laatste dag van het onderzoek zijn 
er telkens (veel) muizensporen op de inktplaten aangetroffen. Tevens waren er frequent uitwerpselen te vinden en 
knaagsporen aan het zeemvel (zie onderstaande foto).  

In inktbak 3 (IB3), die centraal op het ecoduct stond, volledig onbeschut, zijn slechts éénmaal sporen van een ‘muis’ 
gevonden (in december).  

Aantal sporen van 'muizen' per inktbak
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Opvallend is dat in de inktbakken 4 en 5, zeer frequente activiteit van ‘muizen’ was. De dekking errond is beperkt tot een 
vrij ijle vegetatie op de flank van het (geluids)talud. Bovenop dit talud is de vegetatie wel dichter (aangebrachte 
grasmatten). 

Twee mooie afdrukken van muizenprenten zijn opgenomen in bijlage. 

Ondanks de rastertjes op de bodemvallen, is er éénmaal een klein zoogdier gevangen. Het ging om een mannetje 
Aardmuis (Microtus agrestis) in januari 2008 in KIK6. Deze val situeerde zich aan de ‘snelwegzijde’ van het raster, 
bovenop de oostelijke geluidswal. De al vrij dichte grasvegetatie op de hoge taluds is veel interessanter voor kleine 
knaagdieren dan de erg open vlakke delen van het ecoduct. 

Bussink & Worm (1995) onderzochten met life traps de kleine zoogdieren op het ecoduct Terlet over de A50 tussen 
Arnhem en Apeldoorn. Dit ecoduct op de Veluwe in Nederland ligt in erg vergelijkbare context dan ecoduct Kikbeek. Ze 
stelden de aanwezigheid van Bosmuis, Bosspitsmuis en Veldmuis vast. Een dichte vegetatie bleek erg belangrijk. Het 
noordelijk georiënteerd talud met dichtere ondergroei bleek daar veel interessanter dan het schaarser begroeid zuidelijk 
talud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de ‘inktbakken’ (houten bakken) staat centraal een bakje met daarin een zeemvel gedrenkt in olie + grafietpoeder. Op 
24 mei 2007 zag dit zeemvel in IB2 (tegen de takkenril) er zo uit: deels verscheurd door de muizen en vol 
‘muizenkeutels’. 
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44..33..77  HHAAAASSAACCHHTTIIGGEENN  ((LLAAGGOOMMOORRPPHHAA))  

Er zijn veel waarnemingen van Haasachtigen op het ecoduct. Er zijn 52 videobeelden gemaakt. Het merendeel betrof 
duidelijk Haas (Lepus europaeus). Een aantal beelden was te onduidelijk om uitspraak over de soort te doen, maar geen 
enkel beeld betrof met zekerheid Konijn (Oryctolagus cuniculus). 

Er zijn 30 sporen van Haas of Konijn op het zandbed waargenomen tijdens de 11 intensieve meetperiodes. We hebben 
er meer als Konijn (13) dan als Haas (9) bestempeld en ongeveer evenveel als Haas/Konijn (8). Ook buiten de intensieve 
meetperiodes noteerden we evenveel sporen van Haas (4) als Konijn (4).  

Losse waarnemingen betreffen de karakteristieke uitwerpselen van Haas, op tal van plaatsen op en ten noorden van het 
ecoduct. Eenmaal zijn uitwerpselen met de kenmerken van Konijn gevonden, ten noorden van het ecoduct.  

Gezien op de video enkel adulte en jonge Hazen met zekerheid zijn gezien, stelt zich de vraag of vele van de sporen die 
als Konijn genoteerd zijn geen jonge Hazen betreffen. Het voornaamste verschil tussen beider sporen is de grootte (van 
Diepenbeek, 1999). 

Vaststellingen op basis van de video-opnames: 

Op onderstaande figuur is het aantal registraties met gestandaardiseerde methodes per maand weergegeven. Reeds 
de eerste nacht na voltooiing van de video-installatie (laatste dag van april) is een Haas gefilmd. Het aantal video-
opnames bouwt daarna op in de periode mei – juni – juli, met een piek van 15 waarnemingen in juli. Nadien (augustus) is 
er een afname.  

Het aantal beelden is erg beperkt in de periode september en oktober, maar dat is volledig te wijten aan technische 
defecten (IR-lamp kapot). De sporentellingen op het zandbed geven zelfs aan dat er net een piek was in oktober (let op: 
op het sporenbed kan dat door een enkel dier, dat enkele keren heen en weer loopt, veroorzaakt worden). 
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In november was er weer een piek, terwijl de aantallen in december heel laag waren. Dit laatste is een reële situatie daar 
de video in december non-stop gewerkt heeft en heel wat beelden van andere dieren opleverde.  

 De gefilmde dieren vertonen meestal erg rustig gedrag, soms foeragerend. Slechts in 8 gevallen is genoteerd dat de 
dieren tegen hoge snelheid passeerden.  

 De hazen op het ecoduct zijn meest actief tussen 22:00 u. en 23:00 u. en in de ochtend van 04:00 u tot 08:00 u. 
Verder zijn ze soms in de voormiddag, midden in de nacht en vroeger op de avond actief (zie Figuur).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 videowaarnemingen betreffen dieren die naar noord migreren en 17 beelden betreffen dieren die zuidwaarts lopen. 
Bij de overige 11 beelden zat het dier rustig in beeld en was geen duidelijke ‘migratierichting’ vast te stellen.  

In tegenstelling tot de reeds besproken soorten, zijn er van Haas ook videobeelden via de zuidelijke camera –die 
gericht was op het klein zandbed- vastgesteld. Het gaat om 8 beelden tegen 44 met de noordelijke camera.  

51 videobeelden betreffen 1 exemplaren en slechts éénmaal werden 2 exemplaren kort na elkaar gezien. 

Vermeldenswaardige vaststellingen op basis van de sporen op het zandbed, zijn: 

Er zijn 30 sporen gevonden op 10 verschillende ochtenden (van de 22 ochtenden van het intensief onderzoek); er zijn 
dus heel wat ochtenden meerdere sporen gevonden en het is de vraag in hoeverre het dan telkens om hetzelfde dier 
gaat; 

10 waarnemingen betreffen dieren die naar noord migreren en 9 waarnemingen betreffen dieren die zuidwaarts lopen. 
Bij de 5 overige sporen waren er afdrukken in meerdere richtingen of toch tenminste niet duidelijk noord of zuid. 

De verdeling van de sporen over de breedte van het ecoduct is vrij evenwichtig. De meeste dieren zijn wel aan de 
oostzijde gepasseerd (sectie 4). 

 

Aantal videoregistraties per uur van Haas over het ecoduct Kikbeek
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Besluit: 

Het is duidelijk dat er enkele Hazen op het ecoduct (en directe omgeving) leven en de dieren lijken dan ook vertrouwd 
met de omgeving. 

Het Konijn is niet met zekerheid vastgesteld op het ecoduct. De aantallen binnen het NPHK zijn sterk afgenomen 
vergeleken met enkele decennia geleden, maar plaatselijk is de soort wel nog talrijk: in het wandelgedeelte van de 
Mechelse Heide en op de overgang van het Wetenschappelijk deel van de Mechelse Heide naar de aanpalende (LBU-) 
groeve (med. Jos Gorissen, beheerwachter). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videostill van een Haas die van noord naar zuid loopt over het ecoduct Kikbeek 
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4.4 AMFIBIEËN 

44..44..11  AALLGGEEMMEEEENN  

Een goed overzicht van de herpetofauna van het NPHK wordt gegeven door Engelen (2006). 

Er zijn met zekerheid 7 soorten amfibieën waargenomen op het ecoduct. Onderstaand tabelletje geeft per methodiek 
weer hoeveel keer een bepaalde soort is waargenomen en hoeveel individuen van die soort in totaal zijn geregistreerd. 
Hierbij hielden we geen rekening met dubbeltellingen, hoewel dit uiteraard wel mogelijk is.  

Tabel 4.4   

 Slangenplaten Bodemvallen Zichtwaarnemingen 
Bruine kikker 3x / 4 ex. 1x /1 ex 4x / 5 ex 
Gewone pad 1x /1 ex  1x / 1 ex 
Rugstreeppad 26 x / 37 ex 37x / 147 (juv) 32x / vele honderden ex. 
‘Groene kikker’ 2x /2 ex  5x / 5 ex 
Alpenwatersalamander 1x /1 ex  3x / 5 ex 
Vinpootsalamander 3x / 4 ex  3x / 8 ex 
Kleine watersalamander 1x /1 ex 2x / 2 ex 1x /1 ex 
Kleine / Vinpootsalamander 
(juvenielen) 

1x /1 ex 8x / 12 ex.  2x / 12 ex 

Ondanks de voorzorgsmaatregelen (rastertjes) zijn er regelmatig amfibieën in de bodemvallen terechtgekomen, bijna 
uitsluitend juveniele dieren.  

Er is ook nog 1 waarneming van een amfibie via de inktplaten verricht. Het gaat om een kikker of pad, maar de prent kan 
niet tot op soort gedetermineerd worden. De afdruk is opgenomen in bijlage.  

44..44..22  RRUUGGSSTTRREEEEPPPPAADD  ((BBUUFFOO  CCAALLAAMMIITTAA))  

De meest pertinent aanwezige amfibiesoort –en als Europees beschermde soort ook de belangrijkste- op het ecoduct is 
de Rugstreeppad.  

4.4.2.1 CHRONOLOGIE VAN DE WAARNEMINGEN 

Reeds het eerste jaar na aanleg koloniseerde de Rugstreeppad de waterplas op het ecoduct. Getuige waren de meer 
dan 100 juveniele padjes die er op 10 oktober 2006 nog rondliepen. Het jaar 2006 kende uitzonderlijk warme maanden 
juni en juli evenals een warme nazomer.  

April 2007 was –zoals hoger reeds beschreven- een zeer warme maand, wat als bevorderlijk voor de voortplanting van 
de Rugstreeppad kan beschouwd worden. Op 20 april waren in de ondiepe randzones van de grote waterplas in elk 
geval al zeer hoge aantallen dikkopjes aanwezig en op 1 plaats werden nog eisnoeren gevonden in de vegetatie.  

Op 27 april ’s avonds werd het aantal roepende mannetjes aan de grote waterplas op minstens 30 (en wellicht eerder 40 
tot 50) geschat. Een mannetje is gefotografeerd door Rollin Verlinde (zie foto op pagina 6).   

Op 24 mei waren er nog steeds hoge aantallen dikkopjes aanwezig in de grote waterplas. De verschillen in grootte 
wijzen erop dat er continu voortplanting is, wat bevestigd wordt door de vondst van een eisnoer op die dag. De grootste 
dikkopjes vertonen al een gele rugstreep.  

Larven van Rugstreeppad komen na 2 tot 7 dagen uit het ei en kunnen in amper 1 week al metamorfoseren tot kleine (5 
– 13 mm) padjes. In minder goede omstandigheden kan dit evenwel 1 tot 2 maanden duren (Bauwens & Claus, 1996). 

Op 7 juni liepen meer dan 100 jonge Rugstreeppadjes overdag rond op het ecoduct. 
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De continue voortplanting wordt ook bevestigd doordat geregeld dikkopjes gevonden werden in kleine plasjes op het 
ecoduct die slechts tijdelijk aanwezig waren na regenperiodes (vb. op 12 juli) of in een frequent droogvallende poel net 
ten zuiden van het ecoduct (op 8 augustus). 

Op 8 en 14 augustus zijn opnieuw vele tientallen juveniele Rugstrepertjes genoteerd in de oeverzone van de plas. Op 
laatstgenoemde datum vertoefden vele tientallen grote dikkopjes in de oeverzone van de waterplas, maar werden geen 
kleine dikkopjes meer genoteerd.  

Op 3 september vonden we voort het eerst geen enkele larve van Rugstreeppad in alle verspreide plassen op het 
ecoduct. De dag nadien (4 september) waren er wel nog larven present in de kleine droogvallende poel ten zuiden van 
het ecoduct en zelfs nog veel larven in plasjes op een wandelpad in VNR Kikbeekbron. 

Eind september zijn 2 maal opmerkelijke clusters (sub)adulte Rugstreeppadden gevonden, telkens onder een dikke 
steen (10 en 6 ex.).  

Op 17 december werd een jonge Rugstreeppad in een bodemval gevonden, die op 3 december geledigd was. In de erg 
koude tussenperiode was dit dier dus nog actief. Bauwens & Claus (1996) geven aan dat jonge Rugstreeppadden langer 
actief blijven en zich minder diep ingraven. 

4.4.2.2 TAKKENRIL EN HOUTBLOKKEN BELANGRIJK ALS SCHUILPLAATS 

Een zeer duidelijke vaststelling is het belang van de takkenril als schuilplaats voor Rugstreeppad. Er zijn in totaal 37 
Rugstreeppadden genoteerd onder de 16 ‘slangenplaten’ in de takkenril. Daarmee was de Rugstreeppad veruit de 
talrijkste gewervelde diersoort die via deze methodiek is vastgesteld. 

In onderstaande figuur ziet men de verdeling van de waarnemingen per maand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal Rugstreeppadden in 2007 onder slangenplaten, per maand
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Opvallend is dat vrijwel alle onder de slangenplaten waargenomen Rugstreeppadden adulte of subadulte dieren waren 
en dat daar nauwelijks juveniele dieren genoteerd zijn. Dit is opmerkelijk daar de jonge dieren geregeld in grote aantallen 
overdag op het ecoduct zijn waargenomen.  

Bauwens & Claus (1996) vermelden inderdaad dat adulte Rugstreeppadden nachtactief zijn en de pas 
gemetamorfoseerde padjes vooral dagactief.   

De aanwezigheid van de takkenril vermindert ongetwijfeld sterk de predatiedruk op Rugstreeppad door bepaalde soorten 
als Blauwe reiger, die geregeld op de video is waargenomen (foeragerend in de grote waterplas). Op 7 juni 2007 stelden 
we vast dat het vochtig is onder de slangenplaten en kurkdroog daar buiten. Ook daarin leveren de slangenplaten een 
bijdrage. 

Enkele grote houtblokken (ca. 50x 10 cm) langs de oostzijde van de grote waterplas, zijn geregeld omgedraaid om het 
voorkomen van amfibieën te onderzoeken. Dit leverde vaak Rugstreeppadden op, evenals salamanders. 

Het zou nuttig zijn om verspreid langs de hele oostzijde van de waterplas een 40-tal geschikte (onregelmatig gevormd, 
met veel holtes) houtblokken neer te leggen als beschutting voor amfibieën. 

4.4.2.3 VEEL RUGSTREEPPADDEN AAN DE ‘FOUTE ZIJDE’ VAN HET RASTER 

Door rastertjes op de bodemvallen te leggen, en geen vallen langs de oever van de waterplas uit te leggen, wilden we 
verhinderen dat we amfibieën zouden vangen. Jonge Rugstreeppadden zijn echter geregeld in de vallen 
terechtgekomen. Doordat deze gegevens op gestandaardiseerde wijze verzameld zijn, leveren ze wel waardevolle 
informatie op die mee verwerkt is.  

Onderstaande figuur illustreert de verspreiding van de Rugstreeppad over het ecoduct. Raadpleeg ook Figuur 3.2.2 voor 
de situering van de bodemvallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal Rugstreeppadden waargenomen op 8 plaatsen op het ecoduct
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Opmerkelijk zijn de hoge aantallen op 2 plaatsen langs de takkenril (KIK1 en KIK2), maar daar tegenover staan de lage 
aantallen langs de takkenril op de plaats die het dichtst bij de waterplas zelf ligt (KIK7). 

Er zijn 2 plaatsen met kaal grind zonder begroeiing bemonsterd. Op de locatie KIK3 die lange tijd niet functioneel was, 
doordat ze onder water stond, zijn veel meer individuen gevangen dan in KIK4, die wel beter functioneerde. De 
verklaring is dat de val KIK3 op het moment dat ze wel werkzaam is, wellicht heel wat jonge Rugstreeppadjes heeft 
gevangen die uitgeslopen zijn in een kleiner plasje vlakbij deze val. 

Meest opvallend is dat de locatie waar de meeste Rugstreeppadden zijn gevangen (KIK6), bovenop het oostelijk 
geluidswerend talud ligt, aan de ‘snelwegzijde’ van het raster. 

Dit bevestigt wat men ook wel kan vermoeden: amfibieën komen nog talrijk in de snelwegberm zelf terecht en dus 
wellicht ook op de E314 zelf.  

Het laatste besluit uit bovenstaande figuur is dat in KIK8, een val die slechts op enkele meters van de oever van de grote 
waterplas staat, maar enkele meters hoger dan het waterniveau, op een zuidhelling, nauwelijks Rugstreeppadden zijn 
terechtgekomen. 

4.4.2.4 ZELFS EEN VIDEO-WAARNEMING 

Op het kleine zandbed was op 15 augustus een adulte pad te zien om 11:31 u. De soort (Rugstreeppad of Gewone pad) 
is niet te bepalen. Het uur van de waarneming is wel uitzonderlijk voor een adulte pad en kan indiceren dat er iets mis is 
met de pad. Padden zijn doorgaans nachtdieren. De pad wordt mogelijk geparasiteerd door de larven van de Groene 
paddenvlieg (Lucilia bufonivora), ook wel Paddengoudvlieg genoemd. Deze vlieg legt haar eitjes op de voorzijde van de 
rug van de gastheer, vlak achter of tussen de ogen. De larven kruipen naar de neusopening en eten de gehele gastheer 
van binnen op. De mortaliteit van geïnfecteerde dieren is nagenoeg 100%. In Europa wordt vooral Gewone pad 
geparasiteerd. Recent is het eerste geval bij Boomkikker genoteerd (Lenders & Vandewall, 2008). 

In de nabijheid van het ecoduct is een dode Rugstreeppad, met de larven van de vlieg nog aanwezig in de kop, 
gevonden. 

4.4.2.5 BESLUIT 

Gezien de recente aanleg van het ecoduct is het opmerkelijk dat er zoveel adulte of subadulte (maar wel meerjarige) 
Rugstreeppadden aanwezig zijn. Anderzijds was de Rugstreeppad in de omgeving van het ecoduct al voor de aanleg 
van het ecoduct een talrijke soort (Lambrechts et al., 2004). Het is bekend dat de zeer luide roep van Rugstreeppad in 
staat is wijfjes (en andere mannetjes) van over aanzienlijke afstand aan te trekken. 

Dankzij het ecoduct Kikbeek ontstaat er een uitwisseling van dieren aan weerszijden van de snelweg én is er een heel 
geschikt leefgebied bijgekomen. Er is sprake van een flinke populatie maar over de precieze omvang durven we geen 
verdere uitspraak doen. 

 

44..44..33  OOVVEERRIIGGEE  AAMMFFIIBBIIEEËËNN  

Gedurende de hele onderzoeksperiode is er geregeld een Groene kikker waargenomen. Omwille van de vrij forse bouw  
ging het waarschijnlijk om een Bastaardkikker of Middelste Groene kikker (Pelophylax  kl. esculentus). 

In de periode eind april – begin september is het dier meermaals roepend waargenomen aan de rand van de grote plas 
en bij verstoring verdween het onder water. Op 27 april 2007 zijn ’s nachts een vijftal roepende mannetjes geteld.  

Eind september is er een exemplaar onder een ‘slangenplaat’ in de takkenril gezien en half oktober zat er een ander 
individu (klein, bruin) onder dezelfde ‘slangenplaat’. 
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De meest opmerkelijke waarneming vond plaats op 17 december 2007. Toen kon een Groene kikker waargenomen 
worden die meters ver onder het ijs zwom in de grote waterplas. 

Er zijn 10 exemplaren Bruine kikker (Rana temporaria) waargenomen waaronder 2 keer een juveniel, waarbij Heikikker 
niet uitgesloten kan worden. 

Zowel via slangenplaten als via overige zichtwaarnemingen zijn 3 soorten salamanders waargenomen (adulte dieren). 
De meest waargenomen soort is Vinpootsalamander (Lissotriton helveticus), gevolgd door Alpenwatersalamander 
(Mesotriton alpestris) en Kleine watersalamander (Lissotriton vulgaris).  

In totaal zijn 25 juveniele salamanders geteld van de Vinpoot- of Kleine watersalamander. Op 7 juni zat er een groep van 
7 en een groep van 4 onder 2 houtblokken aan de oever van de plas.  

De minst waargenomen amfibiesoort op het ecoduct is de Gewone pad (Bufo bufo): slechts 2 juvenielen. 

44..44..44  NNIIEETT  WWAAAARRGGEENNOOMMEENN  SSOOOORRTTEENN  

De Heikikker (Rana arvalis) is niet algemeen in het VNR Kikbeekbron ten zuiden van de snelweg. Er is een kleine maar 
jaarlijks groeiende populatie in het ‘waterposteleinven’. In 2007 zijn 15 eiklompen geteld. Ten noorden zijn grote 
populaties aan het Breedven op de Mechelse heide, op 2,5 km afstand. Op 23 juni 2007 werd een adult dier gevonden 
op 100 meter ten oosten van het ecoduct naast het raster. De plas op het ecoduct bevat momenteel nog te weinig 
vegetatie voor Heikikker (med. P. Engelen). 

Als de vegetatie in de waterplas op het ecoduct op termijn dichter wordt (vb. veenmospaketten), is voortplanting van de 
soort op het ecoduct te verwachten. 

De Poelkikker (Pelophylax lessonae) is opgenomen in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. De soort heeft een voorkeur voor 
kleine, rustige en eventueel voedselarme waterpartijen (heidevennen, bospoelen en hoogveenplassen. Vooral 
onvolwassen dieren begeven zich vaker op het land en ver van water (Stumpel & Strijbosch, 2006). De soort is bekend 
van de omgeving, niet ver ten noorden en ten zuiden van de snelweg, zodat we ze op termijn zeker op het ecoduct 
Kikbeek verwachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rugstreeppadden zijn frequent onder de ‘slangenplaten’ aangetroffen (12 juli 2007; foto Jorg Lambrechts). 
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4.5 REPTIELEN 

We namen geen reptielen waar op het ecoduct of in de directe omgeving, hoewel er 2 soorten bekend zijn volgens 
Lambrechts et al. (2004).  

Nochtans lijkt het ecoduct –en vooral de taluds- erg geschikt voor Levendbarende hagedis (Zootoca vivipara). Als er 
een populatie aanwezig was, hadden we haar ongetwijfeld waargenomen gezien de vele veldbezoeken. De soort is in 
2004 waargenomen (3 zonnende vrouwtjes) op de locatie waar nu het ecoduct ligt. Tijdens jarenlang onderzoek naar 
Gladde slang viel de lage dichtheid aan Levendbarende hagedissen op in VNR Kikbeekbron. Waarschijnlijk speelt de 
droogte een grote rol voor deze vochtminnende soort (med. P. Engelen). 

Adulte Gladde slangen (Coronella austriaca) zijn erg plaatstrouw en moeten niet meteen verwacht worden. Naar de 
juvenielen hebben we gericht gezocht tijdens de meeste terreinbezoeken, vooral in de nazomer. Tevergeefs. 2007 was 
een zeer moelijk jaar om Gladde slangen te zoeken. Waarschijnlijk heeft het warme voorjaar hier iets mee te maken 
(med. P. Engelen). 

De Gladde slang is in de omgeving van het ecoduct enkel aan de zuidzijde bekend. Er zijn in het kader van de voorstudie 
(Lambrechts et al., 2004) 36 verschillende exemplaren opgespoord in 2004 door Peter Engelen (15 vrouwtjes, 2 
mannetjes en 19 juvenielen van augustus 2004). Meest relevant zijn de vele exemplaren langs het ecoraster langs de 
E314, meer bepaald 14 exemplaren op 3 ver van elkaar gelegen plaatsen. Vooral opmerkelijk was de vondst van een 
zwanger vrouwtje op de ree-overstapplaats vlakbij de locatie waar nu het ecoduct ligt. Deze ree-overstapplaats aan de 
zuidoostrand van ecoduct is tijdens het onderzoek door ons gebruikt om het raster te passeren maar nooit is de Gladde 
slang waargenomen.  

Peter Engelen deelde ons nog enkele recente waarnemingen mee.  

• In september 2006  twee exemplaren op 100 meter ten zuidwesten van het ecoduct, zonnend vlaklangs het 
ecoraster; 

• Op 23 juni 2007 op 50 meter ten (zuid)oosten van het ecoduct een volwassen vrouwtje vlaklangs het raster; 

• In de zomer van 2007 ten (zuid)westen van het ecoduct een zonnend exemplaar tegen het raster. 

 

Langs het ecoraster ten zuiden 
van de E314 situeert zich een 
‘heide-corridor’ die een hotspot 
is voor Gladde slang. 
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We verwachten zowel Levendbarende hagedis als Gladde slang in 2009 (T3) of in 2013 (T7) aan te treffen. 

Levendbarende hagedis zal zeker toenemen als de vegetatie rond de plas zich beter ontwikkelt. Gladde slang zal naar 
de toekomst toe eerder de schuine taluds gebruiken om te zonnen en lichtjes profiteren van de toename van 
Levendbarende hagedis. 

Het valt te overwegen een 20 tal extra slangenplaten te leggen op de hoge taluds (aan de ‘snelwegzijde’ van het raster) 
om na te gaan of deze niet door de slangen gebruikt worden als passage/leefgebied in plaats van de vlakke delen van 
het ecoduct. Als habitatrichtlijnsoort (bijlage IV) geniet de Gladde slang een status die wel wat extra onderzoek motiveert. 

 

Er is tenslotte nog een derde reptielensoort waar het ecoduct op termijn een rol voor kan spelen: de Hazelworm (Anguis 
fragilis). De soort is volgens Schops (1999) niet van Maasmechelen bekend, maar wel nabij de gemeentegrens met 
Maasmechelen in Lanaken. Zelf namen we de soort waar in Neerharenheide (Ziepbeekvallei, Lanaken). Het intensief 
onderzoek van Peter Engelen in de Kikbeekbron en Mechelse Heide bracht geen waarnemingen aan het licht van deze 
pootloze hagedis. De enige locatie in deze gebieden die geschikt lijkt, is de omgeving van het Breedven. Het is een soort 
die overgangen van droog naar vochtig prefereert en hier waarschijnlijk niet voldoende geschikt biotoop vindt. 

De beste monitoringsmethode voor Hazelworm is het gebruik van ‘slangenplaten’. 
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4.6 AVIFAUNA 

Alle waarnemingen van vogels  tijdens het onderzoek op het ecoduct Kikbeek zijn in Tabel 4f in bijlage 
(veldwaarnemingen: 31 soorten) en Tabel 4d in bijlage (Video-waarnemingen: 7 soorten waarvan 3 extra ten opzichte 
van veldwaarnemingen) opgenomen. De meeste hebben echter geen relevantie in het kader van ontsnippering.  

De aanleg van het ecoduct betekent wél extra leefgebied voor Boomleeuwerik. Elk terreinbezoek in de periode april – 
begin juni werd begeleid door de melancholische zang van deze typische heidebewoner en soms zijn 2 exemplaren 
waargenomen (wellicht koppel). Begin augustus is een groepje van 3 dieren gezien. Op 19 maart 2008 waren opnieuw 2 
dieren present. 

De aanleg van het ecoduct betekende in elk geval de vestiging van een nieuw  territorium van Boomleeuwerik. 

De nieuw ontstane bosrand aan de noordzijde van het ecoduct was goed voor 2 territoria van Gekraagde roodstaart en 1 
van Boompieper. Deze laatste had ook een territorium in de bosrand aan de zuidzijde. Deze 2 Rode-lijstsoorten zijn goed 
vertegenwoordigd in de omliggende natuurgebieden. 

Twee roofvogelsoorten zijn regelmatig jagend waargenomen op het ecoduct. De Boomvalk had het onder andere op 14 
augustus wellicht op de vele libellen  boven de waterplas gemunt. 

De Buizerd is op 16 juli driemaal gefilmd, foeragerend op de grond (jonge Rugstreeppadden vangend ?). 

Van een derde roofvogelsoort, de Havik, is een verkeersslachtoffer gevonden op 8 augustus, op circa 100 m van het 
ecoduct. Het ging om een jong dier.  

Wespendief en Sperwer broeden wellicht in de omgeving en zijn geregeld waargenomen.  

Twee watervogels zijn op de waterplas waargenomen: Wilde eend (zeer frequent op de videobeelden, ook ’s nachts) en 
Dodaars (eenmalig).  

De Blauwe reiger is door de camera geregeld betrapt, aan de rand van de waterplas, zowel overdag als ’s nachts. 
Wellicht is het een belangrijke predator van de Rugstreeppadden. 

Andere soorten die foeragerend op het ecoduct zijn waargenomen: Kievit, Grote gele kwikstaart, Kneu, Rietgors en 
Tapuit. 

De Heggemus was een vaste bewoner van de takkenril en Winterkoning en Roodborst verbleven er buiten het 
broedseizoen. 

Een interessante vaststelling is toch wel dat al de genoemde soorten zich weinig lijken aan te trekken van de 
geluidshinder die de snelweg teweegbrengt. Deze is wel opvallend geringer op het ecoduct dan in de snelwegberm.  
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4.7 SPRINKHANEN 

44..77..11  AALLGGEEMMEENNEE  BBEEVVIINNDDIINNGGEENN  

We namen in 2007 niet minder dan 14 sprinkhaansoorten waar op het ecoduct (Tabel 4f: 67 veldwaarnemingen, Tabel 
4j: 32 vangsten in bodemvallen en Tabel 4k: 12 waarnemingen langs monitoringsroutes). In de aanpalende snelwegberm 
van de E314 zijn nog 2 extra soorten -Grote groene sabelsprinkhaan en Sikkelsprinkhaan- waargenomen.  

Verdeeld over de families zijn dit: 

 Sabelsprinkhanen (Langsprieten): Gewoon en Zuidelijk spitskopje, Grote groene sabelsprinkhaan, 
Heidesabelsprinkhaan, Sikkelsprinkhaan en Struiksprinkhaan; 

 Krekels (Langsprieten): Veldkrekel;  
 Doornsprinkhanen (Kortsprieten): Gewoon doorntje en Zanddoorntje; 
 Veldsprinkhanen (Kortsprieten): Blauwvleugelsprinkhaan, Bruine sprinkhaan, Knopsprietje, Krasser, 

Negertje, Ratelaar en Snortikker; 

Naar vliegvermogen kunnen we de soorten indelen in 3 groepen: 

1. Constant macroptere soorten: alle individuen van de soort hebben goed ontwikkelde vleugels en de soort 
beschikt over een goed vliegvermogen; het zijn soorten waarvan bekend is dat ze een goed 
kolonisatievermogen hebben en ze zijn bijgevolg minder gevoelig voor versnippering door weginfrastructuur: 
Blauwvleugelsprinkhaan, Bruine sprinkhaan, Ratelaar, Snortikker, Negertje, Zanddoorntje, Grote groene 
sabelsprinkhaan, Sikkelsprinkhaan en Zuidelijk spitskopje. 

2. De soort is doorgaans brachypteer (kortvleugelig), maar macroptere (langvleugelige) dieren komen voor: 
Gewoon spitskopje, Heidesabelsprinkhaan, Veldkrekel, Gewoon doorntje, Krasser. 

3. Constant brachyptere soorten: Struiksprinkhaan. 

Van het Gewoon spitskopje, Gewoon doorntje en Krasser kan men regelmatig macroptere dieren aantreffen. Bij de 
Veldkrekel en Heidesabelsprinkhaan is dit nog niet respectievelijk uiterst zelden vastgesteld in de Benelux. Dat kan deels 
een waarnemerseffect zijn. Deze soorten zijn immers lastig te zien en te vangen en kunnen anderzijds wel makkelijk op 
geluid geïnventariseerd worden, waardoor de noodzaak om het dier te zien te krijgen bij inventarisatie geringer is. 

De status volgens de Rode lijst van Decleer et al. (2000) geeft volgend beeld: 

• Kwetsbaar: Blauwvleugelsprinkhaan en Snortikker 

• Zeldzaam: Struiksprinkhaan, Heidesabelsprinkhaan, Negertje en Veldkrekel 

 

44..77..22  SSOOOORRTTBBEESSPPRREEKKIINNGG  

De Blauwvleugelsprinkhaan (Oedopoda caerulea) beschikt over een vrij goed vliegvermogen. Toch blijft het de vraag 
of de dieren makkelijk een snelweg zullen overvliegen. In elk geval is de soort meermaals op het ecoduct vastgesteld, 
aan de noordrand en de zuidrand. Het gaat over vrij lage aantallen in verhouding tot het feit dat de pioniervegetaties op 
grindige bodem een goed leefgebied vormen voor de soort. 

Bruine sprinkhaan (Chorthippus brunneus) en Ratelaar (C. biguttulus) lijken sterk op elkaar, zowel qua uitzicht als qua 
habitatvoorkeur. Het zijn uitgesproken kolonisatoren van droge, schraalbegroeide terreinen. In 2007 zijn deze soorten –
vooral Bruine sprinkhaan- al talrijk aanwezig op het volledige ecoduct. De uitzonderlijk droge en warme maand april 2007 
is wellicht de oorzaak dat reeds op 24 mei een zangpost Bruine sprinkhaan genoteerd is en dat de soort op 7 juni al 
talrijk aanwezig was.  
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Het Gewoon doorntje (Tetrix undulata) staat ook bekend als een pioniersoort. De soort is drie keer waargenomen en 
drie keer met bodemvallen gevangen (telkens 1 exemplaar). 

Er is driemaal met zekerheid een Zanddoorntje (Tetrix ceperoi) gevangen op het ecoduct, in april, mei en augustus 
2007, telkens langs de grote waterplas. Beide soorten doorntjes zijn in 2004 niet gevonden in de omgeving van het 
ecoduct. Het zijn moeilijk waarneembare soorten (maken geen geluid, zijn klein en goed gecamoufleerd op de bodem). 

Eén mannetje Gewoon spitskopje (Conocephalus dorsalis) was present in de pitrusvegetatie langs de grote waterplas, 
op 14 augustus 2007. Het dier was normaal (dus kort) gevleugeld, wat suggereert dat het er lopend gekomen is of een 
nakomeling is van kolonisatie in 2006 wat even opmerkelijk is als de eerste verklaring. 

De Heidesabelsprinkhaan (Metrioptera brachyptera) is een typische heidebewoner die meestal ongevleugeld is. Het is 
één van de belangrijkste doelsoorten onder de sprinkhanen voor het ecoduct Kikbeek. De soort komt talrijk voor in heide 
ten noorden en ten zuiden van de snelweg, zo bleek in 2004.  

Zowel op 14 augustus als op 3 september 2007 was er een zingend mannetje (hetzelfde ?) aanwezig midden op het 
ecoduct, op het westelijk geluidstalud.  

Vermeldenswaard is ook de waarneming van een zingend mannetje in een dichte grasvegetatie in de 
(zuidgeoriënteerde) snelwegberm net ten noordoosten van het ecoduct. Dat betreft vermoedelijk ook een zwervend 
exemplaar.  

Het voorkomen van langvleugelige exemplaren Heidesabelsprinkhaan is uitzonderlijk. In Nederland zijn er maar 3 
waarnemingen bekend van langvleugelige individuen (Kleukers et al., 1997). Ook in België zouden er tot op heden maar 
3 waarnemingen bekend zijn, waarvan we er 2 zelf verrichtten: 

• In 2003 is een langvleugelig dier gezien in de provincie Limburg te Bilzen, in een struikheidevegetatie op de 
bermen van het Albertkanaal, een heel eind verwijderd van bekende populaties (Lambrechts & Raemakers, 
mededeling op www.saltabel.org). 

• Op 17 juli 2004 op de Kesselberg nabij Leuven: een langvleugelige Heidesabelsprinkhaan in een kleine 
struikheidevegetatie op tientallen kilometers van de dichtstbijzijnde bekende populatie (zie mededeling 
Lambrechts Jorg op www.saltabel.org). 

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat de dieren zich al lopend wel over flinke afstanden verplaatsen. Dat wordt bevestigd 
door het snelle opduiken op het ecoduct.  

Het Negertje (Omocestus rufipes) is een stenotope soort, dat betekent dat ze slechts in een beperkt aantal ecotopen 
voorkomt. De soort is evenwel talrijk in heide ten noorden en ten zuiden van de snelweg en heeft al snel het ecoduct 
gekoloniseerd, vooral de dichtere grasvegetaties op de geluidswallen en hoge taluds. In totaal zijn een tiental 
zangposten geregistreerd op het ecoduct met de eerste op 7 juni 2007.  

Ook de Rode-lijstsoort Snortikker (Chorthippus mollis) verkiest grazige vegetaties en is enkel op de geluidstaluds 
gehoord en niet op de schraalbegroeide vlakke delen van het ecoduct. Van deze soort weten we dat ze talrijk voorkomt 
in de schrale grazige wegbermen van de E314, ook waar deze smal zijn (Lambrechts et al., 2000a; Lambrechts et al., 
2006).  

De Struiksprinkhaan (Leptophyes punctatissima) maakt een geluid dat voor de mens nauwelijks hoorbaar is en dat 
maakt haar moeilijk inventariseerbaar. Men kan een bat-detector gebruiken of slepen met een net. De soort is verspreid 
over Vlaanderen en Wallonië aanwezig (behalve Ardennen) en komt voor in allerlei biotopen met verspreid staande 
bomen en struiken (ruigtes, struwelen, in en aan de rand van bos, parken en tuinen) (Decleer et al., 2000). De soort 
hoort waarschijnlijk in de categorie ‘momenteel niet bedreigd’ thuis in plaats van ‘zeldzaam’, wat enkel een gevolg is van 
‘onderbemonstering’. 
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Onverwacht was de vondst van een juveniele Struiksprinkhaan op 24 mei 2007 op de oever van de grote waterplas.  

Op het ecoduct ‘De Warande’ bleek de Struiksprinkhaan ook een snelle kolonisator, maar daar is de landschappelijke 
context totaal verschillend (bos tot tegen rand van het ecoduct).  

 

44..77..33  MMIISSSSIIEE  VVOOLLBBRRAACCHHTT  VVOOOORR  DDOOEELLSSOOOORRTT  VVEELLDDKKRREEKKEELL  

De zang van de Veldkrekel (Gryllus campestris) weerklonk in april en mei 2007 op meerdere plaatsen op het ecoduct, 
namelijk op de hoge oostelijke en westelijke taluds inclusief de geluidwallen. Slechts éénmaal is een zangpost op de 
vlakke delen van het ecoduct gehoord, namelijk tussen aangebracht heidemaaisel centraal op het ecoduct. 

 

Kadertekst: status en ecologie Veldkrekel 

De Veldkrekel kwam vroeger in alle Vlaamse provincies voor. Nu zijn er nog enkele relictpopulaties in Oost-Vlaanderen, 
Antwerpen en Vlaams-Brabant, terwijl er in Midden-Limburg nog vele vindplaatsen zijn. In Wallonië zijn er in elke 
provincie nog enkele populaties en enkel in het uiterste zuiden is de soort wat talrijker (Decleer et al., 2000). De 
Veldkrekel is sterk achteruitgegaan, vooral in Brabant waar veel vindplaatsen in het Brusselse bekend waren. Dit wordt 
niet weerspiegeld door de Rode-lijstcategorie ‘zeldzaam’. Dit is vermoedelijk doordat er enkel recent veel gegevens van 
Limburg zijn doorgegeven. In Nederland is de soort zeer sterk afgenomen en opgenomen als ‘bedreigd’ op de Rode lijst 
(Kleukers et al., 1997).  

De Veldkrekel is beperkt tot warme en droge biotopen, meestal op zandbodem, bijvoorbeeld: heischrale graslanden, 
heideterreinen, stuifzand en jonge kapvlakten. Voor het (overmatig) gebruik van meststoffen een aanvang nam, kwam de 
soort ook in het agrarisch cultuurlandschap voor (graslanden, akkers). Het optimale habitat is een lage, grazige vegetatie 
met veel graspollen en een vijfde tot een derde onbegroeide bodem. De soort is ongevleugeld en verspreidt zich dus 
enkel over de bodem. De langvleugelige vorm is zeer zeldzaam en nog nooit in Nederland aangetroffen. Onder gunstige 
omstandigheden (goed biotoop en warme zomer) kan een populatie Veldkrekels wel zeer sterk toenemen en uitbreiden 
indien er daartoe mogelijkheden zijn (Kleukers et al., 1997).  

De Veldkrekel is makkelijkst in het voorjaar te inventariseren, als de vér-dragende zang te horen is. 

 

De bodemvalgegevens zijn een gestandaardiseerde maat voor de verspreiding van de Veldkrekel op het ecoduct. 
Onderstaande figuur geeft per bodemval-locatie aan hoeveel adulte en juveniele Veldkrekels er gevangen zijn.  

De meest opmerkelijke vaststelling is dat op de drie locaties langs de takkenril (KIK1, 2 en 7), aan de westzijde van het 
ecoduct, géén Veldkrekels zijn gevangen, hoewel de soort op het aanpalende talud wel geregeld is gehoord.  

Op de 2 onbegroeide open grindlocaties (KIK3 en 4) zijn wel een beperkt aantal juveniele en adulte dieren bekomen. De 
hoogste aantallen zaten op (KIK6) en aan de voet van (KIK5) het oostelijk geluidstalud.  

Uit de met bodemvallen gevangen Veldkrekels op het ecoduct valt ook duidelijk op te maken dat de dieren zich (ter 
plaatse) hebben voortgeplant. In het voorjaar (april – mei – begin juni) werden enkel adulte dieren gevangen, zowel 
mannetjes als vrouwtjes gevangen. Vanaf juli zijn de eerste erg kleine Veldkrekeltjes gevangen. Steeds grotere juveniele 
werden gevangen met de laatste in november. 
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Kadertekst: voorkomen Veldkrekel in omgeving en voorbeelden van kolonisatiecapaciteit 

De Veldkrekel heeft eind jaren ‘90 vanuit het vliegveld van Zutendaal het gebied Kikbeekbron gekoloniseerd (beiden ten 
zuiden van snelweg). In het Vlaams natuurreservaat de Mechelse Heide (ten noorden van snelweg) komt ze niet voor. 
Momenteel wordt er in het beheer aldaar meer rekening gehouden met openheid in de vegetatie en het gebied is 
geschikter geworden. We vermoeden dan ook dat dit gebied spoedig zal gekoloniseerd worden. 

De soort had in 2004 de barrière van de E314 al overwonnen en komt in 4 deelgebiedjes voor ten noorden van de 
snelweg. Voor zover ons bekend was de Veldkrekel hier in deze omgeving voordien niet ten noorden van de snelweg 
gevonden (Lambrechts et al., 2004). 

Bij een bezoek aan het ‘ecoveloduct’ over de E314 in Zutendaal in 2004, is een Veldkrekel waargenomen. Het dier kroop 
in een holletje in de toen nog onbegroeide bodem bovenop de brug. Tijdens een tweejarig onderzoek in de ecotunnel 
onder de E314 tussen de Teut en de Tenhaagdoornheide is een Veldkrekel gevonden in het midden van de 50 m lange 
tunnel (Verlinde et al., 2003), opmerkelijk voor een warmteminnende soort. 

 

44..77..44  ‘‘OONNTTBBRREEKKEENNDDEE  SSOOOORRTTEENN’’  

Tijdens de voorstudie zijn 18 sprinkhaansoorten genoteerd in de omgeving van het huidige ecoduct. Vier daarvan zijn 
anno 2007 niet op het ecoduct gevonden: Zadelsprinkhaan, Boskrekel, Boomsprinkhaan en Wekkertje.  

Boomsprinkhaan is een gevleugelde boombewoner en zeer algemeen in Vlaanderen. Wekkertje is gevleugeld maar wel 
quasi beperkt tot heidegebieden in Vlaanderen. Er is slechts 1 populatie in de directe omgeving, op 1 plaats in de 
Kikbeekbron.  

Aantal juveniele en adulte veldkrekels gevangen met bodemvallen op het ecoduct Kikbeek in 2007
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De overige 2 soorten zijn constant brachypteer en dus veel relevanter naar ontsnippering. Ze komen wel aan beide 
zijden van het ecoduct voor. 

De Boskrekel (Nemobius sylvestris) is een typische soort van zonnige, warme bosranden, bijvoorbeeld in 
heidegebieden, in steengroeven, langs spoorwegbermen of op open plekken in het bos. De dieren leven er tussen droog 
strooisel (graag tussen dorre bladeren). De Boskrekel is zowel ten noorden als ten zuiden van de snelweg bekend. Er is 
een populatie gevonden in de zuidgeoriënteerde autosnelweg (ten N van snelweg). Gezien het bosrijke 
onderzoeksgebied hadden we in 2004 de indruk dat er maar weinig Boskrekels zaten, vergeleken met gebieden als 
mijnterrein Eisden en bossen in Dilsen-Stokkem bijvoorbeeld. 

De Zadelsprinkhaan (Ephippiger ephippiger) is door zijn sterk gereduceerde achtervleugels weinig mobiel. Ze houdt van 
structuurrijke, droge heideterreinen met een beperkte opslag van braam, brem of berk. Daarnaast heeft hij voor zijn 
voortplanting open zanderige plekken nodig.  Hierdoor zijn er maar weinig geschikte zones.   

De Zadelsprinkhaan is een echte Limburgse soort. Het is de enige in België voorkomende sprinkhaansoort die beperkt is 
tot Limburg. De Mechelse Heide is daarbij het belangrijkste bolwerk.  

De meeste dieren zijn in 2004 gevonden in op de plek waar het ecoduct gepland was (zuidzijde E314). Jammer genoeg 
is ongeveer 90% van de vindplaats afgegraven bij aanleg van het ecoduct. Van een restpopulatie in de directe omgeving  
was anno 2007 geen sprake meer. We zochten op 14 augustus gericht in alle heiderelicten ten zuiden van de E314 in 
een straal van ca. 300 m van het ecoduct. Gezien er door de beheerder goede heidecorridors naar het ecoduct 
aangelegd of in stand gehouden worden, verwachten we de soort op termijn wel weer. Wellicht ontstaat er in de loop van 
de tijd een zekere struweelopslag op (de taluds van) het ecoduct, die passage van deze soort zal bevorderen. 

44..77..55  BBEESSLLUUIITTEENN  

Er zijn in 2007 niet minder dan 14 sprinkhaansoorten waargenomen op het ecoduct, waaronder 6 Rode-lijstsoorten.  

Naar ontsnippering toe, zijn vooral de waarnemingen van kortgevleugelde (brachyptere) soorten (Struiksprinkhaan) en 
soorten die slechts occasioneel (Gewoon spitskopje, Gewoon doorntje, Krasser) tot uiterst zelden 
(Heidesabelsprinkhaan, Veldkrekel) langgevleugeld (macropteer) zijn, belangrijk. 

Toch hebben ook de waarnemingen op het ecoduct van gevleugelde soorten die kenmerkend zijn voor heidegebieden 
hun betekenis, meer bepaald Blauwvleugelsprinkhaan, Snortikker, Negertje en Zanddoorntje.  

Drie belangrijke soorten, Negertje, Snortikker en Heidesabelsprinkhaan verkiezen grazige vegetaties en zijn enkel op de 
geluidstaluds en hoge taluds (‘snelwegbermen’) gehoord en niet op de schraalbegroeide vlakke delen van het ecoduct. 

Blauwvleugelsprinkhaan verkiest net wel de kale, grindige delen terwijl Veldkrekel verspreid over het hele ecoduct (talrijk) 
voorkomt. 

Twee soorten hebben én een hoge prioriteit naar bescherming én zijn gevoelig voor versnippering omdat ze brachypteer 
zijn: Veldkrekel en Zadelsprinkhaan. Dat zijn dan ook de soorten waarvoor het ecoduct momenteel een belangrijke rol 
speelt (Veldkrekel) of hopelijk zal spelen in de toekomst (Zadelsprinkhaan). Beide soorten komen momenteel al zowel 
ten noorden als ten zuiden van de snelweg voor, maar uitwisseling van individuen tussen populaties blijft uiteraard 
belangrijk. 
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4.8 SPINNEN 

44..88..11  AALLGGEEMMEENNEE  BBEEVVIINNDDIINNGGEENN  

Spinnen zijn onderzocht met behulp van bodemvallen. In Tabel 4h in bijlage wordt per locatie aangegeven welke 
spinnensoorten gevangen zijn. Ook staat de Rode-lijststatus en voor de Rode-lijstsoorten de habitatvoorkeur (volgens 
Maelfait et al., 1998) vermeld. De afkortingen van de habitats zijn: 

 Fdd: droog loofbos (+d: met veel dood hout; v: randen) 
 Fdwl: nat loofbos met veel korstmossen; 
 God: droog, oligotroof (voedselarm) grasland (+b: met kale bodem; +g: kortgegraasd; +s: 

zuidgeoriënteerd; +t : met graspollen); 
 Gow: nat, oligotroof (voedselarm) grasland (+t: met graspollen);  
 Hd: droge heide (+b: met kale bodem); 
 Mc: grote-zeggenvegetaties; 
 N (voor zeldzame soorten): aan de noordrand van hun areaal; 
 W (voor zeldzame soorten): aan de westgrens van hun areaal; 

 

In totaal zijn er 1198 spinnen gevangen en gedetermineerd, verdeeld over 78 soorten. Volgende 23 soorten zijn 
opgenomen in Rode lijst van Maelfait et al. (1998): 

• ‘Met uitsterven bedreigd’ (MUB): Drassyllus praeficus en Philodromus margaritatus; 

• ‘Bedreigd’ (B): Arctosa perita, Haplodrassus dalmatensis, Pardosa monticola en Trachyzelotes 
pedestris; 

• ‘Kwetsbaar’ (K): Alopecosa barbipes, Arctosa leopardus, Atypus affinis, Clubiona trivialis, Hahnia 
helveola, Pardosa lugubris, Pardosa prativaga, Phlegra fasciata, Steatoda phalerata, Xerolycosa 
nemoralis en Zelotes petrensis; 

• ‘Zeldzaam’ (Z): Centromerus pabulator, Meioneta fuscipalpus, Mioxena blanda, Pardosa hortensis, 
Pardosa proxima en Xysticus ferrugineus; 

De ‘zeldzame’ soorten zijn soorten die in Vlaanderen aan de rand van hun areaal voorkomen. De 2 eerstgenoemde 
soorten bevinden zich aan de westgrens van hun areaal, de 4 andere soorten aan de noordgrens. Deze laatste categorie 
zijn dus zuidelijke soorten. Twee van deze soorten, beide wolfspinnen, namelijk het Geelarmpje (Pardosa hortensis) en 
de Veldwolfspin (Pardosa proxima), zijn recent sterk toegenomen en niet meer ‘Rode-lijstwaardig’ (cfr. Lambrechts et al., 
2007). 

We bespreken eerst algemene bevindingen en vervolgens gaan we wat dieper in op de Rode-lijstsoorten. 

In onderstaand tabelletje geven we een overzicht van het aantal soorten dat met een bepaald aantal exemplaren is 
gevonden, dit als maat voor de frequentie waarmee de soorten zijn aangetroffen. 

# ex. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – 20 21 – 49 50 - 100 > 100 
# soorten 27 10 7 4 2 2 2 1 3 6 5 6 3 

Van iets meer dan één derde van de gevangen soorten is tijdens het gehele onderzoek maar 1 exemplaar gevangen. 
Dat is in overeenstemming met andere bodemvalonderzoeken.  

Er zijn anderzijds 3 soorten waarvan meer dan 100 exemplaren zijn gevangen. Het gaat om 2 dwergspinnen met een 
sterk pionier-karakter, zoals de naam al aangeeft, en een zeer sterk reproductief karakter: de Storingsdwergspin 
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(Erigone atra) en het Aëronautje (E. dentipalpis). Dit waren ook op het ecoduct ‘De Warande’ de in aantal dominante 
soorten. De derde talrijkst gevangen soort is echter een Rode-lijstsoort: de Duinwolfspin (Pardosa monticola).   

Onder de 6 soorten waarvan 50 – 100 individuen bekomen zijn, bevinden zich 5 dwergspinnen en hangmatspinnen 
(Linyphiidae) met een uitgesproken pionierkarakter, en 1 in Vlaanderen algemene wolfspin, de Moeraswolfspin (Pardosa 
palustris). 

Het is belangrijk te beseffen dat de gevangen aantallen de activiteiten van spinnen weerspiegelen en niet noodzakelijk 
de reële dichtheden. 

We beschouwen de voorkeurshabitat van de Rode-lijstsoorten: 

 Fddd = droog loofbos met veel dood hout:  1 soort; 
• Fddv = randen van droog loofbos: 2 soorten; 
 Fdwl  = nat loofbos met veel korstmossen: 1 soort 
 Godb: droog, oligotroof (voedselarm) grasland met veel kale bodem: 3 soorten 
 Godg: droog, oligotroof (voedselarm) grasland, kortgegraasd: 1 soort; 
 Godt: droog, oligotroof (voedselarm) grasland met graspollen: 4 soorten 
 Godts: droog, oligotroof (voedselarm) grasland met graspollen, op zuidhellingen: 1 soort; 
 Gow: nat, oligotroof (voedselarm) grasland: 1 soort; 
 Hd: droge heide: 2 soorten, waarvan 1 gebonden aan kale bodem; 
 Mc: grote-zeggenvegetaties: 1 soort; 

De 6 soorten uit de categorie 'Zeldzaam’ (=randareaalsoorten) zijn niet gekarakteriseerd naar habitatvoorkeur door 
Maelfait et al. (1998), maar uit literatuur weten we dat het om 1 soort van natte graslanden gaat, 3 soorten van droge, 
warme ecotopen als droge heide en 2 bossoorten. 

De Rode-lijstsoorten betreffen dus 6 bossoorten en 17 soorten van open ecotopen. 

Volgende bossoorten zijn enkel vlak langs de takkenril gevonden: Herfststrooiselspin (Cicurina cicur): 1 ex. in KIK1, 
Grote lantaarnspin (Agroeca brunnea): 1 ex. in KIK1, Boskamstaartje (Hahnia helveola): 1 ex. in KIK2; 
Zwarthandboswolfspin (Pardosa lugubris): 1 ex. in KIK2; Bosmolspin (Robertus lividus): 1 ex. in KIK7; Boswevertje 
(Tenuiphantes zimmermanni): 1 ex. in KIK2. Het gaat dus steeds om zeer lage aantallen. Voor andere bos(rand)soorten 
als Xerolycosa nemoralis en Philodromus margaritatus is daarentegen geen binding met de takkenril vastgesteld.  

44..88..22  VVEERRGGEELLIIJJKKIINNGG  VVAANN  DDEE  88  OONNDDEERRZZOOCCHHTTEE  LLOOCCAATTIIEESS  

De hoogste aantallen spinnen (220 ex) zijn gevangen in de meeste dichte grazige vegetatie, namelijk op het oostelijk 
(geluids)talud (KIK6). Dit ligt aan de ‘snelwegzijde’ van het raster, maar dat speelt uiteraard geen rol voor spinnen 
vermits het raster voor hen niet de minste barrière betekent. De bodemvallen stonden op de schaars begroeide kam van 
dit talud. De aanpalende oostgeoriënteerde bovenzijde van het talud is bedekt met grasmatten die aangebracht zijn om 
redenen van stevigheid. Vandaar de dichte grasvegetatie. 

Ook aan de (westelijke) voet van dit talud (KIK5) lagen de aantallen dieren hoog (196 ex). 

De drie bodemvallen langs de takkenril leverden net iets minder dieren op: 178, 129 en 190 in resp. KIK1, KIK2 en KIK3. 

Niet onverwacht leverden de 2 bodemvallen die in het kaal grindig open terrein midden op de ecoduct stonden 
opgesteld, het minste aantal dieren op: 81 respectievelijk 71 in KIK3 en KIK4. Dit verklaart zich enerzijds omwille van de 
extreme omstandigheden hier (geen vegetatie, dus geen beschutting en extreme temperatuurswisselingen), anderzijds 
omwille van het feit dat KIK3 maanden lang onder water stond. 

Hetzelfde patroon zien we enigszins terug als we de diversiteit (het soortenaantal) én de aantallen Rode-lijstsoorten (RL) 
beschouwen. De toplocatie is het dichtgrazige plekje op het oostelijk talud (KIK6; 41 soorten waarvan 11 RL), gevolgd 
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door de voet van dit talud (KIK5; 33 soorten; 10 RL). De voet van het westelijk talud (KIK1), tevens westrand van 
takkenril, is sterk vergelijkbaar met 32 soorten waarvan 9 RL.  

De overige 5 locaties zijn opmerkelijk gelijkaardig qua aantallen gevangen soorten en Rode-lijstsoorten: 23 (KIK4 en 
KIK8) of 26 (KIK2, KIK3 en KIK7) soorten en 5 (KIK4, KIK7 en KIK8), 6 (KIK2) of 7 (KIK3) RL soorten. 

De lage score voor KIK8 is opvallend, want dit is een zuidgerichte helling (aan de opvallende gespaarde eik) nabij de 
waterplas, aan de noordrand van het ecoduct, met een aanvankelijk schaarse vegetatie met naar het eind van het 
groeiseizoen veel Pijpenstro. Dit leek een goede locatie om meer soorten te vangen. 

 

44..88..33  SSOOOORRTTBBEESSPPRREEKKIINNGGEENN  

We bespreken de meest bijzondere soorten volgens de Rode-lijststatus: eerst de ‘met uitsterven bedreigde’, de 
‘bedreigde’, vervolgens de ‘kwetsbare’ en tot slot enkele ‘zeldzame’ soorten. We beschrijven kort de ecologie en het 
voorkomen in de Benelux, en vervolgens onze eigen bevindingen. 

Met uitsterven bedreigd 

Philodromus margaritatus, de Korstmosrenspin, leeft op schors en soms op blad van met korstmos bedekte bomen. De 
kleur en tekening van de dieren varieert en de dieren kunnen hun kleur binnen een etmaal aanpassen aan een nieuwe 
achtergrond (Roberts, 1998).  

De soort stond tot recent bekend als zeer zeldzaam, maar door het gebruik van eklektoren (vallen die rond boomstam 
bevestigd worden, om boombewonende spinnen te bemonsteren) is gebleken dat de soort nog op heel wat plaatsen 
voorkomt in Limburg (med. Marc Janssen). De soort wordt daarbij vaak in dennenbossen aangetroffen.  

We vingen 1 juveniel dier op 12 juli 2007, aan de oostzijde van het ecoduct (KIK5). Het is mogelijk dat het een 
nakomeling betreft van dieren die in de kruinen van de dennen leefden die zijn gebruikt voor aanleg van de takkenril. Het 
is anderzijds wel erg merkwaardig dat de soort niet is gevangen op de 3 locaties langs de takkenril, en niet eerder op het 
jaar, kort na aanleg van de takkenril (begin april). Een zwervend juveniel dier van de aan de zuidzijde aanpalende 
eikenhakhoutbossen (max. 100m afstand) is misschien een meer plausibele verklaring.  

Drassyllus praeficus, de Zonnekampoot, leeft op droge plaatsen, in heide, op schrale (kalk)graslanden en in Midden-
Europa in wijngaarden (Roberts, 1998, Hänggi et al., 1995). De voorkeur zou uitgaan naar droge heide met plekken kale 
bodem (Maelfait et al., 1998). Recent is de soort op heel wat nieuwe plaatsen in Limburg gevonden: Tessenderlo 
(Houterenberg: op 2 droge plaatsen op een duinrug in het kale zand), Houthalen (op 5 plaatsen in de 
Tenhaagdoornheide), Maasmechelen (3 plaatsen in de Mechelse Heide) en Zonhoven. De soor tis ook in het noorden 
van Oost-Vlaanderen aangetroffen, in het Heidebos in Moerbeke, en in Vlaams-Brabant in de Vallei van de Drie Beken. 

In de periode mei-begin juni 2007 zijn 8 exemplaren (4 wijfjes, 4 mannetjes) gevangen op het ecoduct Kikbeek, waarvan 
6 exemplaren in de meest dichte vegetatie (KIK6). 

Bedreigd 

Arctosa perita, de Gewone zandwolfspin, heeft een uitgesporken voorkeur voor open, zandige of grindige plekjes. In de 
Mechelse Heide is de soort enkel op een plagplaats gevonden en niet in struikheidevegetaties. Wellicht komt ze in de 
zand- en grindgroeves talrijker voor.  

De ecoduct is een geschikt leefgebied voor deze soort en er zijn 5 exemplaren gevangen, op het kale grind (KIK4) maar 
ook in de meest begroeide situatie (KIK6).  

Pardosa monticola, de Duinwolfspin, prefereert kort gegraasde, voedselarme graslanden (Maelfait et al., 1998) en is 
plaatselijk heel talrijk in de duinen waar graslanden door konijnen zeer kort gegraasd worden. 
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De gevangen aantallen op het ecoduct waren opmerkelijk hoog, gezien hier toch niet echt aan het voorkeursbiotoop 
voldaan wordt. Met 124 individuen was dit immers de derde talrijkste soort. De soort komt verspreid over het ecoduct 
voor, want overal zijn minstens 9 ex. gevangen.  

Kwetsbaar 

Arctosa leopardus, de Moswolfspin, is een soort van natte, voedselarme graslanden en verkiest daarbinnen vaak 
plekjes met schaarse vegetatie. In dat opzicht lijkt de oever van de grote waterplas op het ecoduct een geschikt 
leefgebied. We vingen (slechts) 2 mannetjes, waaruit we niet echt kunnen afleiden of er sprake is van een populatie.  

Atypus affinis, Mijnspin of Aardspin genoemd omwille van de sedentaire levenswijze in een ondergrondse ‘woonbuis’ 
(vaak koloniegewijs), is de enige inheemse 'vogelspinachtige' (suborde Orthognatha of Mygalomorphae) in Vlaanderen. 
Het is een beschermde diersoort. De ecologie van deze soort wijkt af van de andere inheemse spinnen. De soort wordt 
vrij oud: ze wordt pas na vier jaar volwassen (is dus geen explosieve voortplanter) en leeft dan nog meerdere jaren. Een 
losse bodem is vereist om te kunnen graven en zuidhellingen en lage vegetaties worden geprefereerd (Roberts, 1998). 
Volgens Canard (1986) is de soort gevoelig voor allerhande verstoringen en komt ze vooral in stabiele milieus voor. Met 
bodemvallen vangt men enkel mannetjes als deze rondzwerven op zoek naar wijfjes (die hun woonbuis nooit verlaten). 
Maelfait et al. (1998) vermelden als voorkeurshabitat ‘zuidgeoriënteerde droge schrale graslanden met aanwezigheid van 
graspollen’. 

We ontdekten recent heel wat nieuwe vindplaatsen in Limburg. Opvallend daarbij:  

• soort zit vaak in oude heide (lange tijd geen beheer en hoge heidestruiken die deels weer openvallen); 

• vaak met veel boomopslag of zelfs in lichtrijk eikenberkenbos; 

• vaak op plaatsen met veel (micro)relief;  

• éénmaal een 'kolonie' in een schrale snelwegberm die meermaals per jaar gemaaid wordt. 

Samenvattend: er is een voorkeur voor niet-gestoorde, heide-achtige vegetaties op zuidhellingen (zoals Maelfait et al. 
aangeven). 

Omwille van de vermoedelijk relatief beperkte verbreidingscapaciteiten, stelden we de Mijnspin als dé doelsoort onder de 
spinnen op, in de voorstudie van het ecoduct (Lambrechts et al., 2004). In een erg geschikt leefgebied dat vrij recent 
ontstaan is, meer bepaald de hoge bermen van het Albertkanaal in Zuidoost-Limburg, ontbrak de soort (Lambrechts & 
Janssen, 2005). 

Op 15 oktober 2007 is op 2 plaatsen een mannetje gevangen, aan de westzijde (KIK1, tussen takkenril en raster) en de 
oostzijde van het ecoduct (KIK5).  

Tijdens het heide-onderzoek in 1999 (Lambrechts et al., 2000) is een goede populatie Mijnspin ontdekt net ten zuiden 
van het huidige ecoduct, op een zuidhelling met droge heide omgeven door bos. Wellicht is dit de bronpopulatie. 

Hahnia helveola, het Boskamstaartje, wordt meestal in bos aangetroffen en is in de hele Benelux niet zeldzaam. In 
Nederland komen de meeste waarnemingen van de hogere zandgronden in het oosten van het land (Roberts, 1998). 
Maelfait et al. (1998) geven aan dat dood hout van belang is.  

We vingen 1 vrouwtje Hahnia helveola in april 2007, langs de takkenril, in KIK2.  

Pardosa lugubris, de Zwartstaartboswolfspin, leeft op lichtrijke plaatsen in en bij droge loof- en naaldbossen. De 
omgeving van het ecoduct lijkt erg geschikt en we hadden hogere aantallen verwacht langs de takkenril dan het ene 
mannetje dat daar in april 2007 is gevangen. 
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Een soort met een gelijkaardige habitatvoorkeur is Xerolycosa nemoralis, de Bosrandwolfspin. Deze komt wél meer 
voor (9 ex.) maar opvallend weinig langs de takkenril waar we de soort verwachtten.  

Pardosa prativaga, de Oeverwolfspin, is in een groot deel van de Benelux algemeen, op natte onbeschaduwde 
plaatsen (Roberts, 1998). Volgens Maelfait et al. (1998) heeft de soort een voorkeur voor moerassen met grote 
zeggenvegetatie. In een beekvallei nabij Diest (Vallei van de Drie Beken) was de soort abundant in bepaalde natte 
graslanden. In natte heide in de vallei van de Ziepbeek (Lanaken), dus in veel voedselarmer leefgebied, is de soort 
wijdverspreid maar niet echt talrijk.  

De Oeverwolfspin is in aanzienlijke aantallen gevangen (37 ex), vooral langs de takkenril net ten westen van de grote 
waterplas (KIK7: 23 ex.). De dichte (pit)russenvegetatie aan de oostzijde van de grote plas lijkt  –ten minste bij lage 
waterstand- een geschikt leefgebied voor de soort.  

Steatoda phalerata, de Heidesteatoda, leeft vooral van mieren, en zou meestal in de buurt van (bos)mierennesten 
voorkomen (Roberts, 1998). We vingen 7 exemplaren van deze soort, allemaal op dezelfde locatie, boven op de 
oostelijke geluidswal (KIK6).  

Zeldzaam 

Meioneta fuscipalpis is nog maar driemaal gevonden in Limburg, te Neerharen (in een wilgenooibos langs de Maas), op 
de terril van Zolder en op een plagplaats op de Mechelse Heide (3 ex.). Vanuytven (schrift. med.) vindt de soort in twee 
enigszins vergelijkbare habitats (op Antwerpse rechteroever): op kaal zand en in een kort grasland langs een bos. 

We vingen van deze soort 2 mannetjes in april 2007 in de open grindvlakte (KIK3).  

Momenteel niet bedreigd 

Eperigone trilobata is in 1999 voor het eerst in België gevonden, in de Mechelse heide, op 2,5 km ten noordwesten van 
het ecoduct (één mannetje). De soort heeft momenteel een holarctische verspreiding. Eerst kwam ze enkel in N. Amerika 
voor, nu ook in Europa. Sinds 1999 is de soort nog gevonden in de Antwerpse binnenstad, in een uitgestrekt 
akkergebied in Hoegaarden, in uitgestrekte bossen in Voeren en in Meerdaalwoud (op het ecoduct ‘De Warande’) en op 
meerdere plaatsen in Wallonië. Met andere woorden, de soort heeft zich sterk verspreid maar wordt voorlopig in lage 
aantallen gevonden. In 2006 is de soort voor het eerst in Nederland gevonden, op voormalige akkers aan de rand van de 
Veluwe (van Helsdingen en IJland, 2007).  

Opmerkelijk is dat E. trilobata op het ecoduct Kikbeek in aanzienlijke aantallen is gevonden (13 ex.), verspreid over 4 
vindplaatsen. Zowel mannetjes als wijfjes zijn gevangen, verspreid over de hele periode april 2007 – januari 2008. Het 
gaat dus duidelijk om een populatie op het ecoduct en de soort is wellicht sterk toegenomen in de hele regio. 

Tot slot vermelden we nog de aanwezigheid van de Tijgerspin (Ariope bruennichi) in de snelwegberm direct ten 
noordoosten van het ecoduct (3 wijfjes op 14 augustus 2007).  

 

44..88..44  SSAAMMEENNVVAATTTTIINNGG  EENN  BBEESSLLUUIITTEENN  

In totaal zijn op een tijdsspanne van 10 maanden 78 spinnensoorten gevangen op 8 locaties, waarvan er 7 centraal op 
het ecoduct gelegen zijn. 23 soorten zijn opgenomen in de Vlaamse Rode lijst. 

Enerzijds kunnen we zeker besluiten dat er reeds een mooi aantal (stenotope) spinnensoorten het ecoduct ‘gevonden 
heeft’ als passage, rekening houdend met de recente aanleg en de steekproefsgewijze opzet van een 
bodemvalonderzoek. Anderzijds moeten we ons realiseren dat er nog heel wat kenmerkende heide- en bossoorten 
(stenotope soorten) te verwachten zijn. Uit onderzoek in 1999 bleek immers de enorme soortendiversiteit aan 
habitatspecifieke spinnen in de Mechelse Heide en op de enige onderzochte locatie in de Kikbeekbron.  
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De meeste spinnensoorten zijn wellicht in staat om zich als juveniel dier over aanzienlijke afstand te verplaatsen door de 
lucht. Op dit zogenaamde aëronautisch gedrag is veel onderzoek gedaan in de kustduinen door Dries Bonte (UGent). Uit 
ons eigen onderzoek op vele plaatsen in Limburg en elders in Vlaanderen, valt op: 

• Hoe snel bepaalde spinnensoorten nieuw ontstane terreinen koloniseren; bijvoorbeeld de Oeverwolfspin 
(Pardosa prativaga) die 1 jaar na aanleg van ecoduct Kikbeek al een grote populatie heeft opgebouwd 
langs de waterplas;  

• Hoe snel bepaalde spinnensoorten vanuit het zuiden oprukken; denk aan Tijgerspin die op maximum 10 
jaar tijd grote delen van Vlaanderen koloniseerde, aan Veldwolfspin (Pardosa proxima) of de Blinkende 
krabspin (Synaema globosum) in 2006 op ecoduct ‘De Warande’ ; 

Een snelweg vormt voor de meeste spinnensoorten wellicht geen barrière. Wel relevant zijn bepaalde bossoorten. We 
vingen van deze groep 2 vertegenwoordigers: Hahnia helveola en Philodromus margaritatus. De meest relevante 
soorten van deze groep zijn bepaalde trechterspinnen (Agelenidae) als Gewone bostrechterspin (Coelotes terrestris). 
Deze is op het ecoduct ‘De Warande’ in vrij grote aantallen gevonden, maar niet in dit onderzoek. Het is echter sterk de 
vraag of deze soort in de omliggende naaldbossen voorkomt.  

De meest bijzondere spinnenvangst op het ecoduct Kikbeek in het kader van ontsnippering is zonder twijfel de 2 
mannetjes Mijnspin (Atypus affinis).  

Op het ecoduct ‘De Warande’ is duidelijk aangetoond dat de stobbenwal een positief effect had op de passage van 
bosbewonende spinnen over het ecoduct. Op het ecoduct Kikbeek zijn weinig bossoorten genoteerd, en dan vaak in lage 
aantallen. Er is geen duidelijke binding tussen bepaalde spinnensoorten en de takkenril.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In bodemval KIK6, bovenop het oostelijk (geluids)talud, is de hoogste diversiteit aan spinnen gevangen en de meeste 
Rode-lijstsoorten. 
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4.9 LOOPKEVERS 

Loopkevers (Orde Coleoptera: familie Carabidae) zijn onderzocht met bodemvallen. We bespreken eerst de algemene 
resultaten en vervolgens bespreken we enkele soorten. 

In Tabel 4i in bijlage wordt per locatie aangegeven welke loopkeversoorten gevangen zijn met bodemvallen. Van de 2 
zandloopkeversoorten zijn enkel veldwaarnemingen verricht en die zijn in Tabel 4f in bijlage opgenomen. Ook staat in 
Tabel 4i de Rode-lijststatus en de habitatvoorkeur (volgens Desender et al., 1995) vermeld. De afkortingen van de 
habitats zijn: 

 DH en VH: droge resp. vochtige habitats 
 DG: droge graslanden 
 RA: ruigtes en akkers 
 BO: bossen 
 SW(o): oevers van stilstaand, oligotroof water 

Soms staat er -eu of -st toegevoegd. Dat betekent eurytoop resp. stenotoop. Een soort met vermelding DH-eu is 
eurytoop in droge habitats, dwz ze komt in een brede range aan droge habitats voor (versus stenotoop: in een beperkt 
aantal habitats).  

Tenslotte wordt het vliegvermogen weergegeven via een code, waarbij: 

• b = brachypteer (kort gevleugeld): soorten kan niet vliegen; 

• m= macropteer (gevleugeld): soorten is steeds gevleugeld; 

• d= dimorf: zowel kortgevleugelde als gevleugelde exemplaren komen voor bij de soort; 

• b*= soort is dimorf, maar meer dan 95% van de dieren is kortvleugelig (gebaseerd op onderzoek van 
materiaal uit collecties KBIN); 

Deze gegevens zijn gebaseerd op Desender (1986). 

44..99..11  AALLGGEEMMEENNEE  BBEEVVIINNDDIINNGGEENN  

Het bodemvalonderzoek leverde 1084 loopkevers op, verdeeld over 39 soorten. Veldwaarnemingen leverden 2 extra 
soorten op, met name de 2 in Vlaanderen minst zeldzame zandloopkevers (Coleoptera: familie Cicindelidae). 

8 soorten zijn opgenomen in de Vlaamse Rode lijst (Desender et al., 1995). Ze behoren tot de Rode-lijstcategorieën: 

• ‘Bedreigd’: Harpalus griseus; 

• ‘Kwetsbaar’: Calathus cinctus en Harpalus smaragdinus; 

• ‘Achteruitgaand’: Groene en Bronzen zandloopkever (Cicindela campestris en C. hybrida), Poecilus lepidus; 

• ‘Zeldzaam’: Harpalus rufipalpis en Microlestes minutulus;  

Slechts 1 van de gevonden soorten behoort tot het genus Carabus (‘schallebijters’). Deze soorten zijn bij wet beschermd 
in Vlaanderen, evenals de beide zandloopkevers (Cicindela soorten). De Carabus-soorten zijn belangrijk, omdat het 
ongevleugelde soorten betreft, die zich dus enkel lopend verbreiden. Voor Carabus-soorten die aan bos gebonden zijn, 
geldt dus dat ze erg gevoelig zijn voor versnippering. We hadden meer Carabus-soorten verwacht, zeker C. violaceus en 
C. nemoralis… 

De verdeling van de 39 loopkeversoorten naar voorkeurshabitat (volgens Desender et al., 1995) levert het volgende 
beeld op:  
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 Bos(soorten): 4 eurytope soorten;  
 Ruigtes en akkers: 2 soorten 
 Droge graslanden: 6 soorten 
 Diverse droge habitats: 12 eurytope en 8 stenotope soorten; 
 Diverse vochtige habitats: 5 eurytope soorten 
 Oevers van stilstaand, oligotroof water: 2 soorten 

Aldus besluiten we dat we 4 soorten als typische bosbewoners kunnen beschouwen, terwijl de 35 overige typisch zijn 
voor bepaalde open ecotopen. 

De verdeling van de  loopkeversoorten naar mate van vleugelontwikkeling (volgens Desender, 1986) geeft volgend 
beeld: 

• b = brachypteer (kort gevleugeld): 2 soorten: Abax ater en Carabus problematicus; 

• m= macropteer (gevleugeld): 24 soorten; 

• d= dimorf: 4 soorten; 

• d*= dimorf, maar meer dan 95% van de dieren is kortvleugelig: 9 soorten;  

Er zijn maar 2 strikt brachyptere soorten loopkevers op het ecoduct gevangen (Abax ater en Carabus problematicus). 
Dat zijn de enige 2 soorten waarvoor het ecoduct momenteel een cruciale rol speelt naar ontsnippering. Beide zijn in 
aanzienlijke, vergelijkbare aantallen gevangen (25 resp. 24 ex). 

Onder de soorten die dimorf zijn, maar waarvan meer dan 95% van de dieren kortvleugelig is, bevindt zich een soort die 
zeer algemeen is en een zeer groot kolonisatievermogen heeft (Bembidion lampros). Als voor soorten die grote 
populaties opbouwen ‘slechts’ 1% van de dieren kan vliegen, heeft de soort nog steeds een goed kolonisatievermogen… 

Toch zijn ook bepaalde macroptere/dimorfe loopkevers gevoelig voor versnippering. Desender stelt namelijk vast dat de 
dieren niet over functionele vliegspieren beschikken (vb. Poecilus lepidus). 

 

44..99..22  VVEERRGGEELLIIJJKKIINNGG  VVAANN  DDEE  LLOOCCAATTIIEESS  

Merk op dat 2 soorten zeer sterk de aantallen domineren: Nebria salina en Nebria brevicollis. Daarom heeft het weinig 
zin de gevangen totale aantallen individuen van alle soorten samen te vergelijken.  

De meest soortenrijke locaties zijn de voet (KIK5, 25 soorten) en de top (KIK6, 21 soorten) van het oostelijk geluidstalud. 
Op de 6 andere locaties zijn 10 – 15 soorten gevangen. De 3 locaties langs de takkenril (KIK1, KIK2 en KIK7) scoren 
middelmatig qua aantal gevangen dieren en soorten.  

Het aantal Rode-lijstsoorten per locatie vertoont een gelijkaardig beeld: meest soortenrijke locaties zijn de voet (KIK5, 4 
soorten) en de top (KIK6, 4 soorten) van het oostelijk geluidstalud, evenals een onbegroeide locatie op grind (KIK4, 4 
soorten).  

 

44..99..33  SSOOOORRTTBBEESSPPRREEKKIINNGGEENN  

Bedreigd 

Harpalus griseus is een soort van droge schrale graslanden die bedreigd is wegens een zeer sterke achteruitgang (24 
UTM-hokken voor 1950, slechts 5 tussen 1950 en 1995). De soort heeft een goed vliegvermogen (Desender et al., 
1995). 
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Kadertekst: recente bevindingen omtrent Harpalus griseus in Nederland (naar Noordijk et al., 2008) 

De loopkever Harpalus griseus staat bekend als zeldzaam in Nederland. Recentelijk zijn er echter relatief veel 
waarnemingen gedaan met behulp van bodemvallen, maar ook met zogenaamde raamvallen en op licht. Naast 
waarnemingen van heide- en stuifzandgebieden op de Veluwe, is de soort ook opvallend vaak waargenomen in enkele 
agrarische en ruderale gebieden rond Wageningen. Door de vele waarnemingen in ruderale biotopen, vermoeden de 
auteurs dat H. griseus veel algemener in Nederland is dan tot nu toe gepubliceerd. De precieze trend valt moeilijk te 
bepalen omdat vroeger andere vangstmethodes gebruikt werden. 

Harpalus griseus is in elk geval een goede vlieger. Ook nog niet uitgeharde exemplaren zijn vliegend aangetroffen. 
Individuen van deze loopkever vliegen vaak tegelijkertijd, vooral of uitsluitend tijdens warme avonden en nachten. 

Recent zijn ook in Vlaanderen vrij veel nieuwe waarnemingen bekend, vooral van vliegende dieren die ‘s nachts 
gevangen zijn bij lampen tijdens onderzoek naar nachtvlinders (med. Maarten Jacobs).  

Op het ecoduct Kikbeek vingen we 2 mannetjes en 2 vrouwtjes Harpalus griseus, in juli en augustus 2007, op 4 
verschillende locaties. Misschien wordt de soort er aangetrokken door de verlichting van de E314. 

Kwetsbaar 

Calathus cinctus is een droogteminnende soort die voornamelijk leeft op droge, schrale graslanden met korstmossen 
(Desender et al., 1995). Op de Mechelse Heide is ze enkel op een grote droog-zandige plagplaats gevonden (20 ex.) en 
niet in droge heide zelf. Nadien (2003) is ze ook in de aanpalende zandgroeve (LBU) ten noordwesten van de Mechelse 
heide gevonden. Uit beide waarnemingen kan men de zeer duidelijke voorkeur voor open, vegetatie-arme locaties 
binnen droge heide afleiden (Lambrechts et al., 2000b).  

De soort wordt nog maar vrij recent van Calathus melanocephalus onderscheiden. Ze heeft een meer zuidelijke 
verspreiding dan deze (Turin, 2000). Ze zou ook meer aangepast zijn aan tijdelijke biotopen en wordt in Nederland vooral 
in weinig bemeste, zandige cultuurterreinen met spaarzame vegetatie gevonden, evenals in duinen en droge, schrale 
graslanden.   

Van Calathus cinctus zijn in totaal 10 exemplaren (6 mannetjes, 4 vrouwtjes) gevangen op het ecoduct Kikbeek, 
verspreid over 7 van de 8 met bodemvallen onderzochte locaties.  

Harpalus smaragdinus komt voor op droge schrale graslanden op zandgrond met zeer open vegetatie, afgewisseld met 
gefixeerd zand (Desender et al., 1995). Turin (2000) voegt hier zandafgravingen en extensieve akkers aan toe. Op de 
Mechelse Heide kwam de voorkeur voor vegetatie-arme locaties sterk naar voren: de meeste dieren (64 ex.) zijn 
aangetroffen op de grote plagplaats (Lambrechts et al., 2000b). Van deze soort zijn werkelijk uitzonderlijke aantallen 
aangetroffen in de aanpalende LBU-groeve, op 2 maand tijd in de (uitzonderlijk warme) zomer van 2003. Het ging om in 
totaal 634 ex. (278 wijfjes / 356 mannetjes), met de hoogste aantallen op een kale zandige oever van de plas.  

De soort is vermoedelijk vrij mobiel (macropteer en functionele vliegspieren). De dieren kunnen meerdere jaren oud 
worden en meermaals reproduceren (Desender et al., 1995).  

Er zijn 8 exemplaren (6 mannetjes en 2 vrouwtjes) Harpalus smaragdinus gevangen op het ecoduct Kikbeek, waarvan de 
meeste op de grazige locatie (KIK6: top van oostelijke geluidswal).  

Zeldzaam 

Harpalus rufipalpis is in Vlaanderen na 1950 in minder 5X5 km-hokken (17) aangetroffen dan voor 1950 (21). In de 
droge-heidestudie was het nochtans de talrijkste Rode-lijstsoort uitgezonderd de 'achteruitgaande' Poecilus lepidus. De 
soort is bijna op alle onderzochte locaties gevonden, maar met een duidelijke voorkeur voor zeer open plaatsen 
(buntgrasvegetatie; intensief begraasde, korte vegetatie) of hogere vegetaties met heel wat open plekken (Lambrechts et 
al., 2000b). In de wegbermen van de E314 zijn nog meer dieren gevangen, met hoge aantallen in 5 droge, schrale 
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graslanden en lage aantallen (1-5 ex.) in vele andere bermen tussen Zonhoven en Maasmechelen (Lambrechts et al., 
2000a).  

Er zijn 14 exemplaren Harpalus rufipalpis gevangen op het ecoduct Kikbeek. De hoogste aantallen zaten op (KIK6; 5 ex) 
en aan de voet van (KIK5; 6 ex) het oostelijk geluidstalud.  

Achteruitgaand 

De Groene zandloopkever (Cicindela campestris) is binnen droge heide het talrijkst in lage heidevegetaties, maar kan 
ook gezien worden op kleine open plaatsen te midden van een hoge, dichte struikheidevegetatie (Lambrechts et al., 
2000b). In Haspengouw koloniseert de soort vooral stenige plaatsen. Het is een soort die zich snel kan verspreiden en 
zich goed kan handhaven in dynamische milieus. Daar kunnen hoge dichtheden gehaald worden. 

Het is ook in Nederland de meest eurytope zandloopkeversoort die in hoogveen, natte en droge heide en op paden in 
lichte bossen voorkomt (Turin, 2000). Het belang van open plekken voor deze zeer mooie kever is duidelijk. 

De Groene zandloopkever is 6 keer in lage aantallen (1 – 3 ex) waargenomen op het ecoduct, telkens nabij de grote 
waterplas. De waarnemingen situeren zich in de maanden oktober 2006 en april – mei – juni 2007. De soort is niet 
gevangen met bodemvallen.  

De Bronzen zandloopkever (Cicindela hybrida) is meer gebonden aan open, zandige plaatsen. Dat komt in 
heidegebieden sterk tot uiting, doordat de soort beperkt is tot plekken met los zand (plagplaatsen, paadjes, stuifzand). 
De enige waarneming in voorliggende studie situeert zich op een kaal zandig plekje ten noorden van het ecoduct.  

Cicindela-soorten hebben een goed vliegvermogen en koloniseren snel geschikte gebieden binnen een zekere afstand 
van een bronpopulatie.  

Het is opmerkelijk dat de aantallen van beide zandloopkevers vele malen hoger lagen op het ecoduct ‘De Warande’ in 
Meerdaalwoud. Immers, in de omliggende leemregio zijn beide soorten uitermate zeldzaam. De snelle kolonisatie aldaar 
was wel te verklaren door populaties in een nabijgelegen zandgroeve in Meerdaalwoud. C. hybrida zat uitsluitend op het 
zandbed en ruiterpad op ecoduct ‘De Warande’, omdat dat de enige zandige plekjes waren. C. campestris komt er ook 
talrijk in het schrale grasland op het ecoduct voor. 

Het is vooral de vraag waarom er zo weinig zandloopkevers op het ecoduct Kikbeek voorkomen.  

• Zijn de omstandigheden (kaal of weinig begroeid grind) te extreem ?  

• Kunnen de larven hun typische vangkuilen niet uitgraven in het hard aangereden grind of verdrinken ze wegens 
de frequent en sterk wisselende waterstand? 

Poecilus (Pterostichus) lepidus is in België en omliggende gebieden in aantal achteruitgegaan, samen met zijn 
leefgebied, heide.  

Kadertekst: ecologie en voorkomen P. lepidus in de omgeving van het ecoduct  

Het is een kenmerkende soort van open, zonnige zand- of veenbodem met een mozaïekvegetatie (vb. 
buntgrasvegetaties). Soms aan te treffen op vochtige tot vrij natte plaatsen zoals rivieroevers, waardoor men vermoedt 
dat instraling van de zon een belangrijker factor is dan bodemvochtigheid (Turin, 2000). Dit gegeven is bevestigd in 
vochtige heide op de Mechelse Heide: hoge aantallen (125 ex.) op een plagplaats (vochtig tot nat, maar open). De soort 
mijdt binnen natte heide duidelijk plaatsen die nat én beschaduwd zijn door hoge vegetatie (Lambrechts, 2002). In 
onderzoek in droge heide was het de tweede talrijkste soort, met hoge aantallen in een intensief begraasde heide (dus 
met zeer korte vegetatie) en enkel ontbrekend in dichte heide met dikke moslaag (Lambrechts et al., 2000b). In de aan 
de Mechelse heide aanpalende LBU-zandgroeve was P. lepidus eveneens de tweede talrijkste soort (hoogste aantallen 
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in dwerghavervegetaties). Ook op het mijnterrein van Eisden is het de tweede talrijkst gevangen soort, met hoge 
aantallen in een schraal (stenig) grasland op de top van een terril (Lambrechts et al., 2004).  

Desender (1986) vond 16 gevleugelde exemplaren P.lepidus op 1365 onderzochte exemplaren. De vleugels van de 
macroptere vorm zouden niet optimaal ontwikkeld zijn en er zijn geen vliegwaarnemingen bekend. Uitgebreid onderzoek 
in Nederland toonde aan dat de rijbanen van een snelweg een absolute barrière waren voor deze soort (Vermeulen cit. in 
Turin, 2000).  

Op het ecoduct Kikbeek zijn maar 2 exemplaren gevangen, ten noorden van de waterplas (KIK8).  

Momenteel niet-bedreigde soorten 

We bespreken enkele loopkeversoorten die niet op de Rode lijst staan, maar óf een specifieke habitatvoorkeur hebben of 
relevant zijn voor ontsnippering. 

Abax ater (=Abax parallelepipedus) is een eurytope bossoort, met hoogste dichtheden in matig vochtige bossen, 
minder in vochtige tot natte bossen. Daarbuiten kan men de soort in diverse beschaduwde terreintypes zoals heide en 
grasland tegenkomen, soms als zwerver vanuit bossen waar de reproductie plaatsvindt. De soort is brachypteer, maar 
kan goed lopen. Ze is vermoedelijk gevoelig voor versnippering van bossen, tenzij deze door hagen of houtkanten 
verbonden zijn (Turin, 2000).  

Van deze belangrijke soort zijn niet minder dan 25 dieren op het ecoduct vastgesteld, verspreid over alle locaties behalve 
de oostzijde van de takkenril (KIK2). De hoogste aantallen situeren zich het kortst bij de bosrand, namelijk in KIK8 (11 
ex).  

Carabus problematicus, de Gekorrelde schallebijter, is een vrij eurytope soort die in Nederland in een groot aantal 
bostypes voorkomt en op heide. Uit onderzoek bleek dat de ‘heidepopulaties’ ‘gevoed’ zouden worden vanuit de bossen. 
Desalniettemin kon deze goede loper in grote heidegebieden tot op 3 km van bos worden aangetroffen. Naarmate men 
in NW-Europa verder naar het noorden gaat, komt de soort steeds meer in heiden voor en minder in bossen (open 
naaldbos) (Turin, 2000). 

Er zijn 24 exemplaren C. problematicus op het ecoduct Kikbeek gevangen, verspreid over 5 locaties. De hoogste 
aantallen situeren zich het kortst bij de bosrand, namelijk in KIK8 (16 ex), gevolgd door de top van de geluidwal (KIK6, 5 
ex).  

Amara fulva is zeer droogteminnend en in open terreinen in droog, los en bijna onbegroeid zand met soms enige 
bijmenging van grind en klei te vinden. Nooit op plaatsen met gesloten vegetatie. In Nederland komen vangsten uit 
duinen, zandige cultuurgronden en buntgrasvegetaties, evenals van drooggevallen gronden en oevers. Men treft ze ook 
op zeer kleine zandige terreinen (zanddepots, bouwterreinen) in uitgestrekte kleigebieden aan en de soort koloniseerde 
al vroeg de Ijselmeerpolders. Hieruit wordt afgeleid dat ze over zeer goede dispersiecapaciteiten beschikt (Turin, 2000).  

A. fulva is de derde talrijkst gevangen soort op het ecoduct Kikbeek (39 ex), verspreid over 6 van de 8 locaties. Het 
leefgebied is hier conform de literatuurbevindingen. 

Nebria salina vertoonde in droge heide een uitgesproken voorkeur voor open, schaars begroeid terrein, met zeer hoge 
aantallen (242 ex.) op de grote plagplaats in de Mechelse Heide (Lambrechts et al., 2000b). Ook op het mijnterrein van 
Eisden zijn zeer hoge aantallen gevonden (Lambrechts et al., 2004).  

Het is de talrijkst gevangen soort op het ecoduct Kikbeek. Bijna de helft van de gevangen loopkevers (505 ex) behoorden 
tot deze soort. Twee kale grindplekken leverde de meeste dieren op (KIK4 en KIK7), hoewel KIK7 vlakbij de takkenril ligt.  

Pterostichus oblongopunctatus is een bossoort met een slechte dispersiecapaciteit, net als Abax ater , ten minste 
volgens Turin & den Boer (1988). Nochtans is het een macroptere soort, maar de vliegspieren en de vleugels blijken 
meestal gereduceerd. Er zijn anderzijds wel enkele vliegwaarnemingen bekend en de soort bleek ook een nieuw 
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ingepolderd gebied in Nederland snel te koloniseren (Turin, 2000). Rikjan Vermeulen (pers. med.) ving de soort reeds 2 
maal in raamvallen en stelt vast dat de soort zeer snel nieuw aangelegde bossen koloniseert. De soort heeft volgens 
hem wel een goede dispersiecapaciteit.  

Er is 1 mannetje P. oblongopunctatus gevangen, op 12 juli 2007, op de locatie het kortst bij de bosrand, namelijk in KIK8. 

 

44..99..44  NNIIEETT  WWAAAARRGGEENNOOMMEENN  SSOOOORRTTEENN  

Bij eerder onderzoek in de omgeving van het ecoduct, in de bermen van de E314 in 1999, zijn 6 brachyptere 
loopkeversoorten gevonden. Het gaat om 4 bossoorten (Abax ater, Carabus problematicus, C. violaceus en Cychrus 
caraboides) en 2 droge-heidesoorten (Bembidion nigricorne en Calathus micropterus). Beide heidesoorten zijn 
opgenomen in de Rode Lijst. 

Wij vonden in 2007 (slechts) 2 van deze 6 soorten en hopen de overige bij toekomstig onderzoek in 2009 aan te treffen.  

Carabus violaceus, de Paarse loopkever, komt in Nederland zowel in bossen als vrij open terreinen voor: in Zuid-
Limburg op kalkgrasland en bosranden van het Eiken-Haagbeukenbos (hellingbossen) en op de Veluwe hoofdzakelijk in 
lichte bostypen (Turin, 2000). In Nederland is de soort vrij zeldzaam, maar in België komt ze nagenoeg over het hele 
land voor. De soort is door het brachyptere karakter zeer waarschijnlijk gevoelig voor isolatie en versnippering van het 
landschap (Turin, 2000).  

44..99..55  SSAAMMEENNVVAATTTTIINNGG  EENN  BBEESSLLUUIITTEENN  

Het onderzoek naar loopkevers in de periode begin april 2007 – eind januari 2008, met behulp van 8 bodemvallen 
centraal op het ecoduct, leverde 39 loopkeversoorten op. Daarnaast zijn 2 soorten zandloopkevers op terrein 
waargenomen. Er zijn 8 Rode-lijstsoorten gevonden, waarvan de meeste over zeer goede verbreidingscapaciteiten 
beschikken (macropteer en veel vliegwaarnemingen bekend).  

Er zijn maar 2 strikt brachyptere soorten loopkevers op het ecoduct gevangen (Abax ater en Carabus problematicus). 
Dat zijn 2 soorten waarvoor het ecoduct momenteel een cruciale rol speelt naar ontsnippering: zonder ecoduct komen ze 
niet uit zichzelf aan de andere zijde van de snelweg. Beide zijn vrij grote bossoorten en staan bekend als goede lopers. 
Ze zijn in aanzienlijke, vergelijkbare aantallen gevangen (25 resp. 24 ex), maar duidelijk het meest op de locatie kortst bij 
de (noordoostelijke) bosrand. 

Daarnaast zijn er nog enkele soorten, vooral Pterostichus oblongopunctatus en Poecilus lepidus, waarvan wordt 
aangenomen dat ze versnipperingsgevoelig zijn. 

In de voorstudie (Lambrechts et al., 2004) zijn alle Carabus-soorten als doelsoorten vooropgesteld voor het ecoduct, 
omdat dit brachyptere soorten zijn. Het zijn grote, mooie en bij wet beschermde soorten. Minstens 6 Carabus-soorten 
komen voor binnen een straal van 2 km van het ecoduct.  

De takkenril op het ecoduct Kikbeek lijkt geen bijzondere betekenis te hebben als verbindingselement voor loopkevers, 
noch als we focussen op de bossoorten noch als de aantallen individuen of soorten beschouwd worden. Ter vergelijking: 
de stobbenwal op ecoduct ‘De Warande’ in Meerdaalwoud was wél belangrijk als ‘geleidend element’ voor 
bosbewonende loopkevers. 
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4.10 MIEREN 

44..1100..11  IINNLLEEIIDDIINNGG  

Bij de mieren zijn wijfjes (gynes) en mannetjes (ma) gevleugeld en na de korte voortplantingsperiode zoekt het wijfje 
(‘koningin’) een plekje om een nieuw nest te starten. De vleugels worden afgeworpen (ogy = ongevleugelde gyne). De 
dieren kunnen in de vlucht barrières overvliegen en het ecoduct is voor (alle ?) soorten van deze diergroep niet strikt 
noodzakelijk in verband met ontsnippering. We bespreken enkel kort de waargenomen soorten.  

44..1100..22  RREESSUULLTTAATTEENN  

Mieren zijn onderzocht met behulp van bodemvallen. In onderstaande Tabel 4.10 wordt per locatie aangegeven welke 
mierensoorten gevangen zijn. Ook staat de Rode-lijststatus (volgens Dekoninck et al., 2003) vermeld. 

 

Er zijn 869 mieren gevangen op het ecoduct Kikbeek, verdeeld over 8 soorten. Het merendeel van de gevangen mieren 
zijn werksters (we) van de Zwartrugbosmier, wat tevens de enige Rode-lijstsoort is (‘kwetsbaar’). In het NPHK zijn 34 
mierensoorten bekend (Lambrechts & Vankerkhoven, 2006). 

De Zwartrugbosmier (Formica pratensis) is een thermofiele soort die zich vestigt langs bosranden en boomgroepjes. Ze 
is in Vlaanderen slechts bekend van de Limburgse en Antwerpse heidegebieden, van de Tiendeberg te Kanne en een 
spoorwegberm in Tienen (Dekoninck et al., 2003). Volgens Mabelis (1986) zou het minstens 10 jaar duren eer deze 
mierensoort zich vestigt in nieuw ontstaan terrein. Het is wel bekend dat de werksters tot op aanzienlijke afstand van het 
nest foerageren. 

De Zwartrugbosmier is in heide de meest voorkomende soort van de drie soorten ‘Rode bosmieren’ in Vlaanderen. ‘Rode 
bosmieren’ hebben een zeer grote ecologische betekenis. Een Rode-bosmiernest vormt een ecosysteem op zich (met 
veel gastsoorten uit diverse diergroepen). 

Het ecoduct Kikbeek wordt intensief bezocht door (foeragerende) werksters van de Zwartrugbosmier. De dieren zijn 
aangetroffen van april tot half oktober. Ze zijn op alle bodemval-locaties gevonden, met de hoogste aantallen op 
onbegroeide, kale bodem (KIK3, 250 ex) en aan de voet van het oostelijk talud (KIK5, 237 ex). Eenmaal is een 
ongevleugeld wijfje gevangen. 

Ook onder 2 slangenplaten zaten geregeld flinke aantallen bosmieren. Deze slangenplaten lagen langs de takkenril, 
vlakbij de bosrand ten zuid(oost)en van het ecoduct. 

Latijnse naam Nederlandse naam kaste 
Rode 
lijst KIK1 KIK2 KIK3 KIK4 KIK5 KIK6 KIK7 KIK8 Totaal

Formica pratensis Zwartrugbosmier ogy                 1 1 
   we K 85 33 250 38 237 84 16 46 789 
Lasius fuliginosus Glanzende houtmier ogy           1 3     4 
Lasius platythorax Humusmier we   2   1 1       3 7 
Lasius umbratus Schaduwmier ogy   13 1 3   16 2 2 4 41 
Myrmica rubra Gewone steekmier we             1     1 
Myrmica ruginodis Bossteekmier we               1   1 
Stenamma debile Gewone drentelmier ma   1               1 
Tetramorium caespitum Zwarte zaadmier we     1 1   21   1   24 
                          
Aantal individuen       101 35 255 39 275 90 20 54 869 
Aantal soorten     1 4 3 4 2 4 4 4 3 8 
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Zowel ten noorden als ten zuiden van het ecoduct zijn nesten van ‘Rode bosmier’ (wellicht Zwartrugbosmier) in de 
bosrand gevonden.  

 

4.11 LIBELLEN (ODONATA) 

Libellen zijn als gevleugelde dieren niet gebonden aan ecoducten om snelwegen te passeren.  

Toch is het opmerkelijk dat we niet minder dan 21 soorten waarnamen tijdens het onderzoek op het ecoduct, waarvan 20 
soorten aan de grote waterplas op het ecoduct. Alle 105 libellenwaarnemingen staan in Tabel 4f in bijlage. 

Het gaat om volgende soorten: 

• Waterjuffers: Bruine winterjuffer, Gewone en Zwervende pantserjuffer, Watersnuffel, Azuurwaterjuffer, Kleine en 
Grote roodoogjuffer, Koraaljuffer, Vuurjuffer, Lantaarntje, Tengere grasjuffer; 

• ‘Echte libellen’: Smaragdlibel, Grote keizerlibel, Beekoeverlibel, Gewone oeverlibel, Vuurlibel, Platbuik, Viervlek, 
Zwervende, Bloedrode en Bruinrode heidelibel,  

De Vuurlibel is de enige van deze 21 libellen die niet aan de waterplas zelf is opgemerkt. De Houtpantserjuffer is enkel in 
de directe omgeving (net ten zuiden) van het ecoduct gezien en wordt niet beschouwd in deze opsomming.  

Al de genoemde soorten worden in de recente Rode lijst (De Knijf et al., 2006) als ‘momenteel niet bedreigd’ beschouwd, 
behalve: 

• Kwetsbaar: Beekoeverlibel; 

• Zeldzaam: Koraaljuffer; 

 

De waterplas heeft een grote aantrekkingskracht op libellen wegens: 

• Helder, voedselarm water, met waterplanten; 

• Veel ondiepe zones die snel opwarmen (grindbodem, onbeschaduwd); 

• Uitgebreide oevervegetatie van Pitrus: belangrijk voor ei-afzet bepaalde soorten ! 

Voorts is het natuurlijk zo dat het ecoduct zich tenmidden van enkele van de beste libellengebieden van België situeert 
(Lambrechts & De Knijf, 2006; De Knijf et al., 2006). 

Van volgende 12 soorten is voortplanting vastgesteld: Azuurwaterjuffer, Bruine winterjuffer, Bruinrode heidelibel, Gewone 
oeverlibel, Grote keizerlibel, Koraaljuffer, Lantaarntje, Platbuik, Viervlek, Watersnuffel, Zwervende heidelibel en 
Zwervende pantserjuffer. Van 2 extra soorten, Tengere grasjuffer en Smaragdlibel, kan dit vermoed worden op basis van 
de frequente waarnemingen. 

We overlopen enkele opvallende vaststellingen: 

De Bruine winterjuffer was in het voorjaar 2007 bij elk terreinbezoek aanwezig aan de waterplas op het ecoduct, met een 
maximum van 2 copulae (parende ex.) en 4 exemplaren op 3 mei. Op 14 augustus is daar een pas uitgeslopen 
exemplaar opgemerkt (‘teneral’). In september en oktober is de soort, die als enige inheemse libel als adult overwintert, 
nog herhaaldelijk gezien in de droge heide en aan warme bosranden ten zuiden van het ecoduct.  
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De waarneming van een mannetje Grote roodoogjuffer op 24 mei 2007 aan de waterplas op het ecoduct is een indicatie 
voor de goede kolonisatiecapaciteiten van deze soort. Hetzelfde geldt voor de Kleine roodoogjuffer, waarvan op 14 
augustus 2 mannetjes present waren.  

De Koraaljuffer is plaatselijk aan een sterke opmars bezig in Vlaanderen, waarbij tal van gebieden die ver buiten het 
gekende verspreidingsgebieden liggen, gekoloniseerd worden. Op 14 augustus 2007 namen we een mannetje en 2 
copulae waar, evenals ei-afzet in de pitrusvegetatie aan de oostrand van de waterplas op het ecoduct.  

Van de Smaragdlibel waren in mei en begin juni 2007 bij elk terreinbezoek 1 tot 2 territoriale mannetjes aanwezig aan de 
waterplas.  

Als echte pioniersoort ontbrak ook de Tengere grasjuffer niet. In de periode begin mei – half augustus 2007 is de soort 
geregeld gezien aan de waterplas.  

De talrijkste soort aan de waterplas op het ecoduct was de Watersnuffel, met op 14 augustus 2007 naar schatting een 50 
tal mannetjes.  

De warme aprilmaand in 2007 zorgde in heel vlaanderen voor een opmerkelijk aantal Zwervende heidelibellen. Op 24 
mei vlogen boven de waterplas op het ecoduct een tiental mannetjes en een copula. Tevens noteerden we die dag en op 
7 juni ei-afzet. In augustus en september namen we talrijke tenerale (pas uitgeslopen) dieren waar.  

Een intensiever onderzoek (meer onderzoeksdagen) had zeker nog extra soorten aan het licht gebracht, zoals de in de 
omgeving zeer algemene Zwarte heidelibel en de in heel Vlaanderen zeer algemene Blauwe glazenmaker en 
Paardenbijter. Daarnaast zijn nog tal van zeldzaamheden te verwachten die in de directe omgeving voorkomen, zoals 
Tengere pantserjuffer, Tangpantserjuffer, witsnuitlibellen, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Beekoeverlibel is 4 keer waargenomen in augustus 2007, 2 keer op het ecoduct en 2 keer in de directe omgeving ten 
zuiden van het ecoduct. 
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4.12 DAGVLINDERS 

We namen 7 dagvlindersoorten waar op het ecoduct in 2007. Het gaat om soorten die vooral voorkomen in: 

• Grasland: Hooibeestje, Icarusblauwtje en Kleine vuurvlinder 

• Heide: Heivlinder; 

• Allerlei biotooptypes (Eurytope soorten): Groot koolwitje, Dagpauwoog en de trekvlinder Atalanta; 

De laatste categorie betrof eenmalige waarnemingen van toevallige passanten. De 4 andere soorten zijn wel relevant 
omdat het ecoduct in min of meerdere mate voldoet aan hun leefgebied en ze zich er mogelijk voortplanten.  

Het Hooibeestje is eenmalig waargenomen op de hoge, grazige taluds en het Icarusblauwtje op een enkel exemplaar 
van zijn waardplant (rolklaver) aan de noordzijde van het ecoduct.   

Heivlinder is op drie data waargenomen op het ecoduct: 14 augustus en 3 en 4 september. Op laatstgenoemde datum 
waren er zelfs 2 dieren present. De Heivlinder hield zich meestal op aan het schraal begroeid, westelijk geluidstalud.  

Ook de Kleine vuurvlinder is op 3 data gezien en zijn waardplant (Schapenzuring) is volop aanwezig. 

 

4.13 OVERIGE ONGEWERVELDEN 

Veldwaarnemingen van diverse omgewervelden uit verschillende diergroepen op het ecoduct of in de directe omgeving 
zijn opgenomen in Tabel 4f (veldwaarnemingen) en Tabel 4j (bijvangsten bodemvallen) in bijlage. 

De vangst van een larve van Mierenleeuw op de nauwelijks begroeide grindbodem (KIK3) centraal op het ecoduct is 
opmerkelijk. Ook Bleke kakkerlak is verre van algemeen op Vlaams niveau. 

We namen 4 soorten lieveheersbeesten waar. Volgens de recente atlas (Adriaes & Maes, 2004) zijn deze in Vlaanderen: 

 Zeer algemeen: 7-stippelig lieveheersbeest (Coccinella 7-punctata); 
 Algemeen: Aziatisch lieveheersbeest (Harmonia axyridis); 
 Vrij algemeen: 5-stippelig lieveheersbeest (Coccinella 5-punctata) en Ruigtelieveheersbeestje 

(Hippodamia variegata); 
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4.14 RECREATIE 

In tegenstelling tot het monitoringsonderzoek op het ecoduct ‘De Warande’ in Meerdaalwoud is er in dit project geen 
monitoring van het gebruik door recreanten voorzien. Het gebruik van het ecoduct Kikbeek door recreanten is wel 
mogelijk, maar wordt niet gepromoot. 

Toch zijn er geregeld passages door recreanten geregistreerd. De video maakte 20 opnames: 

• Wandelaars: 9 waarnemingen 

• Wandelaars met hond aangelijnd: 4 waarnemingen 

• Honden vrij rondlopend: 3 waarnemingen 

• Mountainbikers: 4 waarnemingen 

Dat is natuurlijk een minimumaantal, gezien de beelden van overdag slechts deels bekeken zijn. 

Het gaat op basis van visuele waarnemingen zeker niet om grote aantallen: 

• Tijdens de vele uren veldwerk door Jorg Lambrechts op het ecoduct is er nooit een passage over het ecoduct 
genoteerd van een recreant. Wel passeerden er tweemaal recreanten langs de zuidzijde. Tijdens het veldwerk 
door Jos Gorssen is op 1 mei 2007 het doel van het onderzoek toegelicht aan een recreant met 2 niet-
aangelijnde honden (noordzijde). 

• Op 27 en 28 april 2007 was Rollin Verlinde van ’s morgens tot ’s avonds aanwezig voor de video-opstelling en 
hij heeft geen recreanten waargenomen. 

 

De datalogger gegevens (zie § 5.4) indiceren ook dat er geen zeer intensieve passage van recreantenis. De dagen dat 
we onderzoek uitvoerden op het ecoduct zijn de topdagen wat betreft aantal pulsen die de datalogger kreeg te 
verwerken. Als er groepen zouden passeren op het ecoduct, zou dit zeker ook piekdagen tot resultaat hebben; 
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55  OOVVEERRZZIICCHHTT  MMEETTHHOODDIIEEKKEENN  
Per methodiek geven we aan hoeveel gegevens er verzameld zijn en waarin het belang van de betreffende methode 
schuilt.  

5.1 ZANDBED 

Het zandbed is een methode waarmee je met relatief weinig inspanning een goed beeld hebt van alle grote zoogdieren 
die passeren. Het is de beste methode om het grote publiek te tonen wat er passeert aan soorten die hen interesseert. 

We verzamelden 136 gegevens tijdens de 11 intensieve meetperiodes in onderzoeksperiode T1 (in 2007). Daarnaast 
verzamelden we nog 33 gegevens op het zandbed buiten dit gestandaardiseerde onderzoek. 

We deelden het zandbed op in 4 secties om ruwweg te situeren waar de sporen zich bevonden.  

 

5.2 INKTBAKKEN 

Op 5 plaatsen centraal op het ecoduct Kikbeek is een houten bak geplaatst, met daarin centraal een bakje met een 
inktkussen erin, aan weerszijden geflankeerd door een wit blad papier. Tijdens elke intensieve meetperiode werd hier 
sporenonderzoek verricht. Deze methode leverde 78 gegevens op: 74 sporen van ‘muizen’, 3 van Egel en 1 van 
kikker/pad.  

Een minpunt is de beperkte mate waarin de sporen tot op soortniveau herkenbaar zijn. Anderzijds geeft deze methodiek 
wel een duidelijke indicatie van de mate waarin kleine zoogdieren voorkomen op het ecoduct. 

Een ander minpunt is de verstoring, wellicht door (Bos)muizen en Egel. Keer op keer werden de zeemvellen aangevreten 
door de muizen. Daardoor zijn er weinig duidelijke sporen bekomen. Om die reden zijn de bakjes met de inktkussens 
telkens weggenomen na een intensieve meetperiode. Bij het onderzoek op het ecoduct ‘De Warande’ werden er ook 
papieren gelegd tijdens de langere periodes tussen 2 intensieve meetperiodes, hoewel slakkenvraat daar een zeer lastig 
probleem was, dat op het ecoduct Kikbeek niet optrad.  

Deze verstoring geeft wel aan dat er veel activiteit van muizen is en dat is tenslotte wat we willen weten. Op het ecoduct 
‘De Warande’ was er geen of nauwelijks interesse van muizen voor de inktkussens. Dat is toch wel een opmerkelijk 
verschil, wat wellicht te wijten is aan het veel lagere voedselaanbod voor muizen op het nauwelijks begroeide ecoduct 
Kikbeek. Ook de omgeving, meer bepaald de voedselarme heidegebieden, heeft de muizen minder te bieden dan de 
rijkere bossen in Meerdaalwoud, die daar bovendien tot vlak tegen het ecoduct ‘De Warande’ reiken. 

Het zou wel nuttig zijn om bij toekomstige monitoring van ontsnipperingsobjecten ook life trap onderzoek uit te voeren, 
om de soorten en de aantallen (dieren merken) te bepalen. 

5.3 VIDEO 

 

55..33..11  RREESSUULLTTAATTEENN  

De video-opstelling is actief geweest van 29 april 2007 tot 21 januari 2008, bijna 9 maanden. Wegens technische 
problemen zijn er geen beelden van de periodes 24/5 tot 8/6, van 8/7 tot 11/7 en van 25/09 tot 25/10. De video heeft dus 
van een periode van 7 maanden opnames gemaakt. 

Er zijn in totaal 213 ‘waarnemingen’ geregistreerd, dieren én recreanten. Onderstaande tabel toont om welke soorten het 
gaat en hoeveel opnames er gemaakt zijn. 
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Tabel 5.3:  

Groep Soort Aantal opnames 
Zoogdieren – ‘wild’ Everzwijn 43 
 Ree 9 
 Vos 51 
 Marter 1 
 Haas 48 
 Haas / Konijn 4 
Zoogdieren – ‘verwilderd’ Huiskat 1 
Zoogdieren – ‘tam’ Fjord-paard (grote grazer van Kikbeekbron) 2 
 Hond (niet aangelijnd) 6 
Recreant fietsers en moutainbikers 5 
 Jogger 1 
 Wandelaar (al dan niet met hond erbij) 19 
Vogels Blauwe reiger 8 
 Buizerd 4 
 Grote gele kwikstaart 2 
 Huisduif 1 
 Pimpelmees 1 
 Wilde eend 7 
Amfibieën Rugstreeppad 1 

Al deze passages zijn geknipt en opgeslagen.  

De video-opnames van zoogdieren zijn uiteraard het meest relevant. Vos (51 passages), Haas (minstens 48 passages) 
en Everzwijn (43 passages) zijn de meest frequent waargenomen soorten. We beschikken over tientallen prachtige 
opnames van deze dieren. 

Opmerkelijk zijn de weinige Reeën die zich door de video lieten verschalken, dit ondanks de zeer pertinente en continue 
aanwezigheid van deze soort net ten noorden en ten zuiden van het ecoduct. 

Spijtig genoeg is er maar 1 marterachtige ‘betrapt’. Deze dieren verkiezen wellicht echt de beschutting van de takkenril 
en veel liever de droge westelijke zijde ervan, die buiten het veld van de camera valt.  

De waarnemingen van vogels zijn weinig relevant naar ontsnippering toe, maar tonen wel aan hoe frequent de waterplas 
’ s nachts en in de ochtend bezocht wordt door Blauwe reiger en Wilde eend.  

De zuidelijke camera, die om technische redenen enkel beelden van overdag opleverde, is verantwoordelijk voor 22 
beelden, de noordelijke camera voor de overige 191 beelden. 

 

 

55..33..22  GGEEDDEETTAAIILLLLEEEERRDDEE  BBEESSCCHHRRIIJJVVIINNGG  EERRVVAARRIINNGGEENN  VVIIDDEEOO--OOPPVVOOLLGGIINNGG  

Met onderstaande tekst willen we een impressie geven van het tijdsrovend karakter van de videobeelden tot de moment 
dat alle instellingen op punt staan. Het is steeds opnieuw proberen en aanpassen… 
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5.3.2.1 PERIODE 28 APRIL /EIND MEI 2007 

De camera is ingesteld in time lapse, waardoor de camera heel de periode aan één stuk door beelden opneemt aan een 
laag tempo (1 beeld / seconde). Als er een dier geregistreerd wordt via ‘bewegingsdetectie’, gaat de camera in alarm en 
schakelt over op real time (ca. 25 beelden / seconde).  

Deze instelling hadden we voorzien om te kijken of de camera wel bij elke passage in alarm gaat. Maar een groot nadeel 
is dat het bekijken van de beelden zeer veel tijd in beslag nam (ca. 3 dagen voor hele periode). Omdat er overdag geen 
dieren bleken te passeren, zijn we na 5 dagen overgeschakeld op het bekijken van de beelden van ’s ochtends en ’s 
avonds, ongeveer vanaf 4.30 u. tot 8 u. en van 21 u. tot 24 u. Dieren zijn immers vaak actief in de schemering.  

Tijdens perioden van veel regen, vb. de regenachtige periode tussen 11/5 en 20/5, zijn er bijna geen dieren die het 
ecoduct oversteken. Vanaf  24/5 tot 8/6 zijn er geen beelden omdat de cassette reeds vol was. Dat is dus een tweede 
belangrijk nadeel van het continu opnemen in time lapse. 

5.3.2.2 PERIODE 8/6 TOT 11/7 

De instelling van de video is veranderd zodat de camera alleen nog opneemt bij alarmen (bewegingen via motion 
detection door de camera zelf). Dat bespaart enerzijds veel tijd, maar anderzijds noteerden we opmerkelijk veel valse 
alarmen, onder andere bij:  

• het doorbreken van de zon door de wolken (licht-schaduw effect) 

• hevige regen 

• wind door beweging van takken in takkenril (die bij het volgend terreinbezoek weggeknipt zijn !) 

• door de aanwezigheid van nachtvlinders (aangetrokken door infrarood licht ?) 

• bij zonsopgang zijn er geen goede beelden wegens de reflectie van het zonlicht in de waterplas.   

Daardoor nam het bekijken van de beelden van deze periode toch meerdere werkdagen in beslag.  

Vanaf 8/7 tot 11/7 zijn er geen beelden omdat de cassette vol was. Van een groep Everzwijnen die overstaken in de 
nacht van 11/7 op 12/7 (geregistreerd via sporen) hebben we dus geen beelden. 

5.3.2.3 PERIODE 12/7 TOT 8/8 

Dezelfde opmerkingen zijn van toepassing als op de vorige periode.  

Het ecoduct heeft lange tijd onder water gestaan, na zware regenbuien (vanaf 21 juli). In deze periode van enkele weken 
regenachtig weer zijn er weinig dieren overgestoken. Vanaf deze periode stond het ecoduct bijna volledig onder water. 
Alleen Everzwijnen, Vossen en een enkele Haas maakten de oversteek bij deze hoge waterstand.  

De eerste duidelijke waarnemingen van Everzwijn dateren van deze periode.  

Vanaf 7/8 tot 8/8 zijn er geen beelden omdat de cassette vol was. Een Everzwijnengroep stak het ecoduct over net 
tussen het stoppen van de camera op 7/8 om ongeveer 22 u. en onze komst rond 10 u de volgende dag. 

5.3.2.4 PERIODE 8/8 TOT 3/9 

Tijdens deze periode (meer bepaald op 19/8) hebben we de ‘bewegingsdetectie’ instelling veranderd zodat de 
gevoeligheid van de camera verminderd is. Hierdoor worden er een heel groot deel van de valse alarmen vermeden. 
Vanaf 19/8 nam het veel minder tijd om de opnamen van een periode te bekijken.  

Het water op het ecoduct lijkt lichtjes te zakken naarmate het einde van augustus nadert.  
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5.3.2.5 PERIODE 3/9 TOT 25/9 

Het bekijken van de opnamen van deze periode heeft opmerkelijk minder lang geduurd (‘slechts’ enkele uren). Door de 
vermindering van de gevoeligheid van de camera zijn er weinig valse alarmen maar ook erg weinig opnames van dieren. 
Er is daarom het vermoeden dat er ook (heel wat ?) dieren door de bewegingssensor worden genegeerd. Er waren in elk 
geval enkele duidelijke sporen van mountainbikers en Ree nabij de camera, terwijl we daar geen beelden van vonden.  

De cassette was tijdens deze 3 weken maar voor 12 % volzet, wat duidelijk illustreert dat er veel minder beelden zijn 
opgenomen. 

5.3.2.6 PERIODE 25/9 TOT 15/10 

Beelden bekeken op 22 oktober. Geen beelden ‘s nachts. Dus geen opnames van dieren. Op 23 oktober ter plaatse 
geweest om probleem te zoeken. De IR lamp bleek gesprongen (heeft meer dan 4 maand permanent opgestaan) en is 
nadien snel vervangen.  

5.3.2.7 PERIODE 15/10 TOT 7/11 

Tot 25 oktober geen beelden wegens kapotte lamp. Nadien een periode met veel beelden. 

5.3.2.8 PERIODE  7/11 TOT 3/12  EN 3/ 12 TOT 22/01/2008 

Camera noord functioneert naar behoren en levert veel mooie beelden op.  

 

5.3.2.9 ALGEMEEN 

Al de bovenstaande tekst handelt over de noordelijke camera, die ‘breedbeeldopnames’ maakt en ons tientallen 
prachtige beelden heeft opgeleverd. De camera zuid, die op het klein zandbed gericht was, werkte via IR-stralen, maar 
heeft ons nauwelijks een beeld opgeleverd wegens problemen met de IR lamp. 

De opnamen van de camera zuid waren steeds zwart. Er waren heel wat alarmen, maar telkens was er niets te zien op 
het beeld. Hierdoor was de nacht een periode die lange tijd in beslag nam om te bekijken. Immers, de beelden van beide 
camera’s worden op dezelfde schijf opgenomen, waardoor we alles doorlopend moesten bekijken. Overdag werkte de 
camera zui naar behoren, maar passeerde er slechts zelden een dier en geen ‘doelsoorten’. 

Er was duidelijk ‘een probleem’ met de infraroodlamp aan het kleine zandbed, maar ondanks frequente pogingen om dit 
op te lossen (o.a. nieuwe IR-lamp installeren op 19/8  !) hebben we dit niet opgelost gekregen. 

 

55..33..33  BBEESSLLUUIITT  

Ondanks de moeilijke omstandigheden, hebben we het videosysteem vrij snel werkzaam gekregen.  

Het video-systeem is een zeer goed systeem voor continue monitoring van het ecoduct Kikbeek. Dit besluit is 
tegengesteld aan dat van het ecoduct De Warande in Meerdaalwoud. Hét essentiële verschil is de netstroom op het 
ecoduct Kikbeek, die er voor zorgt dat het hele videosysteem (‘server’, camera, lampen) functioneert. Zo is het mogelijk 
dat er continu een infrarood lamp bleef branden, essentieel voor de werking van camera noord.  

Verlinde et al. (2003) besloten na 2 jaar grondig onderzoek dat een videosysteem (gekoppeld aan IR-stralen) dé 
methode was om op een tijdsefficiënte wijze een ecotunnel  te monitoren. Ook daar was netstroom voorradig. 
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Al bij al dient gezegd dat het indrukwekkend is dat de video-opstelling ongeveer 7 maanden functioneerde ondanks de 
invloed van de weerselementen en dat er geen enkele vorm van vandalisme is vastgesteld op de periode van 9 
maanden (drie kwart van een jaar) dat de video aanwezig was. 

 

5.4 DATALOGGER 

De datalogger heeft continu gefunctioneerd tussen 8 juni 2007 en 22 november 2007. Om de 5 minuten wordt de som 
van het aantal ‘alarmen’ (registraties van het verbreken van de IR-straal) weggeschreven, zodat we over een dataset van 
48.000 gegevens (meetperiodes van 5 min) beschikken, waarbij per periode van 5 minuten het aantal ‘alarmen’ 
(passages + valse alarmen) bekend is. 

Tijdens 1.234 van de 48.000 ‘meetperiodes’ is er een alarm geregistreerd.  

Er is geen 1 op 1 relatie tussen het aantal alarmen (verstoringen van de IR-straal) en het aantal dieren dat passeert. Eén 
passerende Ree bijvoorbeeld veroorzaakt meerdere alarmen. Het aantal meetperiodes met 3 alarmen is het grootst (403 
gevallen), zoals geïllustreerd wordt door onderstaande grafiek. Op de Y-as worden het aantal meetperiodes uitgezet, de 
aantallen op de X-as geven een bepaald aantal alarmen weer. Het aantal meetperiodes met ‘enkelvoudige alarmen’ is 
met 347 ook aanzienlijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In bijlage vindt men grafieken die voor elke maand van de onderzoeksperiode het aantal alarmen gesommeerd per dag 
weergeven. 

We kunnen er van uitgaan dat overdag vooral recreanten passeren en ’s nachts dieren. Omdat we totaal geen idee 
hebben om welke dieren het gaat, of dat het zelfs dieren betreft, is deze informatiebron (de datalogger) van beperkt nut. 
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5.5 BODEMVALLEN 

Het bodemvalonderzoek levert een schat aan gegevens op: 

• Tabel 4 h: gebaseerd op determinatie van 1198 spinnen; 

• Tabel 4 i: gebaseerd op determinatie van 1084 loopkevers; 

• Tabel 4 j: bevat 95 gegevens, gebaseerd op determinaties van 235 dieren (vooral ongewervelden, ook enkele 
amfibieën). 

Het terreinwerk (de bodemvallen legen) is helemaal niet tijdsintensief, maar de verwerking (triage en determinatie) wel. 

De vele ongewervelden, vooral de spinnen en loopkevers die soortenrijke groepen zijn waarvan de ecologie goed 
bekend is, geven ons een heel compleet en divers beeld van hoe het ecoduct functioneert, zoals blijkt uit hoofdstukken 
4.8 en 4.9. Kortom, een onmisbare methodiek. Spijtig genoeg zijn de ongewervelden naar het grote publiek moeilijk 
bruikbaar als informatiebron en argumentatie ten voordele van het ecologisch belang van het ecoduct. 

5.6 MONITORINGSROUTES 

Het lopen van monitoringsroutes is weinig tijdsrovend, maar het levert vrij weinig gegevens op en weinig nieuws ten 
opzichte van de losse waarnemingen. Maar, doordat deze gegevens op gestandaardiseerde wijze verzameld zijn, zullen 
we de verschillende jaren (T1, T3 en T7) onderling goed kunnen vergelijken en zal deze methode aan het eind van de 3 
onderzoeksjaren wellicht zijn vruchten afwerpen. Het zal een goede afspiegeling zijn van de evolutie in de vegetatie.  

De doorgaans slechte weersomstandigheden in de zomer van 2007 strooiden roet in het eten bij het lopen van de routes. 

5.7 GERICHTE BEZOEKEN VOOR VLEERMUIZEN 

Vleermuizen zijn een zeer belangrijke diergroep, zowel omwille van hun juridische bescherming (alle inheemse soorten 
opgenomen in bijlage IV en/of bijlage II van Habitatrichtlijn) als omwille van hun gevoeligheid voor versnippering.  

Gerichte bezoeken door een specialist zijn onmisbaar om een idee te krijgen van het voorkomen van vleermuizen. Onder 
het desbetreffende hoofdstuk § 4.3.1.4 zijn tal van methologische suggesties gegeven waarnaar we verwijzen. 

 

5.8 SLANGENPLATEN 

Dit is een methodiek die tot doel heeft lastig waarneembare reptielen (Hazelworm, Gladde slang) op te sporen. We 
verzamelden 48 gegevens, vooral van amfibieën maar ook de aanwezigheid van Bosmuis kon zo worden bevestigd. 
Voorlopig leverde deze techniek hier nog geen waarnemingen van reptielen op. 

De techniek is zeker lonend in verhouding tot de tijdsbesteding en de beperkte financiële kost.  

 

5.9 LOSSE WAARNEMINGEN 

De tabel met losse waarnemingen (Tabel 4f) bevat niet minder dan 391 gegevens. Daarnaast zijn er nog 50 
waarnemingen van sporen buiten het zandbed in een aparte tabel gezet (Tabel 4c).  

Losse waarnemingen vormen een waardevolle aanvulling op de diverse gestandaardiseerde methodieken, om een 
completer beeld te krijgen van de fauna.  
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Het nadeel is dat deze gegevens niet op gestandaardiseerde wijze verzameld zijn en dat ze goed moeten beschreven 
worden, wil men ze jaren later nog gebruiken als belangrijke referentiegegevens voor een volgende monitoringsperiode.  

Het aantal losse waarnemingen is immers afhankelijk van de inventarisatie-inspanning die de waarnemer levert buiten de 
gestandaardiseerde methodes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luchtfoto Ecoduct Kikbeek op 15 oktober 2007, genomen vanuit het zuidwesten (Foto Erwin Christis). Voor de 
aandachtige waarnemer: Jorg Lambrechts en Wouter Mewis waren net op dat moment aan het inventariseren… 
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66  SSUUGGGGEESSTTIIEESS  NNAAAARR  IINNRRIICCHHTTIINNGG  EENN  BBEEHHEEEERR  
 

6.1 ECODUCT OF AQUADUCT ? 

De aanwezigheid van een waterplas heeft onmiskenbaar een grote positieve impact op: 

• Zoogdieren: aantrekkingskracht als drinkplaats in deze zeer droge omstandigheden; vooral Ree duidelijk; geen 
wroetsporen Everzwijn gevonden; 

• Amfibieën: minstens 7 soorten. De 2 meest bijzondere in heel grote resp. vrij grote aantallen (Rugstreeppad en 
Vinpootsalamander); 

• Libellen: voortplanting van minstens 12 soorten. 

 

Er zijn echter ook nadelen aan de grote natte zone, namelijk minder optimale omstandigheden voor:  

• kleine zoogdieren; 

• ongevleugelde, droogteminnende ongewervelden. 

 

Voor reptielen als Gladde slang en Levendbarende hagedis zijn de specialisten het erover eens dat de (huidige) natte 
omstandigheden geen bezwaar voor passage vormen (med. P. Engelen, K. Claus). Volgens P. Engelen heeft de 
waterplas meer positieve effecten op reptielen dan negatieve. Hij ziet een groter probleem in de harde, slecht 
vergraafbare en onbegroeide ondergrond aan weerszijde van de takkenril. Hij vermoedt dat na enkele jaren spontane 
ontwikkeling het ecoduct wél geschikt wordt voor Gladde slang.  

Er was geen droge doorgang tussen de takkenril en de waterplas tot ca. 20 april 2007 vanaf begin juli tot eind januari 
2008 (einde veldwerk). 

Op dat moment is er dus enkel droge passage: 

• tussen de takkenril en het westelijk raster: ca. 2m van de 40 m van het vlakke deel van het ecoduct; 

• op de geluidswallen en hoge taluds buiten het raster. 
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6.2 MEER BESCHUTTING VEREIST ? 

Het was alweer boeiend om vast te stellen hoeveel dieren over de open vlakte van het ecoduct passeren. Voor grote 
dieren zoals Ree, Vos en Everzwijn,… bleek open terrein geen probleem, maar ook Egels, Rugstreeppadden, 
Veldkrekels,… passeerden. 

Er zijn echter een aantal dieren die wellicht meer beschutting of hogere vegetatiestructuren zouden appreciëren: 

• vleermuizen; 

• kleine zoogdieren; 

• amfibieën: kan opgelost worden door houten blokken langs oever plas uit te leggen; 

• reptielen: de takkenril is interessant maar de combinatie met gemaaide (heide)vegetatie (of plagsel) zou nog 
beter zijn. Die warmt enerzijds goed op (langs de buitenzijde) maar houdt anderzijds (langs de binnenzijde) 
goed het vocht vast. Concreet voorstel: plaatselijk veel heidemaaisel in de takkenril aanbrengen;  

• bepaalde ongewervelden als Zadelsprinkhaan. 

Amfibieën en kleine zoogdieren maken momenteel gebruik van de bestaande takkenril.  

We stellen voor om de spontane vegetatiesuccessie zijn gang te laten gaan en geen aanplanten uit te voeren. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zicht op het ecoduct vanuit het zuidoosten, op 4 december 2007. Vergeleken met 2006 is de vegetatie in 2007 sterk 
toegenomen.  
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Fotoreportages: 
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Figuren 

4 sporenplaten: Egel, kikker/pad en 2x ‘muis’ 
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