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1 Samenvatting  
 
Het ecoduct Kikbeek is aangelegd in 2005-2006. Het jaar daarop (T1) -in 2007- is het gebruik van 
het ecoduct door fauna uitvoerig opgevolgd (gemonitord) en ook twee jaar later, in 2009, dus drie 
jaar na aanleg van het ecoduct (T3), vond een intensieve monitoring plaats. 
 
In 2013, zeven jaar na aanleg (T7), is het ecoduct opnieuw gemonitord, grotendeels volgens 
dezelfde methodiek.  
Voorliggend rapport presenteert de resultaten van dit derde jaar van monitoring en maakt de 
vergelijking met de twee eerdere monitoringsperiodes. 
 
We bespreken eerst de vegetatie en vatten dan per diergroep de resultaten samen. 
 
De vegetatie op het ecoduct Kikbeek is in 2013 (T7) aanzienlijk geëvolueerd ten opzichte van 2009 
(T3). Er is een groot verschil tussen de vegetatie-ontwikkeling ‘buiten de ecorasters’ (=aan 
snelwegzijde van het raster), waar geen beheer plaatsvond, vergeleken met de vegetatie ‘binnen het 
raster’ waar natuurbeheer plaatsvond (opslag kappen) en vindt (begrazing door Fjordenpaarden). 
De vegetatie ‘buiten de ecorasters’, met name op de geluidstaluds en op de hoge hellingen, is veel 
hoger, forser en dichter geworden. Er is heel wat struweel ontwikkeld (braamstruweel + dichte, 
opslag van Grove den. ‘Binnen het raster’, op de vlakke delen van het ecoduct, is het opvallend dat 
op meerdere plaatsen door de begrazing Pijpenstro sterk is teruggedrongen ten opzichte van 2009. 
Eveneens is dennenopslag sterk teruggedrongen door de beheerder. In de waterplas op het ecoduct 
was het anno 2013 opvallend dat veenmossen talrijk verschenen waren. 
Samenvattend kunnen we stellen dat ‘buiten het raster’ de vegetatiesuccessie verder is geschreden 
terwijl ‘binnen het raster’ door natuurbeheer de successie is teruggezet. 

 
Figuur 1: De vegetatie ‘buiten de ecorasters’, zoals op deze hoge helling, is sterk veranderd op 
7jaar tijd. Er heeft zich een dicht struweel van bramen en opslag van Grove den ontwikkeld. De 
vegetatie ‘buiten de ecorasters’, met name op de geluidstaluds en op de hoge hellingen, is veel 
hoger, forser en dichter geworden. Er is heel wat struweel ontwikkeld (braamstruweel + dichte, 

opslag van Grove den. 18 juni 2013. Foto Jorg Lambrechts. 
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Het onderzoek naar vleermuizen was eerder beperkt in opzet: in 2007, 2009 en 2013 zijn in totaal 6 
nachten onderzoek uitgevoerd (2 per jaar) op het ecoduct Kikbeek. Hierbij zijn wel automatische 
luisterkisten gebruikt, die veel gegevens opleveren. Er zijn minstens 8 (en mogelijk 9) soorten 
vleermuizen aangetroffen. Het betreft Gewone en Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis, 
Bosvleermuis, Laatvlieger, Watervleermuis, Franjestaart en Grootoorvleermuis species (Gewone / 
Grijze grootoorvleermuis).   
In 2007, het eerste jaar na aanleg van het ecoduct, waren er op het ecoduct Kikbeek al minstens 6 
en mogelijk 7 vleermuissoorten vastgesteld: Watervleermuis, Franjestaart, Gewone en Ruige 
dwergvleermuis, Rosse vleermuis en Grootoorvleermuis species. In 2009 is de Laatvlieger als extra 
soort opgemerkt en in 2013 kwam er nog Bosvleermuis bij. Tijdens elk monitoringsjaar zijn er 
ongedetermineerde Myotis species waargenomen. Deze kunnen betrekking hebben op de 2 
eerstgenoemde soorten, maar het is goed mogelijk dat hier ook Baardvleermuizen bij zijn. Dit is 
namelijk geen zeldzame soort in Vlaanderen en één van de weinige soorten die zich in een gunstige 
staat van instandhouding bevindt (Dekeukeleire et al. 2014).  
We kunnen spreken van een succesvol gebruik van het ecoduct door vleermuizen. 
 
De zoogdieren Ree, Everzwijn en Vos werden het meest waargenomen gedurende T1, T3 en T7; de 
laatste soort het meest frequent. Het gaat hier niet toevallig om de grootste zoogdiersoorten in het 
Nationaal Park Hoge Kempen, die hoogstwaarschijnlijk zeer efficiënt worden gedocumenteerd door 
de camera’s. Deze drie soorten maken globaal gezien (zeer) regelmatig gebruik van het ecoduct. 
Marterachtigen zoals de Steenmarter  -een kleinere zoogdiersoort-  werden veel minder 
waargenomen d.m.v. camera’s. Sporen van Steenmarter op het zandbed waren een goede 
aanvulling om een beeld te krijgen van de passage van deze soort. Idem voor Egel.  
Bunzing werd slechts eenmalig d.m.v. de camera waargenomen, hoewel er ook enkele beelden met 
waarschijnlijke waarnemingen van deze soort waren. Er was verder één opname van een Hermelijn 
of een Wezel.  
 

 
Figuur 2: Video-still van een Vos die van noord naar zuid over het ijs op het ecoduct Kikbeek 

passeert, tijdens de T3 in 2009.  
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Haas werd wel frequent waargenomen, maar enkel gedurende T1, dit zowel d.m.v. camera als op 
het zandbed. De overige zoogdierenwaarnemingen betrof meestal eenmalige of enkele 
waarnemingen, met name van Konijn, Bosmuis, Aardmuis en Eekhoorn. Verder werd er nog één 
Dwergspitsmuis aangetroffen ter hoogte van het ecoduct. Verschillende waarnemingen van ‘muizen’ 
waren niet tot op familie of soortnaam te determineren. 
 
Er werden ook gedomesticeerde zoogdieren vastgesteld op het ecoduct. Fjordenpaarden worden 
hier in het natuurbeheer ingezet als grazers en lopen er vrij rond. Schapen passeren sporadisch en 
worden gehoed door een herder. Loslopende honden worden regelmatig vastgesteld, al dan niet 
vergezeld van wandelaars (recreanten). Huiskatten zijn slechts occasioneel waargenomen op het 
ecoduct. 
 
Er zijn in de loop van het onderzoek 2 reptielensoorten aangetroffen op het ecoduct Kikbeek: Gladde 
slang en Levendbarende hagedis.  
Zeer bijzonder was de vondst van een pasgeboren Gladde slang, vrij centraal op het ecoduct, op 3 
september 2009, dus tijdens de T3. Ondanks intensief zoeken kon de Gladde slang door ons niet 
bevestigd worden in 2013, maar wél is op 15 maart 2014 een adult mannetje waargenomen centraal 
op het ecoduct door herpetoloog Peter Engelen. 
We beschouwen de Gladde slang als de belangrijkste doelsoort voor het ecoduct Kikbeek omwille 
van haar status (Habitatrichtlijn bijlage IV en Rode lijst ‘bedreigd’), het feit dat ze zeer gevoelig is 
voor versnippering door wegen en het feit dat het NPHK het belangrijkste bolwerk voor Vlaanderen 
is. Het aantreffen van de Gladde slang op het ecoduct en dit reeds in het derde jaar na aanleg, is 
spectaculair te noemen. 
De Levendbarende hagedis is -net als op het ecoduct De Warande- pas in de zevende jaar na 
aanleg waargenomen op ecoduct Kikbeek.  
 
Er zijn op het ecoduct Kikbeek 9 soorten amfibieën waargenomen in de periode 2007-2013: Bruine 
kikker, Heikikker, Poelkikker, Bastaardkikker, Gewone pad, Rugstreeppad, Vinpootsalamander, 
Kleine watersalamander en Alpenwatersalamander. Hiervan zijn 3 soorten opgenomen in de 
Habitatrichtlijn (bijlage IV): Rugstreeppad, Poelkikker en Heikikker. Deze staan ook op de Vlaamse 
Rode lijst. 
Heikikker is voor het eerst waargenomen tijdens de T3 (2 ex.) en de aanwezigheid is bevestigd 
tijdens de T7. In maart 2014 is zelfs voortplanting waargenomen in de waterplas op het ecoduct. 
Gedurende de volledige onderzoeksperiode was ‘Groene kikker’ aanwezig in de waterplas, waarbij 
in het voorjaar van 2014 bevestigd is dat er naast Bastaardkikker ook Poelkikker voorkomt. 
 
De aantallen Rugstreeppad waren bijzonder hoog tijdens de eerste jaren na aanleg, toen de 
vegetatie op het ecoduct Kikbeek nog in een pionierstadium verkeerde.  
Reeds in 2006, het jaar waarin het ecoduct is gefinaliseerd, koloniseerde de Rugstreeppad de 
waterplas op het ecoduct. Getuige waren de meer dan 100 juveniele padjes die er op 10 oktober 
2006 nog rondliepen. In 2007 (T1) is van april tot augustus continu voortplanting van Rugstreeppad 
vastgesteld in de waterplas op het ecoduct.  
In 2009 (T3) lagen de aantallen fors lager, wat te wijten is aan het minder geschikt zijn van de 
voortplantingshabitat op het ecoduct zelf (natuurlijke vegetatiesuccessie).  
Wellicht dankzij het natuurbeheer (opslag kappen en begrazing door Fjordenpaarden) houdt de 
Rugstreeppad anno 2013 (T7) goed stand. De soort plantte zich nog volop voort op het ecoduct. 
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Figuur 3: Het ecoduct Kikbeek is reeds de eerste maanden na aanleg (in 2006) gekoloniseerd door 

Rugstreeppad. Gedurende de volledige onderzoeksperiode 2007 – 2013 was de soort er talrijk 
aanwezig. 26 september 2013. Foto Jorg Lambrechts. 

 
 
Er zijn 17 sprinkhaansoorten waargenomen op het ecoduct Kikbeek in de periode 2007-2013. 
Hiervan zijn 8 soorten opgenomen in de eerste Vlaamse Rode lijst (2000) maar recent worden ze 
allen als ‘momenteel niet bedreigd’ beschouwd. 
Naar ontsnippering toe zijn de waarnemingen van soorten belangrijk die slechts occasioneel 
(Gewoon spitskopje, Gewoon doorntje, Krasser, Gouden sprinkhaan) tot uiterst zelden 
(Heidesabelsprinkhaan, Veldkrekel) lang gevleugeld (macropteer) zijn of die zelfs constant 
brachypteer (kort gevleugeld) zijn (Struiksprinkhaan). 
Het ecoduct voldoet aan de habitateisen van de kenmerkende heide- en schraallandsoorten en via 
het natuurbeheer kan er voor gezorgd worden dat dit zo blijft. 
Belangrijke afwezigen tot op heden zijn 2 strikt brachyptere soorten, de Zadelsprinkhaan en de 
Boskrekel. Voor eerstgenoemde wordt een alarmerende achteruitgang vastgesteld en de soort zou 
zelfs op (korte) termijn uit Limburg (en daarmee België!) kunnen verdwijnen. 
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Figuur 4: De kort gevleugelde Heidesabelsprinkhaan is gevoelig voor versnippering van haar 

leefgebied. De soort komt anno 2013 verspreid over het ecoduct Kikbeek voor. 26 september 2013. 
Foto Jorg Lambrechts. 

 
 
Loopkevers, spinnen en mieren zijn onderzocht middels 8 bodemvallen die elk onderzoeksjaar op 
dezelfde 8 locaties centraal op het ecoduct Kikbeek opgesteld stonden.  
 
Er zijn over de drie onderzoeksjaren heen 76 loopkeversoorten vastgesteld. De meest bijzondere 
zijn de in Vlaanderen ‘met uitsterven bedreigde’ Boszandloopkever (Cicindela sylvatica), de 
‘bedreigde’ Carabus nitens en de ‘kwetsbare’ Bembidion bruxellense, Harpalus smaragdinus en 
Pterostichus lepidus. Voorts zijn er nog 14 ‘zeldzame’ en 2 ‘achteruitgaande’ soorten genoteerd. 
Deze 16 soorten zijn habitatspecialisten en zeker vermeldenswaard. 
Er zijn 6 strikt brachyptere soorten loopkevers op het ecoduct gevangen. Dat zijn kort gevleugelde 
soorten. Drie van deze soorten zijn daarenboven in vrij hoge tot zeer hoge aantallen gevangen, met 
name Abax ater, Carabus nemoralis en C. problematicus. Daarnaast zijn een aantal dimorfe soorten 
zeer versnipperingsgevoelig. Best gedocumenteerd is dit voor Pterostichus lepidus, maar ook 
Olisthopus rotundatus is waarschijnlijk gevoelig voor versnippering. Dit zijn de 8 soorten waarvoor 
het ecoduct Kikbeek momenteel een cruciale rol speelt naar ontsnippering. 
Onze vangsten suggereren daarenboven dat het ecoduct Kikbeek doorheen de jaren geschikter 
geworden is voor passage van brachyptere soorten. Het ging namelijk van 2 soorten (T1) naar 4 
soorten (T3) en vervolgens naar 6 soorten (T7) en de aantallen van deze soorten namen toe. 
 
Er zijn 4.290 spinnen gevangen op het ecoduct Kikbeek, die behoren tot 132 spinnensoorten. 
Hiervan zijn sensu strictu 37 soorten opgenomen in de Vlaamse Rode lijst en voorts nog 9 
‘zeldzame’ soorten.  
Tijdens de T7 in 2013 is met bodemvallen het hoogste aantal Rode-lijstsoorten gevonden, 
vergeleken met de eerdere jaren van onderzoek.  
Voor zover bekend zijn er in Vlaanderen geen spinnensoorten die gevoelig zijn voor versnippering 
van hun leefgebieden door transportinfrastructuur in de zin dat ze deze niet kunnen passeren. 
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Er zijn 3.265 mieren gevangen op het ecoduct Kikbeek, die behoren tot 16 mierensoorten. Hiervan 
zijn 5 soorten opgenomen in de Vlaamse Rode lijst. 
In 2013 zijn veel hogere aantallen, meer soorten mieren en meer Rode-lijstsoorten gevangen dan in 
2007 en 2009.  
Mieren zijn -net als reptielen- bijzonder gevoelig voor beheeringrepen en vooral te vinden in ‘stabiele 
milieus’. Het is dan ook volgens de verwachting dat naarmate het ecoduct er langer ligt en er dus 
meer ‘gerijpte milieus’ ontstaan, de mierenfauna meer divers wordt. 
Voor zover bekend zijn er geen inheemse mieren die gevoelig zijn voor versnippering van hun 
leefgebieden door transportinfrastructuur in de zin dat ze deze niet kunnen passeren. 
 

 
Figuur 5: Dankzij bodemvalonderzoek is aangetoond dat de Goudrandloopkever (Carabus nitens) 

in 2013 verspreid over het ecoduct Kikbeek aanwezig is. Het is niet alleen een prachtige en 
zeldzame kever maar tevens een kenmerkende heidesoort en zeer gevoelig voor versnippering 

door wegen, wegens kort gevleugeld. Foto Maarten Jacobs. 

 
 
Het rapport wordt afgesloten met een evaluatie van de gebruikte methodieken. We concluderen dat 
de combinatie van vijf methodieken, met name onderzoek met cameravallen (voor ‘grotere 
zoogdieren’), batdetectoren (voor vleermuizen), slangenplaten (voor reptielen, amfibieën, kleine 
zoogdieren), bodemvallen (voor loopkevers en andere bodembewonende ongewervelden) en gericht 
zoeken en karteren van bepaalde soorten (sprinkhanen, dagvlinders, reptielen, libellen, …) een 
goede kijk geeft op de aanwezigheid van de aanwezige doelsoorten. 
 
We benadrukken dat het door ons uitgevoerde onderzoek, hoe intensief het ook was, slechts een 
beperkte steekproef is. 
Onderzoek was beperkt tot drie van de zeven jaren (T1, T3 en T7). Daarenboven is er binnen die 
jaren van onderzoek ook slechts een beperkte steekproef genomen. Het meeste onderzoek was 
beperkt tot 11 intensieve meetperiodes van 3 dagen. Een uitzondering hierop zijn de bodemvallen, 
die 11 maanden continu bemonsterden, en ook de cameravallen die onophoudelijk actief waren. 
Maar daar kunnen we meteen aan toevoegen dat de bodemvallen in de ruimte slechts een beperkte 
steekproef nemen, meer bepaald zijn dit 8 potjes die samen minder dan 1/60

ste
 van de totale breedte 

van het ecoduct innemen. 
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Het aantal dieren en wellicht ook het soortenpalet dat de voorbije 8 jaren werkelijk gebruik maakte 
van het ecoduct ligt mogelijk (vele malen) hoger dan de door ons geregistreerde aantallen. 
 
We stellen vast dat, onder meer voor reptielen en loopkevers, er tijdens de T7 nog belangrijke 
doelsoorten zijn vastgesteld die eerder (T1 en T3) niet aanwezig waren. Ook op het ecoduct De 
Warande is dit vastgesteld (Lambrechts et al. 2013). De keuze van de opdrachtgever om een T1, T3 
en T7 uit te laten voeren was in dat opzicht erg geslaagd. We pleiten er daarom ook voor de 
monitoring van een nieuw aangelegd ecoduct niet te beperken tot een T1 en T3. Indien er slechts 
budget is voor 2 monitoringsjaren, kan men beter pakweg de T2 en T5 nemen. De eerste jaren na 
aanleg domineren vaak pioniersoorten. Deze kunnen voor het natuurbehoud erg relevant zijn, maar 
het betreft vaker mobiele soorten die minder versnipperingsgevoelig zijn.  



 
Monitoring ecoduct ‘Kikbeek’ over de E314 in Maasmechelen: resultaten van de T7 (2013)                                                                                        
  12 

 

2 Inleiding 
 
Het onderzoeksproject omtrent monitoring van het ecoduct Kikbeek is gestart op 1 februari 2007. Er 
vond intensieve monitoring plaats in de periode van maart 2007 tot januari 2008 (T1) en maart 2009 
tot januari 2010 (T3). Hiervan is telkens uitgebreid verslag gemaakt (Lambrechts et al., 2008 en 
Lambrechts et al., 2011). We verwijzen naar die rapporten voor meer informatie omtrent situering en 
aanleg van het ecoduct. Ook de methodiek wordt in die rapporten uitgebreid toegelicht en dat wordt 
hier enkel herhaald in de mate dat er veranderingen optraden. 
 
Voorliggend rapport presenteert de resultaten van de periode maart 2013 – maart 2014, dus zeven 
jaar na aanleg (T7) en maakt tevens de vergelijking met de resultaten van de twee eerdere 
monitoringsperiodes. 
 

 
Figuur 6: Luchtfoto ecoduct Kikbeek en omgeving. 11 oktober 2012. Foto Erwin Christis.  
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3 Methodologische aspecten van de monitoring 
De methodologie wordt in de eerdere rapporten in extenso beschreven. We gaan in onderstaande 
tekst vooral in op de veranderingen. Onderstaande Tabel 1 geeft een overzicht van de gebruikte 
methodieken en de onderzoeksperiodes waarin ze zijn toegepast. 
 

Tabel 1: overzicht van de gebruikte onderzoeksmethodieken en vermelding wanneer ze zijn 
toegepast 

Methodiek T1 (2007) T3 (2009) T7 (2013) 

Zandbed X X X 

Inktplaten X   

Videocamera X X  

Cameravallen  (x) X 

Slangenplaten X X X 

Fuikenonderzoek amfibieën  X  

Bodemvallen  X X X 

Vleermuisonderzoek met batdetector X X X 

Datalogger X   

Monitoringsroutes X X X 

Losse waarnemingen / gericht zoeken X X X 

Sneeuwsporenonderzoek   X  

Vegetatiekartering X X X 

 
 
Figuur 7 toont de onderzoeksopstelling zoals toegepast in 2013. 
 
Onderstaande Tabel 2 geeft alle data weer waarop onderzoek op het ecoduct plaatsvond in 2007 
(T1), 2009 (T3) en 2013 (T7). 
 
 
 

Tabel 2: Overzicht van de data van de 11 intensieve meetperiodes in 2013-2014 en vergelijking 
met de T1 (2007) en T3 (2009). 

  Start (2007) Einde (2007) Start  (2009) Einde (2009) Start (2013) Einde (2013) 

1 Di 1 mei Do 3 mei woe 13 mei vrij 15 mei Wo 22 mei Vr 24 mei 

2 Woe 6 juni Vrij 8 juni ma 8 juni woe 10 juni Vr 7 juni Zo 9 juni 

3 Woe 11 juli Vrij 13 juli ma 6 juli woe 8 juli Di 23 juli Do 25 juli 

4 Di 7 aug Do 9 aug woe 5 aug vrij 7 aug Vr 9 aug Zo 11 aug 

5 Zo 2 sept Di 4 sept woe 2 sept vrij 4 sept Di 10 sept Do 12 sept 

6 Di 25 sept Do 27 sept di 22 sept dond 24 sept Vr 11 okt Zo 13 okt 

7 Zo 14 okt Di 16 okt Woe 14 okt vrij 16 okt Di 5 nov Do 7 nov 

8 Di 6 nov Do 8 nov Ma 16 nov Woe 18 nov Vr 6 dec Zo 8 dec 

9 Zo 2 dec Di 4 dec woe 2 dec vrij 4 dec Ma 27 jan ‘14 Wo 29 jan‘14 

10 Zo 16 dec Di 18 dec woe 16 dec vrij 18 dec Vr 7 feb ‘14 Zo 9 feb ‘14 

11 Zo 20 jan ‘08 Di 22 jan ‘08 woe 20 jan ’10 vrij 22 jan ’10 Di 18 maa‘14 Do 20 maa’14 
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Figuur 7: Onderzoeksopstelling op het ecoduct Kikbeek in 2013 (T7). 

 

  



 
Monitoring ecoduct ‘Kikbeek’ over de E314 in Maasmechelen: resultaten van de T7 (2013)                                                                                        
  15 

 

3.1 Zandbed 
 
Het sporenonderzoek op het zandbed vond op dezelfde manier als in 2009 en 2007 plaats, maar we 
herinneren hierbij aan enkele belangrijke elementen van de methodiek. 
 
Volgens de vooropgestelde methodiek zijn sporen enkel genoteerd tijdens de intensieve 
meetperiode, meer bepaald op de tweede en derde dag van iedere intensieve meetperiode (IM), dus 
op de ochtend nadat het zandbed de voorbije dag is gladgestreken. 
 
Daarnaast zijn op de eerste dag van elke intensieve meetperiode eveneens alle sporen genoteerd. 
Maar omdat we van deze sporen niet weten hoe oud ze zijn (het is de som van alle sporen van de 
dagen / weken daarvoor), zijn deze waarnemingen behandeld als losse waarnemingen en niet 
meegenomen in de strikte vergelijking met eerdere monitoringsjaren. 
 
Het volledig zandbed is denkbeeldig ingedeeld in 4 secties (zie Figuur 7). 
 

3.2 Vleermuisonderzoek 
 
Voor de gehanteerde methodiek wordt verwezen naar het rapport van de eerste en tweede 
monitoringsperiode, in 2007 en 2009.  
Tijdens de eerste monitoringsronde werd gebruik gemaakt van luisterkisten van het type D240x 
(tijdsexpansie / heterodyne systeem) en BatBox Duet (frequentiedeling / heterodyne systeem). 
Tijdens de T7 werd eveneens gebruik gemaakt van een automatisch opnamesysteem, met name de 
D500x. Deze heeft als voordeel ten opzichte van de voorgaande systemen dat hij in reële tijd 
opnamen kan maken zonder verlies aan tijd tussen 2 opnames door. Op deze manier kan 
gedurende de volledige nacht de vleermuizenactiviteit in kaart gebracht worden, dit in tegenstelling 
tot de luisterkistjes gebruikt in 2007. 
 

3.3 Slangenplaten 
 
De slangenplaten zijn tijdens de T7 geplaatst op 17 maart 2013 en opgehaald op 27 januari 2014. Ze 
zijn frequent gecontroleerd, met name tijdens elke intensieve meetperiode (zie Tabel 2) en bij elk 
terreinbezoek in functie van het legen van de bodemvallen (zie § 3.5) 
. 
Meer info over deze methodiek wordt gegeven door Donker (2001). 
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3.4 Cameravallen (Reconyx) 
 
Er zijn 2 cameravallen opgesteld gedurende de volledige T7, aan elke zijde van het ecoduct. Zie 
Figuur 7: ‘camera noordwest’ op de plaats waar tijdens de T1 en T3 de bewakingscamera hing en 
‘camera zuidoost’ boven het sporenbed. Om de risico’s op diefstal te verminderen, werden de 
cameravallen niet centraal op het ecoduct geplaatst. Daar zouden ze te fel opvallen. 
 

 
Figuur 8: Camera noordwest (links) op 28 mei 20013 en camera zuidoost boven het zandbed 

(rechts) op 18 juni 2013. Foto’s Jorg Lambrechts. 

 
De camera’s zijn geplaatst op 3 mei 2013 en terug opgehaald op 20 maart 2014. Ze zijn dus circa 
10,5 maanden onophoudelijk actief geweest, uitgezonderd een periode ten gevolge van een 
technisch defect. De cameravallen zijn gedurende de hele periode op dezelfde plaats blijven 
hangen.  
Gedurende een korte periode (januari-maart 2014) is nog een derde camera geplaatst (‘extra 
camera’). 
Door een technisch defect van een laptop zijn de opnames van de periode 8 december 2013-27 
januari 2014 definitief verloren gegaan, dus de gegevens van die periode ontbreken.  
 
We kozen voor camera’s van het type Reconyx HC600 met heel snelle reactietijd (1/5 van een 
seconde) en foto’s van goede kwaliteit. De camera’s werden met het meegeleverde slot en de 
metalen behuizing vastgemaakt aan bomen. 
 
De camera’s worden geactiveerd als een dier (warmbloedig) voor de camera komt/beweegt. De 
camera’s werden zo ingesteld dat ze bij elke geregistreerde beweging een fotoreeks maakten van 3 
foto’s met telkens 1 seconde ertussen. Na deze 3 seconden checkt de camera opnieuw of er nog 
beweging is en wordt desgevallend een nieuwe fotoreeks gemaakt. 
Deze werkwijze heeft automatisch als gevolg dat soorten die zich eerder traag voortbewegen (bvb. 
een Ree) meer gefotografeerd worden dan soorten die zich snel voortbewegen (bvb. een 
Steenmarter). 
De camera’s werken op 12 AA-batterijen en hebben een ingebouwde infraroodflits. Ze zijn 
weersbestendig. Overdag maken ze kleurenfoto’s, ’s nachts infrarood. Op elke foto staan de datum 
en het uur waarop deze is genomen. 
Voor de cameravallen werd géén lokstof aangebracht.  
 

  



 
Monitoring ecoduct ‘Kikbeek’ over de E314 in Maasmechelen: resultaten van de T7 (2013)                                                                                        
  17 

 

3.5 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 zijn afgeschermd voor muizen en herpetofauna met gaas. 
 
De bodemvallen zijn zo precies mogelijk op dezelfde locaties als in 2007 en 2009 opgesteld.  
  
De bodemvallen zijn in 2013 geplaatst op 17 maart en geleegd op 3 mei, 28 mei, 18 juni, 9 juli, 1 en 
30 augustus, 26 september, 24 oktober, 14 november, 16 december 2013 en 27 januari 2014. Op 
laatstgenoemde datum zijn de vallen definitief opgehaald.  
De bodemvallen hebben dus ruim 10 maanden opgesteld gestaan gedurende T7.  
 

 
Figuur 9: Bodemval kik1 aan de voet van het westelijk geluidstalud. 28 mei 2013. Foto Jorg 

Lambrechts. 
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Figuur 10: Bodemval kik 2 op de overgang van de takkenril naar de open delen van het ecoduct. 24 

oktober 2013. Foto Jorg Lambrechts.  
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Figuur 11: Bodemval kik3 centraal op het ecoduct, in een droge zone met Struikheide maar vlakbij 

tijdelijke waterplassen. 28 mei 2013. Foto Jorg Lambrechts. 

 
Figuur 12: Bodemval kik4, centraal op het ecoduct. 28 mei 2013. Foto Jorg Lambrechts.  
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Figuur 13: Bodemval kik5 aan de voet van het oostelijk geluidstalud. 28 mei 2013. Foto Jorg 

Lambrechts.  

 
Figuur 14: Detail van bodemvak kik5. 28 mei 2013. Foto Jorg Lambrechts. 
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Figuur 15: Jorg Lambrechts ledigt de bodemval kik6 op het oostelijk geluidstalud, op 14 november 

2013. De bodemvallen zijn tijdens de T1, T3 en T7 op exact dezelfde plaats gezet en zijn 
gedurende dezelfde periode actief geweest. Het betreft een zeer gestandaardiseerd onderzoek en 

de resultaten kunnen onderling goed vergeleken worden. Foto Roosmarijn Steeman.  
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Figuur 16: Detail van bodemval kik6. 9 juli 2013. Foto Jorg Lambrechts. 
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Figuur 17: Bodemval kik7 in de restanten van de takkenril, aan de westrand van de waterplas op 

het ecoduct. 28 mei 2013. Foto Jorg Lambrechts. 
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Figuur 18: Bodemval kik8 (net achter de verzamelpot) op de zuidgerichte helling met ijle vegetatie 

van droge heide. 30 augustus 2013. Foto Jorg Lambrechts. 
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4 Resultaten 
 
Onderstaande tekst bespreekt per taxonomische groep de bevindingen van het 
monitoringsonderzoek in 2013.  
Telkens wordt maximaal de vergelijking gemaakt met het onderzoek in 2007 (T1) en 2009 (T3).  
 

4.1 Evolutie van de vegetatie op het ecoduct 
 
Bijlage 1 geeft een overzicht van de in 2013 aangetroffen plantensoorten, hun abundantie en de 
locatie van voorkomen.  
Onderstaande Figuur 19 geeft een beeld van de verspreiding van een aantal op Vlaams niveau 
minder algemene tot zeldzame soorten.  
 
De vegetatie op het ecoduct is in 2013 (T7) aanzienlijk geëvolueerd ten opzichte van 2009 (T3). 
Er is een zeer groot verschil tussen de vegetatie-ontwikkeling ‘buiten de ecorasters’ (=aan 
snelwegzijde van het raster) vergeleken met de vegetatie ‘binnen het raster’ waar natuurbeheer 
plaatsvond (opslag kappen) en vindt (begrazing door Fjordenpaarden). 
 
De vegetatie ‘buiten de ecorasters’, met name op de geluidstaluds en op de hoge hellingen, is veel 
hoger, forser en dichter geworden. Er is heel wat struweel ontwikkeld, met name: 

 Braamstruweel; 

 Zeer dichte, ‘manshoge’ opslag van Grove den, aangevuld met berk, Sporkenhout, e.a.. 
 
Er is daar dus sprake van veel meer schaduw op de bodem, negatief voor zonminnende soorten, 
maar er is ook veel meer dekking, positief voor bepaalde soorten. 
 
‘Binnen het raster’ deden zich volgende belangrijke evoluties voor, van noord naar zuid. 
 
In de zone ten noord(west)en van het ecoduct, waar materiaal van gechopperde heide is 
aangebracht door de beheerder, is het erg opvallend dat door de begrazing Pijpenstro sterk is 
teruggedrongen ten opzichte van 2009. Voorts is de dichte opslag van Grove den gekapt. Deze 
maatregelen spelen ten voordele van diverse heidesoorten, zoals Rode dopheide, Bosdroogbloem, 
Dwergviltkruid, Klein warkruid (toename tov 2009!), Mannetjesereprijs, Pilzegge, Schapenzuring en 
vooral Struikheide, die daar de dominante soort is anno 2013.  
 
Op de overgang van deze droge-heidevegetatie naar de (noordwesthoek van de) grote waterplas 
ontwikkelde zich in 2009 een vochtige heide. Deze was anno 2013 nog aanwezig, met veel 
Dopheide en Trekrus (toename tov 2009). Kleine zonnedauw kon hier niet meer teruggevonden 
worden evenmin als de Moeraswolfsklauw aan de overzijde van de waterplas. 
De aanwezigheid van Ronde zonnedauw op de oever aan de noordzijde van de waterplas kon wel 
bevestigd worden. 
De helling (met bovenop de bij de aanleg van het ecoduct gespaarde Wintereik) ten noorden van de 
waterplas was anno 2009 dicht begroeid met jonge dennen. Deze zijn gekapt en op hopen gelegd, 
waardoor er een goede afwisseling is van schraal grasland (waar anno 2013 Tandjesgras is 
gevonden en veel Pilzegge en Schapenzuring) en schuilplaatsen. Pijpenstro is hier frequent 
aanwezig maar wordt kort gehouden door de grazers.  
  
In de grote waterplas op het ecoduct vonden weinig grote veranderingen plaats. Wellicht hebben de 
Fjordenpaarden hier een cruciale rol gespeeld in het tegengaan van de verlanding (zie Foto 8 en 
Foto 31 in Lambrechts et al. 2011). Ze gaan immers de lisdodde te lijf evenals de wilgen. 
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Figuur 19: Verspreiding van een aantal kenmerkende plantensoorten op het ecoduct Kikbeek (en 

directe omgeving) in 2013.  
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In de waterplas zijn Drijvend fonteinkruid en Knolrus nog steeds abundant aanwezig.  
De geleidelijke oevers ten oosten, zuiden en noordwesten van de grote waterplas op het ecoduct zijn 
anno 2013 nog steeds begroeid met een dichte (Pit)russenvegetatie, die een hoge (ca. 1m 20) en 
zeer dichte vegetatie vormen.  
Deze dichte pitrusvegetatie is zeer belangrijk als schuilplaats voor fauna (libellen en amfibieën) en 
het is cruciaal dat deze door de begrazing niet gereduceerd wordt. 
In de ondiepe waterzones tussen de Pitrus zijn daarenboven volgende interessante botanische 
evoluties vastgesteld in 2013: 

 Op de volledige oostelijke oever en ook plaatselijk op andere oevers zoals de 
noordwestelijke, zijn veenmossen abundant verschenen!  

 Zowel op de zuidoostelijke oever alsook op de noordwestelijke is op 1 augustus 
Blaasjeskruid vastgesteld. De soort bloeide niet waardoor de precieze soort niet is gekend.  

 
Een staal van de veenmossen is op naam gebracht door specialist Pieter Hendrickx (Natuurpunt 
Beheer). Het blijkt Geoord veenmos (Sphagnum denticulatum) te zijn. 
Dat is een vensoort met brede amplitude. In vennen en venige heide is dit vaak het meest 
voorkomende veenmos. Het wordt vaak aangetroffen met Pijpenstro, Knolrus, Waterveenmos, 
Veenpluis en Moerasstruisgras. 
 

 
Figuur 20: Blaasjeskruid is in 2013 op meerdere plaatsen in de waterplas op het ecoduct Kikbeek 

aangetroffen. 1 augustus 2013. Foto Jorg Lambrechts. 

 
Ten zuiden van de grote waterplas, centraal op het ecoduct, is een zone met veel tijdelijke plassen. 
Daar staan verspreide dikke pollen pitrus met ertussen veel plekken afwisselend kale bodem / 
periodieke waterplassen en een begroeiing van veel Knolrus, Zomprus, Pijpenstro,… Op 
droogvallende plekken domineert Waterpostelein, die hele zones mooi rood kleurt, en groeit 
Moerasdroogbloem. In juni 2014, bij het terreinbezoek met de stuurgroep van voorliggend project, is 
hier ook de zeldzame Grondster gevonden, die bekend is van het aanpalend VNR Kikbeekbron 
(med. Corina Cools, ANB). 
Op droge plekjes staan onder andere Struikheide, Stekelbrem en Tandjesgras.  
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Nabij het zandbed (zuidrand van het ecoduct) nemen de drogere zones steeds meer oppervlakte in. 
Deze zone is zeer stenig en er is veel kale bodem aanwezig. Enkel aan de oostrand van het 
ecoduct, aan de voet van het oostelijk geluidstalud, is de vegetatie dichter en sluit ze aan bij de 
dichte pitrusvegetatie van de waterplas verder noordelijk. 
De begrazing (en tijdelijke waterplassen) zorgen ervoor dat centraal op het ecoduct een afwisseling 
is tussen kale bodem en korte vegetaties enerzijds en hoge dichtere vegetatie anderzijds. 
De begrazingsintensiteit mag evenwel niet verder opgedreven worden zodat laatstgenoemde 
categorie voldoende in stand blijft. 
 
De takkenril is enerzijds sterk ingekrompen door het afsterven van de takken, maar anderzijds is er 
heel wat opslag van wilgen, Grove den, Berk e.a. die het toch nog een dichter karakter bieden dan 
de rest van het ecoduct ‘binnen het raster’. 
Er groeien heel wat planten in met als meest interessante Kruipbrem, Stekelbrem, Rode dopheide, 
Mannetjesereprijs en Bosdroogbloem.  
Het deel van de takkenril ter hoogte van de grote waterplas is permanent nat. 
 
De hele zone net ten zuiden van het ecoduct is volledig open gehouden door kapbeheer. De dichte, 
jonge dennenopslag is verwijderd, uitgezonderd in de zuidwesthoek. 
De pioniersoort Dwergviltkruid is wel sterk afgenomen in abundantie. 
 
Net ten zuidoosten van het ecoduct situeert zich een zeer kort gegraasde zone (struisgrasland). 
Pijpenstro is hier door begrazing sterk teruggedrongen. 
Verder zuidwaarts, aansluitend bij het Wintereikenbos, is een mooie Struikheidevegetatie ontstaan, 
met veel Stekelbrem.   
 

 
Figuur 21: Anno 2013 zijn grote delen van de taluds van het ecoduct Kikbeek met braamstruweel 
en opslag van Grove den begroeid. 26 september 2013. Zicht vanuit het noordwesten. Foto Jorg 

Lambrechts. 
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4.2 Fungi 
 
Deze taxonomische groep viel buiten voorliggende opdracht. 
 
Mycologe Roosmarijn Steeman (Natuurpunt Studie) heeft op 15 november 2013 een snelsurvey 
gemaakt en Jorg Lambrechts noteerde nog op andere dagen makkelijk herkenbare paddenstoelen. 
Zo komen we tot een soortenlijst van 34 soorten paddenstoelen op het ecoduct Kikbeek (zie Tabel 
3). 
Hiervan zijn 2 soorten vermeldenswaard. Hun verspreiding is weergegeven op Figuur 23. 
 
Net als op het ecoduct De Warande vonden we het Gewoon vuurzwammetje (Hygrocybe miniata). 
Het aantreffen van deze wasplaat indiceert een hoog rijpingstempo. 
 
Het Slijmrandkaalkopje (Psilocybe liniformans) wordt hier voor de eerste keer vermeld voor Limburg 
hoewel deze provincie al intensief onderzocht is op paddenstoelen. De soort is aangetroffen op een 
uitwerpsel van Fjordenpaard. 
Dit bevestigt opnieuw het enorme belang van ‘natuurlijke mest’. Er is een groot verschil tussen de 
fauna en fungi op en in mest van nauwelijks ingeënte paarden/runderen van ANB/Natuurpunt  
vergeleken met koeien van boeren en paarden van (de meeste) landbouwers en particulieren. 
Hier is dringend nood aan meer onderzoek. 
 

 
Figuur 22: Het Slijmrandkaalkopje (Psilocybe liniformans) is qua uitzicht niet spectaculair maar is 

wel zeldzaam en wordt hier voor de eerste keer vermeld voor de provincie Limburg. Het belang van 
‘natuurlijke mest’ zonder gif (ontwormingsmiddelen) is van groot belang voor fungi en fauna. 14 

november 2013. Foto Roosmarijn Steeman.  
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Figuur 23: Verspreiding van twee bijzondere soorten paddenstoelen op ecoduct Kikbeek. 

  



 
Monitoring ecoduct ‘Kikbeek’ over de E314 in Maasmechelen: resultaten van de T7 (2013)                                                                                        
  31 

 

Tabel 3: Paddenstoelen aangetroffen op ecoduct Kikbeek in 2013. 

 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Datum Aantal 

Anijschampignon s.l. Agaricus arvensis sl, incl. fissuratus, nivescens 15/11/2013 1 

Dadelfranjehoed Psathyrella spadicea 15/11/2013 10 

Dennenvlamhoed Gymnopilus sapineus 15/11/2013 1 

Fopzwam (s.l.) Laccaria laccata sl, incl. proxima, bicolor 24/10/2013 50 

Gele Aardappelbovist Scleroderma citrinum 15/11/2013 1 

Gewone Franjezwam Thelephora terrestris 15/11/2013 1 

Gewone Krulzoom Paxillus involutus 15/11/2013 1 

Gewone Viltkop Inocybe dulcamara 15/11/2013 1 

Gewoon Donsvoetje Tubaria furfuracea ss. Arnolds 15/11/2013 4 

Gewoon Vuurzwammetje Hygrocybe miniata 24/10/2013 15 

Gewoon Vuurzwammetje Hygrocybe miniata 15/11/2013 10 

Gewoon Vuurzwammetje Hygrocybe miniata 15/11/2013 10 

Gewoon Vuurzwammetje Hygrocybe miniata 15/11/2013 10 

Grijsbruine Grasmycena Mycena aetites 15/11/2013 100 

Groot Mosklokje Galerina clavata 15/11/2013 1 

Helmmycena Mycena galericulata 15/11/2013 1 

Kleefsteelstropharia Psilocybe semiglobata 15/11/2013 1 

Kleine Bostrechterzwam Clitocybe candicans 15/11/2013 1 

Kleine Grauwkop Tephrocybe tylicolor 15/11/2013 1 

Knotszwam spec. Clavaria spec. 24/10/2013 1 

Kopergroenbekerzwam (sl) Chlorociboria aeruginosa sl, incl. aeruginascens 23/05/2013 1 

Kristalmosklokje Galerina nana 15/11/2013 50 

Kristalmosklokje Galerina nana 15/11/2013 1 

Kristalmosklokje Galerina nana 15/11/2013 1 

Levermelkzwam Lactarius hepaticus 15/11/2013 1 

Melksteelmycena, var. nigra Mycena galopus var. nigra 15/11/2013 1 

Oranje Druppelzwam Dacrymyces stillatus 15/11/2013 1 

Oranjegeel Trechtertje Rickenella fibula 15/11/2013 30 

Paardenhaartaailing Marasmius androsaceus 15/11/2013 1 

Papilmycena Mycena vitilis 15/11/2013 1 

Parelstuifzwam Lycoperdon perlatum 15/11/2013 4 

Plooivoetstuifzwam Calvatia excipuliformis 15/11/2013 1 

Roodbruin Trechtertje Omphalina pyxidata 15/11/2013 1 

Schubbige Fopzwam Laccaria proxima 15/11/2013 3 

Slijmrandkaalkopje Psilocybe liniformans 15/11/2013 50 

Witsteelfranjehoed Psathyrella piluliformis 15/11/2013 1 

Zwartwordende Stuifzwam Lycoperdon foetidum 15/11/2013 1 

  Rickenella mellea 15/11/2013 1 

  Xerocomus badius 15/11/2013 1 

 



 
Monitoring ecoduct ‘Kikbeek’ over de E314 in Maasmechelen: resultaten van de T7 (2013)                                                                                        
  32 

 

4.3 Zoogdieren partim I: vleermuizen 
Het onderzoek naar vleermuizen is uitgevoerd door Alex Lefevre. 

4.3.1 Algemene bevindingen 

 
Een overzicht van de 7 in 2013 aangetroffen vleermuissoorten wordt gegeven in Figuur 24 en Tabel 
4. Eén soort, de Bosvleermuis, is nieuw ten opzichte van de eerder uitgevoerde onderzoeken (T1, 
2007 en T3, 2009). Daarentegen kon de Franjestaart niet herbevestigd worden. Er zijn opnames die 
binnen de groep van de Myotis species in de richting van deze soort wijzen maar net niet voldoende 
goed zijn om de soort te herbevestigen. 
Net zoals in 2007 en 2009 maakten we van de gelegenheid gebruik om de vleermuizen in de directe 
omgeving van het ecoduct te inventariseren, om zo een idee te hebben van de relatieve betekenis 
van het ecoduct. 
Er is immers nog maar zeer weinig bekend van de vleermuizenfauna in het Nationaal Park Hoge 
Kempen.  
 

 
Figuur 24: Verspreidingskaart van de waargenomen vleermuizen in 2013 op en rond het ecoduct 

Kikbeek. 
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Tabel 4: Lijst van vleermuissoorten, waargenomen op het ecoduct Kikbeek in 2013, hun status in 
Vlaanderen en de verhouding tussen het aantal registraties van elke soort. 

 

Soort % Status 1994 Status 2014 

Laatvlieger (Eptesicus serotinus) 13  Kwetsbaar 

Watervleermuis (Myotis daubentonii) 6,5 VB Bijna in gevaar (BIG) 

Myotis species 4,3   

Bosvleermuis (Nyctalus leisleri) 2,2 EB Bedreigd 

Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) 6,5  Kwetsbaar 

Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) 11 VB  

Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) 52   

Grootoorvleermuis species (Plecotus species) 4,3 VB / EB BIG / Bedreigd 

 
 
De status 1994 is de status in Vlaanderen volgens de Rode lijst van Criel et al. (1994), overgenomen 
in Verkem et al. (2003). 
Legende: 

 VB=vermoedelijk bedreigd; 

 EB=ernstig bedreigd. 
 
De status 2014 is de status volgens de recente Rode lijst van Maes et al. (2014) die opgemaakt is 
volgens de IUCN criteria. 
Al de 7 vleermuissoorten zijn bovendien opgenomen in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn.  
 

4.3.2 Resultaten van de nacht van 10 op 11 juni 2013 

 
Via de automatische registratie konden 5 verschillende vleermuissoorten gedetermineerd worden. 
Uit sommige opnames kon opgemaakt worden dat er soms 2 tot 3 Gewone dwergvleermuizen 
samen joegen. Aangezien de D500x midden op de ecoduct werd opgesteld, blijkt dat het ecoduct de 
mogelijkheid biedt aan vleermuizen om er in groep te komen jagen. De meeste activiteit werd in de 
vroege vooravond waargenomen (zie Figuur 25). 
Een interessante waarneming is dat er meerdere passages van Ruige dwergvleermuizen zijn 
vastgesteld in juni, een in deze periode eerder zeldzame soort in Vlaanderen (zie Figuur 26). Ook de 
opname van een Bosvleermuis (met als eindfrequentie van de QCF 24 kHz) is een belangrijke 
waarneming (zie verder).  
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Figuur 25: Vleermuizenpassages op ecoduct Kikbeek, in de nacht van 10 op 11 juni 2013 

 

 
Figuur 26: Aantal vleermuispassages per uur en per soort op ecoduct Kikbeek, in de nacht van 10 

op 11 juni 2013. 
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4.3.3 Resultaten van 26 op 27 augustus 2013 

 
Vijf verschillende vleermuissoorten werden waargenomen via de D500x. Dit zijn 2 nieuwe soorten 
tegenover de opnameronde van juni. Het gaat om Laatvlieger en Rosse vleermuis. De 
waarnemingen van Rosse vleermuis op het einde van de nacht wijzen erop dat het vermoedelijk om 
dieren gaat die terugkeren naar hun nabijgelegen verblijfplaatsen. Aangezien de dataloggers 
ingesteld werden om een half uur na zonsondergang te starten met opnemen, is het mogelijk dat de 
passage van deze soort aan het begin van de nacht over het hoofd werd gezien, aangezien ze vrij 
vroeg uitvliegen, meestal zelfs voor zonsondergang.  
De opnames van de Laatvlieger gedurende een langere periode tonen aan dat deze soort er komt 
jagen. 
Verder zijn er meer opnames gedaan van Ruige dwergvleermuizen vergeleken met juni. Dit is 
normaal aangezien deze soort rond deze periode van het jaar begint te trekken. Mogelijk gaat het 
hierbij dus al om trekkende dieren. 
 

 

 
Figuur 27: Vleermuizenpassages op ecoduct Kikbeek, in de nacht van 26 op 27 augustus 2013. 
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Figuur 28: Aantal vleermuispassages per uur en per soort op ecoduct Kikbeek, in de nacht van 26 

op 27 augustus 2013. 
 

4.3.4 Bespreking 

Uit de procentuele verdeling van de waargenomen soorten van T7 tegenover T1 en T3 (Tabel 5). 
blijkt dat het aandeel van de Gewone dwergvleermuis is teruggelopen. Dit valt mogelijk te verklaren 
doordat er enige tijd nodig is vooraleer eerder zeldzame, minder opportunistische soorten het 
ecoduct verkennen.  
Het aandeel van Myotis-soorten en Ruige dwergvleermuis stijgt met de leeftijd van het nieuw 
aangelegd gebied. Ook de grotere vleermuissoorten zoals Laatvlieger, Rosse vleermuis en 
Bosvleermuis zijn in het begin amper waargenomen boven het ecoduct.  
 

Tabel 5: procentuele verdeling van T7 ten opzichte van T3 en T1. 

 

Soort T1 (gemiddelde) T3 (gemiddelde) T7 (gemiddelde) 

Gewone 
dwergvleermuis 

87% 58% 52% 

Ruige dwergvleermuis 2% 9% 11% 

Laatvlieger 0% 4% 13% 

Rosse 
vleermuis/Bosvleermuis 

2% 11% 9% 

Grootoor species 3% 2% 4% 

Myotis species 4% 10% 4% 

Franjestaart 1% 6% 0% 

Watervleermuis 1% 0% 7% 

 
Figuur 29 geeft het activiteitspatroon weer van de automatische logger tijdens de 2 bemonsterde 
nachten in 2013 (T7). Uit deze beperkte data kunnen we vaststellen dat de ecoduct gedurende de 
hele nacht gebruikt wordt door vleermuizen, enerzijds om te jagen (aangetoond door verschillende 
vangstopnames, de zogenaamde ‘feeding buzzes’) en anderzijds om erover te vliegen. De meeste 
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activiteit ligt zo’n 2 à 3 uur na zonsondergang met terug een kleine piek ongeveer 1 à 2 uur voor 
zonsopkomst (wanneer de dieren terugkeren naar hun verblijfplaatsen). 
 

 
Figuur 29: Activiteitspatroon (aantal opnames van vleermuis-signalen) van beide opnamenachten 

tijdens de T7. 
 

De Bosvleermuis (Nyctalus leisleri) is een kleinere verwant van de Rosse vleermuis. Het 
zwaartepunt van de populatie van deze zeldzame soort bevindt zich in Vlaams-Brabant, waar ze 
voorkomt rondom de (restanten van) het oude Kolenwoud, in een straal van 18 km rondom de 
zuidelijke helft van het Brussels Gewest. De belangrijkste populaties bevinden zich in het 
Zoniënwoud en het Meerdaalwoud (Willems et al., 2012). In ons land bewonen de dieren zowel 
tijdens de winter als tijdens de zomer bomen. Het jachtgedrag is vrijwel gelijk aan dat van de Rosse 
vleermuis. De soort jaagt vrij hoog boven open plekken in bos en langs bosranden, maar ook boven 
watervlaktes en weilanden. 
 
Het is voor zover bekend de eerste waarneming voor het Nationaal Park Hoge Kempen. De weinige 
vindplaatsen in Limburg situeren zich allen in Zuid-Limburg (zie Figuur 29). 
Daar is in 2011 een kolonie Bosvleermuis ontdekt (Janssen & Dekeukeleire, 2012).  
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Figuur 29: Verspreidingskaart van Bosvleermuis in België, gebaseerd op www.waarnemingen.be 

 

4.3.5 Aanbevelingen voor inrichting en beheer 

Een eerste aanbeveling voor verdere inrichting en beheer van het ecoduct is de heraanleg van de 
takkenril of het hier laten ontwikkelen van een houtkant of bramenstruweel. Dit bevordert passage 
van vleermuizen.  
In 2007 en 2009 werd er relatief veel lichtinstraling van het passerende verkeer vastgesteld. Nu de 
taluds begroeid zijn met struweel, is een interessantere situatie voor vleermuizen ontstaan. 
 

Sinds september 2011 is er geen verlichting meer op de snelwegen uitgezonderd de afritcomplexen 
en knooppunten en uitgezonderd bij erg slecht weer (med. Stan Bollen, AWV). Deze maatregel, 
genomen vanuit kostenbesparing, is voor lichtschuwe vleermuizen bijzonder gunstig. 

 
Een bijkomende aanbeveling is het in stand houden van de waterpartij. Deze zorgt voor een divers 
en hoog voedselaanbod en trekt vleermuizen aan.  
 

  

http://www.waarnemingen.be/
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4.3.6 Samenvatting en conclusies 

 
Gedurende 6 nachten onderzoek, gelijkmatig verdeeld over de jaren 2007, 2009 en 2013, zijn 
minstens 8 (mogelijk 9) soorten vleermuizen aangetroffen op het ecoduct Kikbeek. Het betreft 
Gewone en Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Bosvleermuis, Laatvlieger, Watervleermuis, 
Franjestaart, Myotis species en Grootoorvleermuis species (Gewone / Grijze grootoorvleermuis).  
 
De 8 vleermuissoorten zijn allen opgenomen in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. In de recente 
Vlaamse Rode lijst (Maes et al. 2014) zijn Bosvleermuis en Grijze grootoor opgenomen als bedreigd, 
Laatvlieger en Rosse vleermuis als kwetsbaar en Watervleermuis en Gewone grootoorvleermuis als 
‘bijna in gevaar’. De overige soorten worden als ‘momenteel niet in gevaar’ beschouwd (Gewone 
dwergvleermuis en Ruige dwergvleermuis) of er zijn onvoldoende gegevens om hun status in de 
zomer in te schatten (Franjestaart).  
 
In 2007, het eerste jaar na aanleg van het ecoduct, waren er op het ecoduct Kikbeek al minstens 6 
en mogelijk 7 vleermuissoorten vastgesteld: Watervleermuis, Franjestaart, Gewone en Ruige 
dwergvleermuis, Rosse vleermuis en Grootoorvleermuis species. In 2009 is de Laatvlieger als extra 
soort opgemerkt en in 2013 kwam er nog Bosvleermuis bij. Tijdens elk monitoringsjaar zijn er 
ongedetermineerde Myotis species waargenomen. Deze kunnen betrekking hebben op de 2 
eerstgenoemde soorten, maar het is goed mogelijk dat hier ook Baardvleermuizen bij zijn. Dit is 
namelijk een (vrij) algemene soort in Vlaanderen. 
 
Een vergelijking van de waarnemingen op het ecoduct met de waarnemingen uit de omgeving (die 
weliswaar voor een deel laat op de avond werden gedaan, wanneer de vleermuisactiviteit 
vermindert), toont aan dat het ecoduct door vleermuizen geliefd is. De soortendiversiteit doet niet 
onder voor de omgeving, integendeel. Ook de intensiteit van de passages en de aantallen 
foeragerende dieren aan de uiteinden van het ecoduct ligt hoger dan in de omgeving. Dit wijst erop 
dat vleermuizen het ecoduct actief gebruiken. 
We kunnen spreken van een succesvol gebruik van het ecoduct Kikbeek door vleermuizen. Dit is 
wellicht zowel gerelateerd aan de geschiktheid als jachtgebied als aan het gebruik als 
oversteekroute over de E314, maar dat valt op basis van het beperkte onderzoek niet hard te 
maken. 
Voor een aantal soorten speelt het ecoduct zeker een rol als jachtgebied. Dit is het geval voor 
Gewone en Ruige dwergvleermuis, Watervleermuis, Rosse vleermuis en Laatvlieger. Voor de 
overige soorten, en met name Franjestaart en Grootoorvleermuis spec., weten we niet om welk type 
vliegbewegingen het gaat. We vermoeden dat het voor deze soorten vooral gaat om 
vliegbewegingen van jachtgebied naar jachtgebied en niet van verblijfplaats naar jachtgebied. Om 
seizoenale vliegbewegingen aan te tonen was voorliggend onderzoek veel te beperkt in opzet. 
 
Een literatuuronderzoek laat uitschijnen dat dit onderzoek, hoe beperkt ook in opzet, samen met het 
onderzoek op het ecoduct De Warande, de eerste lange termijn onderzoeken zijn naar vleermuizen 
op ecoducten.   

 
We zien nog mogelijkheden voor verder onderzoek naar vleermuizen op ecoduct Kikbeek. Men kan 
activiteitspatronen nagaan door met minstens 2 D500x toestellen gedurende meerdere nachten en 
op verschillende momenten van het jaar opnames te maken. Indien de inwendige klok van beide 
toestellen gelijk gezet wordt kan men ook de vliegrichting van de dieren bepalen. Op deze manier 
kan er ook verder onderzoek gedaan worden naar het jachtgedrag van vleermuizen boven het 
ecoduct. Ook het vangen en zenderen van dieren kan veel belangrijke informatie opleveren over het 
gebruik van het ecoduct door vleermuizen.  
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4.4 Zoogdieren partim II: overige zoogdieren 

4.4.1 Algemeen overzicht 

 
Onderstaande Tabel 6 geeft een overzicht van de waargenomen zoogdieren (exclusief vleermuizen) 
en de aantallen waarnemingen per monitoringsmethode, op het ecoduct Kikbeek in 2013. 
 

Tabel 6: Overzicht van de waargenomen zoogdieren (exclusief vleermuizen) en de aantallen 
waarnemingen per monitoringsmethodiek in 2013 (T7). 

Soort 
Camera-

vallen 
Cameravallen 

'twijfelgevallen' 

Sporen 
zandbed 

gedurende 
IM 

Sporen 
zandbed 
buiten IM 

Losse 
waarnemingen 

Slangen-
platen 

Everzwijn 125 9 7 8     

Ree 76 2 28 28     

Vos 136 4 10 18     

Steenmarter 12 
 

14 8     

marterachtige 8 
 

2 
 

    

zoogdier onbekend 4 6   
 

    

Haas 7 1   
 

    

Konijn 1 
 

  
 

    

Egel 1 
 

2 
 

    

hond 9 
 

9 17     

kat 1 
 

2 
 

    

paard 4 
 

14 28     

schaap  1 
 

  
 

    

muis spec.   
 

  
 

  6 

Totaal  385 22 88 107 0 6 

 
Voor de cameravallen wordt het aantal fotoreeksen weergegeven en niet het aantal dieren dat op 
een foto stond. Voor de sporen is steeds het aantal passages genoteerd. In het geval dat er 
effectieve aantallen van bepaalde soorten werden gebruikt, gaat het steeds om ruwe schattingen. 
Bij groepen dieren kan één enkel dier de sensor doen afgaan, maar is het niet noodzakelijk zo dat de 
hele groep op de opname staat en dus effectief geteld kan worden (zie verder). 
 
Opmerkingen:  

1) door een technisch defect zijn de opnames van de cameravallen van de periode 8 december 
2013-27 januari 2014 verloren gegaan en dus niet opgenomen in het rapport.  

2) Let op! de camera’s zijn een continue methode (in totaal 9 maanden lang) terwijl de sporen 
slechts op 22 ochtenden zijn opgenomen. Vandaar de soms grote verschillen in aantallen.  

 
Algemeen gesteld valt meteen op dat er veel passage over het ecoduct is. Er werden 385 
waarnemingen genoteerd (exclusief 22 ‘twijfelgevallen’). Er werden daarnaast nog 244 dubbele 
waarnemingen verwijderd (dieren die meermaals binnen zeer korte tijdspanne op de camera 
verschenen; telkens 1 (tot 5) secondes later, vaak in series van meerdere beelden). 
 
Een precieze vergelijking van de totale aantallen van T7 met die van T3 en T1 is niet mogelijk. 
Wegens de evolutie in techniek zijn de camerabeelden van 1 videocamera (T1, T3) niet vergelijkbaar 
met 2 Reconyx cameravallen (T7). De vergelijkingen met vorige monitoringsperiodes zijn 
daarentegen wel nuttig bij vergelijkingen van grootte-ordes en soortensamenstelling. 
 
Het aantal waarnemingen opgetekend door de cameravallen is aanzienlijk hoger dan het aantal 
videobeelden tijdens de T3 (214) en T1 (163). Dit exclusief het aantal ‘twijfelgevallen’. Het gaat om 
een toename van respectievelijk 80% (t.o.v. T3) en 136% (t.o.v. T1). 
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Het aantal passages op het zandbed tijdens de intensieve meetperiodes is daarentegen relatief 
gelijkaardig vergeleken met T3 (73) en meer dan tijdens de T1 (122).  
Zowel tijdens T7 als T3 werden telkens zes waarnemingen van ‘muis’ spec. genoteerd. Dit is de 
verzamelnaam voor spitsmuizen en muizen en werd gebruikt omdat de meeste waarnemingen 
bestonden uit muizennesten met zeer jonge dieren in. Om verstoring te vermijden zijn die niet nader 
onderzocht.  
 

 
Figuur 30: Procentueel aandeel van het totaal aantal waarnemingen per soort.  

 
Het aantal waarnemingen van dieren die zich noordwaarts (169 data) verplaatsen was in verhouding 
met het aantal waarnemingen richting zuid (166 data). Daarnaast werden nog 10 waarnemingen 
richting west en 11 richting oost vastgesteld, aangevuld met 17 keer waar een dier zich ‘ter plaatse’ 
ophield. Dit resultaat ligt in de lijn van de verwachtingen. 
 

 
 

Figuur 31: Aantal waarnemingen verdeeld volgens windrichting (voor 373 waarnemingen). 
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4.4.2 Evenhoevigen (Artiodactyla) 

 
Opmerking: een element dat van invloed kan zijn op de monitoring: 
In de periode januari - maart van de winters 2011-2012 en 2012-2013 evenals tijdens de monitoring 
T7, in november 2013, vond er jacht op Everzwijn plaats op het ecoduct Kikbeek (med. Lise 
Hendrick, regiobeheerder ANB).  

 

4.4.2.1 Ree (Capreolus capreolus)  

 
Het Ree werd in totaal 136 keer waargenomen gedurende de monitoring T7. Dit aantal is van de 
zelfde grootteorde als opgemeten tijdens T3 (127 data), maar is veel hoger dan opgemeten tijdens 
T1 (54 data). 
 
In vergelijking met T1 (slechts negen beelden op negen maanden) werden er gedurende T3 en T7 
een veel hoger aantal Reeën waargenomen met de camera’s, met name respectievelijk 92 beelden 
en 76 beelden telkens over een periode van circa 9 maanden. 
 

 
 

Figuur 32: Het aantal waarnemingen van Ree in de periode mei 2013 t/m maart 2014 vastgelegd 
d.m.v. camera’s en opgetekend op het zandbed gedurende de intensieve meetperiode. Opmerking: 

in december en januari zijn er geen cameragegevens wegens een technisch defect. 

 
Het Ree was in 2013 het talrijkst waargenomen zoogdier via sporen op de zandbedden en de derde 
talrijkste soort via de cameravallen. 
 
In totaal werden 76 cameravalopnames gemaakt in 2013, met ca. 93 Reeën erop, waarvan 70 
solitaire dieren, vier keer een duo aangevuld door een groep van vijf stuks en één van (ongeveer) 
tien exemplaren.  
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Net als gedurende T3 werden de meeste waarnemingen op de camera vastgelegd in de periode 
juni-augustus (44 van de 76 beelden).  
 
Net als tijdens T3 werd het absolute merendeel van de foto’s (68 van de 76) ‘s nachts genomen 
(tussen 20u en 8u). Er waren twee waarnemingen in de late ochtend (telkens om 10u29) en twee 
waarnemingen in de namiddag (één om 15u52 en één om 17u31). Nog eens vier beelden werden 
geschoten tussen 8u en 9u ’s ochtends. 
 
In de wintermaanden december en januari zijn geen opnames van Reeën beschikbaar door een 
technisch defect. Er zijn in die periode wel sporen in het zandbed gevonden. Op 9 van 11 intensieve 
meetperiodes werd Ree waargenomen. Er werden 28 waarnemingen verzameld (van in totaal 37 
sporen). Buiten de intensieve meetperiode werden eveneens 28 waarnemingen van sporen 
vastgesteld. Aan de westelijke zijde van het ecoduct (sectie 1 en 2 van het zandbed) werden ca. 
twee keer zoveel sporen opgetekend dan aan de oostelijke zijde. 
 

 
Figuur 33: Een Ree door het oog van de camera. Dit dier lijkt de camera waar te nemen. Toch was 
er slechts één opname die een Ree toonde die overduidelijk werd opgeschrikt door de camera (en 

het op een lopen zette). 

  
  



 
Monitoring ecoduct ‘Kikbeek’ over de E314 in Maasmechelen: resultaten van de T7 (2013)                                                                                        
  44 

 

4.4.2.2 Everzwijn (Sus scrofa) 

 
Er werden in totaal 155 waarnemingen van Everzwijnen verzameld. Een kwart (24,72%) van alle 
zoogdierenwaarnemingen is van Everzwijn. En dit voor een soort die nog niet zo lang geleden erg 
zeldzaam in Vlaanderen was.  
 
Het Everzwijn was in 2013 de tweede talrijkst geregistreerde soort via de cameravallen en het vierde 
talrijkst waargenomen zoogdier via sporen op de zandbedden. 
 
Van de 155 waarnemingen van Everzwijnen werden er 125 d.m.v. de camera’s verzameld. Er zijn 43 
beelden van solitaire Everzwijnen. De overige opnames gaven kleine tot (middel)grote rottes weer. 
De grootste rottes werden vanaf midden augustus 2013 tot en met de eerste week van september 
2013 waargenomen: groepen van ongeveer 15 dieren en eenmaal een rotte van (ca.) 20 
Everzwijnen. Zie Tabel 7 voor overzicht van de rottes (volgens grootteorde) over de tijd. 

 
Tabel 7: Overzicht van de waarnemingen via Reconyxcamera’s van rottes Everzwijnen per maand 

en per grootte-categorie van rotte. De beelden van het grootste deel van december en januari 
gingen verloren door een technisch defect.  

Maand Rotte (2-5 ex.) Rotte (6-10 ex.) Rotte (11-15 ex.) Rotte (16-20 ex.) 

mei '13 
   

  

juni '13 
   

  

juli '13 
 

12 2   

augustus '13 1 21 3 1 

september '13 
 

7 1   

oktober '13 
 

10 
 

  

november '13 
 

12 
 

  

december '13 -- -- --  -- 

januari '14 -- -- --  -- 

februari '14 
 

3 
 

  

maart '14   8 1   

Totaal 1 73 7 1 

 
Solitaire dieren werden in alle maanden van de meetperiode (uitgezonderd december) 
waargenomen, met pieken: 

 in september 2013 (zeven waarnemingen over zeven dagen);  

 in november 2013 (10 data over zeven verschillende dagen);  

 in februari 2014 (12 data verdeeld over 10 dagen).   
In de overige maanden werden 1 tot 3 waarnemingen van solitaire Everzwijnen opgetekend. 
 
De pieken van solitaire dieren vielen samen met de periode waarin kleine tot grote rottes werden 
vastgesteld. 
 
Er werden slechts zeven sporen van Everzwijn in het zandbed (IM) waargenomen, waarvan twee 
keer pootafdrukken in december 2013.  
 
Globaal zijn er gedurende elke maand van monitoring T7 Everzwijnen vastgesteld. De belangrijkste 
conclusie luidt dan ook dat het ecoduct Kikbeek gedurende de volledige meetperiode T7 als passage 
werd gebruikt door Everzwijnen. 
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Figuur 34: Het aantal waarnemingen van Everzwijn gedurende T7, verzameld door middel van 
camerabeelden en vastgesteld tijdens de intensieve meetperiodes gedurende T7 op het zandbed. 
Opmerking: in december en januari zijn er geen cameragegevens wegens een technisch defect. 

 
In vergelijking met T1 (81 waarnemingen) en T3 (29 waarnemingen) is er gedurende T7 een veel 
hoger aantal passerende Everzwijnen op het ecoduct waargenomen (155 waarnemingen). Het gaat 
hier om bijna dubbel zoveel waarnemingen als gedurende T1 en een vijfvoud van het aantal 
waarnemingen gedurende T3.  
 

 
Figuur 35: Everzwijnen passeerden in grote aantallen over het ecoduct Kikbeek in 2013. 24 oktober 

2013. Foto Jorg Lambrechts. 
 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

Aantal waarnemigen van Everzwijn/maand; d.m.v. camera 
en zandbed (IM) 

Camera  

Zandbed IM 



 
Monitoring ecoduct ‘Kikbeek’ over de E314 in Maasmechelen: resultaten van de T7 (2013)                                                                                        
  46 

 

Net als gedurende de vorige twee meetperiodes kunnen we concluderen dat Everzwijnen volop 
gebruik maken van het ecoduct Kikbeek. 
 
De toename in aantal waarnemingen Everzwijn valt waarschijnlijk samen met de algemene toename 
van de soort in Vlaanderen. In de periode 1987-2002 was er slechts sprake van een handjevol 
waarnemingen (Verkem et al., 2003), waarvan enkele waarschijnlijk toe te wijzen zijn aan ontsnapte 
dieren. Enkel in Voeren werden regelmatig wilde Everzwijnen gesignaleerd. Anno 2014 neemt de 
soort nog steeds toe, zowel qua verspreidingsgebied als op vlak van aantallen (gebaseerd op 
gegevens van Waarnemingen.be). In elk geval nemen de aantallen jaarlijks geschoten dieren nog 
toe (med. Lise Hendrick, ANB). 
 
Het Everzwijn heeft zich wijd verspreid in de provincie Limburg. Het Nationaal Park Hoge Kempen 
ligt pal in het kerngebied van Vlaanderen (zie Figuur 36).  
 

 
Figuur 36: Het verspreidingsgebied van het Everzwijn in België beperkte zich niet zo lang geleden 

tot Wallonië. Ondertussen heeft het Everzwijn Vlaanderen bereikt. De meeste waarnemingen 
situeren er zich in de provincie Limburg. 
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4.4.3 Roofdieren (Carnivora) 

4.4.3.1 Hondachtigen (Canidae) 

 
De Vos (Vulpes vulpes) werd gedurende T7 in totaal 175 keer waargenomen en was bijgevolg, net 
als gedurende T1 en T3, het meest waargenomen zoogdier op het ecoduct Kikbeek. 
 
Het merendeel van de waarnemingen is d.m.v. de camera’s ingezameld (136 beelden ofwel 78% 
van het totaal). Net als voor Everzwijn werden er betrekkelijk weinig sporen van Vos in het zandbed 
opgetekend. Slechts 10 verschillende pootafdrukken werden gedurende de intensieve meetperiode 
(IM) opgetekend, aangevuld met 18 waarnemingen buiten de IM. 
 
De waarnemingenpiek in mei 2013 zou kunnen wijzen op een foeragerend dier op zoek naar voedsel 
voor de jongen in een nabijgelegen burcht, hoewel er slechts eenmaal een Vos met een prooi in zijn 
muil werd gesignaleerd en er in de daaropvolgende maanden geen juveniele of subadulte dieren op 
beeld zijn vastgelegd. Er zijn op 19 van de 31 dagen van de maand mei Vossen waargenomen 
d.m.v. de camera. 
 
Het relatief hoge aantal waarnemingen in augustus 2013 is opvallend, maar moeilijk te verklaren. In 
die periode van het jaar is het moeilijk tot quasi onmogelijk om jongen van dat voorjaar nog te 
onderscheiden van adulten. Op 22 van de 31 dagen die augustus telt, werden beelden van Vos 
gemaakt. 
 
 

 
 

Figuur 37: Spreiding van het aantal waarnemingen van Vos over de monitoring T7. Waarnemingen 
ingezameld d.m.v. camera’s en zandbed. Opmerking: in december en januari zijn er geen 

cameragegevens wegens een technisch defect. 

 
Opmerking: in de maanden december 2013 en in januari 2014 zijn nauwelijks beelden gemaakt 
omwille van een technisch defect.  
 
Er werden 68 dieren in noordelijke looprichting waargenomen tegenover 60 waarnemingen van Vos 
die zich zuidwaarts begaven. Slechts drie waarnemingen betrof een Vos die zich ter plaatse bevond. 
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Gedurende 18 nachten werden er ‘logische opeenvolgingen van waarnemingen’ vastgesteld 
(waarvan zes in mei 2013). Een Vos maakte 13 keer de verplaatsing naar noord om later die nacht 
opnieuw naar zuid te keren. In acht gevallen werd een passage richting zuid gevolgd door een 
passage richting noord. Er werden tijdens vijf nachten meerdere passages in dezelfde windrichting 
genoteerd (telkens drie waarnemingen). 
 
Net als op basis van de gegevens van T3 wordt er voor T7 geconcludeerd dat er waarschijnlijk een 
groot aantal passages van Vos aan het oog van de camera’s ontsnapt. 
 
Op 24 oktober 2013 werd er ter hoogte van het ecoduct Kikbeek in de berm van de E314 een 
verkeersslachtoffer Vos waargenomen. Overdag op 16 december 2013 is een wegsluipende Vos 
waargenomen op het hoge talud van het ecoduct, ‘buiten het raster’. Beide waarnemingen tonen aan 
dat er Vossen in de bermen van de E314 leven.  
 
Op 2 maart 2014 werd er een camerabeeld gemaakt van een mogelijk drachtig wijfje dat het ecoduct 
overstak. 
 
Er werden overdag geen beelden van Vos gemaakt. De enige waarneming in het tijdsblok 18:00-
20:00 gebeurde om 19u11 op 1 november 2013. In november is het dan al volledig donker. De drie 
waarnemingen in het tijdsblok 08:00-10:00 vonden allen plaats tussen 8u11 en 08u16 en dit in 
maart.  
 
Maar liefst 39% van de beelden werd tussen 22u en middernacht gemaakt. Tussen middernacht en 
02:00 werden nog 19,5% van de beelden geschoten. In totaal werden bijna 60% van de video-
opnames van Vos twee uur voor en twee uur na middernacht gemaakt. Dit stemt min of meer 
overeen met de bevindingen gedurende T1 en T3. 
 

 
Figuur 39: Het aantal waarnemingen van Vos gemaakt d.m.v. camera’s. Het merendeel van de 

waarnemingen situeert zich twee uur voor en twee uur na middernacht.  

 
De 136 waarnemingen betreft telkens solitaire dieren, verspreid over 86 dagen. 
 
Naast waarnemingen van Vos werden er ook loslopende honden waargenomen. In totaal werden er 
negen beelden van waarschijnlijk acht honden verzameld zonder dat een eigenaar in de buurt was 
(of leek). Zie Hoofdstuk 4.14 - Recreatie.  
 
Het is alvast niet zo dat er zeer frequent beelden werden gemaakt van dezelfde loslopende hond(en) 
en pootafdrukken op het zandbed werden opgetekend.  
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4.4.3.2 Marterachtigen (Mustelidae) 

 
De Steenmarter (Martes foina) werd 34 keer waargenomen op het ecoduct Kikbeek tijdens de T7. In 
tegenstelling tot voorgenoemde zoogdieren werden er meer waarnemingen van de soort 
geconstateerd d.m.v. het zandbed (14 waarnemingen gedurende de IM en 8 waarnemingen buiten 
de IM) dan er d.m.v. de camera’s werden vastgelegd (12 beelden).  
Gedurende T1 werd er slechts één videobeeld van een marterachtige gemaakt en kon dit dier niet 
tot op soortniveau worden gedetermineerd. Tijdens T3 werd er geen enkel videobeeld gemaakt van 
een marterachtige. In vergelijking met T1 en T3 was het resultaat T7 van de camera’s voor 
Steenmarter dus aanzienlijk succesvoller. 
 
De grootte van de Steenmarter speelt hier waarschijnlijk een rol. Dit wordt eveneens gesuggereerd 
door de spreiding van de beelden op Figuur 38: Enkel in de wintermaanden en in het voorjaar, 
wanneer de vegetatie kort is, werden er beelden gemaakt, en dit terwijl de aanwezigheid van de 
Steenmarter in de zomer- en herfstmaanden d.m.v. het zandbed werd aangetoond. Het omgekeerde 
is dan ook weer opmerkelijk: in de maanden dat er opnames werden gemaakt, werden er geen 
pootafdrukken in het zandbed gevonden. Dit heeft mogelijk te maken met de slechte werking van het 
zandbed in vorst- en regenrijke periodes.  
 
De 12 beelden spreiden zich over 6 nachten, die op hun beurt in te delen zijn in een korte periode 
van vier dagen (vier data op drie nachten) in mei en een week (acht data verspreid over drie 
nachten) eind januari-begin februari 2014. Buiten de intensieve meetperiode werden op twee 
tijdstippen, nl. 22 mei en 7 juni 2013 respectievelijk twee en zeven sporen van Steenmarter in het 
zandbed waargenomen.  
 

 
Figuur 38: Het aantal waarnemingen van Steenmarter per maand tijdens de T7, d.m.v. 

cameravallen en het zandbed (enkel IM).  Opmerking: in december en januari was er een technisch 
defect waardoor er weinig cameragegevens zijn. 

 
Er werden geen losse waarnemingen van Steenmarter genoteerd, wel twee uitwerpselen gevonden. 
Hoewel deze niet van Boommarter zijn te onderscheiden, gaan we er vanuit dat het hier om 
uitwerpselen van Steenmarter gaat. 
  
Er zijn geen zekere waarnemingen van Bunzing (Mustela putorius) gedurende T7. Er werden in 
totaal zes waarnemingen van marterachtigen gemeld, waarvan er vijf als ‘waarschijnlijk Bunzing’ 
werden omschreven. Er waren geen waarnemingen van kleine marterachtigen zoals Wezel en/of 
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Hermelijn. In 2007 was er wel sprake van een waarneming van een kleine marterachtige 
‘Hermelijn/Wezel’. 
 
Er werd één uitwerpsel als dat van een marterachtige opgegeven, maar het determineren van 
uitwerpselen tot op soortniveau is zeer moeilijk tot quasi onmogelijk. Het valt zelfs niet uit te sluiten 
dat het een uitwerpsel van Vos betreft. 
 

 
Figuur 39: Een videobeeld van een Steenmarter. Pas gedurende de derde monitoringperiode (T7) 

werd de Steenmarter met zekerheid op de plaat vastgelegd. 

 

4.4.3.3 Katachtigen (Felidae) 

 
Slechts één keer zette een Huiskat (Felis catus) (of een verwilderde kat) de camera in werking 
tijdens T7, op 22 oktober 2013.  
 
Daarnaast werd nog twee keer een spoor van een ‘katachtige’ in het zandbed gedurende de 
intensieve meetperiode waargenomen. 
 

4.4.4 Insecteneters (Insectivora) 

 
Egel (Erinaceus europaeus) werd slechts één keer op beeld vastgelegd (op 4 mei 2013) en via 
sporen slechts op één nacht (op 8 juni 2013) van de intensieve meetperiode waargenomen, 
weliswaar toen twee verschillende sporen.  
 
Het gebruik van cameravallen is niet de meest aangewezen methode om de passage van Egel aan 
te tonen. Ook gedurende T1 werd er slechts één videobeeld van Egel geschoten, tijdens T3 geen 
enkel. 
 
Er was één losse waarneming van een Dwergspitsmuis (Sorex minutus) op 26 september  2013. 
Daarnaast was er sprake van één losse waarneming van een ‘spitsmuis spec.’.  
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4.4.5 Knaagdieren (Rodentia) 

 
Er werden in tegenstelling tot T1 en T3 geen ‘muizen’ waargenomen; of alvast geen exemplaren die 
tot op soortniveau konden worden gedetermineerd. Gedurende T1 werden Bosmuis en Aardmuis 
waargenomen. Van de laatste soort werd toen één exemplaar in een bodemval aangetroffen. In 
2009 werden twee zichtwaarnemingen gedaan van één Bosmuis en één exemplaar uit de familie 
van de ‘Ware muizen’. 
 
Onder de slangenplaten werden in totaal zes muizennesten gevonden, maar de jonge dieren werden 
niet gedetermineerd tot op familieniveau ‘ware muizen’ of ‘woelmuizen’ (orde Knaagdieren), of 
familie ‘spitsmuizen’ (orde Insecteneters), dit om de nesten niet te verstoren.  
 
Daarentegen werd er in 2013-2014 wel één Rode eekhoorn (Sciurus vulgaris) vastgesteld. Het 
betreft een losse waarneming op 9 juni 2013. Deze soort werd in 2007 en 2009 niet waargenomen 
op het ecoduct Kikbeek. 
 

4.4.6 Haasachtigen (Lagomorpha) 

 
Er werden zeven beelden van Haas (Lepus europaeus) gemaakt tijdens de T7, maar deze betreffen 
allen dezelfde nacht (30 januari 2014). Een drietal weken later (op 21 februari 2014) werd nog een 
opname van een waarschijnlijke Haas verkregen. Verder werden er geen pootafdrukken (of andere 
sporen) van Haas in de periode van mei 2013-maart 2014 vastgesteld.  
 
De Haas was dus een zeer incidentele passant gedurende de T7, dit in tegenstelling tot T1, toen er 
maar liefst 52 beelden en 30 sporen van Haas waren. Het is zeer waarschijnlijk dat er gedurende T7 
slechts één, mogelijk twee migrerende dieren gepasseerd zijn. Gedurende T1 was er 
hoogstwaarschijnlijk sprake van één of meer hazen die in de buurt van (en deels op) het ecoduct 
leefden. Gedurende het onderzoek in het kader van T3 werd er ook maar één video-opname 
gemaakt, maar werden wel meerdere sporen gevonden. 
 
Ook de waarnemingen van Konijn (Oryctolagus cuniculus) zijn aan de (zeer) lage kant: amper één 
waarneming gedurende T7. In 2009 (T3) was er geen enkele zekere waarneming van een Konijn. Er 
waren wel vijf sporen die ofwel van Konijn ofwel van Haas waren. Pootafdrukken van jonge Hazen 
zijn niet te onderscheiden van die van volwassen Konijnen.  
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4.4.7 Samenvatting 

 

Als samenvatting presenteren we Tabel 8: 8, waarin de gedurende de drie monitoringsjaren 

waargenomen zoogdieren opgelijst worden, met een bondige omschrijving van de mate van 
voorkomen op het ecoduct Kikbeek.  
 

Tabel 8: Overzicht waargenomen zoogdieren tijdens de monitoring van het ecoduct Kikbeek. 

Soort  Resultaat monitoring Ecoduct Kikbeek 

Everzwijn Frequent gedurende T1, T3 en T7, met het hoogste aantal tijdens T7 

Ree Weinig gedurende T1, talrijk tijdens T3 en T7 

Vos Meest waargenomen soort; zeer frequent tijdens T1, T3 en T7 

Steenmarter 
Regelmatige passant; aantal waarnemingen gelijk voor T1 en T3, toename 
tijdens T7 

Bunzing 
Eenmalig gedurende T1, mogelijke waarnemingen T7. (zeer) zeldzame 
passant; 

Hermelijn/wezel Eenmalig gedurende T1, mogelijke waarnemingen T7. (zeer) Zeldzaam 

Egel Occasioneel; weinig waarnemingen d.m.v. camera's en zandbed 

Dwergspitsmuis Eenmalig waargenomen T7 

Bosmuis Eenmalig waargenomen gedurende T1 en T3 

Aardmuis Eenmalig waargenomen T1, exemplaar in bodemval 

Rode Eekhoorn Eén losse waarneming T7 

Haas Frequent gedurende T1, incidenteel tijdens T3 en T7 

Konijn Enkel met zekerheid gedurende T7, doch éénmalig 

Huiskat Regelmatig T1, geen waarnemingen T3 en occasioneel T7 

 
  

 
Zoogdierensoorten die niet werden waargenomen, zijn Mol, andere ‘ware muizen’ (Dwergmuis, 
Bruine rat), andere woelmuizen (Veldmuis, Rosse woelmuis, Ondergrondse woelmuis, Woelrat). Er 
werden geen slaapmuizen waargenomen, maar dat lag enigszins in de lijn van de verwachtingen. 
De Boommarter is niet vastgesteld tijdens het onderzoek. De soort is recent ook niet bekend van het 
NPHK, wat merkwaardig is gezien de grote oppervlakte geschikt leefgebied.  
 
De status van de waargenomen zoogdieren volgens de recente Rode lijst van Maes et al. (2014), die 
opgemaakt is volgens de IUCN criteria, is de volgende: 

 Kwetsbaar: Bunzing, Dwergspitsmuis, Hermelijn; 

 Bijna in gevaar: Aardmuis, Haas, Konijn, Wezel. 
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4.4.8 Verkeersslachtoffers 

 
Natuurpunt Studie vzw voert in de periode 2013-2017 in opdracht van de Vlaamse overheid een 
onderzoek uit naar verkeersslachtoffers in Vlaanderen. In de periode 2008-2012 werkten de 
Vlaamse overheid, Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen al samen onder de naam ‘Dieren 
onder de wielen’ om informatie over verkeersslachtoffers in Vlaanderen te verzamelen (Vercayie et 
al. 2012).  
 
Het huidige project, ‘Dieren onder de wielen 2.0’, loopt ook over vier jaren (2013-2017) en gaat nog 
een stapje verder dan het voorgaande project. Naast het centraliseren van losse waarnemingen, 
wordt er nu ook opgeroepen om vaste trajecten regelmatig te controleren op de aanwezigheid van 
verkeersslachtoffers. 
 
Aangezien er overlap is qua onderzoeksperiode(s) van zowel het project ‘Dieren onder de wielen’ als 
de monitoring ecoduct ‘Kikbeek’ over de E314 in Maasmechelen, leek het ons interessant om de 
resultaten van ‘Dieren onder de wielen’ voor de gemeente Maasmechelen weer te geven (zie Figuur 
40 en Figuur 44). 
 

 
Figuur 42: Dode Vos in de berm van de E314 nabij het ecoduct Kikbeek. Door de combinatie van 

een raster en ecoduct is dit beeld zeldzaam geworden op de E314 tussen Genk en Maasmechelen. 
24 oktober 2013. Foto Jorg Lambrechts. 
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Figuur 40: Het aantal verkeersslachtoffers voor de gemeente Maasmechelen. In vergelijking met 

andere snelwegen worden er ter hoogte van het ecoduct Kikbeek relatief weinig 
verkeersslachtoffers gemeld. (zie ook 

http://waarnemingen.be/vs/statistics?prov=0&gem=23455&sg=0&srt=0&from=2007-01-
01&to=2014-03-05). 

 

 
Figuur 44: Gedocumenteerde waarnemingen van verkeersslachtoffers ter hoogte van het ecoduct 
Kikbeek in www.waarnemingen.be. Naast de twee verkeersslachtoffers van Vos die gedurende T7 

werden vastgesteld, werd er in september 2010 nog een dode Steenmarter (en een Buizerd) 
gemeld. 

 

http://waarnemingen.be/vs/statistics?prov=0&gem=23455&sg=0&srt=0&from=2007-01-01&to=2014-03-05
http://waarnemingen.be/vs/statistics?prov=0&gem=23455&sg=0&srt=0&from=2007-01-01&to=2014-03-05
http://www.waarnemingen.be/


 
Monitoring ecoduct ‘Kikbeek’ over de E314 in Maasmechelen: resultaten van de T7 (2013)                                                                                        
  55 

 

4.5 Reptielen 
 
De veldwaarnemingen van deze diergroep zijn in Bijlage 4 opgenomen. 
De vindplaatsen van de tijdens de T7 (2013 en 2014) aangetroffen reptielensoorten zijn 
weergegeven op Figuur 41. 
 

 
Figuur 41: Vindplaatsen van reptielen en Heikikker tijdens de T7 op ecoduct Kikbeek. 
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Er zijn in de loop van het onderzoek 2 reptielensoorten aangetroffen op het ecoduct Kikbeek: Gladde 
slang en Levendbarende hagedis.  
 
Zeer bijzonder was de vondst van een pasgeboren Gladde slang, vrij centraal op het ecoduct, op 3 
september 2009, dus tijdens de T3.  
Ondanks intensief zoeken, onder meer op 28 mei , 18 juni, 9 juli, 1 en 30 augustus, 26 september 
(samen met Katja Claus) en 24 oktober 2013 (urenlang gezocht onder geschikte 
weersomstandigheden), kon de Gladde slang door ons niet bevestigd worden in 2013. 
Wél is op 15 maart 2014 een adult mannetje op het ecoduct waargenomen door herpetoloog Peter 
Engelen. 
 
Om te illustreren hoe lastig de Gladde slang op te sporen is, geven we volgend cijfermateriaal: 
Peter Engelen, een Limburgse herpetoloog van Hyla (de amfibieën en reptielenwerkgroep van 
Natuurpunt) heeft veel ervaring met het zoeken naar Gladde slang (cfr. Engelen, 2006) en 
publiceerde onlangs volgende onthutsende cijfers (Engelen, 2013): 
 

o Op 29/08/2009 vond hij op de Tiendenberg te Riemst een juveniele Gladde slang na 30 
zoekuren; 

o Op 31/08/2009 vond hij in de buurt van het Turfven (Meeuwen-Gruitrode) na 11 zoekuren 
voor de eerste keer een slang; 

o In 2011 waren 24 velduren nodig om 2 exemplaren en 2 vervellingshuidjes te vinden in het 
Kamp Beverlo. 

 
Een studie van Kéry (2002) bevestigt eveneens dat Gladde slang geen makkelijke soort is om waar 
te nemen indien het gaat over kleine (relict)populaties. Voor deze soort zijn 34 onsuccesvolle 
veldbezoeken nodig onder gunstige omstandigheden om dan met slechts 95% zekerheid te kunnen 
zeggen dat de soort er niet voorkomt. 
 
 
We beschouwen de Gladde slang als de belangrijkste doelsoort voor het ecoduct Kikbeek omwille 
van: 

 haar Europese status: opgenomen in de Habitatrichtlijn, bijlage IV; 

 haar status in Vlaanderen: ‘bedreigd’ volgens de recente Rode lijst (Jooris et al. 2012); 

 het feit dat ze zeer gevoelig is voor versnippering door wegen; 

 het feit dat het NPHK het belangrijkste bolwerk voor Vlaanderen is.  
 
Het aantreffen van de Gladde slang op het ecoduct en dit reeds in het derde jaar na aanleg, is 
spectaculair te noemen.  
 
De Levendbarende hagedis is -net als op het ecoduct De Warande- pas bij de T7 waargenomen op 
ecoduct Kikbeek. Het betreft slechts 1 waarneming, een adult mannetje op 15 maart 2014. Dit is 
overigens precies 8 jaar na finalisatie van de werken van de aanleg van het ecoduct Kikbeek. 
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4.6 Amfibieën 

4.6.1 Resultaten 2013 

 
De veldwaarnemingen van deze diergroep zijn in Bijlage 4 opgenomen. 
 
De vindplaatsen van de tijdens de T7 (2013 en 2014) aangetroffen Heikikkers zijn weergegeven op 
Figuur 41. 
 
De meest in het oog springende waarnemingen betreffen: 
 

- De 18 eilegsels van Heikikker. Het eerste bewijs van voortplanting van deze soort in de 
waterpartij op het ecoduct vond plaats op 15 maart 2014. 

- De waarneming van 15 adulte Poelkikkers, eveneens op 15 maart 2014 in diezelfde 
waterpartij. 

 
Rugstreeppad plantte zich in 2013 nog steeds voort in de grote waterplas en / of kleine plasjes op 
het ecoduct. Juveniele Rugstreeppadjes zijn dagactief. Op 18 juni 2013 telde Jorg Lambrechts 48 
juveniele Rugstreeppadjes op het traject (met lengte van ca. 60 m) tussen bodemval kik5 en kik7, 
dus dwars over het ecoduct. Buiten dit traject liepen er nog tientallen rond in de oeverzone aan de 
zuidzijde van de grote waterplas. 
 

 
Figuur 42: Twee Rugstreeppadden en een ‘Groene kikker’ onder een grote steen, centraal op 

ecoduct kikbeek, op 30 augustus 2013. Foto Jorg Lambrechts. 
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4.6.2 Samenvatting 

 
Er zijn op het ecoduct Kikbeek 9 soorten amfibieën waargenomen in de periode 2007-2013: Bruine 
kikker, Heikikker, Poelkikker, Bastaardkikker, Gewone pad, Rugstreeppad, Vinpootsalamander, 
Kleine watersalamander en Alpenwatersalamander.  
Hiervan zijn 3 soorten opgenomen in de Habitatrichtlijn (bijlage IV): Rugstreeppad, Poelkikker en 
Heikikker. Dezelfde drie soorten zijn ook opgenomen in de recente Vlaamse Rode lijst (Jooris et al. 
2012) met als status: 

 Kwetsbaar: Heikikker en Rugstreeppad; 

 Bijna in gevaar: Poelkikker. 
 
 
Heikikker is voor het eerst waargenomen tijdens de T3 (2 ex.) en de aanwezigheid is bevestigd 
tijdens de T7. In maart 2014 is zelfs voortplanting waargenomen in de waterplas op het ecoduct. 
Gedurende de volledige onderzoeksperiode was ‘Groene kikker’ aanwezig in de waterplas, waarbij 
in het voorjaar van 2014 bevestigd is dat er naast Bastaardkikker ook Poelkikker voorkomt. 
In het eerste jaar na aanleg waren reeds 7 soorten amfibieën vastgesteld (enkel Heikikker en 
Poelkikker niet). 
 

 
Figuur 43: De Heikikker is zowel in 2009 als in 2013 vastgesteld op het ecoduct Kikbeek. Foto 

genomen op 3 september 2009. 

 
De aantallen Rugstreeppad waren bijzonder hoog tijdens de eerste jaren na aanleg, toen de 
vegetatie op het ecoduct Kikbeek nog in een pionierstadium verkeerde.  
Reeds in 2006, het jaar dat het ecoduct werd gefinaliseerd, koloniseerde de Rugstreeppad de 
waterplas op het ecoduct. Getuige waren de meer dan 100 juveniele padjes die er op 10 oktober 
2006 nog rondliepen. Dit betekent dat er de maanden voordien volop voortplanting plaatsvond. 
In 2007 (T1) is van april tot augustus continu voortplanting van Rugstreeppad vastgesteld in de 
waterplas op het ecoduct.  
In 2009 (T3) lagen de aantallen fors lager, wat te wijten was aan het minder geschikt zijn van de 
voortplantingshabitat op het ecoduct zelf (natuurlijke vegetatiesuccessie).  
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Wellicht dankzij het natuurbeheer (opslag kappen en begrazing door Fjordenpaarden) houdt de 
Rugstreeppad anno 2013 (T7) goed stand. De soort plantte zich nog volop voort op het ecoduct, 
getuige vele waarnemingen van juveniele dieren. 
 

 
Figuur 44: Larven Rugstreeppad in een ondiepe waterplas (met ook Waterpostelein op de foto). 18 

juni 2013. Foto Jorg Lambrechts. 
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4.7 Sprinkhanen 
 

4.7.1 Resultaten 2013 en vergelijking met T1 en T3 

 
We namen in 2013 via losse waarnemingen, langs de monitoringsroutes en middels bodemvallen 16 
sprinkhaansoorten waar op het ecoduct. Verdeeld over de families zijn dit: 

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

 Krekels (Langsprieten): Veldkrekel; 

 Doornsprinkhanen (Kortsprieten): Gewoon doorntje en Zanddoorntje; 

 Veldsprinkhanen (Kortsprieten): Blauwvleugelsprinkhaan, Gouden sprinkhaan, Bruine 
sprinkhaan, Knopsprietje, Krasser, Negertje, Ratelaar en Snortikker. 

 
De soortensamenstelling is daarmee identiek aan de situatie in 2009. Tijdens de T1 in 2007 was ook 
Struiksprinkhaan vastgesteld.  
Tijdens het volledige monitoringsonderzoek zijn dus 17 verschillende sprinkhaansoorten 
waargenomen op het ecoduct Kikbeek. 
 
Volgens het voorstel van nieuwe Rode lijst (Lock et al., 2011) zijn al deze soorten opgenomen in de 
categorie ‘momenteel niet bedreigd’.  
De status volgens de eerste Rode lijst (Decleer et al. 2000) gaf volgend beeld: 

 Kwetsbaar: Blauwvleugelsprinkhaan, Snortikker en Zanddoorntje; 

 Zeldzaam: Heidesabelsprinkhaan, Struiksprinkhaan, Gouden sprinkhaan, Negertje en 
Veldkrekel. 

Hoewel een aantal soorten niet langer als bedreigd beschouwd wordt, zijn het wel zeer 
kenmerkende heide- of schraallandsoorten en daarbinnen zelfs goede indicatoren voor bepaalde 
vegetatiestructuren. 
 
De verspreiding van alle sprinkhaansoorten is in detail gekarteerd met GPS. De kenmerkende 
sprinkhaansoorten komen doorgaans verspreid over een groot deel van het ecoduct én de directe 
omgeving voor (zie Figuur 49).  
Elke soort wordt uiteraard vooral aangetroffen in haar specifiek habitat, met name: 

 op de schaars begroeide, vlakke en droge delen van het ecoduct: Blauwvleugelsprinkhaan 
en Veldkrekel; 

 in de natte, schaars begroeide vlakke delen (=oever van de plas): Zanddoorntje; 

 in de droge, kort grazige terreindelen: Snortikker; 

 in de dichte Pitrusvegetaties langs de plas: Gewoon spitskopje; 

 in de dichter (met Pijpenstro, Struikheide) begroeide terreindelen: Negertje, 
Heidesabelsprinkhaan.  

 
Soorten als Negertje en Heidesabelsprinkhaan zijn duidelijk toegenomen ten opzichte van 2007. 
Het ecoduct voldoet al jarenlang aan de habitateisen van tal van Rode-lijstsoorten. Het ecoduct is 
veel meer dan ‘een constructie waar ‘toevallig’ dieren passeren’.  
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Figuur 49: Vindplaatsen van 4 sprinkhaansoorten op het ecoduct Kikbeek in 2013. 
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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, Gouden 
sprinkhaan en Krasser. Van de twee laatstgenoemde soorten worden wel geregeld macroptere 
dieren waargenomen, van de twee eerstgenoemde soorten nooit.    
3. Constant brachyptere soorten: Struiksprinkhaan. 
 
Van het Gewoon spitskopje, Gewoon doorntje, Gouden sprinkhaan 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 2 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. 
 

 
Figuur 45: Negertje komt anno 2013 talrijk voor op het ecoduct Kikbeek. 7 september 2013. Foto 

Ruben Foquet.  
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4.7.2 ‘Ontbrekende soorten’ 

 
Tijdens de voorstudie ter bepaling van de T0 (Lambrechts et al. 2004a) zijn 18 sprinkhaansoorten 
genoteerd in de omgeving van het huidige ecoduct. Vier daarvan zijn anno 2013 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.  
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 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 een zuidgeoriënteerde autosnelwegberm (ten N 
van snelweg) (Lambrechts et al. 2000b). In verhouding tot het grote areaal bos in het 
onderzoeksgebied hadden we in 2004 de indruk dat er maar weinig Boskrekels zaten in de ruime 
omgeving van het ecoduct Kikbeek, vergeleken met gebieden als mijnterrein Eisden en bossen in 
Dilsen-Stokkem bijvoorbeeld (Lambrechts et al. 2004a,b).  
In elk geval vonden we de soort niet in geschikt lijkend habitat net ten zuiden van het ecoduct 
Kikbeek, met name in de Wintereikenbestanden. 
Een goed ontwikkelde takkenril is een goede geleidende structuur voor Boskrekel op het ecoduct.  
 
De Zadelsprinkhaan 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 de soort voor haar 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, 
met hoge aantallen in het ‘wandelgedeelte’ en het ‘wetenschappelijk gedeelte’. In het VNR 
Kikbeekbron kwam een kleine populatie voor die meteen de enige ten zuiden van de E314 was.  
Op de plek waar het ecoduct gepland was, kwam anno 2004 (T0) een (deel?)populatie voor (met 
name aan de zuidzijde E314). Een belangrijk deel van de vindplaats is afgegraven bij aanleg van het 
ecoduct. We vonden anno 2007 geen restpopulatie meer in de directe omgeving van het ecoduct. 
We zochten in 2007 en 2009 gericht in alle heiderelicten ten zuiden van de E314 in een straal van 
ca. 300 m van het ecoduct, maar zonder resultaat.  
De jaren nadien kwamen er alarmerende berichten over sterke afname van Zadelsprinkhaan in 
zowat alle Limburgse heidegebieden waar de soort voorheen voorkwam (pers. med. Geert Beckers, 
ANB). In 2013 is er door Jorg Lambrechts speciaal een sprinkhanenexcursie georganiseerd in het 
Vlaams natuurreservaat Kikbeekbron om de verspreiding van Zadelsprinkhaan in kaart te brengen. 
Wegens slechte weersomstandigheden was het onderzoek niet succesvol. Op een moment met 
betere weersomstandigheden is vastgesteld dat de Zadelsprinkhaan nog voorkomt in de 
Kikbeekbron maar dat het aantal zangposten laag is (slechts 1 zangpost). 
Een inventarisatie van al de historische vindplaatsen in 2013 toonde aan dat de Zadelsprinkhaan 
enkel nog voorkomt in enkele heidereservaten: de Mechelse Heide, de Kikbeekbron, 
Opglabbekerzavel en het Heiderbos (pers. med. Koen Lock). 
 
Het lijkt er dus sterk op dat deze soort, ondanks sterk verbeterde aandacht voor fauna in het 
heidebeheer, dreigt te verdwijnen uit Limburg (en dus België). De redenen liggen ons inziens niet in 
het beheer, ten minste niet in het gebied Kikbeekbron. De soort is in bepaalde gebieden wél 
verdwenen door verbossing van de heide. Er zijn wellicht nog onbekende factoren en er is dringend 
fundamenteel onderzoek vereist. In het gebied Kikbeekbron heeft de Zadelsprinkhaan van oudsher 
haar bolwerk op een steile helling. Mogelijk is een groot deel van de rest van het gebied ’s winters te 
nat (stagnerend water) (med. Jos Gorissen, ANB). Het is dan ook erg belangrijk dat de habitat op de 
helling in goede toestand blijft. Recente kappingen (februari 2014) hebben het areaal geschikt 
leefgebied er alvast uitgebreid én er is een goede corridor naar het ecoduct Kikbeek aangelegd.  
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De Zadelsprinkhaan is in de nieuwe Rode lijst als ‘kwetsbaar’ opgenomen (Lock et al. 2011) maar 
inmiddels zou ‘bedreigd’ of zelfs ‘ernstig bedreigd’ al adequater zijn. 
 
Gezien er door de beheerder reeds ten tijde van de aanleg van het ecoduct goede heidecorridors 
naar het ecoduct aangelegd of in stand gehouden zijn, en gezien in de loop van de voorbije 7 jaren 
struweelopslag op (de taluds van) het ecoduct is ontstaan, zou de soort ons inziens momenteel op 
het ecoduct aanwezig zijn als het de populaties in de aanpalende gebieden beter verging. 
 
De grote, diepe waterplas van groeve Berg vormt een belangrijke en onneembare barrière tussen de 
Mechelse heide en het ecoduct Kikbeek, voor Zadelsprinkhaan en tal van andere soorten.  
 

4.7.3 Samenvatting 

 
Er zijn 17 sprinkhaansoorten waargenomen op het ecoduct Kikbeek in de periode 2007-2013, 
waarvan 8 opgenomen zijn in de eerste Vlaamse Rode lijst maar die recent allen als ‘momenteel niet 
bedreigd’ beschouwd worden. 
Naar ontsnippering toe zijn de waarnemingen van soorten belangrijk die slechts occasioneel 
(Gewoon spitskopje, Gewoon doorntje, Krasser, Gouden sprinkhaan) tot uiterst zelden 
(Heidesabelsprinkhaan, Veldkrekel) lang gevleugeld (macropteer) zijn of die zelfs constant 
brachypteer zijn (Struiksprinkhaan). 
 
Het ecoduct voldoet al jarenlang aan de habitateisen van tal van kenmerkende heide- en 
schraallandsoorten. Via het natuurbeheer kan er voor gezorgd worden dat dit zo blijft. 
 
Belangrijke afwezigen tot op heden zijn 2 strikt brachyptere soorten, de Zadelsprinkhaan en de 
Boskrekel.  
 

 
Figuur 51: Veldkrekel overdag rondlopend op ecoduct Kikbeek op 24 oktober 2013. Foto Jorg 

Lambrechts.   
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4.8 Loopkevers 
 

4.8.1 Inleiding 

 
Loopkevers en zandloopkevers zijn onderzocht met bodemvallen. De determinaties zijn uitgevoerd 
door Eugene Stassen (T1, T3) en Maarten Jacobs (T7).  
In Bijlage 2 wordt per locatie aangegeven welke loopkeversoorten gevangen zijn in 2007 (T1), 2009 
(T3) en 2013 (T7), en in welke aantallen. Van de zandloopkeversoorten zijn ook veldwaarnemingen 
verricht.  
Ook staat in deze bijlage de Rode-lijststatus en de habitatvoorkeur (volgens Desender et al., 2008) 
vermeld. De afkortingen van de habitats zijn: 

 BO: bossen; 

 DH en VH: droge resp. vochtige habitats; 

 DSG: droge schrale graslanden; 

 Cg en Ce: droge resp. natte heide; 

 RA: ruigtes en akkers; 

 SW: Oevers van stilstaand water (+e: eutroof water; +o: oligotroof water); 

 OSW: oevers van stromend water; 

 VG: vochtige graslanden. 
 
Soms staat er -e of -s toegevoegd. Dat betekent eurytoop resp. stenotoop. Een soort met vermelding 
DH-e is eurytoop in droge habitats, dat wil zeggen: 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): soort kan niet vliegen; 
• m= macropteer (gevleugeld): soort is steeds gevleugeld; 
• d= dimorf: zowel kort gevleugelde als gevleugelde exemplaren komen voor bij de soort; 
• p= polymorf. 

 
Deze gegevens zijn gebaseerd op Desender (1986). 
 

4.8.2 Algemene bevindingen van het onderzoek T7 (2013) 

 
In totaal zijn er bij het bodemvalonderzoek in 2013 (T7) 1332 loopkevers gevangen en 
gedetermineerd, verdeeld over 51 soorten.  
Er zijn 11 soorten opgenomen in de meest recente Vlaamse Rode lijst (Desender et al., 2008). Ze 
behoren tot de Rode-lijstcategorieën: 

 ‘Bedreigd’: Goudrandloopkever (Carabus nitens); 

 ‘Kwetsbaar’: Harpalus smaragdinus en Pterostichus lepidus; 

 ‘Zeldzaam’: Acupalpus brunnipes, Amara bifrons, Bradycellus ruficollis, Calathus cinctus, 
Calathus micropterus, Harpalus rufipalpis, Microlestes minutulus en Olisthopus rotundatus. 

 
Soorten opgenomen in de categorie ‘Zeldzaam’ (Z) zijn sensu strictu geen ‘Rode-lijstsoorten’. Het 
betreffen in dit geval wel habitatspecialisten. Vandaar dat we de ‘zeldzame’ soorten hier als 
indicatoren voor evaluatie van de aanwezige ecotopen beschouwen. 
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4.8.3 Vergelijking van T7 met T1 en T3 en volledig overzicht Rode-lijstsoorten 

 
Onderstaande tabel 9 vergelijkt de kenmerken van de loopkeverfauna van 2007, 2009 en 2013. Let 
op: hierbij is enkel het bodemvalonderzoek in rekening gebracht omdat enkel dit op zeer 
gestandaardiseerde wijze is uitgevoerd. 
 

Tabel 9: Vergelijking van de loopkeverfauna van T1, T3 en T7 op basis van de vangsten met 
bodemvallen 

Loopkevers T1 (2007) T3 (2009) T7 (2013) T1+T3+T7 

Aantal soorten  39 56 51 72 

Aantal individuen 1084 1595 1332 4011 

Aantal Rode Lijstsoorten  9 9 11 17 

 
Hieruit blijkt dat in 2009 de hoogste aantallen loopkevers zijn gevangen en de meeste soorten, maar 
dat de meeste Rode-lijstsoorten in 2013 zijn vastgesteld. 
 
Er zijn 7 loopkeversoorten waarvan in totaal meer dan 100 exemplaren zijn gevangen gedurende de 
loop van het onderzoek. De drie talrijkste soorten zijn Nebria salina (1179 ex.), Pterostichus 
versicolor (693 ex.) en Nebria brevicollis (492 ex.). De vierde talrijkste soort is een Rode-lijstsoort, 
met name Pterostichus lepidus (167 ex.). Bij deze 7 talrijkste soorten zijn 3 soorten die naar 
ontsnippering erg relevant zijn, meer bepaald 2 brachyptere soorten en 1 dimorfe soort (zie verder). 
Qua aantallen maken de drie talrijkste soorten al 59 % uit van het totaal aantal met bodemvallen 
gevangen loopkevers! Omgekeerd zijn er van heel wat soorten lage aantallen gevangen. Zo zijn er 
11 soorten (15% van alle soorten) waarvan slechts 1 exemplaar is gevangen in de loop van het 
onderzoek. 
 
Onderstaand vindt men een volledig overzicht van alle 21 Rode-lijstloopkeversoorten, volgens de 
meest recente Vlaamse Rode lijst (Desender et al., 2008), die vastgesteld zijn op het ecoduct 
Kikbeek in de periode 2007-2013. 
Er zijn een aantal Rode-lijstsoorten gevangen met bodemvallen tijdens de T1 en de T3 en niet meer 
tijdens de T7. Ook zijn er 4 soorten enkel gevangen bij handvangsten (Bembidion quadripustulatum 
en Tachys micros) of via zichtwaarnemingen (Cicindela sylvatica en C. hybrida). 
 

 ‘Met uitsterven bedreigd’: Boszandloopkever (Cicindela sylvatica); 

 ‘Bedreigd’: Goudrandloopkever (Carabus nitens); 

 ‘Kwetsbaar’: Bembidion bruxellense, Harpalus smaragdinus en Pterostichus lepidus; 

 ‘Achteruitgaand’: Groene zandloopkever (Cicindela campestris) en Bronzen zandloopkever 
(Cicindela hybrida); 

 ‘Zeldzaam’: Acupalpus brunnipes, Amara bifrons, Amara equestris, Amara fulva, Bembidion 
quadripustulatum, Bradycellus ruficollis, Calathus cinctus, Calathus micropterus, Harpalus 
distinguendus, Harpalus griseus, Harpalus rufipalpis, Microlestes minutulus, Olisthopus 
rotundatus en Tachys micros. 

 

4.8.4 Habitatvoorkeur van de aangetroffen loopkeversoorten 

 
De verdeling van alle 72 met bodemvallen gevangen loopkeversoorten naar voorkeurshabitat 
(volgens Desender et al., 2008) levert het volgende beeld op:  

• Bos(soorten): 7 eurytope soorten en 1 stenotope soort;  
• Ruigtes en akkers: 4 soorten; 
• Diverse droge habitats: 20 eurytope en 10 stenotope soorten; 
• Droge schrale graslanden: 7 soorten; 
• Droge heide: 1 soort; 
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• Natte heide: 1 soort; 
• Diverse vochtige habitats: 13 eurytope soorten en 2 stenotope soorten; 
• Vochtige graslanden: 1 soort; 
• Oevers van stilstaand water: 2 soorten van eutroof water en 2 soorten van oligotroof 

water; 
• Oevers van stromend water: 1 soort. 

 
Er zijn 8 bossoorten aangetroffen en 64 soorten van diverse open ecotopen. 

4.8.5 Vleugelontwikkeling van de aangetroffen loopkeversoorten 

 
De verdeling van de 72 met bodemvallen gevangen loopkeversoorten naar mate van 
vleugelontwikkeling (volgens Desender, 1986) geeft volgend beeld: 

 b= brachypteer (kort gevleugeld): 6 soorten: Abax ater, Calathus micropterus, Carabus 
nemoralis, Carabus nitens, Carabus problematicus en Carabus violaceus; 

 m= macropteer (gevleugeld): 43 soorten; 

 d= dimorf: 20 soorten; 

 p=polymorf: 3 soorten. 
 
Er zijn 6 strikt brachyptere soorten loopkevers op het ecoduct Kikbeek gevangen. Dat zijn de soorten 
waarvoor het ecoduct momenteel een cruciale rol speelt naar ontsnippering. Drie van deze soorten 
zijn daarenboven in vrij hoge tot zeer hoge aantallen gevangen, met name Abax ater, Carabus 
nemoralis en Carabus problematicus.  
 
Daarenboven zijn ook bepaalde macroptere/dimorfe loopkevers gevoelig voor versnippering. 
Desender (1986) stelde namelijk vast dat van sommige dimorfe soorten alle of een groot aandeel 
van de onderzochte exemplaren brachypteer zijn en bovendien blijken functionele vliegspieren 
(steeds of meestal) te ontbreken. Er zijn nog geen vliegwaarnemingen bekend. Dit is vastgesteld 
voor Pterostichus lepidus en Olisthopus rotundatus. Beide zijn belangrijke heidesoorten, die in 
voorliggend onderzoek zijn aangetroffen. 
 
In 2007 (T1) zijn er maar 2 strikt brachyptere loopkevers genoteerd op ecoduct Kikbeek, met name 
Abax ater en Carabus problematicus. In 2009 zijn er 4 strikt brachyptere soorten loopkevers 
vastgesteld (ook Carabus nemoralis en Carabus violaceus) en in 2013 waren dat er 6 (ook Calathus 
micropterus en Carabus nitens). Met de ‘rijping’ van de ecotopen, worden deze blijkbaar geschikter 
voor de ongevleugelde loopkevers. 

4.8.6 Soortbesprekingen 

 
We bespreken onze bevindingen met betrekking tot een aantal loopkeversoorten. We beschrijven 
kort de ecologie en het voorkomen in de Benelux. We verwijzen ook naar de eerdere rapporten van 
de T1 (Lambrechts et al. 2008) en T3 (Lambrechts et al. 2011) voor een aantal soortbesprekingen, 
vooral van Rode-lijstsoorten. 
 
De meest zeldzame soort is de in Vlaanderen ‘met uitsterven bedreigde’ Boszandloopkever 
(Cicindela sylvatica), die enkel in 2009 is aangetroffen (zie bespreking in Lambrechts et al. 2011). 
Boszandloopkevers zijn zeer goede lopers en vliegers, die langer en verder kunnen vliegen dan de 
andere zandloopkevers (Cicindela-soorten) en ook op takken van bomen landen (Turin, 2000). Met 
andere woorden, naar ontsnippering toe is deze soort minder relevant.  
 
De belangrijkste soort met betrekking tot ontsnippering is de in Vlaanderen ‘bedreigde’ 
Goudrandloopkever (Carabus nitens).  
De soort komt voor ‘in droge en vochtige heide en hoogveen, vrijwel steeds waar Struikheide groeit’. 
Het is een dagactieve soort die vooral actief is in mei en juni. Deze prachtige loopkever kende een 
zeer sterke achteruitgang in Vlaanderen, van 27 UTM hokken voor 1950 naar 9 in de periode 1950-
1995 (Desender et al., 1995). In de periode 1980-2007 is de soort in 19 UTM-hokken in Vlaanderen 
waargenomen, vrijwel allemaal in de Limburgse Kempen en voorts in de omgeving van Kalmthout-
Brecht. In Wallonië ontbreekt de soort (Desender et al., 2008).  
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De soort wordt uitgebreid besproken door Assmann & Janssen (1999), die onderzoek deden naar 
deze loopkever in de Lüneburger heide in Noord-Duitsland. Daaruit bleek een duidelijke voorkeur 
voor natte heide (met Dopheide) en voor de jonge fase van droge struikheidevegetaties, die beide 
gekenmerkt worden door een lage vegetatie. In hoge struikheidevegetaties en de degeneratiefase 
van heide, vaak vergrast met Bochtige smele, ontbrak de soort. In het begin van de 20ste eeuw was 
het een talrijke heidesoort, maar ze is samen met haar biotoop sterk achteruit gegaan. De soort is 
vleugelloos en verspreidt zich moeilijk. Daar staat tegenover dat ze meerdere jaren oud kan worden 
en zich meermaals kan voortplanten. Om de soort te behouden is het noodzakelijk om er via het 
beheer voor te zorgen dat er steeds heidevegetaties in de jonge fase (opbouwfase) aanwezig zijn. C. 
nitens zou volgens deze auteurs het talrijkst zijn 4 jaar nadat de vegetatie gemaaid is. 
 
Onderzoek in natte-heidegebieden in Limburg wees er op dat plagbeheer noodzakelijk is om 
Carabus nitens te behouden. Maaibeheer bleek daar onvoldoende (Lambrechts, 2002). Recente 
gerichte zoekacties toonden aan dat de soort plaatselijk talrijk in het NPHK voorkomt, met name in 
de Vallei van de Zijpbeek en de Mechelse Heide, vaak waar er geplagd is (onderzoek door Ief 
Peeters; med. Jos Gorissen, ANB). 
In Nederland bleek dat de soort bij heideherstel (plaggen!) zeer sterke populatiegroei kan kennen, 
zowel in Drenthe, op de Veluwe als in Noord-Brabant (Turin, 2000). Op dat moment wordt het tevens 
een belangrijke prooisoort en het spectaculaire populatieherstel van Grauwe klauwier in het 
Bargerveen wordt (deels) hieraan geweten.  
 
Carabus nitens is op het ecoduct Kikbeek voor het eerst tijdens de T7 in 2013 aangetroffen. Op 28 
mei 2013 is een overdag rondlopend dier waargenomen in de natte heide aan de noordrand van het 
ecoduct. Daarnaast zijn verspreid over de periode april-augustus 2013 niet minder dan 8 dieren 
gevangen met bodemvallen, verspreid over 5 locaties op het ecoduct Kikbeek. De meeste dieren (5 
ex.) zijn -conform de gekende habitatvoorkeur- aangetroffen op de meest schaars begroeide locaties 
(kik3 en kik4), centraal op het ecoduct. 
Het is aannemelijk dat er een populatie aanwezig Carabus nitens is op het ecoduct Kikbeek. 
 

 
Figuur 52: De Goudrandloopkever (Carabus nitens) is één der fraaiste loopkevers van de (natte) 

heide. Het is een ongevleugelde en dus versnipperings-gevoelige soort die aan de jonge stadia van 
de heide gebonden is. De soort is pas bij de T7 in 2013 voor het eerst op ecoduct Kikbeek 

aangetroffen. De aantallen (9 ex.) wijzen er op dat er een populatie aanwezig is. Foto Maarten 
Jacobs. 
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Pterostichus lepidus is wellicht de tweede meest relevante soort naar ontsnippering die op het 
ecoduct Kikbeek is aangetroffen. De soort is: 

 gevoelig voor versnippering door transportinfrastructuur. Het is een dimorfe soort maar de 
vleugels van de macroptere vorm zouden niet optimaal ontwikkeld zijn. Desender (1986) 
vond 16 gevleugelde exemplaren P.lepidus op 1365 onderzochte exemplaren. 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); 

 opgenomen als ‘kwetsbaar’ in de nieuwe Vlaamse Rode lijst (2008) terwijl de status nog 
gunstiger was in 1995 (‘achteruitgaand’); 

 

 
Figuur 46: Pterostichus lepidus is gevoelig voor versnippering door transportinfrastructuur en 

opgenomen als ‘kwetsbaar’ in de Rode lijst. Bij de monitoring zijn hoge aantallen (167 ex.) 
aangetroffen op het ecoduct Kikbeek, vooral tijdens de T3 (in 2009). Foto Maarten Jacobs. 

 
P. lepidus 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 
(Maasmechelen, Limburg): 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., 2000a). In de aan de Mechelse heide 
aanpalende (LBU-)zandgroeve was P. lepidus eveneens de tweede talrijkste soort (hoogste 
aantallen in dwerghavervegetaties). Ook op het mijnterrein van Eisden-Lanklaar (Maasmechelen en 
Dilsen-Stokkem) is het de tweede talrijkst gevangen soort, met hoge aantallen in een schraal (stenig) 
grasland op de top van een terril (Lambrechts et al., 2004b).  
 
Terwijl er in 2007 slechts 2 exemplaren waren genoteerd op het ecoduct Kikbeek, was het in 2009 
de vierde talrijkst gevangen soort. Niet minder dan 149 exemplaren zijn toen gevangen, verspreid 
over alle 8 met bodemvallen onderzochte locaties. De hoogste aantallen (57 ex.) waren voor 
rekening van één der schraalst begroeide locaties (kik4), terwijl in de dicht grazige vegetatie kik6 
slechts 1 dier is vastgesteld. In 2013 zijn de aantallen sterk afgenomen. Slechts 17 dieren zijn 
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aangetroffen, verspreid over 3 locaties, waarvan de meeste (10 ex.) op de schraal begroeide 
zuidhelling (kik8).   
We hebben geen verklaring voor het ontbreken van de soort op de schraal begroeide locaties kik3 
en kik4, centraal op het ecoduct. Bij lange termijn onderzoek naar tal van loopkeversoorten is 
frequent vastgesteld dat aantallen van jaar tot jaar sterk kunnen schommelen in het zelfde gebied 
(med. K. Desender). 
 
Olisthopus rotundatus prefereert volgens Desender et al. (1995) een droge kiezel- of zandbodem 
met een schaarse vegetatie (van Struikhei, grassen en korstmossen). De twee plaatsen waar we de 
soort het talrijkst aantroffen in droge heide (Lambrechts et al., 2000a) hebben als gemeenschappelijk 
kenmerk een stenige bodem (een zuidgerichte helling in de Sibelco-groeve Berg, waar 21 ex. 
gevonden zijn, en een zeer kortgegraasde heide met 8 ex.). In Heppen is deze soort gevonden op 
een verlaten spoorwegberm (zwarte grindbodem met schaarse vegetatie), terwijl ze op een droog 
heideterrein ontbrak (Maes et al., 1999). 
Het is een dimorfe soort. Desender (1986) onderzocht het Belgisch materiaal en vond 7 macroptere 
exemplaren versus 136 brachyptere (dus slechts 5% gevleugeld). Hij stelde tevens vast dat de 
gevleugelde dieren geen vliegspieren bezaten. In Denemarken, nabij de noordrand van het areaal, 
bleken 40% van de dieren macropteer. Er zijn geen vliegwaarnemingen bekend (Turin, 2000). 
Op het ecoduct Kikbeek, dat goed voldoet aan de habitatvereisten van Olisthopus, ontbrak de soort 
in 2007 maar zijn in 2009 vijf exemplaren gevonden, op 3 locaties. In 2013 was de soort nog 
toegenomen en zijn 12 dieren gevangen. Het betrof één exemplaar op elke onderzochte locatie, 
uitgezonderd kik 2, daar zijn 5 exemplaren bekomen. 
 
Abax ater, ook wel ‘Breedborstloopkever’ genoemd, is een eurytope bossoort, waarvan de 
hoogste dichtheden in matig vochtige bossen worden aangetroffen, 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). 
In 2007 zijn 25 dieren op het ecoduct Kikbeek vastgesteld, verspreid over alle locaties behalve de 
oostzijde van de takkenril (kik2), en met de hoogste aantallen het kortst bij de bosrand, namelijk in 
kik8 (11 ex.). 
In 2009 lagen de aantallen fors hoger en was Abax ater de zesde talrijkst gevangen soort (59 ex.). 
De soort is op alle 8 met bodemvallen onderzochte locaties gevangen en de aantallen per locatie 
variëren van 1 exemplaar (in kik2, langs de takkenril) tot 18 exemplaren (in kik6, de dicht grazige 
vegetatie op het oostelijk geluidstalud). 
In 2013 lagen de aantallen nog hoger (70 ex.). Opmerkelijk is dat de soort ontbreekt of nauwelijks 
aangetroffen wordt op de meest open locaties (kik3 en kik4) zelfs al liggen deze in of aan de rand 
van de takkenril (kik2 en kik7). De soort is wel talrijk, in vergelijkbare aantallen, op de 4 overige 
locaties. Daarvan sluiten er 3 nauw aan bij dichte grazige vegetaties en struweel (kik1, kik5 en kik6) 
op de geluidstaluds. Een apart geval is kik8: dit is een zeer schrale vegetatie op een zuidhelling, 
maar wel nabij de bosrand ten noorden van het ecoduct gelegen.  
  
Ter vergelijking: op het ecoduct De Warande in Meerdaalwoud lagen de aantallen Abax ater in de T3 
en T7 veel lager dan in T1. De soort is daar in de hoogste aantallen langs de stobbenwal geteld 
(Lambrechts et al. 2013).  
 
Acupalpus brunnipes is in de tweede helft van de 20ste eeuw sterk achteruitgegaan in Vlaanderen 
(35 UTM-hokken voor 1950, 17 tussen 1950 en 1995) en was toen als ‘kwetsbaar’ opgenomen in de 
Rode lijst (Desender et al., 1995). Recent zijn er echter heel wat nieuwe vindplaatsen ontdekt en in 
de nieuwe Rode lijst is ze als ‘zeldzaam’ opgenomen (Desender et al., 2008). De soort heeft een 
goed vliegvermogen en een voorkeur voor natte pioniervegetaties. 
Op het ecoduct Kikbeek is zowel in 2009 als in 2013 één exemplaar waargenomen op een schaars 
begroeide plaats centraal op het ecoduct (kik3 resp. kik4). Dit kunnen zwervers zijn, maar anderzijds 
zijn er aanzienlijke oppervlaktes natte pioniervegetaties aanwezig op het ecoduct. 
  



 
Monitoring ecoduct ‘Kikbeek’ over de E314 in Maasmechelen: resultaten van de T7 (2013)                                                                                        
  71 

 

Bradycellus ruficollis leeft bijna uitsluitend op heiden (vooral droge struikheidevegetaties) met een 
voorkeur voor een goed ontwikkelde humuslaag. Open (naald)bosaanplanten op zand scoren ook 
goed (Turin, 2000). Ondanks het feit dat adulten het hele jaar door gevonden kunnen worden, is de 
soort uitgesproken winteractief.  
De soort is tijdens de T7 (2013) voor het eerst aangetroffen op het ecoduct Kikbeek, op 4 van de 8 
met bodemvallen onderzochte locaties, met in totaal 10 exemplaren, waarvan de helft in de dichte 
vegetatie op het oostelijk geluidstalud (kik6).  
 
Calathus micropterus verkiest in heidegebieden in Limburg de hogere en oudere heidevegetaties. 
Open, lichtrijke naaldbossen worden niet gemeden (Lambrechts et al., 2000).   
Deze brachyptere soort is in 2013 voor het eerst aangetroffen op het ecoduct Kikbeek, 1 exemplaar 
in de takkenril (kik7). 
 
De Tuinschallebijter (Carabus nemoralis) is in Nederland en de meeste omliggende landen in 
aantal toegenomen. De soort bereikt in Nederland de hoogste dichtheden in beboste terreinen en in 
mindere mate in heide en cultuurland, maar wel talrijk in kruidenrijk grasland. Op de kalkgraslanden 
met schrale vegetatie heeft de soort een voorkeur voor noord georiënteerde hellingen, waar steeds 
een voldoende hoog vochtgehalte is. De soort is kortvleugelig, maar wel een goede loper (Turin, 
2000).  
Carabus nemoralis is in 2007 niet aangetroffen op het ecoduct Kikbeek terwijl het in 2009 de 
zevende talrijkste soort was (47 ex.). De soort is toen op alle 8 met bodemvallen onderzochte 
locaties gevangen. De aantallen per locatie variëren van 1 exemplaar (in kik2 en kik3) tot 14 
exemplaren (in kik6, de dicht grazige vegetatie op het oostelijk geluidstalud). 
De aantallen in 2013 zijn opmerkelijk sterk gestegen, met in totaal 104 exemplaren. Opmerkelijk is 
dat de soort enerzijds enkel ontbrak in de 2 meest schraal begroeide locaties (kik3 en kik4) centraal 
op het ecoduct, maar anderzijds in zeer hoge aantallen is genoteerd (72 ex.) op de eveneens 
schraal begroeide zuidhelling aan de noordrand van de waterplas, dus nabij de bosrand (cfr. Abax 
ater).  
 

 
Figuur 47: De Tuinschallebijter (Carabus nemoralis) is in T1 niet aangetroffen op het ecoduct 

Kikbeek, terwijl de soort er in 2009 (T3) en vooral in 2013 (T7) in aanzienlijke aantallen is 
gevangen. Foto op de Mechelse heide. 3 juli 2010. Foto Maarten Jacobs. 
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De Gekorrelde schallebijter (Carabus problematicus) 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). 
In 2007 zijn 24 exemplaren C. problematicus op het ecoduct Kikbeek gevangen, verspreid over 5 
locaties. De hoogste aantallen situeerden zich het kortst bij de bosrand, namelijk in KIK8 (16 ex.), 
gevolgd door de top van de oostelijke geluidswal (KIK6, 5 ex.). 
In 2009 is de Gekorrelde schallebijter nauwelijks nog aangetroffen: slechts 1 exemplaar in kik1 en in 
kik8. 
Daarentegen is de soort in 2013 opnieuw in hoge aantallen gevonden, met name 53 exemplaren. 
Net zoals in de T1 het geval was, en net als bij Abax ater en C. nemoralis, zijn de hoogste aantallen 
in kik8 gevonden (22 ex.). 
 
De Paarse loopkever (Carabus violaceus) blijkt op basis van de Nederlandse vangsten een 
voorkeur te hebben voor bossen (hoogste dichtheden) en licht gecultiveerde of ruderale terreinen; 
hier en daar in heidevegetaties, uitzonderlijk in hoogveen. 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. Ze is waarschijnlijk gevoelig voor versnippering gezien het brachyptere 
karakter (Turin, 2000). 
De Paarse loopkever is op het ecoduct Kikbeek niet gevonden in 2007, met 5 exemplaren verspreid 
over 4 locaties in 2009 en 2 exemplaren in 2013. . 
 
Harpalus rufipalpis was in 2007 ongeveer 3 maal talrijker dan in 2009. In 2007 noteerden we de 
hoogste aantallen op het oostelijk geluidstalud (kik6; 5 ex.) en aan de voet daarvan (KIK5; 6 ex.). In 
2009 is de soort enkel op dit geluidstalud gevonden (kik6, 5 ex.). 
In 2013 lagen de aantallen opnieuw aanzienlijk hoger. Er zijn dan 26 exemplaren gevangen (op een 
totaal van 45 ex. tijdens de 3 monitoringsjaren). Opnieuw was de dicht grazige vegetatie op het 
oostelijk geluidstalud (kik6) de locatie waar de meeste dieren zijn gevonden (21 ex.). 
 
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 (Maasmechelen, Limburg) 
kwam bij een grootschalig bodemvalonderzoek in 1999 de voorkeur voor vegetatie-arme locaties 
sterk naar voren: de meeste dieren zijn aangetroffen op een grote plagplaats (Lambrechts et al., 
2000a). In een aanpalende zandgroeve vonden we nadien zelfs een uitzonderlijk grote populatie 
(wat vermoedelijk (mede) een gevolg was van de heel warme zomer van 2003).  
De soort is vermoedelijk vrij mobiel (macropteer en functionele vliegspieren). De dieren kunnen 
meerdere jaren oud worden en meermaals reproduceren (Desender et al., 1995). 
Op het ecoduct Kikbeek vingen we in totaal 13 exemplaren, verspreid over de T1 (8 ex.), de T3 (1 
ex.) en de T7 (4 ex.).  
 
Nebria salina vertoont in droge heide een uitgesproken voorkeur voor open, schaars begroeid 
terrein, met bijvoorbeeld zeer hoge aantallen op een grote plagplaats in de Mechelse heide 
(Lambrechts et al., 2000a). 
Het is met grote voorsprong de talrijkst gevangen soort in dit onderzoek (1179 ex.). Meer dan een 
vierde van alle gevangen loopkevers behoort tot deze soort. De hoogste aantallen van deze 
pioniersoort zijn bekomen tijdens de T1, maar op enkele van de meest open locaties centraal op het 
ecoduct (kik2 en kik3) houdt ze anno 2013 (T7) goed stand. 
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4.8.7 Doelsoorten 

 
Er komen nog voor het natuurbehoud belangrijke loopkeversoorten voor in de (wijde) omgeving van 
het ecoduct, die gevoelig zijn voor versnippering door transportinfrastructuur en dus doelsoorten zijn. 
 
Bij eerder onderzoek in de omgeving van het ecoduct, in de bermen van de E314, in 1999 
(Lambrechts et al. 2000b), zijn 6 brachyptere loopkeversoorten gevonden. Het ging om 4 bossoorten 
(Abax ater, Carabus problematicus, C. violaceus en Cychrus caraboides) en 2 droge-heidesoorten 
(Bembidion nigricorne en Calathus micropterus). Twee van deze soorten zijn niet aangetroffen bij 
voorliggend onderzoek: de Slakkenloopkever (Cychrus caraboides) en Bembidion nigricorne.  
 
In het Wetenschappelijk deel van de Mechelse Heide komt plaatselijk de Moerasloopkever 
(Carabus clathratus) voor, een belangrijke doelsoort. Deze leeft op oevers van voedselarme vennen 
in vochtige / natte heide en hoogveen. Deze meestal nachtactieve loopkever jaagt onder water op 
slakken, Crustacea, bloedzuigers en insectenlarven waarbij hij tot 15 minuten onder water blijven 
kan.  
Het is een dimorfe soort, maar in Vlaanderen zijn enkel nog maar brachyptere (kort gevleugelde) 
exemplaren gevonden. Voor 1950 waren er gegevens uit 14 UTM-hokken, in de periode 1950-1995 
uit 9 hokken en de soort werd in de vorige Rode lijst als kwetsbaar beschouwd (ook wegens het 
voorkomen in een bedreigde microhabitat) (Desender et al., 1995). In de periode 1980-2007 is de 
soort in 20 UTM-hokken vastgesteld in Vlaanderen. Vrijwel alle waarnemingen komen uit de 
Kempen. De soort ontbreekt in Wallonië (Desender et al., 2008). De soort wordt nu op de Vlaamse 
Rode lijst als ‘zeldzaam’ beschouwd.  
Een belangrijke beschermingsmaatregel is het behoud van een open oevervegetatie aan vennen 
door plaggen of begrazing (Desender et al., 1995). De waterplas op het ecoduct Kikbeek lijkt 
geschikt als leefgebied voor deze topsoort. Maar kan de soort het ecoduct bereiken op eigen houtje? 
 

 
Figuur 48: De Moerasloopkever (Carabus clatratus) is een zeldzame kensoort van natte heide die 

tijdens de monitoring niet is waargenomen op het ecoduct Kikbeek. Foto Maarten Jacobs. 
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Carabus arvensis, is bedreigd in Vlaanderen, wegens een sterke achteruitgang (Desender et al., 
2008).  
Desender et al. (1995) noemen haar een droogteminnende soort, die vooral op droge heide met 
opslag van naaldbomen voorkomt, en op kapvlakten in bossen. Turin (2000) wijst erop dat de soort 
zich bij ons in een oecologische overgangssituatie bevindt. Verder naar het zuiden is het een echte 
bossoort, verder naar het noorden gedraagt ze zich meer als xerothermofiele soort die bijna 
uitsluitend in droge heide op zandgrond (eventueel met lichte naaldboomopslag) leeft. In Nederland 
zeer kenmerkend voor droge heide.  
Tijdens uitgebreid onderzoek in Midden-Limburgse heidegebieden (De Teut, Tenhaagdoornheide, 
Mechelse Heide, Zijpbeekvallei, Kikbeekbron, Oudsberg, Houterenberg) is deze soort nooit 
waargenomen (eigen gegevens; o.a. Lambrechts et al. 2000a,b). Zeer bijzonder is dat bij recent 
gericht onderzoek naar drie zeldzame Carabus-soorten, door Ief Peeters, is vastgesteld dat de soort 
plaatselijk talrijk voorkomt in de Neerharenheide (ten zuiden van Vallei van de Zijpbeek). 
Dat maakt deze brachyptere soort een belangrijke doelsoort voor ontsnippering in het NPHK. 
 
Daarnaast zijn er nog 2 zeldzame heidesoorten, Notiophilus germinyi en Masoreus wetterhali, die 
bekend zijn van het NPHK, relevant als doelsoorten  
Notiophilus germinyi is een dimorfe soort, maar er worden veel meer brachyptere (kortvleugelige) 
dan macroptere (gevleugelde) dieren waargenomen (vb. 1 op 73 ex. in Denemarken, 3 op 97 ex. in 
België bleken macropteer). Tot op heden zijn er geen vliegwaarnemingen bekend. Dit wijst er op dat 
het een versnipperingsgevoelige soort is. 
Masoreus wetterhali is een dimorfe soort maar de macroptere vorm is zeldzaam (vb. 1 op 57 ex. in 
Denemarken, 1 op 30 ex. in België is macropteer). Bij deze soort werden echter geen vliegspieren 
vastgesteld en er zijn geen vliegwaarnemingen bekend (Turin, 2000). Het is dus een 
versnipperingsgevoelige soort. 
 

4.8.8 Samenvatting en conclusies 

 
Er zijn in 2007 (T1), 2009 (T3) en 2013 (T7) op 8 locaties centraal op het ecoduct Kikbeek meer dan 
4000 loopkevers gevangen met bodemvallen en die behoren tot 72 soorten. Occasionele 
handvangsten en zichtwaarnemingen leverden 4 extra soorten op. Van deze 76 soorten zijn sensu 
strictu 5 soorten opgenomen in de Vlaamse Rode lijst, met name de ‘met uitsterven bedreigde’ 
Boszandloopkever (Cicindela sylvatica), de ‘bedreigde’ Carabus nitens en de ‘kwetsbare’ Bembidion 
bruxellense, Harpalus smaragdinus en Pterostichus lepidus. Voorts zijn er echter ook nog 14 
‘zeldzame’ en 2 ‘achteruitgaande’ soorten genoteerd. Deze 16 soorten zijn habitatspecialisten en 
zeker vermeldenswaard. 
 
De meeste van de gevonden loopkeversoorten zouden over goede tot zeer goede 
verbreidingscapaciteiten beschikken. Ze zijn macropteer (gevleugeld). Er zijn echter een aantal 
belangrijke uitzonderingen. . 
Er zijn 6 strikt brachyptere soorten loopkevers op het ecoduct gevangen. Dat zijn kort gevleugelde 
soorten waarvoor het ecoduct momenteel een cruciale rol speelt naar ontsnippering. Drie van deze 
soorten zijn daarenboven in vrij hoge tot zeer hoge aantallen gevangen, met name Abax ater, 
Carabus nemoralis en C. problematicus. De twee eerstgenoemden behoren tot de top 6 van talrijkst 
gevangen loopkeversoorten op het ecoduct.  
Daarnaast zijn een aantal dimorfe soorten zeer versnipperingsgevoelig. Best gedocumenteerd is dit 
voor Pterostichus lepidus, maar ook Olisthopus rotundatus is waarschijnlijk gevoelig voor 
versnippering.  
 
Onze vangsten suggereren daarenboven dat het ecoduct Kikbeek doorheen de jaren (door de 
natuurlijke vegetatiesuccessie? Of louter toevallig?) geschikter geworden is voor passage van 
brachyptere soorten. Het ging namelijk van 2 soorten (T1) naar 4 soorten (T3) en vervolgens naar 6 
soorten (T7). Samengevat verging het de 6 brachyptere loopkeversoorten op het ecoduct Kikbeek 
als volgt: 

 Drie soorten namen sterk toe in aantal doorheen de jaren: Abax ater, Carabus nemoralis en 
C. problematicus; 

 Twee soorten verschenen nieuw in 2013 bij de T7: Carabus nitens en Calathus micropterus; 

 Één soort bleef min of meer stabiel in lage aantallen: Carabus violaceus.  
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4.9 Spinnen 

4.9.1 Inleiding 

 
In Bijlage 3 wordt per locatie aangegeven welke spinnensoorten gevangen zijn in 2007 (T1), 2009 
(T3) en 2013 (T7), en in welke aantallen. 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); 

 Fdmot: moerasbos, open, met zeggenpollen; 

 Fdwl: nat loofbos met veel korstmossen; 

 God: droog, oligotroof (voedselarm) grasland (+b: met kale bodem; +d: met dwergstruiken; 
+g: kortgegraasd; +r: met plekken ruigte vegetatie; +s: zuidgeoriënteerd; +t : met 
graspollen); 

 Gow: nat, oligotroof (voedselarm) grasland (+t: met graspollen; +r: ruig);  

 Hd: droge heide (+b: met kale bodem); 

 Hws: natte heide met veenmossen; 

 Mc: grote-zeggenvegetaties; 

 Mo: oligotrofe moerassen; 

 Rs: zandige oevers; 

 n (voor zeldzame soorten): aan de noordrand van hun areaal; 

 w (voor zeldzame soorten): aan de westgrens van hun areaal. 
 
We volgen de naamgeving volgens Bosmans (2009) wat betekent dat er heel wat veranderingen zijn 
tov Maelfait et al. (1998). De determinaties zijn uitgevoerd door Marc Janssen.  
De resultaten van het spinnenonderzoek in de T1 zijn gepubliceerd (Lambrechts & Janssen, 2010). 

4.9.2 Algemene bevindingen van het onderzoek T7 (2013) 

 
In totaal zijn er bij het bodemvalonderzoek in 2013 (T7) 1301 spinnen gevangen en gedetermineerd, 
verdeeld over 90 soorten. Er zijn 30 soorten opgenomen in de Vlaamse Rode lijst (Maelfait et al. 
1998).  
Via zichtwaarnemingen en sleepvangsten zijn nog 5 (vegetatiebewonende) spinnensoorten 
waargenomen (zie Bijlage 4) waarvan er 4 niet met bodemvallen zijn gevangen, met name de 
Tijgerspin (Argiope bruennichi), de Kruisspin (Araneus diadematus), de Brede wielwebspin 
(Agalenatea redii) en de Prachtlynxspin (Oxyopes ramosus). Eerstgenoemde staat als ‘zeldzaam’ op 
de Rode lijst, de twee laatstgenoemden als ‘kwetsbaar’. Dat brengt het totaal aantal op 94 
spinnensoorten voor de T7.  
 
De in totaal 33 Rode-lijstsoorten zijn als volgt verdeeld over de categorieën van de Rode lijst: 

 Met uitsterven bedreigd: 2 soorten; 

 Bedreigd: 12 soorten; 

 Kwetsbaar: 13 soorten; 

 Zeldzaam: 6 soorten. 
 
 
De 6 soorten opgenomen in de categorie ‘Zeldzaam’ zijn sensu strictu geen ‘Rode-lijstsoorten’. Dit 
zijn zuidelijke soorten die hier aan de noordrand van hun areaal voorkomen. Drie van deze soorten 
zijn recent sterk toegenomen, met name de Tijgerspin (Argiope bruennichi), de Veldwolfspin 
(Pardosa proxima) en het Geelarmpje (Pardosa hortensis) en niet meer ‘Rode-lijstwaardig’. De 
overige drie soorten zijn habitatspecifiek en zijn goede indicatorsoorten. 
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4.9.3 Vergelijking van T7 met T1 en T3 

 
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.10 vergelijkt de kenmerken van de spinnenfauna van 2007, 
2009 en 2013. Let op: hierbij is enkel het bodemvalonderzoek in rekening gebracht omdat enkel dit 
op zeer gestandaardiseerde wijze is uitgevoerd. 
 

Tabel 10:  Vergelijking van de spinnenfauna van T1, T3 en T7 (enkel bodemvalgegevens).  

Spinnen T1 (2007) T3 (2009) T7 (2013) T1+T3+T7 

Aantal soorten  78 96 90 132 

Aantal individuen 1198 1791 1301 4290 

Aantal Rode lijst soorten  23 28 30 46 

Aantal ‘met uitsterven 
bedreigde’ soorten 

2 2 2 4 

Aantal ‘bedreigde’ soorten 4 11 12 16 

Aantal ‘kwetsbare’ soorten 11 11 11 17 

Aantal ‘zeldzame’ soorten 6 4 5 9 

 
Hieruit blijkt dat bij de T3 in 2009 de hoogste aantallen spinnen en de meeste soorten zijn gevangen, 
maar bij de T7 in 2013 de meeste Rode-lijstsoorten. 
 

4.9.4 Habitatvoorkeur van de aangetroffen spinnensoorten 

 
We beschouwen de voorkeurshabitat van alle 37 Rode-lijstsoorten uit de categorieën ‘kwetsbaar’, 
‘bedreigd’ en ‘met uitsterven bedreigd’ uit het volledig onderzoek (T1+T3+T7, maar enkel 
bodemvalvangsten): 

 Fddd:  droog loofbos met veel dood hout: 2 soorten; 

 Fddv:  randen van droog loofbos: 2 soorten; 

 Fdmot:  moerasbos, open, met zeggenpollen: 1 soort; 

 Fdwl:  nat loofbos met veel korstmossen: 1 soort; 

 Godb: droog, oligotroof (voedselarm) grasland met veel kale bodem: 5 soorten; 

 Godd: droog, oligotroof grasland met dwergstruiken: 1 soort; 

 Godg: droog, oligotroof grasland, kort gegraasd: 1 soort ; 

 Godr: droog, oligotroof grasland met plekken ruige vegetatie: 1 soort; 

 Godt: droog, oligotroof (voedselarm) grasland met graspollen: 10 soorten (waarvan 1 
gebonden aan zuidgerichte hellingen +s); 

 Gow: nat, oligotroof (voedselarm) grasland: 4 soorten; 

 Hd: droge heide: 4 soorten, waarvan 2 gebonden aan kale bodem; 

 Hws: natte heide met veenmossen: 1 soort; 

 Mc: grote-zeggenvegetaties: 1 soort; 

 Mo: oligotrofe moerassen: 2 soorten; 

 Rs: zandige oevers: 1 soort. 
 
De 9 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 (P. proxima), 7 soorten van droge, warme ecotopen als droge heide en droge 
voedselarme graslanden en 1 van bos (Centromerus pabulator). 
De RL-soorten betreffen dus 7 bos(rand)soorten en 39 soorten van open ecotopen. 
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4.9.5 Bespreking van enkele patronen in soortensamenstelling 

 
Pioniersoorten waren talrijk in 2006 en namen nadien zeer sterk af. Dit is opvallend voor een aantal 
vertegenwoordigers van de familie van de Dwergspinnen (Erigonidae), met name Erigone atra en E. 
dentipalpis, Prinerigone vagans, Collinsia inerrans en vooral voor de drie Oedothorax soorten. Ook 
Bathyphantes gracilis en Tenuiphantes tenuis van de familie van de Hangmatspinnen (Linyphiidae), 
nam sterk af.  
Plaatselijk houden sommige van deze pioniers (beide Erigone soorten) wel stand, met name centraal 
op het ecoduct (in bodemvallen kik3 en kik4) waar de pioniersituaties door beheer en fluctuerende 
waterstanden in stand gehouden worden. 
 
Bepaalde andere vertegenwoordigers va deze familie namen dan weer sterk toe anno 2013, met 
name Centromerita concinna, drie Centromerus soorten en Tenuiphantes mengei.  
 
Ook bepaalde zeldzamere pionierssoorten namen af, met name de Moswolfspin (Arctosa leopardus) 
en de Zonnekampoot (Drassyllus praeficus), of zijn anno 2013 niet meer aangetroffen: de Gewone 
zandwolfspin (Arctosa perita).  
 
Zeldzame soorten die niet gekend staan als (uitgesproken) pioniersoorten en die anno 2013 (T7) 
(sterk) afgenomen zijn vergeleken met de T1 en de T3, zijn de Heidesteatoda (Asagena phalerata), 
de Oeverwolfspin (Pardosa prativaga), de Bosrandwolfspin (Xerolycosa nemoralis) en de 
Duinwolfspin (Pardosa monticola).  
 
Er zijn niet minder dan 8 Rode-lijstsoorten die in 2013 (T7) voor het eerst zijn waargenomen, met 
name de Mierendief (Callilepis nocturna) (2 ex.), de Groene spoorspin (Cheiracanthium virescens) (4 
ex.), Maso gallicus (1 ex.), de Zandmierspin (Micaria silesiaca) (1 ex.), de Zesvlekmuisspin 
(Phaeocedus braccatus) (1 ex.), de Stippelsprietspin (Tibellus maritimus) (1 ex.) en de Graskrabspin 
(Xysticus erraticus) (1 ex.). Het betrof bij deze 7 soorten lage aantallen, namelijk minder dan 5 
dieren.   
Een uitzondering is de Kustwolfspin (Xerolycosa miniata) (51 ex.), nochtans een soort die 
gebonden is aan kale bodem in schraalgraslanden en die men dus eerder in pionierssituaties 
verwacht. De meerderheid van de dieren (41 ex.) is gevangen in kik2, op de overgang van de 
takkenril naar schraal begroeide delen van het ecoduct. 
 
Zeldzame soorten die in 2013 (T7) (sterk) toenamen vergeleken met de T1 en de T3, zijn de Harige 
muisspin (Drassodes pubescens), de Moeraskampoot (Drassyllus lutetianus), de 
Stekelkaakkampoot (Trachyzelotes pedestris), de Stekelkampoot (Zelotes longipes) en de 
Steppekampoot (Zelotes petrensis).  
 
We bespreken nog een aantal spinnensoorten die een opmerkelijk patroon vertonen. We verwijzen 
ook naar de eerdere rapporten van de T1 (Lambrechts et al. 2008) en T3 (Lambrechts et al. 2011) 
voor een aantal soortbesprekingen, vooral van Rode-lijstsoorten. 
 
Atypus affinis, de Gewone mijnspin, is een soort waarvan we in 2007 (T1) opperden dat ze mogelijk 
gevoelig is voor versnippering door transportinfrastructuur en die toen op het ecoduct is aangetroffen 
(2 mannetjes).  
In 2009 is ze niet vastgesteld op het ecoduct, maar wel ontdekten we de kenmerkende doch 
onopvallende woonbuizen van de Mijnspin in de heidecorridor ten zuidoosten van het ecoduct. Deze 
vindplaats situeert zich nog korter bij het ecoduct dan de locatie die we reeds kenden uit het 
onderzoek van Lambrechts et al. (2000a) (een open, zuidgericht heideplekje omgeven door loofbos). 
Petillon et al. (2011) en Dries Bonte (pers. med.) melden dat bij recente laboratoriumexperimenten 
bleek dat een hoog percentage (84%) van de juveniele Atypus affinis overgaan tot ballooning. Dit 
percentage komt overeen met typische aeronauten onder de spinnen. De massa van de juvenielen 
die balloonen komt ook overeen met de massa van die aeronauten, dat wil zeggen onder de 2 mg.  
De auteurs besloten op basis van hun onderzoek dat Atypus in clusters / ‘kolonies’ voorkomt omwille 
van habitatvoorkeur en niet omwille van gelimiteerde dispersiecapaciteiten. De trigger voor dispersie 
is volgens hen vooral hoge dichtheden aan juvenielen. 
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Van Grunsven (2010) meldt enkele recente waarnemingen uit de provincie Overijssel in Nederland, 
wat de meest noordelijke vindplaatsen ooit zijn in Nederland. De noordgrens van het areaal van de 
Mijnspin loopt door Nederland en de auteur oppert de mogelijkheid dat deze warmteminnende spin 
zich naar het noorden aan het uitbreiden is. 
 
Tutelaers (2010) beschrijft nieuwe vindplaatsen van de Mijnspin in Zuid-Nederland in 2009 en 2010, 
door op zonnige lentedagen naar uitlooproutes van juvenielen te zoeken. Zo vonden ze een 
uitlooproute langs de stam van een berk tot in de kruin. Het is zeer waarschijnlijk dat van daaruit 
ballooning (kan) plaatsvinden. 
Deze nieuwe waarnemingen en inzichten suggereren dat de soort niet als versnipperingsgevoelig te 
beschouwen is. 
Na afwezigheid in 2009 vingen we in (september) 2013 opnieuw 2 mannetjes, in kik1, dus aan de 
voet van het westelijk geluidstalud. 
 

 
Figuur 49: De Mijnspin (Atypus affinis) is zowel bij de T in 2007 als bij de T7 in 2013 op het ecoduct 

Kikbeek aangetroffen. Foto Maarten Jacobs. 

 
 
Mermessus trilobatus, de Drielobbige Amerikaanse dwergspin, is in 1999 voor het eerst in België 
gevonden, in de Mechelse heide (Lambrechts et al., 2002). De soort heeft momenteel een 
holarctische verspreiding. Eerst kwam ze enkel in Noord-Amerika voor, nu ook in Europa. De soort 
heeft zich sinds die eerste waarneming sterk verspreid en wordt sinds 2007 ook in hogere aantallen 
gevonden. De locaties worden opgesomd in het T3 rapport (Lambrechts et al., 2011).  
Mermessus trilobatus lijkt op weg één der talrijkste spinnensoorten in ons land te worden. 
De toename wordt ook op het ecoduct De Warande mooi geïllustreerd (Lambrechts et al., 2013a):  

 1 ex. in 2006; 

 23 ex. in 2008; 

 153 ex. in 2012, verspreid over alle 8 locaties, met de laagste aantallen aan de noordrand 
van de stobbenwal. 

Mermessus trilobatus was in 2012 de vijfde talrijkst gevangen spinnensoort en de talrijkst gevangen 
niet-wolfspin op het ecoduct De Warande. 
 
De situatie op het ecoduct Kikbeek geeft een iets ander beeld. In 2007 waren er 13 exemplaren 
gevangen en 2009 toonde een forse toename (59 exemplaren). In 2013 zijn er minder dan de helft 
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van dit aantal bekomen (25 ex.) wat het totaal op 97 exemplaren brengt voor de drie 
monitoringsjaren. Mermessus is anno 2013 wel nog steeds op alle 8 locaties op het ecoduct Kikbeek 
gevangen (net als in 2009). 
 
Pardosa hortensis, het Geelarmpje, is een zuidelijke soort die sterk in opmars is. De 
vangstaantallen namen sterk toe van 23 exemplaren in 2007 tot 132  in 2009 en 108  in 2013. 
 
Pardosa proxima, de Veldwolfspin, is eveneens een zuidelijke soort in opmars. Ze wordt vooral in 
natte graslanden aangetroffen (Roberts, 1998). 
De aantallen op ecoduct Kikbeek namen toe van 9 exemplaren in 2007 tot 77 in 2009 en 46 in 2013, 
met de hoogste vangstaantallen op de 2 meest open en minst begroeide locaties (kik3 en kik4). 
 
Pardosa monticola, de Duinwolfspin, een kenmerkende soort van kort gegraasde, voedselarme 
graslanden (Maelfait et al., 1998) was in 2007 de derde talrijkste soort (124 individuen) op het 
ecoduct Kikbeek, met op elk van de 8 onderzochte locaties minstens 9 gevangen exemplaren.  
In 2009 lagen de aantallen fors lager (40 ex.), maar is de soort nog wel op 7 van de 8 locaties 
aangetroffen (niet in Kik8, op de zuidhelling met vrij dichte pijpenstrovegetatie). 
Anno 2013 lagen de vangstaantallen nog lager (15 ex.) en is de soort bijna uitsluitend gevonden op 
de schaars begroeide zones centraal op het ecoduct (kik3 en kik4) en aan de rand daarvan (kik2). 
Voor deze soort is natuurbeheer (in casu begrazing) duidelijk noodzakelijk om geschikt leefgebied te 
behouden! (cfr. onderstaande soort). 
 
Pardosa lugubris, de Zwartstaartboswolfspin, leeft op lichtrijke plaatsen in en bij droge loof- en 
naaldbossen. De omgeving van het ecoduct lijkt erg geschikt. In 2007 is slechts één mannetje 
gevangen, een indicatie dat het ecoduct toen nog te kaal was. 
In 2009 lagen de aantallen al beduidend hoger (33 ex, 14 vrouwtjes en 19 mannetjes) en is de soort 
op alle 8 locaties op het ecoduct vastgesteld. In 2013 was de soort nog talrijker (48 ex.)  
Vermits het een kenmerkende ‘bosrandsoort’ is, verwachtten we de hoogste aantallen op de minst 
open plekken. Dit bleek niet langs de takkenril te zijn! In 2009 zijn op de 3 locaties langs de takkenril 
(kik1, kik2 en kik7) slechts 1 tot 3 exemplaren gevangen , terwijl in de dichtgrazige vegetatie op het 
oostelijk geluidstalud (kik 6) 17 exemplaren zijn geregistreerd. De vangstaantallen van 2013 liggen 
het hoogst in kik1, kik5 en (nog steeds) in kik6. Dit zijn de drie locaties op de geluidswallen, buiten 
(kik6) en binnen het raster (kik1, kik5). Met andere woorden, dit illustreert een duidelijke voorkeur 
voor de meest begroeide locaties, met de dichtste kruidlaag, en dus ook het belang van zones met 
niet te intensief beheer (geen intensieve begrazing). 
 
Xerolycosa nemoralis, de Bosrandwolfspin, is in 2009 in vergelijkbare aantallen gevangen als in 
2007 (8 resp 9 ex.), maar ontbrak in de vangsten van 2013. Vermits de voorkeurshabitat 
overeenkomt met de bovenvermelde soort, P. lugubris, is het ons niet duidelijk wat de reden hiervoor 
is.  
 
Pardosa prativaga, de Oeverwolfspin, een soort van nat terrein met voorkeur voor moerassen met 
grote zeggenvegetaties (Maelfait et al., 1998), is in 2007 al in flinke aantallen gevonden op het 
ecoduct Kikbeek (37 ex. in totaal). 
In 2009 bleken de aantallen nog sterk toegenomen en in totaal zijn er niet minder dan 436 
exemplaren gevangen, waarmee de Oeverwolfspin tijdens de T3 met grote voorsprong de talrijkst 
gevangen spinnensoort was op ecoduct Kikbeek. Net als in 2007 is een groot aantal dieren 
gevangen langs de takkenril, net ten westen van de grote waterplas (kik7).  
Opmerkelijk is dat de aantallen in 2013 sterk afgenomen waren. Er zijn slechts 24 exemplaren 
gevangen, met de hoogste aantallen aan de noordrand (kik8) en westrand (kik7) van de waterplas.  
 
Er zijn niet minder dan 6 Pirata-soorten aangetroffen op het ecoduct Kikbeek. Dit zijn wolfspinnen die 
vochtige milieus prefereren. Het betreft drie in Vlaanderen algemene soorten, P. hygrophilus, P. 
latitans en P. piraticus, die anno 2013 afgenomen zijn in aantal tov eerdere jaren. De overige drie 
Pirata-soorten zijn zeldzamer en kensoorten van oligotrofe milieus met name kenmerkend voor 
veenmosvegetaties. 
Pirata piscatorius, de Grote piraat, prefereert onbeschaduwde, mosrijke moerasgebieden en is 
algemeen in trilveen (Roberts, 1998). We vingen in 2009 twee dieren op het ecoduct Kikbeek en één 
exemplaar in 2013. 
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Pirata tenuitarsis, de Veenpiraat, komt voor op onbeschaduwd, liefst mosrijk veen, vaak op trilveen 
(Roberts, 1998). In 2009 zijn 2 dieren gevangen, toen beschouwd als zwervers vanuit één van de 
aanpalende heidegebieden. De aanwezigheid van de soort kon niet bevestigd worden in 2013. 
Pirata uliginosus, de Heidepiraat, dook pas in 2013 voor het eerst op het ecoduct Kikbeek op (2 
ex.). 
Nu er zich anno 2014 mooie veenmosvegetaties aan het vormen zijn in de oeverzone van de 
waterplas op het ecoduct, is het niet denkbeeldig dat deze drie bijzondere Pirata-soorten er zich met 
een populatie zullen vestigen of dat al gedaan hebben. 
 
Bossoorten zijn -zoals hierboven reeds gesteld- eerder zwak vertegenwoordigd. 
Een bossoort die duidelijk toenam, is de Bosmolspin (Robertus lividus): telkens 1 exemplaar in 
2007 en 2009 vergeleken met 8 exemplaren in 2013.  
 
Argiope bruennichi, de alom bekende Tijgerspin, is een opvallend zwart-geel getekende spin. De 
goede kolonisatiecapaciteiten van deze grote wielwebspin worden aangetoond door de snelheid 
waarmee de soort de hele Benelux koloniseerde (inclusief de Nederlandse Waddeneilanden!). Ook 
het opduiken van de soort (minstens 5 wijfjes) op het ecoduct De Warande, een ‘open plek’ in het 
uitgestrekte Meerdaalwoud, binnen het jaar na aanleg was een verbluffend voorbeeld van snelle 
kolonisatie (Lambrechts & Janssen, 2007). 
In 2009 is de Tijgerspin voor het eerst op ecoduct Kikbeek vastgesteld, via veldwaarnemingen op 5 
verschillende locaties. In 2013 is de soort frequent vastgesteld in pitrusvegetaties nabij de waterplas, 
zowel adulte dieren als eicocons.  
 

 
Figuur 57: De Tijgerspin (Argiope bruennichi) en haar kenmerkende eicocons zijn in 2013 frequent 

waargenomen op ecoduct Kikbeek. 30 augustus 2013. Foto Jorg Lambrechts. 

  



 
Monitoring ecoduct ‘Kikbeek’ over de E314 in Maasmechelen: resultaten van de T7 (2013)                                                                                        
  81 

 

4.9.6 Samenvatting en conclusies 

In totaal zijn er in 2007 (T1), 2009 (T3) en 2013 (T7) op 8 locaties op het ecoduct 4290 spinnen 
gevangen, die behoren tot 132 spinnensoorten. Hiervan zijn sensu strictu 37 soorten opgenomen in 
de Vlaamse Rode lijst en voorts nog 9 ‘zeldzame’ soorten.  
In 2013 is met bodemvallen het hoogste aantal Rode-lijstsoorten gevonden vergeleken met de 
eerdere jaren van onderzoek.  
Er zijn zelfs 8 Rode-lijstsoorten die in 2013 (T7) voor het eerst zijn waargenomen op het ecoduct, 
terwijl een 5 tal Rode-lijstsoorten toenamen in aantal. 
Omgekeerd zijn er ook een aantal Rode-lijstsoorten afgenomen of verdwenen in 2013, deels 
pionierssoorten. 
 
De Rode-lijstsoorten zijn veelal habitatspecialisten en de cijfers tonen aan dat het ecoduct als 
leefgebied en/of als corridor zeer geschikt is voor een groot aantal stenotope heide-, schraalland- 
evenals bepaalde bos(rand)soorten. Zelfs 3 zeldzame kensoorten van venige heide, de Veenpiraat 
(Pirata tenuitarsis), Heidepiraat (Pirata uliginosus) en Grote piraat (Pirata piscatorius) doken op.   
 

 
Figuur 50: De Brede wielwebspin (Agalenatea redii) is enkel via deze veldwaarneming 

waargenomen op het ecoduct Kikbeek. De soort is als ‘kwetsbaar’ op de Rode lijst opgenomen. 18 
juni 2013. Foto Jorg Lambrechts. 
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4.10 Mieren 
 

4.10.1 Inleiding 

 
Mieren zijn onderzocht met behulp van dezelfde bodemvallen als die gebruikt zijn voor de 
loopkevers en spinnen. Alle mieren zijn gedetermineerd door Francois Vankerkhoven. 
In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.12 wordt per locatie aangegeven welke mierensoorten 
gevangen zijn in 2007 (T1), 2009 (T3) en 2013 (T7), en in welke aantallen. De Rode lijst categorie 
per soort is opgenomen, volgens Dekoninck et al. (2003). Ook staat de kaste vermeld, waarbij: 
• WER=werkster; 
• OGY=ongevleugelde gyne; 
• GGY=gevleugelde gyne; 
• MAN=mannetje. 
 
Bij de mieren vangt men vooral werksters en in mindere mate geslachtsdieren. De geslachtsdieren, 
meer bepaald de wijfjes (gynes, ‘koningin’) en mannetjes, zijn gevleugeld (uitgezonderd sommige 
mannetjes). Na de korte voortplantingsperiode zoekt het wijfje (gevleugelde gyne) een plekje om een 
nieuw nest te starten. De vleugels worden dan afgeworpen (ogy = ongevleugelde gyne). 
 
De precieze vangstaantallen per mierensoort hebben niet zo veel ecologische betekenis (in 
tegenstelling tot loopkevers en spinnen) omdat ze vooral variëren met de afstand van de bodemval 
tot een mierennest.  
De meest recente informatie met betrekking tot de verspreiding van mieren in Vlaanderen, wordt 
gegeven door Dekoninck et al. (2012). 
 

4.10.2 Resultaten T7 en vergelijking met T1 en T3 

 
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.11 vat de gegevens per monitoringsjaar samen. 
 

Tabel 11: Vergelijking van de mierenfauna van T1, T3 en T7 

Mieren T1 (2007) T3 (2009) T7 (2013) T1+T3+T7 

Aantal soorten  8 10 14 16 

Aantal individuen 869 346 2050 3265 

Aantal soorten 
volgens Rode Lijst  

1 3 5 5 

 
Er zijn 2050 mieren gevangen op het ecoduct Kikbeek in 2013. Na determinatie bleek dat deze 
behoren tot 14 soorten. Een flink aandeel van de gevangen mieren (1037 ex.) zijn werksters van de 
Humusmier.  
 
Vier mierensoorten zijn bij de T7 in 2013 voor het eerst vastgesteld op het ecoduct Kikbeek: de 
Bruine baardmier (Formica cunicularia), de Veldmier (Lasius meridionalis), de Zandsteekmier 
(Myrmica sabuleti) en de Kokersteekmier (Myrmica schencki).  
 
Opvallend is het massaal voorkomen van de Bloedrode roofmier (Formica sanguinea) in kik5 en dit 
enkel op 1 augustus 2013. De meest waarschijnlijke verklaring hiervoor is dat het op die datum om 
een rooftocht uit een naburig nest ging.  
Opmerkelijk is dat de in Vlaanderen algemene Zwarte zaadmier (Tetramorium caespitum) slechts in 
één val op één datum is vastgesteld bij de T7. 
Op een paar exemplaren (werksters) na, ontbreken Myrmica-soorten volledig. 
 



 
Monitoring ecoduct ‘Kikbeek’ over de E314 in Maasmechelen: resultaten van de T7 (2013)                                                                                          83 

 

Tabel 12: Mieren gevangen met 8 bodemvallen in 2007 (T1), 2009 (T3) en 2013 (T7) op 8 locaties op het ecoduct Kikbeek 

Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse naam Kaste 
Rode 
lijst 

KIK1 KIK2 KIK3 KIK4 KIK5 KIK6 KIK7 KIK8 Totaal 

T1 T3 T7 T1 T3 T7 T1 T3 T7 T1 T3 T7 T1 T3 T7 T1 T3 T7 T1 T3 T7 T1 T3 T7   

Formica cunicularia Bruine baardmier OGY                                     1             1 

Formica fusca Grauwzwarte mier WER                                               1 6 7 

Formica pratensis Zwartrugbosmier OGY K                                           1     1 

    WER   85 8 48 33 6 7 250 10 12 38 15 3 237 56 50 84 31 9 16 13 8 46 16 42 1123 

Formica rufibarbis Rode baardmier WER K   3 29     21   1 6     13   22 29     63   1 27     23 238 

Formica sanguinea Bloedrode roofmier OGY K                                 1               1 

    WER     3 87         1             100     367   1         559 

Lasius flavus Gele weidemier OGY       2   1 2   2 1                       2       10 

    WER                                           1       1 

Lasius fuliginosus Glanzende houtmier OGY       4                   1   2 3 4 2           1 17 

Lasius meridionalis Veldmier OGY K     2     1                 1                   4 

Lasius platythorax Humusmier OGY     2           3     1                 1         7 

    WER   2 19 106   2 191 1   91 1 2 63   25 124   25 86   7 105 3 37 271 1161 

Lasius umbratus Schaduwmier GGY                 1           1     1               3 

    OGY   13 1   1 5 2 3 7 7   1 2 16 3 1 2   1 2   5 4 1 1 78 

Myrmica rubra Gewone steekmier OGY     1       1                                   1 3 

    WER     1                       2 1 1         2       7 

Myrmica ruginodis Bossteekmier WER                                       1           1 

Myrmica sabuleti Zandsteekmier OGY                               2                 1 3 

    WER       2                             1             3 

Myrmica schencki Kokersteekmier OGY K                             1                   1 

Stenamma debile Gewone drentelmier MA   1                                               1 

Tetramorium caespitum Zwarte zaadmier WER     1 10 1     1           21           1           35 

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
    

Aantal exemplaren 101 39 290 35 14 225 255 25 117 39 19 81 275 109 311 90 62 530 20 23 150 54 55 346 3265 

Aantal soorten 4 7 9 3 4 7 4 6 5 2 3 4 4 5 10 4 5 8 4 4 6 3 4 8 16 

Aantal Rode-lijstsoorten 1 3 4 1 1 3 1 3 2 1 1 2 1 2 5 1 2 2 1 3 2 1 1 2 5 
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4.10.3 Samenvatting en conclusies 

 
In 2007 (T1), 2009 (T3) en 2013 (T7) zijn op 8 locaties centraal op het ecoduct 3265 mieren 
gevangen, die behoren tot 16 mierensoorten. Hiervan zijn 5 soorten opgenomen in de Vlaamse 
Rode lijst. 
In 2013 zijn veel hogere aantallen, meer soorten mieren en meer Rode-lijstsoorten gevangen dan in 
2007 en 2009.  
Mieren zijn -net als reptielen- bijzonder gevoelig voor beheeringrepen en vooral te vinden in ‘stabiele 
milieus’. Het is dan ook volgens de verwachting dat naarmate het ecoduct er langer ligt en er dus 
meer ‘gerijpte milieus’ ontstaan, de mierenfauna meer divers wordt. 
 
Voor zover bekend zijn er geen inheemse mieren die gevoelig zijn voor versnippering van hun 
leefgebieden door transportinfrastructuur in de zin dat ze deze niet kunnen passeren. Werksters zijn 
ongevleugeld, maar de geslachtsdieren (mannelijke en vrouwelijke dieren) zijn wel gevleugeld 
(uitgezonderd mannetjes van sommige soorten) en tijdens en na de bruidsvlucht kunnen ze zich in 
de lucht over een zekere afstand verspreiden. Bevruchte wijfjes zullen op de plaats waar ze 
terechtkomen een nieuwe kolonie (proberen) stichten. 
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4.11 Libellen 
 
De veldwaarnemingen van deze diergroep zijn in Bijlage 4 opgenomen. 
 
Veel soorten libellen hebben een goede dispersiecapaciteit en als gevleugelde dieren worden ze als 
niet gevoelig voor de directe effecten van versnippering door transportinfrastructuur beschouwd.  
 
We stelden in 2007 (T1) niet minder dan 21 libellensoorten vast tijdens het onderzoek op het 
ecoduct Kikbeek, waarvan 20 soorten aan de grote waterplas op het ecoduct. Van 12 soorten is toen 
voortplanting vastgesteld. 
De resultaten van het onderzoek in 2007 zijn gepubliceerd (Lambrechts, 2008).  
 
In 2009 (T3) zijn via gericht zoeken 103 ‘losse’ veldwaarnemingen van 23 soorten libellen verricht op 
het ecoduct Kikbeek en 34 waarnemingen van 14 soorten (geen extra soorten) langs de 
monitoringsroutes. Het feit dat er in 2007 van libellen 105 ‘losse’ veldwaarnemingen zijn verricht, 
illustreert een gelijkaardige inventarisatie-inspanning. In 2009 zijn 6 libellensoorten waargenomen 
die niet waren vastgesteld in 2007 en omgekeerd kon de aanwezigheid van 4 soorten niet bevestigd 
worden. 
 
In 2013 (T3) zijn 190 libellenwaarnemingen verricht op het ecoduct. Dit hoger aantal is deel te wijten 
aan een nieuwe invoermethode. Via smartphone worden namelijk meer individuele waarnemingen 
ingevoerd (met exacte locatie) in plaats van totalen per soort en per dag voor het ecoduct. 
Deze 190 waarnemingen betroffen 25 libellensoorten. Daarvan zijn 3 soorten niet eerder op het 
ecoduct waargenomen: Gewone bronlibel, Paardenbijter en Houtpantserjuffer. 
 
Dat brengt het totaal voor T1, T3 en T7 op onderstaande 30 libellensoorten. 
 

 Waterjuffers (14 soorten): Bruine winterjuffer (Sympecma fusca), Houtpantserjuffer 

(Chalcolestes viridis), Gewone pantserjuffer (Lestes sponsa), Tangpantserjuffer (Lestes 

dryas), Tengere pantserjuffer (Lestes virens), Zwervende pantserjuffer (Lestes barbarus), 

Watersnuffel (Enallagma cyathigerum), Azuurwaterjuffer (Coenagrion puella), Grote 

roodoogjuffer (Erythromma najas), Kleine roodoogjuffer (Erythromma viridulum), Koraaljuffer 

(Ceriagrion tenellum), Vuurjuffer (Pyrrhosoma nymphula), Lantaarntje (Ischnura elegans), 

Tengere grasjuffer (Ischnura pumilio); 

 ‘Echte libellen’ (16 soorten): Smaragdlibel (Cordulea aenea), Grote keizerlibel (Anax 

imperator), Paardenbijter (Aeshna mixta), Plasrombout (Gomphus pulchellus), Gewone 

bronlibel (Cordulegaster boltonii), Beekoeverlibel (Orthetrum coerulescens), Gewone 

oeverlibel (Orthetrum cancellatum), Platbuik (Libellula depressa), Viervlek (Libellula 

quadrimaculatum), Vuurlibel (Crocothemis erythraea), Noordse witsnuitlibel (Leucorrhinia 

rubicunda), Venwitsnuitlibel (Leucorrhinia dubia), Zwervende heidelibel (Sympetrum 

fonscolombii), Zwarte heidelibel (Sympetrum danae), Bloedrode heidelibel (Sympetrum 

sanguineum) en Bruinrode heidelibel (S. striolatum). 

 
 
Merk op dat de in Vlaanderen zeer algemene Blauwe glazenmaker nog niet is waargenomen op het 
ecoduct. Ook de Venglazenmaker, een typische vensoort, ontbreekt nog in de lijst.  
 
Volgende 7 soorten zijn opgenomen in de Rode lijst (De Knijf et al., 2006):  
 

 Bedreigd: Gewone bronlibel; 

 Kwetsbaar: Beekoeverlibel, Noordse witsnuitlibel en Tangpantserjuffer; 

 Zeldzaam: Koraaljuffer, Tengere pantserjuffer en Venwitsnuitlibel. 
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Figuur 59: De in Vlaanderen zeer algemene Paardenbijter is in 2013 voor het eerst op ecoduct 

Kikbeek waargenomen. 30 augustus 2013. Foto Jorg Lambrechts. 
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Van de meeste soorten is voortplanting vastgesteld of kan dit vermoed worden op basis van de 
(frequente) waarnemingen. 
 
We bespreken enkele soorten en hun voorkomen op ecoduct Kikbeek in 2013. 
 
Van de Beekoeverlibel zijn 2 mannetjes waargenomen op 1 augustus 2013.  
Van de Bruine winterjuffer zijn 8 waarnemingen verricht op 6 verschillende data, tussen 28 mei en 
25 oktober 2013. 
 
Een minder verwachte waarneming was die van een Gewone bronlibel op 11 augustus 2013, door 
Marc Rutten. Een zwervend exemplaar, wellicht van de gekende populatie aan de Kikbeek.  
 
Het was bijzonder om van de Koraaljuffer in 2007 al meerdere copulae én ei-afzet waar te nemen in 
de pitrusvegetatie van de waterplas op het ecoduct Kikbeek. We hadden dan ook verwacht dat er in 
2009 een flinke populatie aanwezig zou zijn, gezien dit een erg geschikte habitat lijkt en de soort in 
opmars is. Het bleef echter bij 2 waarnemingen (van 1 en 2 ex.). 
In 2013 is de aanwezigheid van een kleine populatie bevestigd door 5 waarnemingen van maximum 
3 exemplaren, veel minder dan Vuurjuffer dus (zie verder).  
 
De Plasrombout wordt doorgaans weinig bij water waargenomen. Op 8 juni 2009 was er een copula 
present op het ecoduct en stelden we de vraag of de waterplas op het ecoduct als ei-afzetlocatie zou 
gebruikt worden. Op 28 mei 2013 telden we niet minder dan 7 recent uitgeslopen exemplaren, ten 
zuiden van het ecoduct. Uitgeslopen op de waterplas op het ecoduct of in de voormalige groeve ? 
 
Van de Smaragdlibel waren op 28 mei 2013 vier territoriale mannetjes aanwezig aan de waterplas. 
 
De Tangpantserjuffer is in 2009 niet minder dan 4 keer waargenomen op het ecoduct Kikbeek. De 
aanwezigheid in 2013 is bevestigd op 1 augustus (één wijfje). 
 

 
Figuur 51: Wijfje Tangpantserjuffer op ecoduct Kikbeek op 1augustus 2013. Foto Jorg Lambrechts. 
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Een tweede bijzondere pantserjuffer die in 2009 als nieuwkomer kon verwelkomd worden, is de 
Tengere pantserjuffer. Er zijn toen enkele exemplaren waargenomen. 
In 2013 was het zeer opvallend hoe talrijk de Tengere pantserjuffer was! Het was op 1 augustus de 
talrijkste libel op het ecoduct Kikbeek. Enkele cijfers die illustreren om welke aantallen het toen ging: 

 28 ex. geteld langs de monitoringroute van 50m aan de oostrand van het ecoduct; 

 Minstens 30 ex. op beperkte oppervlakte in de hoge, noordgerichte snelwegbermtalud ten 
zuidoosten van het ecoduct; 

 Schatting van 100 ex. langs de waterplas centraal op het ecoduct. 
 
Op 30 augustus 2013 was het nog steeds de talrijkste libellensoort met ca. 150 getelde dieren 
waaronder circa 25 exemplaren op 50 m oever van de waterplas.  
Op 26 september 2013 werd het aantal mannetjes op het volledig ecoduct nog steeds op circa 100 
geschat en zijn een tiental copulae geteld aan de waterplas op het ecoduct.  
Zelfs op 24 oktober was de soort -weliswaar bij geschikte weersomstandigheden- nog nadrukkelijk 
aanwezig: ca. 30 mannetjes verspreid over het volledig ecoduct, maar vooral langs de oever van de  
waterplas centraal op het ecoduct, en een 20 tal copulae langs de oever van de waterplas. 
 

 
Figuur 52: De waterplas centraal op ecoduct Kikbeek herbergde anno 2013 een zeer omvangrijke 

populatie Tengere pantserjuffer. 24 oktober 2013. Foto Jorg Lambrechts. 

 
De Viervlek was in 2013 nog steeds de talrijkste ‘echte libel’ aan de waterplas op het ecoduct. Op 
28 mei telden we circa 25 dieren. 
Van de Vuurjuffer zijn op 28 mei 2013 circa 100 dieren geteld langs de waterplas, waaronder een 
30 tal copulae.  
Op 18 juni 2013 was er een prachtig uitgekleurd mannetje Zwervende heidelibel aanwezig aan de 
waterplas centraal op het ecoduct. Het betrof de variant met volledig zwarte poten. Deze soort, die in 
het (invasie)jaar 2007 talrijk aanwezig was op het ecoduct, ontbrak in 2009. 
 
We besluiten dat de waterplas op het ecoduct Kikbeek een grote aantrekkingskracht op libellen 
uitoefent en wellicht als ‘stepping stone’ kan fungeren binnen het NPHK.    
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4.12 Dagvlinders 
 
De veldwaarnemingen van deze diergroep zijn in Bijlage 4 opgenomen. 
 
In 2013 zijn 49 dagvlinderwaarnemingen verricht op het ecoduct. Het betrof 14 soorten dagvlinders. 
Het betreft in Vlaanderen (zeer) algemene soorten, uitgezonderd het Bont dikkopje, waarvan 1 
territoriaal exemplaar is waargenomen op 28 mei 2013, centraal op het ecoduct, langs het oostelijk 
raster.  
Bont dikkopje was in 2009 twee keer op het ecoduct Kikbeek vastgesteld (op 14 en 15 mei) en drie 
maal in de directe omgeving ten zuiden van het ecoduct.   
 
Citroenvlinder wordt in 2013 voor het eerst gemeld op het ecoduct en was zelfs één van de meest 
nadrukkelijk aanwezige dagvlinders, met 8 waarnemingen op 4 data, verspreid over de periode mei-
augustus. Op 1 augustus waren er permanent meerdere mannetjes en vrouwtjes Citroenvlinder 
aanwezig op het ecoduct. 
 
Dat brengt het totaal voor T1, T3 en T7 op onderstaande 19 dagvlindersoorten. We rangschikken ze 
volgens hun voorkeurshabitat: 

 Bos / ecotopen met aanwezigheid boomgroepjes: Boomblauwtje en Citroenvlinder; 

 Heide: Bont dikkopje, Groentje, Heivlinder; 

 Grasland: Groot dikkopje, Hooibeestje, Icarusblauwtje, Kleine vuurvlinder, Koninginnepage 
en Oranje zandoogje; 

 Allerlei biotopen (eurytope soorten): 3 ‘brandnetelsoorten’: Dagpauwoog, Gehakkelde 
aurelia en Kleine vos; + Groot en Klein koolwitje; 

 Trekvlinders: Atalanta, Distelvlinder en Oranje luzernevlinder. 
 
De Heivlinder is enkel in 2007 waargenomen op het ecoduct, op 3 verschillende data. Groentje is 
enkel in 2009 gezien, in de beschutte, windluwe zone net ten zuidwesten van het ecoduct. 
 
Deze dagvlindersoorten zijn opgenomen in de recente Rode lijst (Maes et al., 2011, 2012): 

 Bedreigd: Heivlinder; 

 Kwetsbaar: Groentje; 

 Bijna in gevaar: Citroenvlinder en Bont dikkopje. 
 

 
Figuur 62: Groot dikkopje op ecoduct Kikbeek op 9 juli 2013. Foto Jorg Lambrechts. 
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4.13 Overige ongewervelden 
 
Veldwaarnemingen van ongewervelden uit verschillende diergroepen op het ecoduct of in de directe 
omgeving zijn opgenomen in Bijlage 4. 
 
 
Op 1 augustus 2013 zijn 2 Zwarte lieveheersbeestjes (Exochomus nigromaculatus) waargenomen, 
een soort die als ‘kwetsbaar’ is opgenomen in de eerste versie van de Rode lijst (Adriaens et al., 
2008) maar inmiddels als ‘bedreigd’ beschouwd wordt (Adriaens et al., in voorbereiding).  
 
Gouden tor (Cetonia aurata) is tweemaal waargenomen op het ecoduct, op 24 mei 2013 en 18 juni 
2013. 
 

 
Figuur 53: Gouden tor foeragerend op braam op het ecoduct Kikbeek op 18 juni 2013. Foto Jorg 

Lambrechts. 
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4.14 Recreatie 
 
Onderzoek naar het gebruik van het ecoduct Kikbeek door recreanten viel buiten voorliggende 
onderzoeksopdracht. Desondanks noteerden we alle waarnemingen en presenteren we ze. 
 
In de periode mei 2013-maart 2014 werden er op het ecoduct Kikbeek 244 waarnemingen van 
recreanten geregistreerd d.m.v. de camera’s. Voorts zijn er 27 voetsporen of bandafdrukken van 
fietsen en gemotoriseerd vervoer op het zandbed genoteerd. Daarenboven werden nog 17 
zichtwaarnemingen van in totaal 27 recreanten verzameld (‘losse waarnemingen’) door de 
vrijwilligers die het sporen- en cameravalonderzoek uitvoerden (veelal in het weekend).  
 
Tijdens de vele uren veldwerk die Jorg Lambrechts op het ecoduct Kikbeek uitvoerde in 2013 (enkel 
in de week overdag) is er daarentegen geen enkele recreant waargenomen (idem 2009!). 
 
We komen tot een ruwe schatting van circa 600 recreanten die het ecoduct gebruikten tijdens de T7 
(periode mei 2013-maart 2014). Er is geen analyse gemaakt of bepaalde recreanten of groepen het 
ecoduct overstak om later opnieuw weer te keren. Deze schatting geeft alvast een grootteorde van 
het aantal recreanten dat gebruik maakt van het ecoduct. 
 
Het contrast qua aantal beelden gedurende T7 enerzijds en T3 en T1 anderzijds is vrij groot. Tijdens 
T3 werden er slechts 35 opnames en één voetspoor vastgesteld. Gedurende T1 werden er slechts 
20 beelden ingezameld. Tijdens de T1 en T3 zijn de opnames van overdag wel slechts beperkt 
geanalyseerd.  
In elk geval: niet enkel dieren lijken hun weg naar het ecoduct te hebben gevonden… 
 
De piek in juni 2013 is opmerkelijk. Het lage aantal in de maanden december en januari is dan weer 
louter het gevolg van een technisch defect. Aangezien alle 262 ‘dubbele waarnemingen’ (=opnames 
die betrekking hebben op dezelfde perso(o)n(en) ) uit de dataset zijn gehaald, is het hoge aantal 
waarnemingen in juni 2013 niet door een hoog aantal dubbele of meervoudige waarnemingen 
vertekend. 
 

 
Figuur 54: Overzicht van het aantal waarnemingen van recreanten op het ecoduct Kikbeek. 

Opmerking: in december en januari zijn er geen cameragegevens wegens een technisch defect. 
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Er werden verschillende types recreanten genoteerd; nl. wandelaar, wandelaar + hond(en), jogger, 
moutainbiker, en ‘niet gespecificeerd’. De laatste categorie heeft voornamelijk betrekking op 
wandelaars (hoewel niet altijd duidelijk; waarnemingen bestaan al wel eens uit louter delen van het 
lichaam of voorwerpen zoals een rugzak op de rug van een persoon). 
 

Tabel 13: Overzicht van het aantal waarnemingen per maand en per type recreant. 

Maand 
Mountain-

biker 
Wandelaar 

Wandelaar + 
hond 

Jogger 
Niet 

gespeci-
ficeerd 

Eindtotaal 

mei '13 4 7     7 18 

juni '13 12 57 6   2 77 

juli '13 1 8 5   3 17 

augustus '13 1   1   26 28 

september '13 7 7 3 1 9 27 

oktober '13 7 1     11 19 

november '13 1 9 2   6 18 

december '13   4 1     5 

januari '14   1       1 

februari '14 5 5 1   8 19 

maart '14     1   14 15 

Eindtotaal 38 99 20 1 86 244 

 
 
 
Verder zijn de volgende waarnemingen van recreanten vermeldenswaardig: 

- Op 4 mei 2013 werd er een gemotoriseerd voertuig, nl. een jeep, op het ecoduct 
waargenomen die werd bestuurd door recreanten;  

- Er werd één groep personen (gezin?) met een kinderbuggy gefilmd (23 februari 2014). 
- Er waren drie personen die de camera ‘inspecteerden’ en een aantal van hen trachtte de 

camera(‘s) zelfs te verwijderen/manipuleren, of daar leek het alleszins op. 
- Er werden vier personen tijdens volle duisternis en één gedurende de late schemering 

waargenomen. Een persoon passeerde het ecoduct in het bezit van een rugzak met 
slaapzak. 

- Naast in totaal 20 waarnemingen van (een) wandelaar met één of meer honden, liepen er in 
minstens zeven gevallen in totaal negen honden rond zonder leiband. 

 



 
Monitoring ecoduct ‘Kikbeek’ over de E314 in Maasmechelen: resultaten van de T7 (2013)                                                                                        
  93 

 

 
Figuur 55: Het ecoduct Kikbeek is niet vrij toegankelijk voor recreanten omwille van de belangrijke 

ecologische functie.  
 
Een groep recreanten bestond uit tien jagers; zeer waarschijnlijk jagend op Everzwijnen. Er was 
verder nog één onmoeting met een jager door een vrijwilliger (lees losse waarneming). Naast de 
enige jogger die werd gedocumenteerd door de camera’s, werd er nog een tweede jogger 
waargenomen door de vrijwilligers. 
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4.15 Evaluatie methodieken 
 
Het opvolgen van een zandbed is een goede manier om een beeld te krijgen van een weliswaar 
relatief beperkt aantal grotere zoogdiersoorten. Deze methode is echter veel minder efficiënt dan het 
gebruik van de laatste nieuwe types cameravallen. Deze laatste hebben als voordeel dat men 
slechts eens per maand op terrein moet gaan en na enkele uren bureauwerk een idee heeft van alle 
grotere zoogdieren die gedurende die volledige maand passeerden.  
 
De inktplaten leverden in 2007 weinig informatie op in verhouding tot de werklast. De methodiek is 
niet meer toegepast in 2009 en 2013. Het gebruik van de ‘slangenplaten’ leert ons meer over 
dezelfde faunagroepen (kleine zoogdieren, amfibieën). Het is een goedkope, makkelijke en aan te 
bevelen methodiek. Op het ecoduct De Warande hadden we hier bijzonder goede ervaringen mee, 
met name voor Hazelworm (Lambrechts et al. 2013). Op het ecoduct Kikbeek leverden de 
slangenplaten geen waarnemingen op van reptielen, terwijl die soorten door gericht zoeken elders 
op het ecoduct wel gevonden zijn (2x Gladde slang en 1x Levendbarende hagedis). 
 
Bodemvalonderzoek levert een schat aan gegevens op over de diergroepen spinnen, mieren, 
loopkevers en enkele keversoorten uit andere families. Het is een zeer gestandaardiseerde 
methodiek en het was bijzonder boeiend om de resultaten van 2013 te vergelijken met de gegevens 
van 2007 en 2009. Loopkevers zijn een cruciale diergroep om te onderzoeken als het gaat om 
ecologische ontsnippering.  
 
Bij de meeste terreinbezoeken is het ecoduct grondig onderzocht op uitwerpselen van zoogdieren, 
op amfibieën, reptielen en ongewervelden (zie tabel met losse waarnemingen: Bijlage 4). Deze losse 
veldwaarnemingen vormen een waardevolle aanvulling op het gestandaardiseerde onderzoek. Er 
dient zeker voldoende tijd voorzien te worden opdat de specialisten gericht op de meest kansrijke 
plekken op het ecoduct kunnen rondsnuffelen op zoek naar de doelsoorten.  
 
Het lopen van de monitoringsroutes levert weinig nieuwe soorten op tov de losse waarnemingen. 
Wel is het lopen van de routes nuttig omdat dit meer gestandaardiseerde gegevens oplevert. 
 
Vleermuizenonderzoek is noodzakelijk omdat vleermuizen omwille van hun status op de 
Habitatrichtlijn belangrijke doelsoorten zijn en omdat ze gevoelig zijn voor bepaalde vormen van 
versnippering (met name verlichting en open terrein).  
 
Het is aangewezen om jaarlijks 7 avonden onderzoek uit te voeren (ipv de huidige 2 avonden) om 
een beter beeld te krijgen van de soorten die het ecoduct gebruiken en in welke mate. Deze worden 
gespreid over de periode van april tot oktober (Limpens & Roschen, 1996, 2002).  
 
Als men een idee wenst te krijgen van de dichtheden aan kleine zoogdieren, is life-trap onderzoek 
aangewezen. Door de dieren individueel te merken, krijgt men een idee van de densiteiten.  
 
Voor toekomstig onderzoek suggereren we de combinatie van volgende methodieken: 
 
Zeker: 

 Cameravalonderzoek: voor grotere zoogdieren (en eventueel recreanten!); 

 Batdetectoronderzoek: voor vleermuizen; 

 Slangenplaten: voor reptielen, amfibieën en kleine zoogdieren; 

 Bodemvalonderzoek: voor bodembewonende ongewervelden; 

 Gericht zoeken: diverse soorten / groepen; sprinkhanen, dagvlinders, libellen, reptielen, 
amfibieën, sporenonderzoek zoogdieren,… 

 
Optioneel: 

 Life trap onderzoek: voor kleine zoogdieren 

 Fuikenonderzoek: indien er waterpartijen zijn op en vlakbij het ecoduct.  
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5 Advies voor beheer 
 
Voorliggend onderzoek in de periode 2007-2014 toonde aan dat het ecoduct Kikbeek goed voldoet 
aan de habitateisen van tal van Rode-lijstsoorten. Er zijn tientallen Rode-lijstsoorten uit diverse 
taxonomische groepen (sprinkhanen, libellen, loopkevers, spinnen) die zich voortplanten op het 
ecoduct Kikbeek, die er populaties hebben. 
 
Het ecoduct Kikbeek is, in tegenstelling tot wat bepaalde critici (cfr. Desender et al., 2005) schrijven, 
veel meer dan ‘een kunstmatige constructie’ waar ‘toevallig’ dieren passeren. Het is een leefgebied 
voor vele kritische soorten van het heide-ecosysteem. Dit is te danken aan een goed doordachte 
aanleg en inrichting evenals een goed natuurbeheer. 
 
We doen een aantal suggesties om inrichting en beheer optimaal te houden of te optimaliseren. 
 

5.1 Versterking takkenril 
 
Onder het beperkt aantal belangrijke afwezige soorten tot op heden, bevinden zich soorten met 
binding aan of voorkeur voor aanwezigheid van struweel of bosranden (Zadelsprinkhaan, Boskrekel). 
Daarenboven is het een aanbeveling voor vleermuizen om een versterking van de takkenril (nieuwe 
takken toevoegen) te realiseren of hier verder struweel te laten ontwikkelen. Dit bevordert passage 
van vleermuizen.  
 
De doelstelling moet dan ook zijn om bepaalde elementen van de huidige situatie op het ecoduct 
Kikbeek plaatselijk te behouden, met name de pioniersituaties en dichtere grazige vegetaties, en 
tegelijkertijd plaatselijk struweelopslag toe te laten.  
 
Sporkenhout, Lijsterbes en Brem zijn zeer interessante struweelsoorten die heel wat fauna 
aantrekken. Grove den en eiken zijn ook waardevol in de struweelfase maar hebben als nadeel dat 
ze uitgroeien tot forse bomen. Dat is op een ecoduct niet wenselijk naar (verkeers)veiligheid noch 
naar ecologie vermits dit op deze beperkte oppervlakte niet te combineren is met de zonet 
genoemde vereiste open ecotopen. 
 

5.2 Beheer ‘binnen het raster’ 
 
Er is een zeer groot verschil tussen de vegetatie-ontwikkeling ‘buiten de ecorasters’ (=aan 
snelwegzijde van het raster) vergeleken met de vegetatie ‘binnen het raster’ waar natuurbeheer 
plaatsvindt. 
 
Het natuurbeheer op het ecoduct Kikbeek, met name de combinatie van het kappen van 
boomopslag en de begrazing door Fjordenpaarden, zorgt ons inziens voor een goede 
vegetatiestructuur ‘binnen het raster’, die voor zeer veel fauna voldoende kansen biedt. 
Daar hoeft dus niets aan veranderd te worden. De begrazingsintensiteit mag evenwel niet verder 
opgedreven worden. 
 
Momenteel grazen er 13 Fjordenpaarden op 170 ha. Het is niet de bedoeling dat de kudde nog 
aangroeit. De hengsten zijn gecastreerd (med. Corina Cools, ANB).  
Er vindt plaatselijk schapenbegrazing plaats in het NPHK. Er is in 2013 circa 150 ha begraasd. De 
begrazing gebeurt volgens een begrazingsplan opgesteld door het ANB.  
In de week wordt begraasd onder toezicht van een herder. Boswachters volgen de begrazing nauw 
op en sturen bij in functie van noodzaak en gevoeligheid van terreindelen. In het weekend zitten de 
schapen in een vast raster (‘weekendraster’).  
Het weekendraster aan het ecoduct (7ha35) werd in 2013 zes weekends gebruikt (1 en 2 mei, 26 
mei, 1 en 2 juni, 8 en 9 juni, 6 en 7 augustus en 12 en 13 augustus). Het ecoduct zelf werd 
incidenteel begraasd (drinken aan de plas, gevolgd door korte begrazing van 1 à 2 uren). (med. 
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Corina Cools, ANB). Tijdens de stuurgroep van 24 juni 2014 wordt afgesproken dat er geen 
bijkomende begrazing door schapen zal plaatsvinden op het ecoduct.  
 
Er is slechts één zone op het ecoduct waar we anno 2014 gericht beheer zouden willen voorzien. De 
windluwe zone ten zuidwesten van het ecoduct, meer bepaald tussen de takkenril, het raster en de 
bosrand, was anno 2009 een waardevolle open zone waar steeds hoge aantallen libellen aanwezig 
zijn, die interessant is voor vlinders en sprinkhanen en potentieel geschikt voor Gladde slang.  
Maar momenteel is deze volledig verbost.  
Vereist beheer: de jonge dennenopslag uittrekken en hiermee de takkenril aanvullen. 
 

 
Figuur 56: De Fjordenpaarden zorgen voor een mooie vegetatiestructuur, waardoor heide afwisselt 
met zeer kortgrazige zones, zoals hier net ten zuidwesten van het ecoduct. 1 augustus 2013. Foto 

Jorg Lambrechts. 

 

5.3 Beheer ‘buiten het raster’ 
 
De vegetatie ‘buiten de ecorasters’, met name op de geluidstaluds en op de hoge hellingen van de 
bermen van de E314, is te sterk aan het verbramen en plaatselijk aan het verbossen met vooral 
Grove dennen (zie Figuur 21). 
 
Voor een erg belangrijke doelsoort, Gladde slang, is de situatie 'over the top'. Er zijn momenteel nog 
een beperkt aantal geschikte plekjes maar op korte termijn dreigen de taluds volledig ongeschikt te 
worden. 

In een recent gefinaliseerd beheerplan voor de bermen van de E314 in Limburg (Steeman et al. 
2014) is voorzien om het achterstallig beheer (kappen opslag op de taluds) uit te voeren door AWV. 
Na het kappen van de opslag op de taluds dient er een regulier beheer opgestart: verwijderen van 
nieuwe houtopslag, eventueel kleinschalig maaien. Hiervoor engageert ANB zich (schrift. med. Jos 
Gorissen, ANB). 
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Net ten westen van het ecoduct Kikbeek is de noordberm van de snelweg een hoge zuidgerichte 
berm. Deze is volledig verbost. In functie van geleiding van Gladde slang en andere heidesoorten 
naar het ecoduct is het belangrijk dat hier open plekken worden gemaakt door de berm pleksgewijs 
in hakhoutbeheer te zetten. 

Het ecoraster staat hier echter ‘in de weg’ om dit van aan de snelweg te doen. We stellen voor dat 
AWV deze berm in beheer geeft bij ANB zodat hier -vanuit het achterland, dat beheerd wordt door 
ANB- beheer op maat kan gebeuren voor de doelsoorten van het ecoduct. Dit is besproken op een 
terreinbezoek op 24 juni 2014. 

5.4 Beheer van het raster 
Voor zover bekend zijn er geen verkeersslachtoffers van Everzwijn en slechts één enkel van Ree 
(zie Figuur 40) bekend van de E314 tussen Genk en Maasmechelen, sinds de aanleg van het 
ecoraster (med. ANB op stuurgroep, 24 juni 2014). 
Dat is een zeer goed en belangrijk resultaat. 
Het is belangrijk dat het raster steeds snel gerepareerd wordt bij beschadiging, bijvoorbeeld ten 
gevolge van een verkeersongeval. 
 

5.5 Corridors naar het ecoduct 
 
Het is belangrijk dat er goede corridors zijn tussen het ecoduct enerzijds en belangrijke 
brongebieden anderzijds. Concreet moet er voor heidesoorten een goede verbinding zijn met de 
grote heidegebieden Mechelse heide (noorden) en Kikbeekbron (zuiden). 
 
Anno 2013 waren deze te zwak ontwikkeld, maar recente kappingen (februari 2014) van Grove den 
door ANB hebben de situatie verbeterd: 

 er is een goede corridor aangelegd tussen het ecoduct Kikbeek en de bronpopulatie 
Zadelsprinkhaan ten zuidoosten van het ecoduct; 

 er is een goede corridor aangelegd tussen het ecoduct Kikbeek en de Kikbeekbron naar het 
zuidoosten. 

 
Er dienen nog kappingen te gebeuren in de berm van de E314 zoals hierboven beschreven (‘beheer 
buiten het raster’). 
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7 Bijlages 
 
Bijlage 1: Waarnemingen van planten op het ecoduct Kikbeek in 2013 (T7) 
 
Bijlage 2: Loopkevers gevangen met 8 bodemvallen in 2007 (T1), 2009 (T3) en 2013 (T7) op 8 
locaties op het ecoduct Kikbeek in Maasmechelen 
 
Bijlage 3: Spinnen gevangen met 8 bodemvallen in 2007 (T1), 2009 (T3) en 2013 (T7) op 8 locaties 
op het ecoduct Kikbeek in Maasmechelen 
 
Volgende bijlages worden enkel digitaal opgeleverd omwille van omvang of hun beperkte bijdrage tot 
de leesbaarheid van het rapport (enkel achtergrondinfo). 
 
Bijlage 4: Waarnemingen van soorten uit diverse faunagroepen in 2013 op ecoduct Kikbeek 
 
Bijlage 5: Gegevens cameravallen 
 
Bijlage 6: Gegevens sporen op zandbed 


