
Soorten - Boslandschap

Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitdoelstelling

9120_9190 - Atlantische 
zuurminnende 
beukenbossen met Ilex en 
soms ook Taxus in de 
ondergroei (Quercion 
robori-petraeae of Ilici-
Fagenion) en Oude 
zuurminnende 
eikenbossen met Quercus 
robur op zandvlakten

Doel + + 
Omschrijving

Toename van de oppervlakte van 150 ha (actueel) naar 206 ha, met als richtwaarde voor bosuitbreiding 6 ha. De 
omvorming van naaldhout naar loofhout gebeurt vooral in Hallerbos, Begijnenbos en Gasthuisbos.

Globaal wordt een voldoende tot goede staat van instandhouding nagestreefd over de volledige bosoppervlakte binnen 
dit SBZ. Op middellange termijn (20-40 jaar) wordt ernaar gestreefd minimaal 50 ha habitat met een goede tot 
uitstekende staat van instandhouding te realiseren bij voorkeur in de grotere oude boshabitatkernen. Kwaliteitsvereisten: 
zie habitat 9130. De ontwikkeling van verschillende open plekken (3- 5 ha) bestaande uit ‘Brabantse heide’ is noodzakelijk 
en wordt beschouwd als een meerwaarde voor het behoud van de habitattypische soorten gebonden aan bossen, 
bosranden en heide.

9130 - Beukenbossen van 
het type Asperulo-
Fagetum

Doel + + 
Omschrijving

Toename van 530 ha (actueel) naar 650 ha, met richtwaarde voor bosuitbreiding 44 ha. Dit mag niet ten koste gaan van 
RBB’s.

Globaal wordt een voldoende tot goede staat van instandhouding nagestreefd over de volledige bosoppervlakte binnen 
dit SBZ. Op middellange termijn (20-40 jaar) wordt ernaar gestreefd minimaal 160 ha habitat met een goede tot 
uitstekende staat van instandhouding te realiseren bij voorkeur in de grotere oude boshabitatkernen. De habitatstructuur 
kan verder verbeterd worden door meer variatie in de horizontale en verticale structuur te brengen waaronder het 
ontwikkelen van een struiklaag, het creëren van bijkomende en voldoende grote open plekken, het verhogen van het 
aandeel staand en liggend dood hout, een gevarieerdere soortensamenstelling en het creëren van interne en externe 
bosranden (habitat 6430). Overgangs- en gradiëntsituaties (tussen droog-nat, open-gesloten …) zijn waardevol en moeten 
zeker versterkt worden zodat ook habitatverbetering gerealiseerd kan worden voor Sleedoornpage en Iepenpage (RBS). 

Bij het beheer moet er voldoende aandacht zijn voor het behoud van dode en holle bomen (in functie van leefgebied voor 
vleermuizen – zie verder- en Boommarter). Het aantal dikke bomen (omtrek > 250 cm) moet maximaal behouden worden. 
Deze bomen dienen in voldoende mate verspreid in het bos te blijven voorkomen. De habitatkwaliteit wordt als gunstig 
beschouwd als volgend habitattypische soorten voorkomen: Houtsnip, Havik, Boommarter, Wespendief, Zwarte specht, 
Middelste bonte specht, Vleermuizen, Vuursalamander, Das, Hazelworm, Kleine ijsvogelvlinder, Vliegend hert. Een 
voldoende buffering van dit habitat is noodzakelijk.

91E0 - Alluviale bossen 
met Alnion glutinosa en 
Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae), subtype 
91E0_vc - Essen-bronbos, 
91E0_veb - Vogelkers-
essenbos, 91E0_vm_vn - 
mesotroof en eutroof 
elzenbroek

Doel + + 
Omschrijving

Toename van 165 ha (actueel) naar 245 ha, met als richtwaarde voor bosuitbreiding 37 ha. Dit wordt voorzien in 
deelgebieden 6 Markvallei ; dg 9 en 10 Zuunvallei; dg 1 Hallerbos; dg 11 Bos ter Rijst; dg 2 Kesterbeek ; dg 4 Begijnenbos; 
dg 5 Lembeekbos; dg7 Wolfsputten en dg 8 Kesterheide
Bebossingen mogen niet ten koste gaan van RBB’s.

Globaal wordt een voldoende tot goede staat van instandhouding nagestreefd over de volledige bosoppervlakte binnen 
dit SBZ. Op middellange termijn (20-40 jaar) wordt ernaar gestreefd minimaal 115 ha habitat met een goede tot 
uitstekende staat van instandhouding te realiseren bij voorkeur in de grotere oude boshabitatkernen. Habitatkwaliteit 
moet ook voldoen aan de habitatvereisten van Bronlibel en Vuursalamander. Om de kwaliteitsdoelstellingen te halen 
moet naar een natuurlijke waterhuishouding van de vallei (incl. ligging infiltratiegebieden) gestreefd worden en een goede 
waterkwaliteit beoogd worden. Grensoverschrijdende aanpak is noodzakelijk (cfr. Europese Kaderrichtlijn Water).

Brabantse heide: 
“structuurrijke mozaïek 
van droge heide (4030), 
heischraal grasland 
(6230_droog) en relicten 
2330” 4030 – Droge 
Europese heide samen 
met 6230 – Soortenrijke 
heischrale graslanden op 
arme bodems van 
berggebieden (en van 
submontane gebieden in 
het binnenland van 
Europa) (hn/droog, hn 
nat en ha droog)

Doel + + 
Omschrijving

Toename van ‘Brabantse heide’ van 6 ha naar 29 ha heischraal grasland en heidevegetaties (toename van 5 ha 4030 en 18 
ha 6230). Er worden 2 kernzones voorzien in de Vroenenbos (deelgebied 2400009-1 ) en de Kesterheide (deelgebied 
2400009 – 8). 

Kwaliteitsvereisten:

• aanwezigheid van een structuurrijke mozaïekvegetatie
• aanwezigheid van natuurlijke gradiëntrijke overgangen naar boshabitat (o.a. 9190) onder vorm van een ijle 

bosrand
• aanwezigheid van open zandige zones
• voldoen aan specifieke vereisten van habitattypische soorten zoals Levendbarende hagedis, Knopsprietje, Kleine 

vuurvlinder, Boompieper en Groene zandloopkever
• beperkt voorkomen van indicatoren voor verbossing, verruiging en vervilting
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Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitdoelstelling

Gewone dwergvleermuis, 
Rosse vleermuis, 
Franjestaart, Laatvlieger

Doel + + 
Omschrijving

Het voordragen van populatiedoelen voor deze soorten is zeer moeilijk, aangezien voor alle soorten te weinig gekend is 
van de populaties in het SBZ. Vanuit het voorzorgsprincipe is het echter aangewezen om aan te geven op welke vlakken de 
leefgebieden voor de vleermuissoorten in het SBZ-H kunnen verbeterd worden. Aangenomen wordt dat indien de 
biotopen maximaal verbeterd worden, de vleermuissoorten die daarbij gebaat zijn eveneens in een goede staat van 
instandhouding zullen verkeren. Iedere soort heeft haar eigen ecologische niche en dus haar eigen vereisten inzake 
zomerverblijfplaatsen, jachtgebieden, winterverblijfplaatsen en connectiviteit. Toch zijn er een aantal algemene 
kwaliteitseisen te identificeren en kunnen op basis van de jachtbiotopen, aanvullende kwaliteitseisen geïdentificeerd 
worden. Met die kennis kunnen verbeteropgaven voor de leefgebieden in het SBZ-H geformuleerd worden.

• Bescherming, optimalisatie en behoud in een goede staat van alle gekende zomer- en winterverblijfplaatsen in 
gebouwen (en restanten ervan) in het SBZ-H en haar omgeving

• Zoeken naar opportuniteiten om nieuwe verblijfplaatsen te creëren of te optimaliseren.
• Toename van het aantal bomen met holten (naar boven uitgerotte spechtenholten, andere rottingsholten en 

losse schors), met een goede spreiding ervan over de boscomplexen. Richtwaarde uit de literatuur : 7 à 10 bomen 
met holten/ha (Meschede & Heller, 2000). De kans op holteontwikkeling neemt toe met de diameter van de 
bomen. Uit een studie (Dufour. D, 2003) blijkt dat de kans op holten sterk toeneemt vanaf 250 cm omtrek (=5 % 
kans op holten). 1 op 3 bomen met een omtrek van 300 cm bleek holten te bevatten. Een sterke toename van het 
aandeel dikke bomen is dan ook aangewezen.

• Zorgen voor een hoge insectenrijkdom in de leefgebieden (hoog voedselaanbod)
• Vergroten horizontale structuur van bossen: verhogen aandeel insectenrijke open plekken(ruigte, bloemrijk 

hooiland, Brabantse heide) en goed ontwikkelde interne en externe bosranden. Deze verbeteropgave is vervat in 
de geformuleerde doelstellingen voor de boshabitattypen.

• Vergroten verticale structuur (gelaagdheid) van bossen. Deze verbeteropgave is vervat in de geformuleerde 
doelstellingen voor de boshabitattypen.

• Realiseren van geschikte verbindingen tussen boscomplexen
• Aandacht voor dreven en dreefbomen
• Zones die niet volledig bebost zijn: behoud en ontwikkeling landschappelijke diversiteit. en behoud, herstel en 

versterking lijn- en puntvormige KLE’s
• Beheer van parken en dreven met bijzondere aandacht voor het behouden van bomen (ook exoten)met holten en 

scheuren die als kolonieverblijfplaats of overwinteringsplaats van vleermuizen kunnen dienen.

Gewone/Grijze 
grootoorvleermuis, 
Watervleermuis, Brandts 
vleermuis/Gewone 
baardvleermuis

Doel + + 
Omschrijving

Het voordragen van populatiedoelen voor deze soorten is zeer moeilijk, aangezien voor alle soorten te weinig gekend is 
van de populaties in het SBZ. Vanuit het voorzorgsprincipe is het echter aangewezen om aan te geven op welke vlakken de 
leefgebieden voor de vleermuissoorten in het SBZ-H kunnen verbeterd worden. Aangenomen wordt dat indien de 
biotopen maximaal verbeterd worden, de vleermuissoorten die daarbij gebaat zijn eveneens in een goede staat van 
instandhouding zullen verkeren. Iedere soort heeft haar eigen ecologische niche en dus haar eigen vereisten inzake 
zomerverblijfplaatsen, jachtgebieden, winterverblijfplaatsen en connectiviteit. Toch zijn er een aantal algemene 
kwaliteitseisen te identificeren en kunnen op basis van de jachtbiotopen, aanvullende kwaliteitseisen geïdentificeerd 
worden. Met die kennis kunnen verbeteropgaven voor de leefgebieden in het SBZ-H geformuleerd worden.

• Bescherming, optimalisatie en behoud in een goede staat van alle gekende zomer- en winterverblijfplaatsen in 
gebouwen (en restanten ervan) in het SBZ-H en haar omgeving

• Zoeken naar opportuniteiten om nieuwe verblijfplaatsen te creëren of te optimaliseren.
• Realiseren van geschikte verbindingen tussen boscomplexen
• Toename van het aantal bomen met holten (naar boven uitgerotte spechtenholten, andere rottingsholten en 

losse schors), met een goede spreiding ervan over de boscomplexen. Richtwaarde uit de literatuur : 7 à 10 bomen 
met holten/ha (Meschede & Heller, 2000). De kans op holteontwikkeling neemt toe met de diameter van de 
bomen. Uit een studie (Dufour. D, 2003) blijkt dat de kans op holten sterk toeneemt vanaf 250 cm omtrek (=5 % 
kans op holten). 1 op 3 bomen met een omtrek van 300 cm bleek holten te bevatten. Een sterke toename van het 
aandeel dikke bomen is dan ook aangewezen. 

• Zorgen voor een hoge insectenrijkdom in de leefgebieden (hoog voedselaanbod)
• Vergroten horizontale structuur van bossen: verhogen aandeel insectenrijke open plekken(ruigte, bloemrijk 

hooiland, Brabantse heide) en goed ontwikkelde interne en externe bosranden. Deze verbeteropgave is vervat in 
de geformuleerde doelstellingen voor de boshabitattypen.

• Vergroten verticale structuur (gelaagdheid) van bossen. Deze verbeteropgave is vervat in de geformuleerde 
doelstellingen voor de boshabitattypen.

• Aandacht voor dreven en dreefbomen
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Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitdoelstelling

Vliegend hert Doel + + 
Omschrijving

Ontwikkelen van een duurzame populatie in de SBZ-H met meerdere broedplaatsen op een onderlinge afstand van 
maximum 3 km, kaderend in een soortenbeschermingsplan. 
Behoud en versterking van het areaal hoogstamboomgaarden, holle wegen en beboste taluds in de betrokken 
deelgebieden

Realisatie van in totaal minimum 10 ha geschikt leefgebied in de bossen van deelgebieden Begijnenbos, Meigemheide, 
Gasthuisbos, Hallerbos, Kesterbeekvallei en Zevenbronnen. Iedere geschikte zone moet een minimum oppervlakte van 1 
ha hebben. De meest potentievolle zones zijn zuidhellingen en zuidranden van de bossen. Specifieke aandachtpunten voor 
de inrichting van leefgebied zijn

• Realisatie van ijle bosstructuren en open plekken aan de zuidranden en zuidhellingen van geschikte bossen. 
Maximale overschaduwing boomlaag: 50 %.

• Continuïteit beschikbaarheid van voldoende dood hout, verspreid over het bos maar in het bijzonder nabij 
potentiële en effectieve broedplaatsen. Streefcijfers: min. 3 dikke (diam. > 40 cm) dode bomen/ha en de 
continuïteit van dit aanbod garanderen. Aanleg van kunstmatige broedhopen op geschikte locaties tot deze 
streefcijfers gerealiseerd worden.

• Maximaal behoud van oude of zieke, aftakelende bomen (kwijnende bomen). Richtcijfer > 3 dikke levende 
bodem/ha.

• In de hoogstamboomgaarden : dode bomen laten staan en boomgaarden opnieuw aan te vullen met nieuwe 
hoogstammen

• Open houden van het hakhout in holle wegen en beboste taluds waar de soort voorkomt met recuperatie van een 
deel van het hout door het aanleggen van broedstoven of ter plekke laten liggen. Behoud van Robinia op plaatsen 
waar Vliegend hert voorkomt.

• Geen graafwerken of herbestemmingen op plaatsen met hoogstamboomgaarden, holle wegen of beboste taluds 
voordat de aanwezigheid van deze soort is gecontroleerd.
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Landschap: Valleilandschap van de bronbeken en de grote valleien

Het valleilandschap is belangrijk voor een aantal Europese te beschermen soorten en habitattypes: 

• grasland- en moerashabitats: 6430, 6510 
• zeldzame habitats afhankelijk van kalkrijk grondwater: 6410, 7220, 7230
• boshabitat: 91E0
• vijverhabitat: 3150
• vissen: Beekprik, Rivierdonderpad en Bittervoorn
• amfibieën: Kamsalamander, Vroedmeesterpad
• Zeggekorfslak voorkomend in grote zeggenvegetaties
• verschillende soorten vleermuizen

In de beekvalleien is het ontwikkelen van een mix van habitats met gradiëntrijke overgangen een belangrijke doelstelling. De afwisseling van verschillende waardevolle biotopen maakt het valleilandschap als geheel zeer sterk. Het gaat om volgende biotopen: valleibossen, bronnen, natte 
ruigten, vijvers, glanshaverhooilanden, grote zeggenvegetaties (in functie van. Zeggekorfslak). Er is ook een belangrijk aandeel van Regionaal Belangrijke Biotopen aanwezig: dottergraslanden en kamgraslanden,…. Enkele landschapsecologische principes worden toegepast bij het bepalen van 
de natuurdoelen:

• Boskernen (valleibos 91E0) uitbreiden tot een minimale oppervlakte van 10 ha en het maken van ecologisch noodzakelijke verbindingen tussen de bestaande habitatvlekken
• Ontwikkelen van geleidelijke overgangen (habitat 6430) tussen valleibossen en moeraskernen De inrichting van de grenszone (richtcijfer 25 m) tussen het alluviaal valleigebied en de omliggende akkers of weilanden is cruciaal voor buffering van de habitats gelegen in de vallei. Deze 

overgangszones kunnen ingericht worden door KLE’s, kleine bosgordels (habitat 9130 en 91E0) en ruigten. 
• Ontwikkelen van voldoende grote moeraskernen van 30 ha of meer (natte graslanden, natte ruigten, riet en grote zeggenvegetaties) in de natste zones van de vallei , zodat deze kernen leefbare populaties bevatten van oppervlaktebehoevende faunasoorten (o.a. Sprinkhaanzanger, 

blauwborst, Rietgors,…)
• Herstel van volledige gradiënten met kleinschalige afwisseling van nat naar droog en van kalkrijk naar kalkarm
• Herstel van samenhang van bron, via beek naar rivier

Naast een herstel van de natuurlijke waterhuishouding en de verbetering van de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit, is er een toename nodig van natte graslanden en ruigtes van in totaal 45 ha. Deze habitats zijn ook van belang voor Zeggekorfslak en als foerageergebied voor Wespendief. 
Waterlopen in de valleien van dit gebied zijn belangrijk voor enkele Europees te beschermen soorten. De belangrijkste doelstellingen zijn de verbetering van de kwaliteit van het leefgebied voor soorten als Beekprik, Rivierdonderpad en Bittervoorn onder de vorm van een verbetering van de 
oppervlaktewaterkwaliteit en de verbetering van de structuurvariatie van de waterlopen. Het behoud en de optimalisatie van een kleinschalig valleilandschap is een belangrijke doelstelling in deze SBZ. Dit kan gerealiseerd worden door: 

• Versterken van het netwerk KLE’s in functie van Sleedoornpage, Geelgors, Zomertortel, Spotvogel 
• Uitwerken van een kwalitatief netwerk van KLE’s: netwerk bestaande uit een voldoende aantal haagbomen (combinatie van hoog opgaande bomen met hagen of struwelen) en bloemrijk grasland 
• Behoud van hoogstamboomgaarden 

Wanneer voor bepaalde habitats of soorten specifieke oppervlakte- en kwaliteitsdoelen vereist zijn, zullen deze in het Landschap 'Valleilandschap van de bronbeken en de grote valleien' specifiek vermeld worden.
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Soorten - Valleilandschap van de bronbeken en de grote valleien

Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitdoelstelling

3150 - Van nature eutrofe 
meren met vegetatie van 
het type Magnopotamion 
of Hydrocharition

Doel =/+ + 
Omschrijving

Behoud van bestaande relictvegetaties in de vallei van de Mark oost (2400009- 6), in de Zuunbeekvallei (24009-9 en 10) en 
in vijvers Zevenbronnen (2400009-1b). 

Kwaliteitsvereisten:

• een goede waterkwaliteit in de vallei van de Mark en de Zuunbeek
• wegwerken van plaatselijke eutrofiëringsbronnen
• geschikt zijn als leefgebieden voor IJsvogel en Bittervoorn

6410 - Grasland met 
Molinia op kalkhoudende, 
venige of lemige 
kleibodem (EU-Molinion), 
subtype blauwgrasland in 
enge zin en 7230 – 
Alkalisch laagveen

Doel + + 
Omschrijving

Toename van de actuele oppervlakte van 2 ha in de deelgebieden Hallerbos (2400009-1a) en Kesterbeekvallei (2400009-2) 
naar 5 ha in dezelfde deelgebieden met als richtwaarde voor uitbreiding 1 ha

Kwaliteitsvereisten:

• optimaliseren natuurlijk hydrologie zodat natuurlijke aanvoer van kalkrijk grondwater hersteld kan worden
• behoud specifieke waterkwaliteit
• spontane verbossing terugdringen
• Buffering van dit habitat is noodzakelijk.

6430 - Voedselrijke 
zoomvormende ruigten 
van het laagland, en van 
de montane en alpiene 
zones, subtype 6430_hf - 
moerasspireaverbond 
(moerasspirearuigten)

Doel + + 
Omschrijving

Behoud van de actuele oppervlakte van ± 55 ha Afwisseling met RBB dottergraslanden nastreven. Nadruk ligt op de de 
(Zuun- en) Markvallei (2400009-5). Plaatselijke toename van dit habitattype in de grote valleigebieden mag niet ten koste 
gaan van het areaal dottergraslanden op gebiedsniveau.
Behoud van 6430 in overige deelgebieden in overgang tussen dotterbloemgraslanden en valleibossen. 

Een verbetering van de kwaliteit van de moerasspirearuigten door het instellen van een gericht beheer en het 
optimaliseren van de waterhuishouding.

6430 - Voedselrijke 
zoomvormende ruigten 
van het laagland, en van 
de montane en alpiene 
zones, subtype boszoom

Doel + + 
Omschrijving

Voor de vochtige boszomen wordt gestreefd naar een toename tot ¼ van de externe bosrand. Toename van 12-15 km. 
Interne bosranden: toename van 5–8 km.

Om te kunnen evolueren naar een goede tot uitstekende staat van instandhouding is het noodzakelijk om voldoende 
brede (> 5 m) bosranden te ontwikkelen. De vegetatie heeft geleidelijke overgangen van kruidige delen (zoom) via 
struwelen (mantel) naar aangrenzend bos. Het verbinden tussen verschillende open plekken wordt als supplementair zeer 
waardevol beschouwd.

6510 - Laaggelegen 
schraal hooiland 
(Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis), 
subtype 
Glanshaververbond 
(Arrhenaterion)

Doel + + 
Omschrijving

Toename van 30 ha naar 72 ha. 
Dit zal vooral gerealiseerd worden in de deelgebieden Hallerbos (2400009-1; Markvallei (240000-6; Wolfsputten (2400009-
7; Kesterheide (240000-8; en Zuunvallei (2400009-9 en 10; dg 2, 3 en 5. Richtwaarde voor uitbreiding is 19 ha.

Kwaliteitsverbetering van de vaak gedegradeerde of ruige vormen met weinig sleutelsoorten via een aangepast 
hooilandbeheer en met opwaardering van KLE’s in dit type als extra maatregel. Dit voor minstens een voldoende staat van 
instandhouding. Het ontwikkelen van mantelzoomvegetatie op eventuele bosrandzone wordt als supplementair zeer 
waardevol beschouwd. Op hellingen en taluds met relictvegetaties van heischraal grasland (6230 of 6510) of wasplaten 
wordt gekozen om de graslandhabitats verder te ontwikkelen. Dit vormt een meerwaarde in combinatie met het 
graslandhabitat 6510.

7220 - Kalktufbronnen 
met tufsteenformatie 
(Cratoneurion)

Doel =/+ =/+ 
Omschrijving

Minstens behoud waar het fysisch milieu dit toelaat (cf. G-IHD)
Op dit moment is voorkomen gekend in deelgebieden Hallerbos Kesterbeekvallei, Lembeekbos, Markvallei, Kesterheide en 
Wolfsputten. Bijkomend onderzoek over het voorkomen en habitatkwaliteit is noodzakelijk.

Maximaal behoud van de kalkrijke bronzones en brondebieten. Voorzien van voldoende buffering van deze habitats (vaak 
gelegen in valleibossen 91E0 of blauwgrasland 6410). Behoud en verbetering van de milieukarakteristieken: waterkwaliteit 
grondwater, specifieke chemische samenstelling grondwater, brondebieten, ….Uit voorzorgsprincipe alle mogelijke 
ingrepen uitsluiten die een effect kunnen hebben op de milieukarakteristieken van dit habitat. Bijvoorbeeld: ontwatering, 
wijzigingen in het afvoerregime van de bronbeken, verontreiniging van het grondwater,…

Habitats - Valleilandschap van de bronbeken en de grote valleien
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Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitdoelstelling

Beekprik, 
Rivierdonderpad

Doel + + 
Omschrijving

Uitbreiding van de aanwezige populaties in de Steenputbeek en Kapittelbeek. Optimalisatie en toename leefgebied

• Een doorgedreven afkoppeling van lozingen van afvalwater en streven naar een verlaging van de zoutbelasting van 
de Kapittelbeek en de Steenputbeek, als gevolg van het strooien van wegen.

• Beperken klei- en leemafspoeling naar bovenvermelde waterlopen waardoor grindsubstraat bedekt raakt met fijn 
substraat

• Hermeandering van de Kapittelbeek ten noorden van het Vroenenbos (habitatherstel)
• Opheffing van de vismigratieknelpunten op de Steenputbeek, Kapittelbeek, Molenbeek, Rilroheidebeek en 

Zoniënbosbeek.

Bittervoorn Doel + + 
Omschrijving

Minstens behoud van de aanwezige populaties in de SBZ Behoud of herstel van voor bittervoorn geschikte biotopen in de valleideelgebieden: zuurstof- en waterplantrijke, zwak 
stromende of stilstaande waters met zoetwatermosselen. Deze doelstelling is deels overlappend met de doelstellingen 
voor 3150.

Gewone dwergvleermuis, 
Rosse vleermuis, 
Franjestaart, Laatvlieger

Doel + + 
Omschrijving

Het voordragen van populatiedoelen voor deze soorten is zeer moeilijk, aangezien voor alle soorten te weinig gekend is 
van de populaties in het SBZ. Vanuit het voorzorgsprincipe is het echter aangewezen om aan te geven op welke vlakken de 
leefgebieden voor de vleermuissoorten in het SBZ-H kunnen verbeterd worden. Aangenomen wordt dat indien de 
biotopen maximaal verbeterd worden, de vleermuissoorten die daarbij gebaat zijn eveneens in een goede staat van 
instandhouding zullen verkeren. Iedere soort heeft haar eigen ecologische niche en dus haar eigen vereisten inzake 
zomerverblijfplaatsen, jachtgebieden, winterverblijfplaatsen en connectiviteit. Toch zijn er een aantal algemene 
kwaliteitseisen te identificeren en kunnen op basis van de jachtbiotopen, aanvullende kwaliteitseisen geïdentificeerd 
worden. Met die kennis kunnen verbeteropgaven voor de leefgebieden in het SBZ-H geformuleerd worden.

• Bescherming, optimalisatie en behoud in een goede staat van alle gekende zomer- en winterverblijfplaatsen in 
gebouwen (en restanten ervan) in het SBZ-H en haar omgeving

• Zoeken naar opportuniteiten om nieuwe verblijfplaatsen te creëren of te optimaliseren.
• Toename van het aantal bomen met holten (naar boven uitgerotte spechtenholten, andere rottingsholten en 

losse schors), met een goede spreiding ervan over de boscomplexen. Richtwaarde uit de literatuur : 7 à 10 bomen 
met holten/ha (Meschede & Heller, 2000). De kans op holteontwikkeling neemt toe met de diameter van de 
bomen. Uit een studie (Dufour. D, 2003) blijkt dat de kans op holten sterk toeneemt vanaf 250 cm omtrek (=5 % 
kans op holten). 1 op 3 bomen met een omtrek van 300 cm bleek holten te bevatten. Een sterke toename van het 
aandeel dikke bomen is dan ook aangewezen.

• Zorgen voor een hoge insectenrijkdom in de leefgebieden (hoog voedselaanbod)
• Handhaving of herstel van ecologisch waardevolle vijvers: goede waterkwaliteit, natuurlijk visbestand in 

evenwicht met de draagkracht van het systeem en natuurlijke oevers. Deze verbeteropgave is deels vervat in de 
geformuleerde doelstellingen voor het habitattype 3150.

• Verlichting in de omgeving van open water kan de kwaliteit van de zone als jachtgebied sterk doen afnemen (o.a. 
voor de lichtschuwe Watervleermuis). Waar mogelijk moet verlichting worden aangepast of uitgeschakeld. 
Nieuwe verlichting of verhoogde blootstelling aan verlichting (bv. door verwijderen van vegetatiescherm) moet 
vermeden worden.

• Behoud en aanleggen van stroken met kruidige vegetaties (ruigten, bloemrijk hooiland) in de nabijheid van 
waterpartijen (verhogen insectenaanbod)

• Zones die niet volledig bebost zijn: behoud en ontwikkeling landschappelijke diversiteit. en behoud, herstel en 
versterking lijn- en puntvormige KLE’s.

• Beheer van parken en dreven met bijzondere aandacht voor het behouden van bomen (ook exoten)met holten en 
scheuren die als kolonieverblijfplaats of overwinteringsplaats van vleermuizen kunnen dienen.

Kamsalamander Doel + + 
Omschrijving

Versterken en uitbreiden van eventuele relictpopulaties in de SBZ. Optimalisatie van de leefgebieden in de deelgebieden van de SBZ van het voormalig areaal: herstel van een halfopen 
landschap met wei-, hooiland en akkers afgewisseld met veel KLE’s zoals houtkanten, struweel, poelen etc. 
(boccagelandschap). De waterkwaliteit van het waterhabitat is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Prioritair deelgebied 
is BE240009-6 (Markvallei). Het doel binnen SBZ moet kaderen in een ruimer soortenbeschermingsplan.

Vroedmeesterpad Doel + + 
Omschrijving

Voorwaardelijk doel: 
Versterken en uitbreiden van de relictpopulatie in het Hallerbos-Zevenbronnen indien de soort nog voorkomt.

Voorwaardelijk doel: biotoopverbetering in SBZ-H (Hallerbos, Zevenbronnen): realisatie van zonbeschenen open plaatsen 
met voldoende schuilmogelijkheden op een korte afstand van een geschikt waterbiotoop (jaarrond waterhoudend en bij 
voorkeur visvrij of met een zeer laag visbestand).
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Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitdoelstelling

Watervleermuis Doel + + 
Omschrijving

Het voordragen van populatiedoelen voor deze soorten is zeer moeilijk, aangezien voor alle soorten te weinig gekend is 
van de populaties in het SBZ. Vanuit het voorzorgsprincipe is het echter aangewezen om aan te geven op welke vlakken de 
leefgebieden voor de vleermuissoorten in het SBZ-H kunnen verbeterd worden. Aangenomen wordt dat indien de 
biotopen maximaal verbeterd worden, de vleermuissoorten die daarbij gebaat zijn eveneens in een goede staat van 
instandhouding zullen verkeren. Iedere soort heeft haar eigen ecologische niche en dus haar eigen vereisten inzake 
zomerverblijfplaatsen, jachtgebieden, winterverblijfplaatsen en connectiviteit. Toch zijn er een aantal algemene 
kwaliteitseisen te identificeren en kunnen op basis van de jachtbiotopen, aanvullende kwaliteitseisen geïdentificeerd 
worden. Met die kennis kunnen verbeteropgaven voor de leefgebieden in het SBZ-H geformuleerd worden.

• Bescherming, optimalisatie en behoud in een goede staat van alle gekende zomer- en winterverblijfplaatsen in 
gebouwen (en restanten ervan) in het SBZ-H en haar omgeving

• Zoeken naar opportuniteiten om nieuwe verblijfplaatsen te creëren of te optimaliseren.
• Toename van het aantal bomen met holten (naar boven uitgerotte spechtenholten, andere rottingsholten en 

losse schors), met een goede spreiding ervan over de boscomplexen. Richtwaarde uit de literatuur : 7 à 10 bomen 
met holten/ha (Meschede & Heller, 2000). De kans op holteontwikkeling neemt toe met de diameter van de 
bomen. Uit een studie (Dufour. D, 2003) blijkt dat de kans op holten sterk toeneemt vanaf 250 cm omtrek (=5 % 
kans op holten). 1 op 3 bomen met een omtrek van 300 cm bleek holten te bevatten. Een sterke toename van het 
aandeel dikke bomen is dan ook aangewezen.

• Zorgen voor een hoge insectenrijkdom in de leefgebieden (hoog voedselaanbod).
• Handhaving of herstel van ecologisch waardevolle vijvers: goede waterkwaliteit, natuurlijk visbestand in 

evenwicht met de draagkracht van het systeem en natuurlijke oevers. Deze verbeteropgave is deels vervat in de 
geformuleerde doelstellingen voor het habitattype 3150.

• Verlichting in de omgeving van open water kan de kwaliteit van de zone als jachtgebied sterk doen afnemen (o.a. 
voor de lichtschuwe Watervleermuis). Waar mogelijk moet verlichting worden aangepast of uitgeschakeld. 
Nieuwe verlichting of verhoogde blootstelling aan verlichting (bv. door verwijderen van vegetatiescherm) moet 
vermeden worden.

• Behoud en aanleggen van stroken met kruidige vegetaties (ruigten, bloemrijk hooiland) in de nabijheid van 
waterpartijen (verhogen insectenaanbod).

Zeggekorfslak Doel = = 
Omschrijving

Voldoende tot goede staat van instandhouding van bestaande populaties: deelgebied Kesterbeekvallei, Markvallei (indien 
waarnemingen). Grote valleigebieden met jaarlijkse overstromingen (Markvallei en Zuunbeekvallei): indien waarnemingen 
is het doel hier een voldoende tot goede staat van instandhouding.

Vanuit het voorzorgprincipe: behoud van de potentieel geschikte leefgebieden. Herstel van de habitats tot een goede 
kwaliteit in minimum de deelgebieden waar de soort aanwezig is : Grote Zeggenvegetaties, zeggenrijke broekbossen en 
overgangen naar rietruigten en dottergraslanden.
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Wetenschappelijke naam

Spaanse aak Acer campestre penningkruid Lysimachia nummularia

Noorse esdoorn Acer platanoïdes wederik Lysimachia vulgaris

gewone esdoorn Acer pseudoplatanus gewone kattestaart Lythrum salicaria

duizendblad Achillea millefolium klein kaasjeskruid Malva neglecta

muskuskruid Adoxa moschatellina groot kaasjeskruid Malva sylvestris

zevenblad Aegopodium podagraria echte kamille Matricaria chamomilla

hondspeterselie Aethusa cynapium schijfkamille Matricaria discoidea

agrimonie Agrimonia eupatoria reukloze kamille Matricaria maritima inodora

gewoon struisgras Agrostis capillaris echte kamille Matricaria recutita

groot struisgras Agrostis gigantea hopklaver Medicago lupulina

fioringras Agrostis stolonifera luzerne Medicago sativa

kruipend zenegroen Ajuga reptans avondkoekoeksbloem Melandrium album

grote waterweegbree Alisma plantago-aquatica eenbloemig parelgras Melica uniflora

look-zonder-look Alliaria petiolata witte honingklaver Melilotus alba

daslook Allium ursinum watermunt Mentha aquatica

kraailook Allium vineale eenjarig bingelkruid Mercurialis annua

zwarte els Alnus glutinosa bosbingelkruid Mercurialis perennis

grauwe els Alnus incana mispel Mespilus germanica

duist Alopecurus myosuriodes gierstgras Milium effusum

vossestaart Alopecurus pratensis drienerfmuur Moehringia trinervia

rood guichelheil Anagallis arvensis muursla Mycelis muralis

bosanemoon Anemone nemorosa akkervergeet-me-nietje Myosotis arvensis

gewone engelwortel Angelica sylvestris zompvergeet-me-nietje Myosotis cespitosa

reukgras Anthoxantum odoratum moerasvergeet-me-nietje Myosotis scorpioides

fluitekruid Anthriscus sylvestris watermuur Myosoton aquaticum

akkerleeuweklauw Aphanes arvensis wilde narcis Narcissus pseudonarcissus

groot moerasscherm Apium nodiflorum witte waterkers Nasturtium officinale

zandraket Arabidopsis thaliana esparcetteklaver Onobrychis viciifolia

kleine klis Arctium minus bijenorchis ophrys apifera

zandmuur Arenaria serpyllifolia vogelmelk Ornithogalum umbellatum

frans raaigras Arrhenatherum elatius klavervreter Orobanche minor

bijvoet Artemisia vulgaris witte klaverzuring Oxalis acetosella

aronskelk Arum maculatum stijve klaverzuring Oxalis fontana

wilde asperge Asparagus officinalis klaproos Papaver rhoeas

wijfjesvaren Athyrium filix-femina eenbes Paris quadrifolia

uitstaande melde Atriplex patula moeraskartelblad Pedicularis palustris

spiesbladmelde Atriplex prostrata groot hoefblad Petasites hybridus

stinkende ballote Ballota nigra rietgras Phalaris arundinacea

madeliefje Bellis perennis kanariezaad Phalaris canariensis

ruwe berk Betula pendula timotheegras Phleum pratense

zachte berk Betula pubescens riet Phragmites australis

boskortsteel Brachypodium sylvaticum grote bevernel Pimpinella major

zachte dravik Bromus mollis kleine bevernel Pimpinella saxifraga

dreps Bromus secalinus smalle weegbree Plantago lanceolata

ijle dravik Bromus sterilis grote weegbree Plantago major

duinriet Calamagrostis epigejos straatgras Poa annua

sterrekroos Callitriche sp. schaduwgras Poa nemoralis

dotterbloem Caltha palustris beemdgras Poa pratensis

haagwinde Calystegia sepium ruw beemdgras Poa trivialis

rapunzelklokje Campanula rapunculus veelbloemige salomonszegel Polygonatum multiflorum

ruig klokje Campanula trachelium veenwortel Polygonum amphibium

herderstasje Capsella bursa-pastoris varkensgras Polygonum aviculare

bittere veldkers Cardamine amara zwaluwtong Polygonum convolvulus



pinksterbloem Cardamine pratensis palustris waterpeper Polygonum hydropiper

pinksterbloem Cardamine pratensis pratensis viltige duizendknoop Polygonum lapathifolium

pijlkruidkers Cardaria draba perzikkruid Polygonum persicaria

scherpe zegge Carex acuta witte abeel Populus alba

moeraszegge Carex acutiformis ratelpopulier Populus tremula

valse voszegge Carex cuprina Canadapopulier Populus x canadensis

tweerijige zegge Carex disticha zilverschoon Potentilla anserina

ruige zegge Carex hirta tormentil Potentilla erecta

bleke zegge Carex pallescens aardbeiganzerik Potentilla sterilis

pluimzegge Carex paniculata slanke sleutelbloem Primula elatior

pilzegge Carex pilulifera gewone brunel Prunella vulgaris

ijle zegge Carex remota zoete kers Prunus avium

boszegge Carex sylvatica vogelkers Prunus padus

haagbeuk Carpinus betulus sleedoorn Prunus spinosa

tamme kastanje Castanea sativa adelaarsvaren Pteridium aquilinum

korenbloem Centaurea cyanus heelblaadjes Pulicaria dysenterica

knoopkruid Centaurea jacea zomereik Quercus robur

gewoon knoopkruid Centaurea thuillieri Amerikaanse eik Quercus rubra

duizendguldenkruid Centaurium erythraea scherpe boterbloem Ranunculus acris

gewone hoornbloem Cerastium fontanum gulden boterbloem Ranunculus auricomus

kluwenhoornbloem Cerastium glomeratum speenkruid Ranunculus ficaria

zandhoornbloem Cerastium semidecandrum grote boterbloem Ranunculus lingua

grof hoornblad Ceratophyllum demersum kruipende boterbloem Ranunculus repens

dolle kervel Chaerophyllum temulum behaarde boterbloem Ranunculus sardous

stinkende gouwe Chelidonium majus blaartrekkende boterbloem Ranunculus sceleratus

meelganzevoet Chenopodium album knopherik Raphanus raphanistrum

melganzevoet Chenopodium album grote ratelaar Rhinanthus angustifolius

korrelganzevoet Chenopodium polyspermum zwarte bes Ribes nigrum

cichorei Cichorium intybus aalbes Ribes rubrum

groot heksenkruid Circaea lutetiana stekelbes Ribes uva-crispa

akkerdistel Cirsium arvense robinia (valse acacia) Robinia pseudacacia

moesdistel Cirsium oleraceum moeraskers Rorippa islandica

kale jonker Cirsium palustre akkerkers Rorippa sylvestris

speerdistel Cirsium vulgare hondsroos Rosa canina

bosrank Clematis vitalba dauwbraam Rubus ceasius

lelietje-van-dalen Convallaria majalis framboos Rubus idaeus

akkerwinde Convolvulus arvensis braam Rubus prei

Canadese fijnstraal Conyza canadensis braam Rubus ulmifolium

rode kornoelje Cornus sanguinea braam Rubus vestitus

hazelaar Corylus avellana veldzuring Rumex acetosa

eenstijlige meidoorn Crateagus monogyna schapezuring Rumex acetosella

groot streepzaad Crepis biennis kluwenzuring Rumex conglomeratus

groen streepzaad Crepis capillaris krulzuring Rumex crispus

moerasstreepzaad Crepis paludosa ridderzuring Rumex obtusifolius

kamgras Cynosurus cristatus bloedzuring Rumex sanguineus

kropaar Dactylis glomerata liggende vetmuur Sagina precumbens

bosorchis Dactylorhiza fuchsii katwilg Salex viminalis

gevlekte orchis Dactylorhiza maculata schietwilg Salix alba

wilde peen Daucus carota geoorde wilg Salix aurita

ruwe smele Deschampsia cespitosa waterwilg Salix caprea

wilde kaardebol Dipsacus sylvestris grauwe wilg Salix cinerea

smalle stekelvaren Dryopteris carthusiana kraakwilg Salix fragilis

mannetjesvaren Dryopteris filix-mas amandelwilg Salix triandra

hondstarwegras Elymus caninus wilg (cultivar) Salix x rubens



kweek Elymus repens kruidvlier Sambucus ebulus

gewoon wilgeroosje Epilobium angustifolium vlier Sambucus nigra

harig wilgeroosje Epilobium hirsutum bosbies Scirpus sylvaticus

smalbladige basterdwederik Epilobium lanceolatum eenjarige hardbloem Scleranthus annuus

bergbasterdwederik Epilobium montanum geoord helmkruid Scrophularia auriculata

donkergroene basterdwederik Epilobium obscurum knopig helmkruid Scrophularia nodosa

moerasbasterdwederik Epilobium palustre gevleugeld helmkruid Scrophularia umbrosa

kleinbloemige basterdwederik Epilobium parviflorum blauw glidkruid Scutellaria galericulata

kantige basterdwederik Epilobium tetragonum hemelsleutel Sedum telephium

breedbladige wespenorchis Epipactis helleborine Sint-Jacobskruiskruid Senecio jacobaea

heermoes Equisetum arvense Schaduwkruiskruid Senecio nemorensis

lidrus Equisetum palustre klein kruiskruid Senecio vulgaris

reuzenpaardestaart Equisetum telmateia dagkoekoeksbloem Silene dioica

scherpe fijnstraal Erigeron acer echte koekoeksbloem Silene flos-cuculi

gewone reigersbek Erodium cicutarium herik Sinapis arvensis

kardinaalsmuts Euonymus europaeus raket Sisymbrium officinale

leverkruid Eupatorium cannabinum bitterzoet Solanum dulcamara

kroontjeskruid Euphorbia helioscopia zwarte nachtschade Solanum nigra

tuinwolfsmelk Euphorbia peplus akkermelkdistel Sonchus arvensis

beuk Fagus sylvatica ruwe melkdistel Sonchus asper

reuzenzwenkgras Festuca gigantea melkdistel Sonchus oleraceus

beemdlangbloem Festuca pratensis lijsterbes Sorbus aucuparia

moerasspirea Filipendula ulmaria grote egelskop Sparganium erectum

bosaardbei Fragaria vesca spurrie Spergula arvensis

sporkehout Frangula alnus rode schijnspurrie Spergularia rubra

es Fraxinus excelsior bosandoorn Stachys sylvatica

gewone duivekervel Fumaria officinalis grasmuur Stellaria graminea

hennepnetel Galeopsis tetrahit grootbloemige muur Stellaria hollostea

knopkruid Galinsoga parviflora vogelmuur Stellaria media

kleefkruid Galium aparine moerasmuur Stellaria uliginosa

glad walstro Gallium molluga smeerwortel Symphytum officinale

moeraswalstro Gallium palustre spekwortel Tamus communis

slipbladige ooievaarsbek Geranium dissectum boerenwormkruid Tanacetum vulgare

zachte ooievaarsbek Geranium molle paardebloem Taraxacum officinale

robertskruid Geranium robertianum valse salie Teucrium scorodonia

nagelkruid Geum urbanum poelruit Thalictrum flavum

hondsdraf Glechoma hederacea Hollandse linde Tillia x vulgaris

mannagras Glyceria fluitans gele morgenster Tragopogon pratensis

bosdroogbloem Gnaphalium sylvaticum liggende klaver Trifolium campestre

moerasdroogbloem Gnaphalium uliginosum kleine klaver Trifolium dubium

klimop Hedera helix basterdklaver Trifolium hybridum

bereklauw Heracleum sphondylium rode klaver Trifolium pratense

oranje havikskruid Hieracium aurantiacum witte klaver Trifolium repens

stijf havikskruid Hieracium laevigatum goudhaver Trisetum flavescens

muizenoortje Hieracium pilosella klein hoefblad Tussilago farfara

boshavikskruid Hieracium sabaudum gladde iep Ulmus minor

schermhavikskruid Hieracium umbellatum ruwe iep Ulmus glabra

witbol Holcus lanatus grote brandnetel Urtica dioica

zachte witbol Holcus mollis kleine brandnetel Urtica urens

kruipertje Hordeum murinum valeriaan Valeriana repens

hop Humulus lupulus ijzerhard Verbena officinalis

boshyacint Hyacinthoides non-scripta akkerereprijs Veronica agrestis

grote waternavel Hydrocotyle ranunculoides waterereprijs Veronica anagallis-aquatica

ruig hertshooi Hypericum hirsutum veldereprijs Veronica arvensis



liggend hertshooi Hypericum humifusum beekpunge Veronica beccapunga

gevlekt hertshooi Hypericum maculatum gewone ereprijs Veronica chemaedris

Sint-Janskruid Hypericum perforatum klimopereprijs Veronica hederifolia

fraai hertshooi Hypericum pulchrum bergereprijs Veronica montana

gevleugeld hertshooi Hypericum tetrapterum Gelderse roos Viburnum opulus

biggekruid Hypochoeris radicata vogelwikke Vicia cracca

reuzenbalsemien Impatiens glandulifera ringelwikke Vicia hirsuta

gele lis Iris pseudacorus voederwikke Vicia sativa

zwarte walnoot Juglans nigra smalle wikke Vicia sativa ssp. nigra

okkernoot Juglans regia heggewikke Vicia sepium

veldrus Juncus acutiflorus vierzadige wikke Vicia tetrasperma

zomprus Juncus articulatus maagdenpalm Vinca minor

greppelrus Juncus bufonius akkerviooltje Viola arvensis

pitrus Juncus effusus donkersporig bosviooltje Viola reichenbachiana

padderus Juncus subnodulosus bleeksporig bosviooltje Viola riviniana

witte dovenetel Lamium album maretak Viscum album

gele dovenetel Lamium galeobdolon zannichellia Zannichellia pallustris

paarse dovenetel Lamium purpureum

stekelzaad Lappula squarrosa

akkerkool Lapsana communis

brede lathyrus Lathyrus latifolius

veldlathyrus Lathyrus pratensis

Aardaker Lathyrus tuberosus
klein kroos Lemna minor

herfstleeuwetand Leontodon autumnalis

ruige leeuwetand Leontodon hispidus

margriet Leucanthemum vulgare

wilde liguster Ligustrum vulgare

vlasleeuwebek Linaria vulgaris

keverorchis Listera ovata

Engels raaigras Lolium perenne

wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum

rolklaver Lotus corniculatus

moerasrolklaver Lotus uliginosus

veelbloemige veldbies Luzula multiflora

ruige veldbies Luzula pilosa

wolfspoot Lycopus europaeus

boswederik Lysimachia nemorum



rel. bedekking n soorten
Nat.

Mozaiek Groeiklasse

Ketelheidebos

1b 91E0_veb ongunstig

Wolfsputten

2a 91E0_veb gunstig

3a 91E0_veb gunstig
10a 9130 ongunstig MSA
12a 9130 ongunstig MSA
13a 9130 ongunstig MSA
14a 91E0_veb gunstig
18a 91E0_veb gunstig
19a 91E0_veb anders gunstig
20a 91E0_veb ongunstig bosconstantie
21a 91E0_veb anders ongunstig dood hout
22a 91E0_veb gunstig
23a 91E0_veb gunstig
24a 91E0_veb anders ongunstig vlier
26a 91E0_veb gunstig geen opname, inschatting
29a 91E0_veb ongunstig xPo
34a 9120 ongunstig aE

rel. bedekking n soorten hoog middelhoog

1a 6510 ongunstig opname sterk achterhaald, geen bedekkingen, eigen interpretatie

1b 6510 ongunstig opname sterk achterhaald, geen bedekkingen, eigen interpretatie

3b rbbhc ongunstig

4a 6510 ongunstig sleutelsoorten

4b 6510 ongunstig sleutelsoorten

4d 6510 ongunstig sleutelsoorten

5a 6510 ongunstig

5b 6510 gunstig

5c rbbhc ongunstig

6a rbbkam gunstig

7a rbbkam ongunstig soortenarm

8a rbbkam ongunstig soortenarm

8b rbbkam ongunstig soortenarm

8c rbbkam ongunstig

8d rbbkam ongunstig

9a rbbhc ongunstig

11a rbbkam ongunstig

16b rbbhc ongunstig geen opname

25a rbbhc ongunstig

25b rbbmc gunstig geen opname

27a rbbhc gunstig

33a rbbhc ongunstig

34b 6510 ongunstig

35a 6510 ongunstig

35b 6510 ongunstig

Nr Habitattype Eenheid
bedekking

sleutelsoort
en

aantal
sleutelsoort

en

Structuurke
nmerken

Kalkafzettin
g

Bedekking
kalktuf

Verstoringsi
ndicatoren Dynamiek Structuur Eutrofiëring Eindoordeel

KT1 7220 14a
KT2 7220 14a
KT3 7220 9a
KT4 7220 3a
KT5 7220 3a
KT6 7220 2a
KT7 7220 2a

7220

2

0

0

0

eindoordeel opmerking

3

2

0

verbossing verbraming strooisellaa
g verdroging vergrassing intensief

gebruikDominantie Verstoringsi
ndicatoren

verruiging/r
ud. eutrofiëring vernatting

pollenvorm
ende

russen/Pitr

Graslanden en moerassen

Nr Habitattype/
rbb

Kenmerkende soorten KL Aantal
soorten 5x5

Structuurke
nmerken

Grassen

Verstoringsi
ndicatoren exoten KL exoten

SL+BL verruiging/rud. eindoordeel opmerking

Bossen

Nr Habitattype/
rbb Kenmerkende soorten KL

Kenmerken
de soorten

SL+BL

Structuurke
nmerken MSA Horizont. Struct. Vert.struct % dood

hout
Dik dood

hout Bosconstantie



Deze lijst is gebaseerd op een onderzoek van Devriese R. in 1983 .

Nederlandse naam
Wetenschappelijke

naam Biotoop
tweetandig
spoelhorenslak Laciniaria biplicata

sterk verstoorde moerasgrond met verruigd
grasland

geribde jachthorenslak Vallonia costata
sterk verstoorde moerasgrond met verruigd
grasland

gewone tuinslak Cepaea nemoralis
sterk verstoorde moerasgrond met verruigd
grasland

grote glansslak Oxychilus draparnaudi
sterk verstoorde moerasgrond met verruigd
grasland

Boereknoopje Discus rotundatatus korrelhumus onder eik en es
blinkende slak Aegopinella nitidula korrelhumus onder eik en es
kleine bosslak Arion intermedius korrelhumus onder eik en es
Ammonshoren Nesovitrea hammonis korrelhumus onder eik en es
Barnsteenslak Succinea putris elzenbroek, natte ruigten

Macrogastra rolphii elzenbroek, natte ruigten
Clausilia bidentata elzenbroek, natte ruigten

glanzige agaathorenslak Cochlicopa lubrica brongebied, plaatsen zonder bladhumus
tandeloze korfslak Columella edentula brongebied, plaatsen zonder bladhumus
Kristalslak Vitrea crystallina brongebied, plaatsen zonder bladhumus
Drietanddwergslak Carychium minimum brongebied, plaatsen zonder bladhumus
Wijngaardslak Helix pomatica kalkrijke zandhellingen
kleine tonslak Orcula doliolum kalkrijke zandhellingen
roodlippige loofslak Perforatella incarnata kalkrijke zandhellingen
kleine veelvraatslak Ena obscura kalkrijke zandhellingen



Genus Species Nederlandse naam RLC RLC
Agaricus silvicola Slanke anijschampignon
Agrocybe praecox Vroege leemhoed
Amanita fulva Roodbruine slanke amaniet
Amanita muscaria Vliegenzwam
Amanita phalloides Groene knolamaniet
Amanita rubescens Parelamaniet
Amanita vaginata Grijze slanke amaniet
Arcyria obvelata Lang netwatje
Armillaria gallica Knolhoningzwam
Armillaria mellea Echte honingzwam
Armillaria ostoyae Sombere honingzwam
Ascocoryne sarcoides Paarse knoopzwam
Ascotremella faginea Zakjestrilzwam
Asterophora lycoperdoides Poederzwamgast
Auricularia auricula-judae Echt judasoor
Auricularia mesenterica Viltig judasoor
Auriculariopsis ampla Vals judasoor
Basidioradulum radula Foptandzwam
Bispora antennata
Bisporella citrina Geel schijfzwammetje
Bisporella sulfurina Zwavelgeel schijfzwammetje
Bjerkandera adusta Grijze buisjeszwam
Bjerkandera fumosa Rookzwam
Bolbitius vitellinus Dooiergele mestzwam
Boletus chrysenteron Roodsteelfluweelboleet
Boletus pulverulentus Inktboleet
Bovista nigrescens Zwartwordende stuifzwam
Bulgaria inquinans Zwarte knoopzwam
Calocera cornea Geel hoorntje
Calvatia excipuliformis Plooivoetstuifzwam
Calycina herbarum Gewoon poederkelkje
Ceratomyxa fruticulosa Gewoon ijsvingertje
Cerocorticium confluens Ziekenhuisboomkorst
Cerocorticium molare Getande boomkorst
Chaetosphaerella phaeostroma Zwarte viltzwam
Cheilymenia granulata Oranje mestzwammetje
Chondrostereum purpureum Paarse korstzwam
Ciboria amentacea Elzenkatjesmummiekelkje
Clavaria fragilis Wormvormige knotszwam
Clavulina cinerea Asgrauwe koraalzwam
Clavulina coralloides Witte koraalzwam
Clavulinopsis fusiformis Bundelknotszwam
Clavulinopsis helveola Gele knotszwam
Clitocybe candicans Kleine bostrechterzwam
Clitocybe geotropa Grote trechterzwam
Clitocybe metachroa Tweekleurige trechterzwam
Clitocybe nebularis Nevelzwam
Clitocybe odora Groene anijstrechterzwam
Clitocybe phaeophtalma Spieringtrechterzwam ?
Clitocybe phyllophila Grote bostrechterzwam
Clitocybe rivulosa Giftige weidetrechterzwam
Collybia confluens Bundelcollybia
Collybia fusipes Spoelvoetcollybia
Conocybe rickeniana Roestbruin breeksteeltje
Coprinus atramentarius Kale inktzwam
Coprinus comatus Geschubde inktzwam
Coprinus disseminatus Zwerminktzwam
Coprinus domesticus Grote viltinktzwam
Coprinus lagopus Hazenpootje
Coprinus micaceus Glimmerinktzwam



Coprinus plicatilis Plooirokje
Cortinarius hemitrichus Witschubbige gordijnzwam
Cortinarius saniosus Bleke geelvezelgordijnzwam
Crepidotus lundellii Bleek oorzwammetje
Crepidotus luteolus Gelig oorzwammetje
Crepidotus mollis Week oorzwammetje
Crepidotus variabilis Wit oorzwammetje
Cylindrobasidium laeve Donzige korstzwam
Cystolepiota hetieri Vlekkende poederparasol
Cystolepiota seminuda Kleine poederparasol
Dacrymyces stillatus Oranje druppelzwam
Daedalea quercina Doolhofzwam
Daedaleopsis confragosa Roodporiehoutzwam
Daldinia concentrica Kogelhoutskoolzwam
Diatrype disciformis Hoekig schorsschijfje
Diatrype stigma Korstvormig schorsschijfje
Diatrypella favacea Berkenschorsschijfje
Diatrypella quercina Eikenschorsschijfje
Enteridium lycoperdon Zilveren boomkussen
Entoloma hebes Dunsteelsatijnzwam
Entoloma incarnatofuscescens Bosstaalsteeltje
Entoloma pleopodium Citroengele satijnzwam
Entoloma rhodopolium Stinksatijnzwam
Entoloma sericeum Bruine satijnzwam
Entoloma sordidulum Groezelige satijnzwam
Entoloma undatum Geribbelde satijnzwam
Erysiphe trifolii Klavermeeldauw
Exidia plana Zwarte trilzwam
Exidia thuretiana Stijfselzwam
Exidia truncata Eikentrilzwam
Flammulina velutipes Gewoon fluweelpootje
Fomes fomentarius Echte tonderzwam
Fuligo septica Heksenboter
Galerina cinctula Strooiselmosklokje
Galerina graminea Grasmosklokje
Galerina marginata Bundelmosklokje
Ganoderma adspersum Dikrandtonderzwam
Ganoderma lipsiense Platte tonderzwam
Geastrum triplex Gekraagde aardster
Gymnopilus penetrans Dennenvlamhoed
Gymnopus dryophilus Gewoon eikenbladzwammetje
Gymnopus peronatus Scherpe collybia
Hebeloma mesophaeum Tweekleurige vaalhoed
Helvella atra Roetkluifzwam
Hemimycena candida Smeerwortelmycena
Hohenbuehelia atrocoerulea Gewone harpoenzwam
Hyaloscypha hyalina Doorschijnend waterkelkje
Hygrocybe chlorophana Gele wasplaat I Met uitsterven begreigd
Hygrocybe glutinipes Hooilandwasplaat
Hygrocybe miniata Vuurzwammetje
Hygrocybe virginea Sneeuwzwammetje
Hygrocybe conica Zwartwordende wasplaat
Hygrocybe psittacina Papegaaizwammetje III Kwetsbaar
Hymenoscyphus fructigenus Eikeldopzwam
Hyphodontia flavipora Abrikozenbuisjeszwam
Hyphodontia paradoxa Witte tandzwam
Hyphodontia radula Valse tandzwam
Hyphodontia sambuci Witte vlierschorszwam
Hypholoma fasciculare Gewone zwavelkop
Hypholoma sublateritium Rode zwavelkop
Hypocrea rufa Rossige kussentjeszwam



Hypomyces ochraceus Russulazwameter
Hypoxylon cohaerens Kasseienkogelzwam
Hypoxylon fragiforme Roestbruine kogelzwam
Hypoxylon fuscum Gladde kogelzwam
Hypoxylon multiforme Vergroeide kogelzwam
Hypoxylon petriniae
Inocybe asterospora Sterspoorvezelkop
Inocybe curvipes Zilversteelvezelkop
Inocybe dulcamara Gewone viltkop
Inocybe geophylla Witte satijnvezelkop
Inocybe lacera Zandpadvezelkop
Inocybe margaritispora Schubbige knobbelspoorvezelkop
Inocybe rimosa Geelbruine spleetvezelkop
Inocybe sindonia Blonde vezelkop
Inonotus radiatus Elzenweerschijnzwam
Kuehneromyces mutabilis Stobbenzwammetje
Laccaria amethystina Amethistzwam (Rodekoolzwam)
Laccaria laccata Gewone fopzwam
Laccaria tortilis Gekroesde fopzwam
Lachnum virgineum Gewoon franjekelkje
Lacrymaria lacrymabunda Tranende franjehoed
Lactarius camphoratus Kruidige melkzwam
Lactarius obscuratus Groenige elzenmelkzwam
Lactarius pubescens Donzige melkzwam
Lactarius pyrogalus Vuurmelkzwam
Lactarius quietus Kaneelkleurige melkzwam
Lactarius rufus Rossige melkzwam
Lactarius tabidus Rimpelende melkzwam
Lactarius torminosus Baardige melkzwam
Laetiporus sulphureus Zwavelzwam
Langermannia gigantea Reuzenbovist
Lasiosphaeria ovina Eivormig ruigkogeltje
Lasiosphaeria spermoides Stronkruigkogeltje
Leccinum scabrum Gewone berkenboleet
Leccinum versipelle Oranje berkenboleet III Kwetsbaar
Lenzites betulinus Fopelfenbankje
Lepiota aspera Spitschubbige parasolzwam
Lepiota cristata Stinkparasolzwam
Lepiota fuscovinacea Purperbruine parasolzwam
Lepista flaccida Roodbruine schijnridderzwam
Lepista nuda Paarse schijnridderzwam
Lepista sordida Vaalpaarse schijnridderzwam
Leucoagaricus georginae Glinsterende champignonparasol
Leucoagaricus leucothites Blanke champignonparasol
Lycogala epidendron Gewone boomwrat
Lycoperdon perlatum Parelstuifzwam
Lycoperdon pyriforme Peervormige stuifzwam
Lyophyllum connatum Witte bundelridderzwam
Lyophyllum decastes Bruine bundelridderzwam
Macrocystidia cuccumis Levertraanzwam
Macrolepiota mastoidea Tepelparasolzwam
Macrolepiota procera Grote parasolzwam
Macrolepiota rachodes Knolparasolzwam
Macrotyphula juncae Draadknotszwam
Marasmiellus ramealis Takruitertje
Marasmius bulliardii Dwergwieltje
Marasmius cohaerens Hoornsteeltaailing
Marasmius oreades Weidekringzwam
Marasmius quercophilus Witte paardenhaartaailing A Achteruitgaand
Marasmius rotula Wieltje
Megacollybia platyphylla Breedplaatwortelzwam



Melanoleuca exscissa Grijze veldridderzwam
Meripilus giganteus Reuzenzwam
Meruliopsis corium Papierzwammetje
Merulius tremellosa Spekzwoerdzwam
Microsphaera alphitoides Eikenmeeldauw
Mitrophora semilibera Kapjesmorielje
Mutinus caninus Kleine stinkzwam
Mycena acicula Oranje dwergmycena
Mycena adscendens Suikermycena
Mycena aetites Grijsbruine grasmycena
Mycena cinerella Grijze mycena
Mycena filopes Draadsteelmycena
Mycena galericulata Helmmycena
Mycena galopus Melksteelmycena
Mycena haematopus Grote bloedsteelmycena
Mycena leptocephala Stinkmycena
Mycena olivaceomarginata Bruinsnedemycena
Mycena polygramma Streepsteelmycena
Mycena pseudocorticola blauwgrijze schorsmycena
Mycena pura Elfenschermpje
Mycena rorida Slijmsteelmycena
Mycena rosea Heksenschermpje
Mycena speirea Kleine breedplaatmycena
Mycena stylobates Schijfsteelmycena
Mycena vitilis Papilmycena
Mycoacia uda Gele stekelkorstzwam
Myxarium nucleatum Klontjestrilzwam
Nectria cinnabarina Gewoon meniezwammetje
Nectria episphaeria Kogelmeniezwammetje
Nectria peziza Ingedeukt meniezwammetje
Octospora melina
Oligoporus caesius Blauwe kaaszwam
Oligoporus stipticus Bittere kaaszwam
Oligoporus subcaesius Vaalblauwe kaaszwam
Oligoporus tephroleucus Asgrauwe kaaszwam
Ombrophila pura Roze knoopzwam
Orbilia alnea Rood wasbekertje
Orbilia delicatula Niersporig wasbekertje
Panaeolus acuminatus Spitse vlekplaat
Panaeolus foenisecii Gazonvlekplaat
Panellus serotinus Groene schelpzwam
Panellus stipticus Scherpe schelpzwam
Paxillus involutus Gewone krulzoom
Peniophora cinerea Asgrauwe schorszwam
Peniophora incarnata Oranjerode schorszwam
Peniophora quercina Paarse eikenschorszwam
Periconia byssoides
Pezicula cinnamomea Geel schorsbekertje
Peziza micropus Molmbekerzwam
Peziza repanda Bleekbruine bekerzwam
Phallus impudicus Grote stinkzwam
Phellinus ferruginosus Gewone korstvuurzwam
Phellinus ignarius Echte vuurzwam
Phlebia radiata Oranje aderzwam
Phleogena faginea Beukenpoederkopje
Pholiota gummosa Bleekgele bundelzwam
Pholiota oedipus Donsvoetbundelzwam
Pholiota squarrosa Schubbige bundelzwam
Pholiotina vestita Kleibosbreeksteeltje
Piptoporus betulinus Berkenzwam
Pleurotus dryinus Schubbige oesterzwam III Kwetsbaar



Pleurotus ostreatus Gewone oesterzwam
Pleurotus pulmonarius Bleke oesterzwam
Plicatura crispa Plooivlieswaaiertje
Pluteus aurantiorugosus Oranjerode hertenzwam
Pluteus cervinus Gewone hertenzwam
Pluteus cinereofuscus Grondhertenzwam
Pluteus plautus Knolvoethertenzwam
Pluteus podospileus Fluweelhertenzwam
Pluteus salicinis Grauwgroene hertenzwam
Pluteus thomsonii Roetkleurige hertenzwam
Pluteus umbrosus Pronkhertenzwam
Polyporus badius Peksteel
Polyporus squamosus Zadelzwam
Polyporus tuberaster Franjeporiezwam
Polyporus varius Waaierbuisjeszwam
Psathyrella candolleana Bleke franjehoed
Psathyrella conopilus Langsteelfranjehoed
Psathyrella corrugis Sierlijke franjehoed
Psathyrella piluliformis Witsteelfranjehoed
Psathyrella prona Kleine grasfranjehoed
Rhodocollybia butyracea Botercollybia
Rhodocybe gemina Vleeskleurige zalmplaat
Rhodotus palmatus Zalmzwam
Rhytisma acerinum Inktvlekkenzwam
Rickenella swartzii Paarsharttrechtertje
Russula atropurpurea Zwartpurperen russula
Russula cyanoxantha Regenboogrussula
Russula densifolia Fijnplaatrussula
Russula heterophylla Vorkplaatrussula
Russula ionochlora Lilagroene russula
Russula nigricans Grofplaatrussula
Russula ochroleuca Geelwitte russula
Russula parazurea Berijpte russula
Russula pseudointegra Kleibosrussula III Kwetsbaar
Rutstroemia echinophila Kastanjestromakelkje
Sarcoscypha coccinea Rode kelkzwam III Kwetsbaar
Schizophyllum commune Waaiertje
Scleroderma areolatum Kleine aardappelbovist
Scleroderma bovista Kale aardappelbovist
Scleroderma citrinum Gele aardappelbovist
Scleroderma verrucosum Wortelende aardappelbovist
Scutellinia scutellata Gewone wimperzwam
Sepedonium chrysospermum Goudschimmel
Simocybe centunculus Olijfkleurig matkopje
Steccherinum fimbriatum Geveerde raspzwam
Steccherinum ochraceum Roze raspzwam
Stereum gausapatum Eikenbloedzwam
Stereum hirsutum Gele korstzwam
Stereum ochraceoflavum Twijgkorstzwam
Stereum subtomentosum Waaierkorstzwam
Stropharia aeruginosa Echte kopergroenzwam
Stropharia caerulea Valse kopergroenzwam
Tarzetta cupularis Klein leemkelkje
Thelephora terrestris Gewone franjezwam
Trametes gibbosa Witte bultzwam
Trametes hirsuta Ruig elfenbankje
Trametes multicolor Gezoneerd elfenbankje
Trametes suaveolens Anijskurkzwam
Trametes versicolor Gewoon elfenbankje
Tremella mesenterica Gele trilzwam
Tricholoma saponaceum Zeepzwam II Bedreigd



Tubaria dispersa Meidoorndonsvoetje
Tubaria furfuracea Gewoon donsvoetje
Tyromyces chioneus Sneeuwwitte kaaszwam
Vascellum pratense Afgeplatte stuifzwam
Volvariella gloiocephala Gewone beurszwam
Volvariella surrecta Parasietbeurszwam
Vuilleminia comedens Schorsbreker
Vuilleminia coryli Hazelaarschorsbreker
Xerocomus communis
Xerocomus subtomentosus Gewone fluweelboleet
Xerula radicata Beukwortelzwam
Xylaria hypoxylon Geweizwam
Xylaria longipes Esdoornhoutknotszwam
Xylaria polymorpha Houtknotszwam





Met uitsterven begreigd
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Doodgravers en aaskevers aan de westrand van 
Brussel (Coleoptera: Silphidae) 

 
Willy Troukens 
 

Abstract. Silphidae at the westside of the Brussels region (Coleoptera) 
During 1999 seven species of Silphidae were observed at the westside of Brussels: Necrophorus 
humator Goeze, N. fossor Erichson, N. vespillo (Linnaeus), N. vespilloides Herbst, 
Thanatophilus sinuatus (Fabricius), Silpha tristis Illiger and Phosphuga atrata (Linnaeus). A 
single record of Necrodes littoralis (Linnaeus), some years ago, is mentioned too. 

Résumé. Silphidae à la périphérie ouest de Bruxelles (Coleoptera) 
En 1999 sept espèces de Silphidae furent observées dans la zone occidentale de Bruxelles: 
Necrophorus humator Goeze, N. fossor Erichson, N. vespillo (Linnaeus), N. vespilloides Herbst, 
Thanatophilus sinuatus (Fabricius), Silpha tristis Illiger et Phosphuga atrata (Linnaeus). Un seul 
exemplaire de Necrodes littoralis (Linnaeus), découvert il y a quelques années, est aussi 
mentionné. 
Key words: Belgium – faunistics – Necrophorus humator – N. fossor – N. vespillo – N. 
vespilloides – Thanatophilus sinuatus – Silpha tristis – Phosphuga atrata – Necrodes littoralis 
– Silphidae. 
Troukens, W.: Van Sousstraat 502, B-1070 Anderlecht. 
 

Inleiding 
De Silphidae vormen een boeiende keverfamilie die overal zeer algemeen 

voorkomt maar toch weinig wordt opgemerkt. Ze voelt zich thuis in alle 
terreintypes. De verschillende soorten houden er elk een eigen levenswijze op na. 
De doodgravers (subfamilie Necrophorinae) voeden zich vooral met 
vliegenmaden en ze hebben de gewoonte om dode dieren te begraven en er hun 
eitjes in te leggen (Schilthuizen & Vallenduuk 1998: 61). De aaskevers 
(subfamilie Silphinae) omvatten niet alleen soorten die zich voeden met 
kadavertjes; sommige zijn planteneters en nog andere zijn carnivoor zoals 
Phosphuga atrata (Linnaeus, 1758), die ’s nachts op slakken jaagt (Lyneborg 
1977: 77–79). 

 
De Silphidae zijn altijd een vrij populaire keverfamilie geweest. Ze werden 

dan ook herhaaldelijk en grondig bestudeerd. De huidige kennis inzake 
levenswijze en verspreiding werd mooi samengebracht in het boekje “Kevers op 
kadavers” door Schilthuizen & Vallenduuk (1998). Dit werk bevat ook zeer 
bruikbare determineertabellen. Meldenswaardig is ook een zeer interessant 
hoofdstuk in het boekje van J. Illies (1958: 90–97), waarin de successie op en in 
een kadavertje wordt gevolgd en beschreven, gebaseerd op de vooroorlogse 
waarnemingen van de Duitse zoöloge E. Pukowski. Een andere opmerkelijke 
publicatie is die van M. Missoorten (1977: 27–43). Geboeid en gemotiveerd door 
de lectuur van J. Illies besloot deze Gentenaar in 1970 een aantal experimentjes 
te hernemen zoals beschreven in de werken van J.-H. Fabre en E. Pukowski. Hij 
ontdekte o.a. dat doodgravers hun aas niet ingraven als men de kweekbak 
afschermt van het licht. Met deze wetenschap slaagde hij erin om de 
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levenscyclus van N. vespilloides Herbst, 1783, N. investigator Zetterstedt, 1824 
en N. fossor Erichsen, 1837 bovengronds te observeren. 

 
Figuren 1–2: 1.– Necrophorus humator Goeze, 2.– Necorophorus fossor Erichson. 

 
Eigen onderzoek 

Vóór 1999 waren mijn ontmoetingen met vertegenwoordigers van de familie 
Silphidae eerder toevallig. Ik vond ze af en toe onder een kadavertje of soms op 
het laken tijdens een lichtvangst. In 1999 besloot ik de studie van de lokale 
Silphidae heel grondig aan te pakken. Ik wilde een antwoord krijgen op de 
volgende vragen: 

-Welke soorten komen hier voor? 
-Hoe gewoon of zeldzaam zijn ze? 
-In welke maanden zijn de imago’s actief? 
 
Om in mijn opzet te slagen, fabriceerde ik 12 regenbestendige bodemvallen 

in plastiek. Vanaf 1 april 1999 werden ze in Dilbeek (Vlaams-Brabant) uitgezet, 
verspreid in of nabij een drassig loofbos. In het begin experimenteerde ik met 
verschillende soorten aas: garnaalafval, rauwe viskoppen, rundshart, varkensrib, 
rookworst en kaas. Na enkele weken bleek duidelijk dat garnaalafval het ideale 
aas vormde. Dit materiaal lokte massa’s Silphidae en moest maar om de 3 à 4 
weken vervangen worden. De bodemvallen werden minstens één keer per week 
gecontroleerd. De kevers waren meestal onbeschadigd en nog springlevend. In 
de nazomer vond ik ook geregeld dode exemplaren. Eind oktober verminderden 
de vangsten zienderogen. Op 10 november 1999 werden alle vallen weer 
verwijderd. 
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Sinds 1980 werden aan de westrand van Brussel in het totaal acht soorten 
Silphidae aangetroffen. Hieronder volgt een overzicht met het aantal vangsten 
per maand. Slechts zes gegevens dateren van vóór 1999. 

 

 
Figuren 3–5: 3.– Necrophorus vespillo Linnaeus, 4.– Necrophorus vespilloides Herbst, 5.– Necrodes 
littoralis Linnaeus. 
 
Tabel 1: Silphidae, aantal exemplaren waargenomen aan de westrand van Brussel. 
Soort april mei juni juli aug. sept. okt. nov. totaal 
Necrophorus 
humator 

24 40 7 12 9 - 1 - 93 

Necrophorus 
fossor  

- - - 4 1 - - - 5 

Necrophorus 
vespillo 

2 17 8 14 14 7 1 - 63 

Necrophorus 
vespilloides 

18 139 19 206 153 43 5 - 583 

Necrodes 
littoralis 

1 - - - - - - - 1 

Thanatophilus 
sinuatus 

3 3 - 2 - - - - 8 

Silpha tristis 1 1 - 2 9 2 - 1 16 
Phosphuga 
atrata 

1 2 - - 2 - - - 5 

 
Bespreking per soort 

Necrophorus humator Goeze, 1877 (Zwarte doodgraver) (fig. 1): gewone 
soort in lente en zomer. Uiterste data: 01.IV.1999 en 12.X1998. Aas: vooral 
garnaalafval; ook viskoppen en varkensrib; verder ook in lichtval (6 ex.) en op 
dode duif (1 ex.). Op 5 mei 1999 vond ik N. humator in een kleine lichtval, 
samen met 5 meikevers (Melolontha melolontha Linnaeus, 1758). Eén van de 
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meikevers was ten prooi gevallen van N. humator; het abdomen was helemaal 
uitgevreten. 

Necrophorus fossor Erichson, 1837 (fig. 2): zeer zeldzaam. Een echte 
zomersoort. Uiterste data: 04.VII.1999 en 13.VIII.1999. Aas: garnaalafval (3 ex.) 
en dode mol (2 ex.). 

Necrophorus vespillo Linnaeus, 1758 (Gewone doodgraver) (fig. 3): vrij 
gewoon van april tot september. Uiterste data: 25.IV.1999 en 31.X.1999. Aas: 
vooral garnaalafval, ook viskoppen en rundshart, verder ook in lichtval (2 ex.). 

Necrophorus vespilloides Herbst, 1784  (fig. 4): van april tot oktober de 
meest gewone soort. Uiterste data: 11.IV.1999 en 31.X.1999. Aas: vooral 
garnaalafval, ook rundhart, dode merel (1 ex.) en dode gaai (4 ex.). 

Necrodes littoralis Linnaeus, 1758 (fig. 5): aan de westrand van Brussel 
waarschijnlijk ontbrekend. Slechts één toevallige vondst op 20.IV.1983 op de 
Scheutboshoogte te Sint-Jans-Molenbeek. De kever zat verscholen onder een 
stuk baksteen. 

 
Figuren 6–8: 6.– Thanatophilus sinuatus Fabricius, 7.– Silpha tristis Illiger, 8.– Phosphuga atrata 
Linnaeus. 

Thanatophilus sinuatus Fabricius, 1775 (fig. 6): zeldzaam van april tot juli. 
Uiterste data: 09.IV.1999 en 04.VII.1999. Aas: garnaalafval (3 ex.), dode merel 
(2 ex.) en dode mol (2 ex.). 

Silpha tristis Illiger, 1798 (fig. 7): vrij gewone aaskever. Uiterste data: 
24.IV.1983 en 27.XI.1981. Aas: garnaalafval. 

Phosphuga atrata Linnaeus, 1758 (fig. 8): schijnbaar zeldzaam. Uiterste 
data: 24.IV.1983 en 22.VIII.1999. Aas: garnaalafval (3 ex.) en viskop (1 ex.). 
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De roodschildkever, Platycis minutus, nu ook in 
Brabant (Coleoptera: Lycidae) 
 
Willy Troukens 
 

Abstract. Platycis minutus, now also in Brabant (Coleoptera: Lycidae) 
Until 1980 this small beetle was almost unknown in Belgium. Since then, the species has 
colonised an important area, especially in the region around Brussels. 

Résumé. Platycis minutus, maintenant aussi dans le Brabant (Coleoptera: Lycidae) 
Jusqu'à 1980, Platycis minutus était presque inconnu en Belgique. Depuis cette année, l'espèce a 
colonisée une vaste région, spécialement dans la région bruxelloise. 
Key words: Platycis minutus – Belgium – faunistics. 
Troukens, W.: Ninoofsesteenweg 782, bus 8, B-1070 Anderlecht. 

 
Doorwinterde specialisten stellen vast dat steeds meer insecten hun areaal 

noordwaarts proberen uit te breiden. Zo meldde H. Bruge in 1998 de vangst in 
Brabant van een hele resem wantsen (Heteroptera), die tot dusver alleen bekend 
waren in het zuiden van het land. De libellenwerkgroep Gomphus signaleerde in 
2000 negen zuidelijke libellensoorten (Odonata) als nieuw voor België (De 
Schaetzen 2000). Ook het Belgisch Trekvlinderonderzoek maakt regelmatig 
gewag van vlinders (Lepidoptera), die steeds noordelijker worden opgemerkt. 
Men probeert dit fenomeen te verklaren door de langzame opwarming van het 
klimaat enerzijds en het toenemend internationaal goederenverkeer anderzijds. 

Ook bepaalde kevers (Coleoptera) zijn in België begonnen aan een 
noordwaartse opmars. Een duidelijk voorbeeld is Hololeptera plana Sulzer 
(Histeridae). Een decennium geleden was deze platte spiegelkever in België 
vrijwel onbekend. In de lente van 1999 werd hij evenwel massaal aangetroffen 
onder de schors van omgewaaide populieren in de Dilbeekse Wolfsputten. 

 
Een andere kleine, maar opvallende areaaluitbreider is de roodschildkever, 

Platycis minutus Fabricius (Lycidae). Deze fraaie kever is verwant met de 
zachtschildkevers (Cantharidae). Hij is 4,5 à 10 mm lang, heeft een zwart 
halsschild en opvallend rode, gestructureerde dekschilden. De roodschildkever is 
zowel overdag als 's nachts actief. Volgens Dierl (1987: 71) vindt men hem 
vooral op schermbloemen maar ook in de vegetatie en op boomstronken waar hij 
jacht maakt op andere insecten. Zijn larven ontwikkelen zich in vermolmd hout 
en onder schors, waar zij als pop overwinteren en het volgend jaar een nieuwe 
generatie opleveren. 

In de warmere delen van Midden-Europa is de roodschildkever een algemene 
soort. Meer naar het noorden toe wordt hij zeldzamer. In Nederland ontbreekt hij 
volledig. Ook in België was de status van deze kever lang onzeker. Tot 1980 
waren er slechts enkele verspreide vangsten bekend uit Henegouwen en 
Luxemburg. Sindsdien rukt dit insect vrij snel noordwaarts op. Het koloniseert 
geschikte biotopen in Henegouwen en Namen en duikt ook op in Brabant 
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langsheen het Zoniënwoud (Sint-Genesius-Rode in 1988, Groendaal in 1991). 
Tegelijk krijgt de soort vaste voet aan de westrand van Brussel. 

 

 
 

Figuur 1: Platycis minutus (Fabricius): België, Brabant, Anderlecht, 06.IX.1989, leg. et coll. W. 
Troukens (des. W. Troukens). 
 

 

Figuur 2: Verspreiding van Platycis minutus (Fabricius) in België. • = vóór 1980, • = vanaf 1980. 
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Te Anderlecht ontdekte ik voor het eerst een roodschildkever in mijn 
werkkamer op een ruit. Dat was op 6 september 1989. Vier jaar later, op 26 
augustus 1993, noteerde ik opnieuw een exemplaar op de Scheutboshoogte op 
bijvoet, Artemisia vulgaris, in de buurgemeente Sint-Jans-Molenbeek. En daar 
bleef het niet bij. In 1999 en 2000 vond ik in een kleine lichtval te Anderlecht en 
te Dilbeek nog 3 exemplaren. Volgens P. M. Keer (1930: 416) zijn de kevers aan 
te treffen van april tot september maar aan de Brusselse westrand hadden alle 
vondsten plaats tussen 26 augustus en 6 september. De nazomer is blijkbaar hun 
actiefste periode. Vreemd is wel dat ik in 2001, 2002 en 2003 geen exemplaren 
heb gezien, noch in de vrije natuur, noch in de kleine lichtval. 

Dat de roodschildkever nog noordelijker zal doordringen, ligt zo voor de 
hand. Het blijft interessant dit fenomeen te blijven volgen. Daarom is elke 
nieuwe, controleerbare melding of vondst ten zeerste welkom. 

Dit artikel kon geschreven worden dank zij de gewaardeerde medewerking 
van Cantharoidea-specialist Noël Magis (Tilff-Esneux) en de heer Jérôme 
Constant (K.B.I.N., Brussel). Hartelijk dank! 
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Nieuwe en interessante waarnemingen van 
Lepidoptera in Brabant (België) 
 
Willy Troukens 
 

Abstract. New and interesting records of Lepidoptera in Brabant (Belgium) 
The author mentions some new and interesting records of Lepidoptera for the Belgian province 
of Brabant. 

Résumé. Observations nouvelles et intéressantes de lépidoptères au Brabant (Belgique) 
L’auteur liste toute une série de lépidoptères comme nouvelles pour la province du Brabant. Il y 
ajoute aussi quelques espèces intéressantes. 
Key words: Faunistics – Lepidoptera – Belgium. 
Troukens, W.: Ninoofsesteenweg 782/8, B-1070 Anderlecht. 
 
De laatste jaren zijn verscheidene nieuwe vlindersoorten ontdekt in de 

gefragmenteerde provincie Brabant. Ook een aantal soorten, die in de catalogus 
van De Prins (1998) alleen vermeld staan van vóór 1980, werden recent opnieuw 
waargenomen. De onderstaande gegevens werden verzameld door Aubin De 
Turck (Anderlecht), Remi Guinez (Vorst-Brussel), Bernard Misonne (Tervuren) 
en mijzelf. Op deze wijze willen wij ons steentje bijdragen tot de actualisering 
van de Catalogue of the Lepidoptera of Belgium (De Prins 1998). 

 
Limacodidae (blz. 81) 

Apoda limacodes (Hufnagel, 1766): vanaf 1999 te Dilbeek spaarzaam op 
licht. In 2002 en 2003 ook waargenomen te Tervuren (Moorselbos) (leg. B. 
Misonne). De meest recente vondst te Dilbeek: 1♀ in kleine Heath-val op 
15.VII.2003 (leg. W. Troukens). 

 
Sesiidae (blz. 83) 

Pennisetia hylaeiformis (Laspeyres, 1801): vanaf 1997 elk jaar vrij talrijk op 
feromoon-preparaat te Anderlecht, Braine-l’Alleud, Dilbeek en Vorst, van 
23.VII tot 22.VIII. Op 9.VIII.2000 te Meerbeke (Oost-Vlaanderen) 10 ex. op 
hetzelfde feromoon (leg. W. Troukens). Nieuw voor de provincies Brabant en 
Oost-Vlaanderen. 

 
Pyralidae (blz. 111) 

Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758): op 18.VIII.2000 1♂ op de 
Scheutboshoogte te Sint-Jans-Molenbeek (leg. W. Troukens). Nieuw voor de 
provincie Brabant. 

Palpita unionalis (Hübner, 1796): te Anderlecht 1♀ in kleine Heath-val op 
15.VIII.1999 (leg. W. Troukens). Nieuw voor de provincie Brabant. 
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Lasiocampidae (blz. 121) 
Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758): 1♂ op 17.VII.2002 te Tervuren op licht 

(leg. B. Misonne). Nieuw voor de provincie Brabant. 
 

Pieridae (blz. 130) 
Colias alfacariensis Ribbe, 1905: Vorst, 31.V.2000, 1♂ langs een 

spoorwegdijk (leg. R. Guinez). Nieuw voor de provincie Brabant. 
 

Geometridae (blz. 141) 
Idaea serpentata (Hufnagel, 1767): Vorst, 19.VIII.2000, 1 ex. 's morgens 

naast kleine Heath-val (leg. R. Guinez). Nieuw voor de provincie Brabant. 
Idaea emarginata (Linnaeus, 1758): op 9.IX.1994 en 18.VIII.1997 telkens 1 

ex. te Vorst (leg. R. Guinez). 
Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758): Tervuren, 21.IV.2004, 1♂ en 

11.V.2004, 2 ex. in het Moorselbos in lichtval (leg. B. Misonne). Nieuw voor de 
provincie Brabant. 

Phibalapteryx virgata (Hufnagel, 1767): Vorst, 30.VII.1993, 1 ex. op licht 
(leg. R. Guinez). Nieuw voor de provincie Brabant. 

Orthonama obstipata (Fabricius, 1794): Dilbeek, 21.IX.1998, 1♂ in kleine 
Heath-val (leg. W. Troukens). Nieuw voor de provincie Brabant. 

Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767): vanaf 2000 elk jaar heel spaarzaam 
op licht in I, IX, X en XI te Dilbeek. Op 11.XI.2003 te Anderlecht 1 ex. op een 
huisgevel (leg. W. Troukens). 

Eupithecia simpliciata (Haworth, 1809): Anderlecht, 18.VII.2000, 1 ex. in 
kleine Heath-val (leg. W. Troukens). Nieuw voor de provincie Brabant. 

Chesias legatella ([Denis & Schiffermüller], 1775): Vorst, 27.X.2000, 1 ex. 
in kleine Heath-val (leg. R. Guinez). 

 
Notodontidae (blz. 159) 

Thaumetopoea processionea (Linnaeus, 1758): op 10.IX.1995 1♂ op een 
huisgevel te Vorst (leg. R. Guinez); te Tervuren (Moorselbos) 2 ex. in 2002 en 
1♂ op 31.VII.2003 (leg. B. Misonne). Nieuw voor de provincie Brabant. 

Clostera anachoreta ([Denis & Schiffermüller], 1775): zowel vóór als na 
1980 verschillende vondsten te Anderlecht, Dilbeek en Vorst. Meest recente 
waarneming te Anderlecht op 23.IV.2003 (leg. W. Troukens). Nieuw voor de 
provincie Brabant. 

Ochrostigma velitaris (Hufnagel, 1766): in 2002 en 2003 meer dan 100 
exemplaren in 2 generaties te Tervuren (Moorselbos), o.a. op 05.VI.2003 en 
05.VIII.2003 (leg. B. Misonne). 

Drymonia dodonaea ([Denis & Schiffermüller], 1775): Sint-Jans-Molenbeek, 
08.VIII.1996, 1 ex. in een metrostation (leg. A. De Turck). 

Furcula bifida (Brahm, 1787): te Dilbeek op 26.VI.1994 en op 04.V.1995 
telkens 1♀ op licht (leg. W. Troukens). 
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Noctuidae (blz. 162) 
Euxoa obelisca ([Denis & Schiffermüller], 1775): Sint-Jans-Molenbeek, 1 ex. 

in een metrostation op 15.IX.1996 (leg. A. De Turck). 
Rhyacia simulans (Hufnagel, 1766): op 18.VI.1999 1 ex. in kleine Heath-val 

te Dilbeek (leg. W. Troukens). 
Heliophobus reticulata (Goeze, 1781): Sint-Jans-Molenbeek, 06.VI.1995, 1 

ex. in een metrostation (leg. A. De Turck) en te Anderlecht 1 ex. op 29.V.1998 
in kleine Heath-val (leg. W. Troukens). Nieuw voor de provincie Brabant. 

Hadena rivularis (Fabricius, 1775): Dilbeek, 1 ex. op 12.V.2000 in kleine 
Heath-val (leg. W. Troukens). 

Hadena perplexa ([Denis & Schiffermüller], 1775): Vorst, 13.VI.1997, 1 ex. 
op licht (leg. R. Guinez). Nieuw voor de provincie Brabant. 

Cerapteryx graminis (Linnaeus, 1758): Dilbeek, 29.VII.1989, 1 ex. op 
menglicht (leg. Johan De Clerck, nu in coll. W. Troukens). 

Panolis flammea ([Denis & Schiffermüller], 1775): Dilbeek, 18.III.1990, 1 
ex. op menglicht (leg. Johan De Clerck, nu in coll. W. Troukens) en Dilbeek, 
17.IV.2003, 1 ex. in kleine Heath-val (leg. W. Troukens). 

Orthosia miniosa ([Denis & Schiffermüller], 1775): Vorst, 20.IV.1999, 1 ex. 
op licht (leg. R. Guinez). 

Shargacucullia verbasci (Linnaeus, 1758): Anderlecht, 07.VI.1997, 7 rupsen 
op stalkaars (Verbascum densiflorum) (leg. W. Troukens) en te Vorst, 
17.VI.1997, 3 rupsen op Verbascum langs vaartdijk (leg. R. Guinez). 

Lithophane semibrunnea (Haworth, 1809): Dilbeek, 22.III.2000, 1 ex. in 
kleine Heath-val (leg. W. Troukens) en te Vorst op 28.III.2001, 1♂ in kleine 
Heath-val (leg. R. Guinez). 

Lithophane leautieri (Boisduval, [1829]): Dilbeek, 31.X.2001, 1♂ in kleine 
Heath-val (leg. W. Troukens). Nieuw voor de provincie Brabant. 

Xylocampa areola (Esper, 1789): vanaf 1996 jaarlijks gewoon op licht, 
zowel te Dilbeek als te Vorst. Meest recent te Dilbeek op 22.IV.2003, 1 ex. in 
kleine Heath-val (leg. W. Troukens). 

Apamea unanimis (Hübner, [1813]): vanaf 2000 elk jaar spaarzaam op licht 
te Dilbeek en te Vorst. Meest recente waarneming te Dilbeek op 31.V.2003 (leg. 
W. Troukens). 

Sedina buettneri (E. Hering, 1858): Dilbeek, 12.X.1990, 1 ex. op trottoir 
(leg. W. Troukens). 

Spodoptera exigua (Hübner, [1808]: Dilbeek, 30.IX.2000, 1 ex. in kleine 
Heath-val (leg. W. Troukens). Nieuw voor de provincie Brabant. 

Helicoverpa armigera (Hübner, [1808]): Anderlecht, 14.IX.1995, 1 ex. 's 
avonds foeragerend op buddleja (leg. W. Troukens) en te Dilbeek, 1 ex. in kleine 
Heath-val op 27.IX.1999 (leg. W. Troukens). 

Deltote uncula (Clerck, 1759): Vorst, 26.VII.1983, 1 ex. op licht (leg. R. 
Guinez). 

Catocala sponsa (Linnaeus, 1767): Vorst, 15.VII.2003, 1♂ op licht op het 
balkon van een flatgebouw (10de verdieping en op een hoogte van 36m!) (leg. R. 
Guinez). 
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Schrankia costaestrigalis (Stephens, 1834): te Dilbeek op 13.VIII.2003 en 
28.IX.2003, telkens 1 ex. in kleine Heath-val (leg. W. Troukens). 

 
Nolidae (blz. 183) 

Meganola albula ([Denis & Schiffermüller], 1775): 1 ex. op 30.VII.1974 te 
Anderlecht; 2 ex. op menglicht op 16.VII.1986 te Dilbeek; te Sint-Jans-
Molenbeek 1 ex. op 26.VII.2001 (leg. W. Troukens). Nieuw voor de provincie 
Brabant. 

 
Arctiidae (blz. 184) 

Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766): 1♂ in kleine Heath-val te Dilbeek op 
29.VII.2003 (leg. W. Troukens). 

Eilema sororcula (Hufnagel, 1766): vanaf 1998 jaarlijks op licht te Dilbeek, 
Tervuren en Vorst. Meest recente waarneming op 01.VI.2003 te Vorst (leg. R. 
Guinez). Nieuw voor de provincie Brabant. 

Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761): 1 ex. op licht te Tervuren 
(Moorselbos) op 31.VII.2003 (leg. B. Misonne). 
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Bolitophagus reticulatus aan de westrand van Brussel 
(Coleoptera: Tenebrionidae) 
 
Willy Troukens 
 

Abstract. Bolitophagus reticulatus at the westside of Brussels (Coleoptera: Tenebrionidae) 
On 03 August 2004, a male of B. reticulatus (Linnaeus, 1767) was caught at Dilbeek (Brabant) 
in a light trap. It is the second record of this species in Belgium. 

Résumé.  Bolitophagus reticulatus à la périphérie ouest de Bruxelles (Coleoptera: 
Tenebrionidae) 
Le 03 août 2004, un mâle de B. reticulatus (Linnaeus, 1767) a été capturé à Dilbeek (Brabant) 
dans un piège lumineux. C'est le deuxième exemplaire trouvé en Belgique. 
Key words: Bolitophagus reticulatus – Belgium – faunistics. 
Troukens, W.: Ninoofsesteenweg 782/8, B-1070 Anderlecht. 
 
Op 3 augustus 2004 vond ik in mijn kleine Heath-val te Dilbeek (Brabant) 

een mannetje van Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 1767). Ik had dit kevertje 
hier nog nooit eerder gezien. 

 

 
Figuur 1: Bolitophagus reticulatus, België, Brabant, Dilbeek, 03.VIII.2004, leg. W. Troukens. 

 
B. reticulatus is een dofzwarte rouwtor van 7 mm lengte. Het halsschild is 

diep en dicht bestippeld en valt op door de vooruitstekende voorhoeken en de 
doornachtige achterhoeken; de zijrand is breed afgeplat en zwak gekarteld. De 
evenwijdige dekschilden zijn gekenmerkt door de scherpe schouderhoeken, de 9 
grove stippelrijen en de fijne, kielvormige tussenribben die soms onderbroken 
zijn. De eerste 2 ribben naast de naad zijn fijner dan de overige. De voorschenen 
dragen 2 kleine eindsporen; bij de mannetjes zijn ook de midden- en 
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achterschenen voorzien van een klein eindspoor. De mannetjes zijn tevens te 
herkennen aan de lange, witte haren op het 3de tot het 7de sprietlid. 

 

 
Figuur 2: Vindplaatsen in België van Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 1767): Ville-Pommeroeul 
en Dilbeek. 

 
Volgens Keer (1930: 839) leeft B. reticulatus in boomzwammen (Polyporus) 

van beuken, lijsterbessen en sparren. Er zijn ook waarnemingen gemeld op dode 
vogels. De kever komt voor in heel Europa —in Midden-Europa vooral in 
bergstreken (Kaszab 1969: 247)— en verder tot in Centraal-Rusland. In 
Nederland is dit insect nog niet gevonden (Brakman 1966: 145). In België was 
tot nu toe slechts één vangst bekend: Ville-Pommeroeul, 27.VII.1970 (Libbrecht 
1988: 17). De vondst te Dilbeek bewijst dat B. reticulatus in België wel degelijk 
inheems is. Het is een rouwtor die, mits gericht zoeken, wellicht ook zou kunnen 
gevonden worden in de oude Brabantse beukenbossen zoals het Zoniënwoud. 
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Rouwtorren en enkele verwanten aan de westrand van 
Brussel (Coleoptera: Tenebrionidae, Alleculidae, 
Lagriidae, Serropalpidae) 
 
Willy Troukens 
 

Abstract. Tenebrionidae and some relatives at the westside of the Brussels region 
(Coleoptera) 
Since 1980 nine species of Tenebrionidae and four related ones were observed at the westside of 
Brussels: Blaps mucronata Latreille, Eledona agaricola (Herbst), Diaperis boleti Linnaeus, 
Scaphidema metallicum (Fabricius), Alphitobius diaperinus (Panzer), Hypophloeus bicolor 
(Olivier), Tenebrio molitor Linnaeus, Cylindronotus laevioctostriatus (Goeze), Prionychus ater 
Fabricius, Lagria hirta (Linnaeus), Melandrya caraboides Linnaeus, and Hallomenus binotatus 
(Quensel) 

Résumé. Tenebrionidae et quelques proches parents à la périphérie ouest de Bruxelles 
(Coleoptera) 
Depuis 1980 neuf espèces de Tenebrionidae et quatre espèces apparentées furent observées dans 
la zone occidentale de Bruxelles: Blaps mucronata Latreille, Eledona agaricola (Herbst), 
Diaperis boleti Linnaeus, Scaphidema metallicum (Fabricius), Alphitobius diaperinus (Panzer), 
Hypophloeus bicolor (Olivier), Tenebrio molitor Linnaeus, Cylindronotus laevioctostriatus 
(Goeze), Prionychus ater Fabricius, Lagria hirta (Linnaeus), Melandrya caraboides Linnaeus et 
Hallomenus binotatus (Quensel). 
Key words: Belgium – faunistics – Tenebrionidae – Alleculidae – Lagriidae – Serropalpidae 
– Coleoptera. 
Troukens, W.: Ninoofsesteenweg 782/8, B-1070 Anderlecht. 
 
Rouwtorren, ook zwartlijven genoemd (Tenebrionidae), zijn bij 

keverliefhebbers niet bepaald populair. Toch vormen zij een soortenrijke familie 
die vooral thuishoort in de woestijnachtige gebieden van de tropen en de 
subtropen. Wereldwijd zijn méér dan 11.000 soorten beschreven (Lyneborg 
1977: 127). In België werden tot nu toe 40 soorten geregistreerd waarvan slechts 
een tiental regelmatig wordt waargenomen (Libbrecht 1988: 1–56). 

De meeste inlandse rouwtorren zijn zwart, soms met een typische sculptuur 
op de dekschilden en op het halsschild. Hun lichaamsvorm is zeer verschillend 
en sommige soorten vertonen een opvallende gelijkenis met andere 
keverfamilies. Een eigenaardigheid voor onze kust zijn twee zandkleurige 
soorten: de strandrouwtor (Phalera cadaverina Fabricius, 1792) die men op het 
strand onder rottend organisch materiaal kan aantreffen en de gele helmtor 
(Cylindronotus pallidus Curtis, 1830) die uitsluitend op de eerste duinenrij 
voorkomt (Reclaire 1951: 41–42). Ondanks hun vormenrijkdom zijn rouwtorren 
in één oogopslag te herkennen aan hun snoervormige, 11-ledige sprieten die naar 
het uiteinde toe soms verdikt zijn. Sommige soorten zijn ongevleugeld. Hun 
dekschilden zijn aan de naad met elkaar vergroeid. Andere soorten bezitten 
vleugels. Tijdens zwoele nachten komen ze op licht af. Men vindt ze dan 
regelmatig in lichtvallen. Toch worden rouwtorren weinig opgemerkt. Het zijn 
nachtactieve kevers die men moet zoeken in oude kelders, schuren, stallen, 
paddestoelen en onder boomschors. In de regel zijn het thermofiele 
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(= warmteminnende) dieren. Bepaalde soorten vindt men daarom uitsluitend in 
onze zeeduinen en in heidegebieden. 

In de landen en op de stranden rondom de Middellandse Zee zijn rouwtorren 
veel algemener. De vele soorten treden er een beetje op als "gezondheidspolitie" 
omdat zij leven van rottende plantaardige of dierlijke stoffen, alsook van 
uitwerpselen (Keer 1930: 830). In dit verband vertelt Aubert (1971: 29) een 
merkwaardig feit. Onder de zitplaatsen van de arena's in de Franse stad Nîmes 
bevinden zich hokjes die door de toeschouwers gebruikt worden als latrines. Tot 
in het midden van de vorige eeuw stak het er niet zo nauw met de hygiëne. 
Uitwerpselen en vuil papier lagen er zomaar op de grond. Verschillende soorten 
rouwtorren van het geslacht Blaps hadden er al sinds de Romeinse tijd hun intrek 
genomen. Ze vonden er immers voedsel in overvloed. In de donkere hokjes 
krioelde het jaar-in-jaar-uit van de kevers. De beestjes waren niet te tellen en 
Aubert spreekt dan ook heel terecht van duizenden individuen. 

In 1988 publiceerde Marie Bénédicte Libbrecht haar "Catalogue des 
Tenebrionidae de Belgique". Het is een overzichtelijk en zeer bruikbaar 
werkinstrument. De verspreidingskaartjes geven echter de indruk dat vooral 
gebruik werd gemaakt van oudere gegevens. Dit artikel is dan ook vooral 
bedoeld om materiaal te leveren als aanvulling van deze kaartjes en 
keverliefhebbers aan te sporen om op zoek te gaan naar rouwtorren. 

Al meer dan 25 jaar onderzoek ik de keverfauna aan de westrand van 
Brussel. Wat betreft de Tenebrionidae werden hier tot nu toe 9 soorten ontdekt, 
evenals 4 aanverwante soorten. In de nu volgende opsomming volgt een 
summiere beschrijving van elke soort met enkele bijzonderheden over hun 
vondst en hun levenswijze. 

 
1. Blaps mucronata Latreille, 1804 (Toegespitste kelderkever) (fig. 1) 
Deze rouwtor is een zwarte, vleugelloze kever van 20 à 25 mm. Hij leeft in 

schuren en kelders waar hij op zoek gaat naar schimmelende plantaardige resten. 
Zijn somber uitzicht en zijn voorliefde voor donkere plaatsen gaf aanleiding tot 
een dwaas bijgeloof. Zijn verschijning zou de dood aankondigen (Reclaire 1951: 
321). 

Van 1996 tot 1999 ontdekte Remi Guinez te Vorst (Brussel) in het totaal 8 
exemplaren. Hij vond ze telkens in februari en maart op de pui van een oud 
gebouw. Eén enkel exemplaar werd ook gevonden op 28.X.1998. B. mucronata 
was in het Brusselse tot nu toe onbekend (Libbrecht 1988: 33). 

 
2. Eledona agaricola (Herbst, 1783) (fig. 2) 
Dit kevertje lijkt op bepaalde schors- of houtkevers. E. agaricola meet 

nauwelijks 2 à 3 mm. Hij is donkerbruin met ruwe stippen op kop en halsschild. 
De dekschilden vertonen een structuur van strepen, afgewisseld met stippelrijen. 
Harde (1982: 210) schrijft dat dit insect vooral leeft in boomzwammen 
(Polyporus) van verschillende loofbomen maar vooral op wilgen (Salix). Op 
26.IX.1980 vond ik te Dilbeek 2 agaricola's in boomzwammen van een zieke 
pruimelaar (Prunus). In dezelfde omgeving ontdekte ik op 03.VI.2002 ook een 
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exemplaar in een kleine lichtval. Dit kevertje zou nergens zeldzaam zijn maar in 
het Brusselse zijn slechts een viertal oude vindplaatsen bekend van vóór 1950 
(Libbrecht 1988: 34). Nieuw voor Dilbeek. 

 
 
 
 

 
Figuren 1–3. 1.– Blaps mucronata Latreille, 1804, 2.– Eledona agaricola (Herbst, 1783), 3.– 
Diaperis boleti (Linnaeus, 1758). 

 
3. Diaperis boleti (Linnaeus, 1758) (Boletenzwartlijftor) (fig. 3) 
De boletenzwartlijftor kan men allicht verwarren met een lieveheersbeestje. 

Het is een ovaal kevertje met een sterk gewelfd, glanzend lichaam, slechts 6 
à 8 mm lang. Zeer opvallend zijn de zwarte dekschilden met de rode 
dwarsbanden en de fijne stippelrijen. Evenals de vorige soort leeft D. boleti in 
boomzwammen op verschillende loof- en naaldbomen (Keer 1930: 841). 

Ondanks intensief speurwerk ontdekte ik dit torretje in Dilbeek pas voor het 
eerst in 2000: 2 exemplaren in een kleine lichtval. In de onmiddellijke omgeving 
stonden veertigjarige berken (Fagus) en kaarspopulieren (Populus) die door 
overmatig snoeien stonden te verkwijnen. Hoog op hun stammen groeiden 
boomzwammen. Mogelijk hadden de diertjes zich daarin ontwikkeld. In 2003 
kreeg ik opnieuw 3 exemplaren in de lichtval. Alle vangsten hadden plaats in 
mei, juni en juli. Volgens Keer (1930: 841) kan men dit kevertje nog aantreffen 
tot in oktober. In het Brusselse zijn vondsten bekend van 5 lokaliteiten, maar alle 
van vóór 1950 (Libbrecht 1988: 27). Voor Dilbeek is D. boleti totaal nieuw. 

 
4. Scaphidema metallicum (Fabricius, 1792) (fig. 4) 
Dit eivormige rouwtorretje wordt gekenmerkt door zijn donkerbronzige of 

blauwe metaalglans. Het meet nauwelijks 5 à 6 mm. Elk dekschild heeft 7 
volledige, duidelijke puntrijen. De larven leven in boomzwammen terwijl de 
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kever zelf te vinden is onder schors tussen schimmelend en vermolmd hout van 
verschillende loofbomen (Harde & Severa 1982: 212). 

Ik ving S. metallicum twee keer onder wilgenschors: te Sint-Jans-Molenbeek 
3 exemplaren op 14.II.1981 en te Dilbeek 1 exemplaar op 11.IX.1999. Volgens 
Harde & Severa (1982: 212) zou dit kevertje overal algemeen voorkomen maar 
voor het Brusselse noemt Libbrecht (1988: 27) slechts 4 lokaliteiten, alle van 
vóór 1950. De soort is nieuw voor Dilbeek en Sint-Jans-Molenbeek. 

 

 
Figuren 4–6. 4.– Scaphidema metallicum (Fabricius, 1792), 5.– Alphitobius diaperinus (Panzer, 
1796), 6.– Hypophloeus bicolor (Olivier, 1790). 

 
5. Alphitobius diaperinus (Panzer, 1796) (fig. 5) 
A. diaperinus is een langovaal kevertje van 4 à 6 mm. Zijn kleur is zwart of 

donkerbruin met een lakglans. De dekschilden vertonen fijne stippelrijen. In 
Calwer Keverboek (Keer 1930: 848) staat dit rouwtorretje nog vermeld onder 
een andere naam: A. piceus (Olivier, 1792). 

Harde & Severa (1982: 212) noemen dit kevertje een kosmopoliet dat men 
haast uitsluitend in bedorven eetwaren aantreft. Toch is A. diaperinus geen echt 
voorraadinsect. Zijn aanwezigheid in meel- en graanproducten is echter een 
goede aanwijzing voor de slechte kwaliteit ervan. 

In de Brusselse vivariumwinkels verkoopt met diaperinus-larven als levend 
voedsel voor kleine reptielen en bepaalde kooivogels. Men kan ze verder 
opkweken met stukjes appel. Toch moet dit rouwtorretje ook in de vrije natuur 
voorkomen. In Dilbeek kreeg ik van 1983 tot 2003 4 exemplaren in de kleine 
lichtval: 3 keer in de maand augustus en 1 keer op 08.X.2001. Libbrecht (1988: 
21) meldt slechts één vangst uit het Brusselse (Elsene), ook weer van vóór 1950. 

 
6. Hypophloeus bicolor (Olivier, 1790) (fig. 6) 
Van dit kleine, cilindervormig rouwtorretje zijn de kop, het halsschild en de 

voorste helft van de dekschilden bruin. De rest is zwart. Libbrecht (1988: 24) 
gebruikt voor dit kevertje de genusnaam Corticeus. Het diertje is 3,5 à 4 mm 
lang en leeft in zieke loofbomen in de gangen van schorskevers (Scolytidae). Na 
de grote iepensterfte van 1980 was H. bicolor overal te vinden onder schors van 
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dode iepen (Ulmus) waar hij jacht maakte op de larven van de iepenspintkever 
(Scolytus scolytus Fabricius, 1775). 

Te Dilbeek ontdekte ik op 30.I.1981 3 exemplaren onder losse iepenschors. 
In dezelfde buurt vond ik in 2001 en 2002 verschillende exemplaren in een 
kleine lichtval, alle van eind juli tot eind augustus. Hoewel H. bicolor in het 
Brusselse niet zeldzaam is, zijn slechts gegevens bekend van vóór 1950 
(Libbrecht 1988: 38). Nieuw voor Dilbeek. 

 
 

Figuren 7–8. 7.– Tenebrio molitor Linnaeus, 1758, 8.– Cylindronotus laevioctostriatus (Goeze, 
1777). 

 
7. Tenebrio molitor Linnaeus, 1758 (Meeltor) (fig. 7) 
De meeltor is de meest algemene rouwtor. Hij is matglanzend zwart of bruin 

met duidelijke dekschildstrepen. Zijn lengte varieert van 12 tot 18 mm. 
T. molitor is wereldwijd verspreid en is een geducht voorraadinsect. Hij kan 

veel schade aanrichten in graan- en meelproducten. Toch is hij ook in de vrije 
natuur niet zeldzaam. Men kan hem aantreffen in houtmolm en in vogelnesten. 
De meeltor wordt veel gekweekt als voedsel voor kooivogels en kleine reptielen. 
Aan de westrand van Brussel worden elke zomer verschillende exemplaren 
gevonden in woningen, op gevels maar ook regelmatig in een kleine lichtval te 
Anderlecht en te Dilbeek. 
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8. Cylindronotus laevioctostriatus (Goeze, 1777) (Bronskleurige zwartlijf) 
(fig. 8) 

Deze pekzwarte rouwtor is smal eivormig en meet 7 à 12 mm. Soms heeft hij 
een bronzige glans. Zijn dekschilden vertonen elk 8 ondiepe puntstrepen. C. 
laevioctostriatus voelt zich vooral thuis in parken en bossen waar hij zich 
verbergt onder schors van naaldbomen en beuken (Reclaire 1951: 218). De 
larven ontwikkelen zich in vochtig, vermolmd hout. 

Dit kevertje is blijkbaar nergens zeldzaam (Libbrecht 1988: 41). Voor het 
Brusselse noteerde ik volgende vangsten: Itterbeek, 27.IV.1983 1 ex.; 
Anderlecht, 13.IX.1993 1 ex. op een huisgevel; Braine-l'Alleud, 06.IV.2002 2 
ex. in het Bois d'Ophain in houtmolm onder schors van een oude beukenstronk. 
Dat men soms hard moet zoeken bleek uit een recente vondst in de beboste 
binnenduinen te Wenduine. Op 14.IV.2003 ontdekte ik daar een exemplaar 
tussen de schubben van een grote denappel! 

 
9. Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 1767) 
Op 03.VIII.2004 vond ik in mijn kleine Heath-val te Dilbeek een mannetje 

van deze zeer zeldzame rouwtor (zie voor een uitgebreide nota hierover 
Troukens 2004: 151–152). 

 
 

Figuren 9–10. 9.– Prionychus ater (Fabricius, 1775), 10.– Lagria hirta (Linnaeus, 1758). 
 
10. Prionychus ater (Fabricius, 1775) (fig. 9) 
P. ater is geen rouwtor maar behoort tot de familie van de zwartkevers 

(Alleculidae). Zijn lichaam is smal eivormig en matglanzend zwart. De 
dekschilden vertonen fijne strepen met een dichte stippelstructuur in de 
tussenruimten. Deze kever is 12 à 14 mm lang. Hij leeft onder losse schors in 
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houtmolm van oude loofbomen zoals linden (Tilia), eiken (Quercus) en beuken 
(Fagus) (Aubert 1971: 27). Ikzelf vond hem ooit in de oude kerktoren van 
Lissewege. 

Aan de westrand van Brussel is P. ater vrij gewoon. Sinds 1983 vind ik hem 
jaarlijks te Anderlecht en te Dilbeek van juni tot september in een kleine lichtval. 
Op 26.VI.2002 werd te Dilbeek ook een exemplaar ontdekt in de molm van een 
holle wilg (Salix). 

 
 
 

Figuren 11–12. 11.– Melandrya caraboides (Linnaeus, 1761), 12.– Hallomenus binotatus (Quensel). 
 
11. Lagria hirta (Linnaeus, 1758) (Gewone ruigkever) (fig. 10) 
L. hirta behoort tot de familie van de ruigkevers (Lagriidae). Zijn lengte 

bedraagt 7 à 10 mm. Hij onderscheidt zich van de rouwtorren door het kleine, 
rolronde halsschild. Het kevertje is zwart met een sterke beharing maar valt 
vooral op door zijn bruingele dekschilden. Ook de platte, brede larven zijn 
langbehaard. Zij ontwikkelen zich in afgevallen bladeren waarin zij ook 
overwinteren (Harde & Severa 1982: 208). In de tropen kunnen bepaalde 
ruigkeverlarven veel schade aanrichten omdat zij zich voeden met verse 
bladeren. Zo veroorzaakte Lagria villoca in het voormalige Duits Oost-Afrika 
regelmatig kaalvraat in de rubberplantages (Keer 1930: 819). 

In België is L. hirta overal algemeen. Men vindt hem de hele zomer op 
bomen, struiken en op bloeiende planten. Hij zit ook dikwijls in mijn kleine 
lichtval te Dilbeek. 
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12. Melandrya caraboides (Linnaeus, 1761) (fig. 11) 
Deze zwarte matglanzende kever is 10 à 16 mm lang en behoort tot de 

familie van de Serropalpidae. De gestreepte dekschilden zijn achteraan duidelijk 
afgeplat en daardoor wat verbreed. 

L. caraboides leeft in vermolmd hout van schimmelende loofhoutstronken 
(Keer 1930: 817). De kever zou niet zeldzaam zijn maar voor het Brusselse 
noteerde ik slechts de 3 volgende vangsten: Dilbeek, 25.V.1989 1 ex. aan 
bosrand; Dilbeek, 16.V.2002 1 ex. in lichtval in de tuin; Anderlecht, 28.IV.2003 
1 ex. op een huisgevel. 

 
13. Hallomenus binotatus (Quensel) (fig. 12) 
Zoals de meeste Serropalpidae is H. binotatus vooral 's nachts actief. Het is 

een slank kevertje van 3,5 à 6 mm. De bruine dekschilden vallen enigszins op 
door de lichtere schoudervlekken. Kenmerkend zijn ook de twee zwarte 
lengtevlekken op het halsschild. 

Volgens Keer (1939: 812) leeft dit insect in boomzwammen (Polyporus) en 
op schimmelend loof- en naaldhout. De imago's worden aangetroffen van mei tot 
laat in de herfst (Kaszab 1969: 202). 

Op 30.IX.2000 vond ik 1 exemplaar in mijn lichtval te Anderlecht. Dit is tot 
nu toe mijn enige vangst. Alhoewel bekend in geheel Europa is H. binotatus 
blijkbaar nergens gewoon. 
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Prachtkevers aan de westrand van Brussel 
(Coleoptera: Buprestidae) 
 
Willy Troukens 
 

Abstract. Buprestidae at the westside of the Brussels region (Coleoptera) 
Since 1974 three species of Buprestidae were found at the westside of Brussels: Anthaxia 
nitidula (Linnaeus, 1758), Trachys minutus (Linnaeus, 1758) and Agrilus angustulus (Illiger). 

Résumé. Buprestidae à la périphérie ouest de Bruxelles (Coleoptera) 
Depuis 1974 trois espèces de Buprestidae furent observées dans la zone occidentale de 
Bruxelles: Anthaxia nitidula (Linnaeus, 1758), Trachys minutus (Linnaeus, 1758) et Agrilus 
angustulus (Illiger). 
Key words: Belgium – faunistics – Buprestidae – Anthaxia nitidula – Trachys minutus – 
Agrilus angustulus – Coleoptera. 
Troukens, W.: Ninoofsesteenweg 782/8, B-1070 Anderlecht. 
 
Prachtkevers hebben hun naam niet gestolen. Vooral in de tropen valt deze 

keverfamilie op door grote vertegenwoordigers met felle kleuren. Wereldwijd 
zijn er meer dan 15.000 soorten beschreven. West-Europa telt er zowat 200. 
Hiervan vindt men de helft uitsluitend in het Middellandse-Zeegebied en in de 
Balkan. Prachtkevers zijn warmteminnende insecten. Hoe noordelijker, hoe 
minder ze voorkomen. 

Prachtkevers hebben meestal een slanke lichaamsbouw met een toegespitst 
achterlijf. Alleen de kleine Habroloma- en Trachys-soorten zijn eivormig en 
donker van kleur. De meeste soorten zijn overdag actief. Tijdens warme dagen 
kan men ze in de volle zon aantreffen op bloemen, stronken of stervende bomen. 
De kevers zijn schuw en vliegen bij het minste onraad op. De witte larven 
knagen brede gangen in of onder schors van bomen of in boomwortels. 
Sommige leven in stengels van kruidachtige planten en nog andere ontwikkelen 
zich in zelfgemaakte bladmijnen (Lyneborg 1977: 101). 

Nu men regelmatig de mond vol heeft over de opwarming van de aarde, zou 
men kunnen denken dat de prachtkevers in België algemener zouden worden. 
Tot nu toe is daar echter niets van te merken. Harde (1979: 204) beschouwt vele 
Midden-Europese prachtkevers als relicten uit de warmere tussenijstijden en 
suggereert dit als oorzaak voor het zeldzaam worden van een groot aantal 
soorten tijdens de laatste 150 jaar. Deze redenering is echter moeilijk te volgen. 
Persoonlijk denk ik dat de achteruitgang een gevolg is van wijzigingen in de 
bosbouw en de fruitteelt. Dood of ziek hout wordt immers zo vlug mogelijk 
opgeruimd en ontneemt houtbewonende insecten—zoals de prachtkevers—de 
mogelijkheid om zich voort te planten. Een merkwaardige uitzondering vormt de 
eikenprachtkever, Agrilus biguttatus (Fabricius, 1777) (fig. 1). Deze slanke, 
metaalgroene soort van 8 à 13 mm is in Nederland sinds enkele jaren aan een 
spectaculaire opmars begonnen, vooral in de bossen met een verstoord 
grondwaterpeil. De kevers hebben het meestal gemunt op verzwakte zomereiken 
en kunnen soms massaal optreden (Anonymus 2001: VII). 
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Figuur 1. Agrilus biguttatus (Fabricius, 1777). 

 
De westrand van Brussel is blijkbaar geen geschikt gebied voor prachtkevers. 

Ondanks ijverig speurwerk werd de aanwezigheid vastgesteld van slechts drie 
kleine soorten. 

Op 4 mei 1974, op het Roelandsveld te Dilbeek, werd mijn aandacht 
getrokken door een zieke pruimenboom (Prunus sp.). Op de stam zaten 
tientallen slanke, metaalgroene kevertjes. Ze waren 5 à 7,5 mm groot. Het ging 
hier om de bloemenprachtkever, Anthaxia nitidula (Linnaeus, 1758) (fig. 2). 
Deze ontdekking was een kwestie van louter toeval. Later heb ik dit kevertje hier 
nooit meer teruggezien. Volgens Zahradnik (1996: 134) ontwikkelen de 
piepkleine larven zich—behalve in pruimenbomen—ook onder de schors van 
sleedoorns (Prunus spinosa) en kersenbomen (Prunus cerasus). 

 
Figuur 2. Verspreiding van Anthaxia nitidula (Linnaeus, 1758) in België (Bron: P. Grootaert, 
K.B.I.N., Brussel). 

De tweede soort is zo onopvallend klein dat ze vele jaren over het hoofd 
werd gezien, nl. het wilgenprachtkevertje, Trachys minutus (Linnaeus, 1758) 
(fig. 3). Dit is een glanzend zwart, eirond kevertje van slechts 2,5 à 3,5 mm lang. 
Ik merkte dit insect voor het eerst op te Sint-Jans-Molenbeek op de 
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Scheutboshoogte. Dat was op 5 september 1999. Het kevertje zat in de volle zon 
op het blad van een jonge waterwilg, Salix caprea. In 2000, 2001 en 2002 zag ik 
het wilgenprachtkevertje daar regelmatig terug van mei tot september met een 
onderbreking van enkele weken in juli-augustus. Blijkbaar zijn er twee 
generaties. Ik noteerde ook enkele exemplaren te Wemmel (26.VI.2001) en te 
Dilbeek (19.VII.2004), telkens op waterwilg. De levenscyclus van T. minutus 
speelt zich af in één enkel blad. Het wijfje kleeft haar eitjes vast aan de 
bovenkant van donzige bladeren van verschillende wilgensoorten en andere 
loofbomen (Zahradnik 1996: 135). Het larfje vreet zich een weg in het blad, te 
beginnen vanaf de top, en vormt een typische mineergang (Reclaire 1951: 249). 
De imago's overwinteren. 

 
Figuur 3. Verspreiding van Trachys minutus (Linnaeus, 1758) in België (Bron: P. Grootaert, 
K.B.I.N., Brussel). 

 
Op 28 juni 2004 ontdekte ik voor het eerst te Dilbeek, in het natuurgebied 

Wolfsputten, een paartje van het eikensmalbuikje, Agrilus angustulus (Illiger, 
1803) (fig. 4). De beestjes zaten op het blad van een zeer jonge kersenboom. A. 
angustulus is een lang, smal, metaalglanzend prachtkevertje van 4 à 6,5 mm 
lengte. Zijn kleur varieert van bronskleurig tot bronsgroen en kan uitzonderlijk 
ook donkerblauw zijn (Harde 1979: 235). De sprieten zijn vrij kort en vanaf het 
4de lid driehoekig getand. De mannetjes zijn te herkennen aan de twee bultjes 
nabij de achterrand van het 1ste sterniet. De imago's zijn actief in juni en juli. Het 
wijfje legt haar eitjes vooral op de takken van eiken, liefst heel dichtbij de stam 
(Keer 1930: 742). Volgens Harde (1979: 235) kunnen de larven zich ook 
ontwikkelen in beuk (Fagus), haagbeuk (Carpinus) en hazelaar (Corylus). 

Op 7 juni trok ik opnieuw naar dezelfde plek in de Wolfsputten. Daar viel 
mijn oog nu ook op een verminkte zomereik, Quercus robur, met enkele 
halfgebroken takken. Met een stok gaf ik hiertegen enkele harde tikken met een 
verrassend resultaat. In mijn klopscherm zag ik minsten 15 eikensmalbuikjes 
spartelen. Ik had dus de broedboom ontdekt! Op 19 juli noteerde ik nog eens 6 
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exemplaren maar op 29 juli bleef mijn geklop zonder gevolg. Het stemt tot 
nadenken dat ik alleen eikensmalbuikjes verkreeg door kloppen tegen de twee 
gebroken, stervende takken. De gezonde takken van dezelfde zomereik leverden 
niets op. Ik werk aan de Brusselse westrand al vele jaren met het klopscherm en 
"bewerkte" ook regelmatig eiken, maar nooit eerder viel er één A. angustulus uit 
een eik. Mogelijk worden alleen zieke of verzwakte bomen aangetast. 

 
Figuur 4. Verspreiding van Agrilus angustulus (Illiger, 1803) in België (Bron: P. Grootaert, K.B.I.N., 
Brussel). 

 
Recente informatie over de aanwezigheid en de verspreiding van de 

Belgische prachtkeversoorten is nergens te vinden. Daarom is elke 
controleerbare melding of vondst welkom op bovenstaand adres. Voor lezers die 
wat meer over prachtkevers willen te weten komen, kan ik de kevergidsen 
aanbevelen van Du Chatenet (2000) en Harde & Severa (1982). In beide boeken 
vindt u van heel wat soorten een goede beschrijving en een afbeelding op 
prachtige kleurplaten. 

Tot slot wens ik de heren P. Grootaert en K. Desender (K.B.I.N., Brussel) 
oprecht te danken voor de informatie uit de collecties van het Departement 
Entomologie. Hiermee was het mogelijk de bijgaande verspreidingskaartjes 
samen te stellen. 
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Truffelkevers en schimmelkevers aan de westrand van 
Brussel (Coleoptera: Liodidae & Scaphidiidae) 
 
Willy Troukens 
 

Abstract. Liodidae and Scaphidiidae at the westside of Brussels, Belgium (Coleoptera) 
Since 1978 three species of Liodidae and two species of Scaphidiidae were found at the westside 
of Brussels: Anisotoma humeralis (Fabricius, 1792), Agathidium nigripenne (Fabricius, 1792), A. 
laevigatum Erichson, 1845, Scaphidium quadrimaculatum Olivier, 1790 and Scaphisoma 
agaricinum Linnaeus, 1758. All these beetles are living in association with musts and 
mushrooms. 

Résumé. Liodidae et Scaphidiidae à la périphérie ouest de Bruxelles, Belgique (Coleoptera) 
Depuis 1978 trois espèces de Liodidae et deux espèces de Scaphidiidae furent observées dans la 
zone occidentale de Bruxelles: Anisotoma humeralis (Fabricius, 1792), Agathidium nigripenne 
(Fabricius, 1792), A. laevigatum Erichson, 1845, Scaphidium quadrimaculatum Olivier, 1790 et 
Scaphisoma agaricinum Linnaeus, 1758. Tous ces coléoptères vivent aux dépens des polypores, 
de divers champignons et de leur mycélium, et sous les écorces envahies par les moisissures. 
Key words: Belgium – faunistics – Liodidae – Scaphidiidae – Coleoptera. 
Troukens, W.: Ninoofsesteenweg 782/8, B-1070 Anderlecht. 
 
Bij het op orde zetten van mijn kevercollectie viel het mij op dat heel wat 

diertjes gevangen werden op schimmels en paddestoelen. Het gaat hier om 26 
soorten, behorende tot 15 families. Eén van deze families zijn de truffelkevers 
(Liodidae). Dit zijn lichtbruine tot lakzwarte kevertjes, 1 tot 7 mm groot, meestal 
sterk gewelfd en met knotsvormige sprieten. Ze zijn alle met paddestoelen 
geassocieerd. Sommige soorten, vooral van het geslacht Liodes, leven van 
ondergrondse zwamvlokken en zijn daarom moeilijk te vinden (Reclaire 1951: 
106). Harde & Severa (1982: 112) melden voor Midden-Europa 85 soorten. In 
België zijn meer dan 60 Liodidae bekend. Aan de westrand van Brussel noteerde 
ik sinds 1978 slechts de drie volgende soorten: 

 
1. Anisotoma humeralis (Fabricius, 1792) (fig. 1) 
De truffelkevers van het geslacht Anisotoma worden gekenmerkt door een 5-

ledige sprietknots waarvan het 2de lid sterk gereduceerd is. A. humeralis is één 
van de grotere soorten en meet 2,7 à 4 mm. Hij is overwegend zwart met 
roodbruine schoudervlekken. De dekschilden zijn fijn aanliggend behaard en 
vertonen paarsgewijs geordende puntrijen. Volgens von Peez (1971: 260) komt 
dit kevertje voor in Europa en Klein-Azië en is nergens zeldzaam. Men vindt 
hem vooral in boomzwammen, achter schimmelende schors en in oude stronken 
(Harde & Severa 1982: 112). 

Op 27.IV.1980 ontdekte ik op de Scheutboshoogte te Sint-Jans-Molenbeek 2 
exemplaren in een vermolmde wilgenstronk. Een ander exemplaar werd 
gevonden te Dilbeek op 18.IV.1981 in een schimmelende boomstomp. Daarna 
heb ik A. humeralis niet meer teruggezien. 
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Figuren 1–3. 1.– Anisotoma humeralis (Fabricius, 1792), 2.– Agathidium nigripenne (Fabricius, 
1792), 3.– Agathidium laevigatum Erichson, 1845. 

 
2. Agathidium nigripenne (Fabricius, 1792) (fig. 2) 
Dit kevertje is 2 à 3,5 mm lang. Kop en halsschild zijn bruinrood en de 

dekschilden glanzend zwart. In tegenstelling tot de vorige soort is de sprietknots 
3-ledig. Het enige exemplaar in mijn collectie komt uit Dilbeek. Ik ving het op 
18.IV.1981 in een vermolmde beukenstam. A. nigripenne is in Midden-Europa 
niet zeldzaam waar hij vooral leeft in beukenbossen (von Peez 1971: 265). 

 
3. Agathidium laevigatum Erichson, 1845 (fig. 3) 
Van dit truffelkevertje vond ik op 14.II.1981 te Sint-Jans-Molenbeek 3 

exemplaren onder schimmelende wilgenschors. Bij aanraking rolden de diertjes 
zich min of meer op tot een bolletje. Deze halfkogelige soort is 2,2 à 2,7 mm 
lang en is overwegend donkerbruin. Alleen de kop, de halsschildrand, de 
sprieten en de poten zijn bleker. Het brede halsschild valt op door de sterk 
afgeronde achterhoeken. A. laevigatum is één van de twee inlandse Agathidium-
soorten zonder naadstreep. Hij komt voor van Europa tot Siberië en is nergens 
zeldzaam (von Peez 1971: 265). 

 
Een andere keverfamilie, wiens leven nauw verbonden is met zwammen, zijn 

de schimmelkevers (Scaphidiidae). Het zijn beweeglijke, ovale diertjes met een 
gewelfd lichaam en afgeknotte dekschilden. Meestal steekt het abdomen er 
onderuit. Volgens Harde & Severa (1982: 118) zijn in Midden-Europa 11 
soorten inheems. Hiervan komen er 5 voor in België. Aan de westrand van 
Brussel ontdekte ik tot nu toe slechts de twee volgende soorten: 

 
4. Scaphidium quadrimaculatum Olivier, 1790 (Gevlekte schimmelkever) 

(fig. 4) 
De gevlekte schimmelkever kan men allicht verwarren met een 

lieveheersbeestje. Hij is 5 à 6 mm lang. Het diertje is glanzend zwart met op 
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ieder dekschild twee rode vlekken. De sprieten zijn 11-ledig. Hiervan zijn de 
laatste 5 knotsvormig verdikt. Het zijn vlugge insecten die spartelende 
bewegingen maken als men ze wil grijpen (Reclaire 1951: 102). 

Aan de Brusselse westrand is S. quadrimaculatum een gewone verschijning. 
Sinds 1978 vind ik hem elk jaar van april tot september, vooral onder de schors 
van schimmelende wilgenstronken, zowel te Anderlecht, Dilbeek als Sint-Jans-
Molenbeek. De kever zou ook te vinden zijn aan boomzwammen van het 
geslacht Polyporus (Lyneborg 1977: 83). S. quadrimaculatum komt voor in heel 
Europa, Noord-Afrika en Klein-Azië en is overal vrij gewoon (Freude 1971: 
345). 

 

 
Figuren 4–5. 4.– Scaphidium quadrimaculatum Olivier, 1790, 5.– Scaphisoma agaricinum (Linnaeus, 
1758). 

 
 
5. Scaphisoma agaricinum (Linnaeus, 1758) (fig. 5) 
Het geslacht Scaphosoma wordt in ons land vertegenwoordigd door 3 

soorten waarvan S. agaricinum de algemeenste is. Dit glanzend zwart 
schimmelkevertje meet slechts 1,5 à 1,9 mm. De recht afgeknotte dekschilden 
zijn aan het uiteinde bruin, evenals het uiteinde van het achterlijf. De 
halsschildbasis loopt met een boogje naar achter en bedekt met een middenlob 
het schildje (scutellum). Afbeelding nr. 9 in "Thieme's kevergids" (Harde & 
Severa 1982: 119) kan daarom geen S. agaricinum zijn. De soort is verder te 
herkennen aan de lange, diepe naadstreep die vooraan zwak naar buiten buigt. 
Verder zijn de eerste 6 sprietleden, de tasters en de poten bruingeel getint. 

Volgens Keer (1930: 362) is S. agaricinum te vinden op boomzwammen en 
achter schors van rottende boomstronken. Hij komt algemeen voor in Europa, 
Noord-Afrika en verder tot Zuid-Siberië (Freude 1971: 347). Het enige 
exemplaar in mijn collectie werd toevallig ontdekt onder een schimmelende 
boomschors te Dilbeek op 25.IV.1981. 
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Besluit 

Hoewel een aantal Liodidae en Scaphidiidae in de literatuur vermeld staan 
als vrij algemeen, is het niet simpel om ze te ontdekken. De overdreven 
boshygiëne is hier niet vreemd aan. Voor de rechtgeaarde keverliefhebber heb ik 
daarom maar één boodschap: blijf onvermoeid paddestoelen en schimmelend 
hout prospecteren want er blijft nog heel veel te ontdekken. 
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Spiegelkevers aan de westrand van Brussel 
(Coleoptera: Histeridae) 
 
Willy Troukens 
 

Abstract. Histeridae at the westside of the Brussels region (Coleoptera) 
Since 1978 twelve species of Histeridae were found at the westside of Brussels: Hololepta plana 
(Sulzer), Plegaderus dissectus Erichson, Abraeus granulum Erichson, Saprinus semistriatus 
(Scriba), Gnathoncus rotundatus (Kugelann), Paromalus flavicornis (Herbst), Hister unicolor 
Linnaeus, Margarinotus brunneus (Fabricius), M. purpurascens (Herbst), M. carbonarius 
(Hoffmann), Atholus duodecimstriatus (Schrank), and Elbisia minor (Rossi). 

Résumé. Histeridae à la périphérie ouest de Bruxelles (Coleoptera) 
Depuis 1978 douze espèces de Histeridae furent observées dans la zone occidentale de Bruxelles: 
Hololepta plana (Sulzer), Plegaderus dissectus Erichson, Abraeus granulum Erichson, Saprinus 
semistriatus (Scriba), Gnathoncus rotundatus (Kugelann), Paromalus flavicornis (Herbst), 
Hister unicolor Linnaeus, Margarinotus brunneus (Fabricius), M. purpurascens (Herbst), M. 
carbonarius (Hoffmann), Atholus duodecimstriatus (Schrank) et Elbisia minor (Rossi). 
Key words: Belgium – faunistics – Histeridae – Coleoptera. 
Troukens, W.: Ninoofsesteenweg782/8, B-1070 Anderlecht. 
 
Toen ik in 1999 onderzoek deed naar doodgravers en aaskevers (Silphidae) 

(Troukens 2001: 95–98), vond ik in de bodemvallen met dierlijk aas—als 
bijproduct—ook heel wat spiegelkevers (Histeridae). Ik had deze 
zwartglimmende insecten ook al geregeld waargenomen onder losse 
boomschors, op boomzwammen, onder kadavertjes of gewoon in de tuin onder 
plantaardig afval. Volgens Keer (1930: 362) worden de kevers aangelokt door de 
rottingsgeuren omdat ze daar ook volop hun voedsel vinden, met name 
vliegenmaden en larven van spektorren en schorskevers. Sommige spiegelkevers 
hebben zich sterk gespecialiseerd en verkiezen een totaal ander menu 
(Schilthuizen & Vallenduuk 1998: 27). Zo leeft een aantal kleinere soorten in 
nesten van vogels en zoogdieren waar ze jacht maken op mijten (Acarina). Nog 
andere vindt men in mierennesten: ze hebben het vooral gemunt op het 
mierenbroed. Ook larven van bladhaantjes (Chrysomelidae) vormen een 
begeerde prooi: Saprinus virescens (Paykull, 1798) maakt verwoed jacht op 
Phaedon- en Gastroidea-larven, terwijl Hister helluo Truqui, 1852 zich voedt 
met de larven van het elzenhaantje, Agelastica alni (Linnaeus, 1758) (Keer 
1930: 362). Herhaaldelijk heeft men waargenomen dat tal van spiegelkevers 
aangelokt worden door de rottingsgeur van bloeiende aronskelken (Arum sp.) 
(Du Chatenet 1986: 217–220). Het gaat hier vooral om Gnathoncus- en 
Saprinus-soorten. Men kan zich hierbij de vraag stellen of de kevers misleid 
worden door de geur of dat ze gewoon afkomen op de motmugjes (Psychodidae) 
die in de bloeischede aan het werk zijn als bestuivers. 

Histeridae zijn meestal zwarte, rondovale, lichtgewelfde kevers met een 
uitgesproken lakglans. Hun lengte varieert van 1 mm (Abraeus perpusillus 
(Marsham, 1802), = A. globosus (Hoffmann, 1803)) tot 15 mm (Pachylister 
inaequalis (Olivier, 1789)). De sprieten zijn vrij kort, geknied en 11-ledig 
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waarbij de laatste 3 een eindknots vormen. De meestal getande voorschenen zijn 
verbreed en wijzen op een gravende functie. De dekschilden zijn afgeknot en 
laten één of twee achterlijfssegmenten—het propygidium en het pygidium—
onbedekt. Omdat de dekschildstrepen nabij de naad kunnen ontbreken worden 
deze vanaf het schouder- of humeraalstreepje van buiten naar binnen geteld 
(Schilthuizen & Vallenduuk 1998: 31). 

Spiegelkevers houden niet van vliegen. Na een vlucht van enkele meter 
ploffen ze weer op de grond. Ook lopen gaat vrij traag. Om belagers om de tuin 
te leiden, trekken ze kop, sprieten en poten in en houden zich dood. Aldus lijken 
ze op een steentje en zijn ze moeilijk vast te pakken. 

In Europa leven 200 soorten Histeridae (Du Chatenet 1986: 217) waarvan er 
zowat 65 bekend zijn in België. Sinds 1978 werden aan de westrand van Brussel 
twaalf soorten waargenomen. In de nu volgende opsomming volgt een beknopte 
beschrijving van elke soort met enkele bijzonderheden over hun vondst en hun 
levenswijze. 

De laatste jaren is aan de nomenclatuur van de Histeridae nogal wat 
gesleuteld. In dit artikel heb ik gekozen voor de naamgeving van Lackner & 
Yélamos (2004) terwijl de namen van Witzgall (1971: 156–189) tussen haakjes 
worden vermeld. 

 
Figuren 1–3. 1.– Hololepta plana (Sulzer, 1776), 2.– Plegaderus dissectus Erichson, 1839, 3.– 
Abraeus granulum Erichson, 1839. 

 
1. Hololepta plana (Sulzer, 1776) (fig. 1) 
H. plana is een langwerpige kever van 8 à 9 mm. Zijn lichaam is haast zo 

dun als een vingernagel en dit onderscheidt hem van alle andere Histeridae. In 
Midden-Europa is H. plana nergens gewoon (Witzgall 1971: 178).  Meer naar 
het noorden toe, o.a. in Noord-Frankrijk, ontbreekt hij volledig (Du Chatenet 
1986: 224). In ons land was de kever tot 1970 vrijwel onbekend. De 
daaropvolgende jaren verscheen hij echter op verschillende plaatsen, vooral in 
Midden-België. In 1986 verzamelde Bosselaers (1986: 25–26) al gegevens van 
elf lokaliteiten. 
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Aan de westrand van Brussel vond ik mijn eerste exemplaar in mijn tuin te 
Anderlecht op 11.VI.1989. Het kwam uit een wilgenbosje gevlogen. In april en 
mei 1999 ontdekte ik in de Wolfsputten te Dilbeek 19 plana's onder schors van 
gevelde populieren. In dezelfde gemeente zat op 15.V.2000 ook nog een 
exemplaar op een stuk brandhout. Dat H. plana nu op verschillende plaatsen in 
het Brusselse aanwezig is, bewees A. De Turck op 15.V.1988 met een vangst in 
het Zoniënwoud. 

 
2. Plegaderus dissectus Erichson, 1839 (fig. 2) 
Deze zwartbruine, langovale spiegelkever is volledig bestippeld. Hij meet 

nauwelijks 1 à 1,5 mm. Zijn halsschild valt op door de dubbelgebogen zijrand en 
een dwarsgleuf die het middenveld verdeelt in twee kussenvormige helften. Ook 
de dekschilden zijn opvallend gewelfd en elk vanaf de basis voorzien van een 
diepe, halve rugstreep. 

P. dissectus is in Midden-Europa overal zeldzaam (Witzgall 1971: 161). In 
Nederland is hij alleen bekend uit Zuid-Limburg (Brakman 1966: 87). Ook in 
België is dit kevertje moeilijk te vinden. Op 25.IX.1986 was ik de gelukkige 
ontdekker van 3 exemplaren te Dilbeek. De kevertjes zaten in een schimmelige 
beukenstomp. Volgens Witzgall (1971: 161) moet men dit insect zoeken in 
molm en onder schors van loofbomen waar het jaagt op larven van schorskevers. 

 
3. Abraeus granulum Erichson, 1839 (fig. 3) 
Ook dit spiegelkevertje is nergens gewoon. Mijn enige vangst te Dilbeek 

dateert van 25.IX.1986. Ik vond dit kevertje, samen met Plegaderus dissectus, in 
een schimmelende beukenstomp. 

A. granulum is een bruin, eirond insect van 1 à 1,5 mm. Hij is één van de 
twee Abraeus-soorten met verbrede, afgeronde voorschenen. Zijn lichaam is 
sterk gewelfd. Zowel de kop, het halsschild als de dekschilden zijn fijn en dicht 
bestippeld. A. granulum leeft vooral in molm, onder schors van oude loofbomen 
en soms bij mieren (Witzgall 1971: 162). 

 
4. Saprinus semistriatus (Scriba, 1790) (Gestreepte spiegelkever) (fig. 4) 
S. semistriatus is een eironde spiegelkever van 3,5 à 6 mm. Zoals alle 

Saprinus-soorten bezit hij achteraan op de dekschilden een randstreep die bij de 
naad naar voren ombuigt en verder loopt als naadstreep. Bij de gestreepte 
spiegelkever lopen de 4 rugstrepen vanaf de voorrand tot ongeveer halverwege 
het dekschild. De ruimte tussen de 1ste en 2de rugstreep is meestal rimpelig 
bestippeld. Een brede strook naast de halsschildrand en de achterste helft van de 
dekschilden zijn eveneens grof en dicht bestippeld. 

Deze spiegelkever is in het hele Palaearctische gebied zeer algemeen (Keer 
1930: 373). Men vindt hem op kadavertjes en soms ook op mest, rottende 
planten, paddestoelen en aronskelken (Keer l.c.). In Dilbeek is S. semistriatus 
heel gewoon. Ik ving hem geregeld van april tot juli in bodemvallen met 
garnaalkoppen, alsook 1 ex. op 04.VI.1983 onder een dode merel en op 
04.VII.1999 17 ex. in een bodemval met een dode mol. 
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Figuren 4–6. 4.– Saprinus semistriatus (Scriba, 1790), 5.– Gnathoncus rotundatus (Kugelann, 1792), 
6.– Paromalus flavicornis (Herbst, 1792). 

 
5. Gnathoncus rotundatus (Kugelann, 1792) (G. nanus (Scriba, 1790)) 
(fig. 5) 
G. rotundatus behoort tot een geslacht van kleine kevertjes die vooral te 

vinden zijn in vogelnesten en kippenhokken (Witzgall 1971: 166). Dit 
spiegelkevertje heeft bruinrode sprieten en poten. Het meet slechts 1,8 à 3 mm. 
De bovenzijde is volledig bestippeld, het krachtigst op de halsschildzijden en de 
achterste dekschildhelft. De 4 rugstrepen reiken tot in het midden van elk 
dekschild. Aan de basis is ook nog een boogvormig restantje zichtbaar van een 
5de rugstreep. 

G. rotundatus komt verspreid voor in het Palaearctisch gebied (Keer 1930: 
378) maar ik heb hem in de vrije natuur nog niet kunnen vinden. Te Anderlecht 
noteerde ik 3 ex. op een gesloten terras met een kleine voorraad uien en 
aardappelen, nl. op 18.VII.1985, 11.VI.1988 en 05.VIII.1995. 

 
6. Paromalus flavicornis (Herbst, 1792) (fig. 6) 
Deze langovale spiegelkever is volledig bestippeld en meet 1,5 à 2,2 mm. 

Zijn sprieten en poten zijn roestrood. Brakman (1966: 88) gebruikt voor dit 
insect de genusnaam Micromalus. Te Dilbeek vond ik verschillende exemplaren 
van P. flavicornis onder losse schors van vermolmde of schimmelende 
beukenstompen: 1 ex. op 18.IV.1981, 1 ex. op 25.IV.1981 en 2 ex. op 
25.IX.1986. 

 
7. Hister unicolor (Linnaeus, 1758) (Gladde spiegelkever) (fig. 7) 
H. unicolor is een korteivormige spiegelkever van 7 à 10 mm. De 

rugbestippeling beperkt zich tot de 2 onbedekte achterlijfssegmenten. Het 
halsschild heeft 2 randstrepen waarvan de buitenste gereduceerd is tot de voorste 
helft. De dekschilden vertonen elk 3 volledige en 3 verkorte rugstrepen. Volgens 
Keer (1930: 366) is de gladde spiegelkever nergens zeldzaam en is hij vooral te 
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vinden in mest en rottend plantenmateriaal. Ikzelf vond verschillende 
exemplaren van april tot september in de tuin te Anderlecht en te Dilbeek op 
29.VI.1995 1 ex. in een bodemval met garnaalkoppen. 

 

Figuren 7–9. 7.– Hister unicolor (Linnaeus, 1758), 8.– Margarinotus brunneus (Fabricius, 1775), 9.– 
Margarinotus purpurascens (Herbst, 1792). 

 
8. Margarinotus brunneus (Fabricius, 1775) (= Hister cadaverinus 
Hoffmann, 1803) (fig. 8) 
Zoals bij de vorige soort zijn alleen de twee onbedekte achterlijfssegmenten 

bestippeld. De 2 randstrepen op het halsschild zijn ongeveer even lang. De 
dekschilden vertonen elk 4 volledige en 2 verkorte, gefragmenteerde rugstrepen. 
Naast het schildje is meestal ook nog een rudimentair streepje te zien. 

Deze spiegelkever is zeer algemeen in Europa en komt voor tot in Siberië en 
Japan (Schilthuizen & Vallenduuk 1998: 54). Ik ving hem geregeld van april tot 
juni in de tuin te Anderlecht en te Dilbeek in bodemvallen met garnaalkoppen; 
verder ook te Dilbeek 1 ex. op 15.V.1999 in een rottende boomstronk en op 
25.VI.1999 1 ex. onder een dode mol. 

 
9. Margarinotus purpurascens (Herbst, 1792) (= Paralister purpurascens 
Herbst, 1792) (fig.9) 
Deze spiegelkever is 4 à 5 mm lang en valt op door de rode vlek op elk 

dekschild die evenwel ook kan ontbreken (Witzgall 1971: 184). Het halsschild 
vertoont één enkele randstreep. Op elk dekschild zijn 4 volledige en 2 verkorte 
rugstrepen te zien. De bestippeling beperkt zich tot de twee achterlijfssegmenten. 

M. purpurascens komt voor in het hele Palaearctische gebied tot in Japan 
(Schilthuizen & Vallenduuk 1998: 58). Men vindt hem meestal in mest en onder 
rottend plantenmateriaal (Witzgall 1971: 184). Aan de Brusselse westrand 
noteerde ik slechts twee vangsten: nl. 1 ex. te Dilbeek op 17.IV.1989 en 1 ex. in 
de tuin te Anderlecht op 01.VI.1993. 
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Figuren 10–12. 10.– Margarinotus carbonarius (Hoffmann, 1803), 11.– Atholus duodecimstriatus 
(Schrank, 1781), 12.– Eblisia minor (Rossi, 1792). 

 
10. Margarinotus carbonarius (Hoffmann, 1803) (= Paralister carbonarius 
Hoffmann, 1803) (fig. 10) 
M. carbonarius is een breedovale spiegelkever van 3,5 à 5,5 mm. Hij komt 

algemeen voor in Europa en zijn areaal reikt oostwaarts tot in Siberië 
(Schilthuizen & Vallenduuk 1998: 57). De halsschildrandstreep en de 
bestippeling zijn zoals bij M. purpurascens (fig. 9). Elk dekschild vertoont 3 
volledige en 3 verkorte rugstrepen. 

Aan de Brusselse westrand nam ik de kever jaarlijks waar van april tot 
augustus. Te Dilbeek vond ik hem meestal in bodemvallen met garnaalkoppen 
maar ik zag hem ook op uitwerpselen en op een dode duif. Op 1, 15 en 
23.V.1999 ontdekte ik telkens enkele exemplaren op rottende boomzwammen. 
Volgens Keer (1930: 367) kan men hem bovendien aantreffen in mest, op 
duiventillen en in nesten van mollen en hamsters. 

 
11. Atholus duodecimstriatus (Schrank, 1781) (fig. 11) 
Het genus Atholus wordt gekenmerkt door het ontbreken van een 

subhumeraalstreep, d.w.z. de streep achter het schouder- of humeraalstreepje. A. 
duodecimstriatus is 4 à 5 mm lang en volledig zwart. De ander inlandse Atholus-
soort, A. bimaculatus (Linnaeus, 1758), heeft op elk dekschild een rode vlek. 

A. duodecimstriatus heeft slechts één halsschildstreep. De dekschilden 
vertonen elk 6 volledige rugstrepen; de 5de en de 6de streep neigen vooraan en 
achteraan naar elkaar toe. De bestippeling beperkt zich tot de twee onbedekte 
achterlijfssegmenten. 

Deze spiegelkever is in Midden-Europa nergens zeldzaam. Men kan hem 
vinden op uitwerpselen en mest (Witzgall 1971: 188). Te Dilbeek vond ik deze 
soort drie keer in grazige terreinen: 1 ex. op 18.IV.1985, 1 ex. op 15.V.1985 en 
1 ex. op 02.X.2001. 
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12. Eblisia minor (Rossi, 1792) (= Platysoma frontale (Paykull, 1798)) (fig. 
12) 

E. minor is een normaal gewelfde spiegelkever van 3 à 4 mm. Het halsschild 
is alleen wat bestippeld aan de voor- en zijkant. De dekschilden vertonen 3 
volledige en 3 verkorte rugstrepen en achteraan een smalle strook met stippels. 
Typisch voor E. minor zijn de 2 doorns op de zijrand van de achterschenen. 

Over zijn verspreiding spreken sommige auteurs elkaar tegen. Volgens J. 
Huizinga in Harde & Severa (1982: 106) is deze kever geen Nederlandse soort. 
Brakman (1966: 88) vermeldt hem achter wél voor Gelderland, Noord-Holland 
en Nederlands-Limburg. Ikzelf ving E. minor voor het eerst in de Dilbeekse 
Wolfsputten op 12.V.2005 onder schors van een gevelde knotwilg. In Midden-
Europa zou de kever niet zeldzaam zijn in oude bossen. Hij moet gezocht 
worden onder schors van dode loofbomen waar hij jacht maakt op vliegenmaden 
en schorskeverlarven (Witzgall 1971: 181). 

 
Ondanks hun monotone kleur vormen Histeridae een boeiende keverfamilie. 

Bovendien spelen zij een nuttige rol in de natuurhuishouding als predatoren van 
maden en larven. Heel wat soorten hebben een bepaalde biotoopvoorkeur. 
Tijdens een bemonstering in de duinen tussen De Haan en Blankenberge in 1988 
verzamelde ik 5 soorten. Hiervan noteerde ik er 4 die ik aan de Brusselse 
westrand nog nooit had waargenomen. 

Als besluit wil ik de mensen danken die me sinds jaren aanmoedigen om 
mijn bevindingen i.v.m. de lokale keverfauna op papier te zetten, met name 
Margriet De Ridder, ere-inspectrice biologie (Sint-Jans-Molenbeek), Aubin De 
Turck (Wenduine), Rokus Liefaart ('s-Gravendeel, Nederland), Lut Mertens 
(Anderlecht) en Bernard Misonne (Tervuren). Zij zijn daar al behoorlijk in 
geslaagd! 
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Schorsglanskevers, smalkevers en tonderkevers aan 
de westrand van Brussel (Coleoptera: Rhizophagidae, 
Cucujidae en Erotylidae) 

 
Willy Troukens 

 
Abstract. Rhizophagidae, Cucujidae and Erotylidae at the westside of Brussels, Belgium 

(Coleoptera) 
Since 1981 three species of Rhizophagidae, two species of Cucujidae, and three species of 
Erotylidae were found at the westside of Brussels: Rhizophagus perforatus Erichson, R. 
bipustulatus (Fabricius), R. dispar (Paykull), Silvanus unidentatus (Fabricius), Uleiota planata 
(Linnaeus), Tritoma bipustulatus Fabricius, Triplax russica (Linnaeus), and Dacne bipustulata 
(Thunberg). Rhizophagidae and Cucujidae are carnivorous beetles, living under loose tree-bark. 
Erotylidae are generally must- and mushroom-eaters. 

Résumé. Rhizophagidae, Cucujidae et Erotylidae à la périphérie ouest de Bruxelles, 
Belgique (Coleoptera) 
Depuis 1981 trois espèces de Rhizophagidae, deux espèces de Cucujidae et trois espèces 
d'Erotylidae furent observées dans la zone occidentale de Bruxelles: Rhizophagus perforatus 
Erichson, R. bipustulatus (Fabricius), R. dispar (Paykull), Silvanus unidentatus (Fabricius), 
Uleiota planata (Linnaeus), Tritoma bipustulatus Fabricius, Triplax russica (Linnaeus) et Dacne 
bipustulata (Thunberg). Les Rhizophagidae et les Cucujidae sont des coléoptères carnivores qui 
vivent sous les écorces; les Erotylidae se trouvent pour la plupart dans les champignons 
lignicoles où se développent leurs larves. 
Key words: Belgium – faunistics – Rhizophagidae – Cucujidae – Erotylidae – Coleoptera. 
Troukens, W.: Ninoofsesteenweg 782/8, B-1070 Anderlecht. 
 
Tijdens prospectietochten in de Dilbeekse Wolfsputten (België, Vlaams-

Brabant) werd mijn aandacht geregeld getrokken door stervende bomen en dood 
hout. Het omdraaien van een stuk schimmelige schors leverde altijd wel enkele 
kevertjes op. Na verloop van tijd kon ik ze onderverdelen in twee groepen: 
enerzijds fytofage soorten die zich voeden met hout, schimmels of 
boomzwammen en anderzijds hun carnivore belagers. 

Rhizophagidae 
Tot deze laatste behoren de schorsglanskevers (Rhizophagidae). Dit zijn 

kleine, langgerekte kevertjes van 2,5 à 5,5 mm lengte. Zowel de larven als de 
imago's leven van schorskevers achter losse boomschors, op geveld hout, onder 
planken en in takkenbossen (Keer 1930: 500). De dekschilden zijn afgeknot en 
voorzien van regelmatige puntrijen. Kenmerkend voor schorsglanskevers zijn de 
11-ledige knotssprieten en bij de wijfjes de 5 tarsleden. De mannetjes zijn te 
herkennen aan de 4 tarsleden van de achterpoten (Aubert 1971: 94). 

Vogt (1967: 80–83) vermeldt voor Midden-Europa 14 soorten. In België zijn 
meer dan 10 Rhizophagidae bekend. Aan de westrand van Brussel ontdekte ik 
sinds 1981 de 3 volgende soorten: 
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Figuren 1–3. 1.– Rhizophagus perforatus Erichson, 1845, 2.– Rhizophagus bipustulatus (Fabricius, 
1792), 3.– Rhizophagus dispar (Paykull, 1800). 

 
1. Rhizophagus perforatus Erichson, 1845 (fig. 1) 
R. perforatus is een eenkleurig, roodbruin schorsglanskevertje van 2,5 à 

3,5 mm. De kop en het halsschild zijn duidelijk bestippeld. De dekschilden 
vertonen elk 8 zwakke puntrijen. Dit insect zou niet zeldzaam zijn achter 
beukenschors en in mollennesten (Keer 1930: 501). In mijn collectie bevindt 
zich slechts één exemplaar, gevonden te Dilbeek op 17.III.1981 onder 
iepenschors. 

 
2. Rhizophagus bipustulatus (Fabricius, 1792) (fig. 2) 
Na de grote iepensterfte van 1980 was R. bipustulatus overal te vinden onder 

iepenschors in de gangen van de iepenspintkever (Scolytus scolytus (Fabricius, 
1775)). Ik ving verscheidene exemplaren te Dilbeek op 30.I.1981 en 06.II.1981. 
Dit bruinzwarte kevertje meet 2,3 à 3,5 mm. De bestippeling en de puntrijen zijn 
krachtiger dan bij R. perforatus. Andere kenmerken zijn de roodbruine sprieten 
en poten, evenals de twee roestrode vlekken achteraan op de dekschilden. 

R. bipustulatus zou vooral in april te vinden zijn onder schors van beuk, eik 
en in vermolmd hout, en ook achter de schors van naaldhout in de gangen van 
schorskevers (Keer 1930: 503). 

 
3. Rhizophagus dispar (Paykull, 1800) (fig. 3) 
Deze slanke, bruine schorsglanskever is 3 à 4 mm lang. De bestippeling is 

zoals bij R. bipustulatus. Bij uitgekleurde exemplaren vertonen de dekschilden 
een brede, donkere band. 

R. dispar is in Midden-Europa niet zeldzaam (Vogt 1967: 83) maar in 
Nederland is hij alleen bekend van het zuiden (Brakman 1966: 114). De kever is 
vooral in mei te vinden achter schors van naald- en loofhout (Keer 1930: 502). 
Te Dilbeek ontdekte ik op 21.III.2005 voor het eerst 2 ex. achter berkenschors in 
het natuurgebied Wolfsputten, samen met 9 ex. van Cerylon ferrugineum 
Stephens, 1830 (Colydiidae). 
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Cucujidae 
Smalkevers (Cucujidae) leven meestal onder boomschors waar zij jacht 

maken op andere insecten. Sommige vindt men op grassen, onder rottend 
plantenafval, in mollennesten en zelfs in graanpakhuizen (Keer 1930: 505). 

Smalkevers zijn over het algemeen langgerekte, afgeplatte kevers. De 11-
ledige sprieten kunnen snoer- of knotsvormig zijn. De dekschilden bedekken 
meestal het achterlijf helemaal. Zoals bij de Rhizophagidae zijn alle tarsen van 
de wijfjes 5-ledig. Bij de mannetjes zijn de achtertarsen 4-ledig. 

In Midden-Europa zijn een 50-tal soorten bekend (Harde & Severa 1982: 
176). In België zijn er dat wellicht evenveel maar dat komt door de import van 
de vele exoten als gevolg van het internationaal goederenverkeer (Aubert 1971: 
96). Aan de Brusselse westrand noteerde ik sinds 1981 de 2 volgende soorten: 

 
1. Silvanus unidentatus (Olivier, 1790) (fig. 4) 
Dit smalkevertje is eenkleurig bruin en zeer fijn behaard. Het meet 

nauwelijks 2,4 à 2,8 mm. Kop en halsschild zijn fijn en dicht bestippeld. Het 
halsschild is typisch door de puntige voorhoeken en de afgeronde achterhoeken. 
De dekschilden vertonen elk 9 duidelijke puntrijen. 

S. unidentatus is in Midden-Europa zeer algemeen (Vogt 1967: 91). Hij zou 
vooral te vinden zijn in juni en juli achter schors van eik en populier (Keer 1930: 
509). Mijn enige vangst te Dilbeek dateert van 09.V.1999. Ik vond het kevertje 
onder schors van een gevelde populier. 

 
2. Uleiota planata (Linnaeus, 1761) (fig. 5) 
Van april tot juni kan men U. planata aantreffen onder losse schors van 

beuken, eiken en dennen (Keer 1930: 511). Deze smalkever van 4,5 à 5,5 mm 
valt vooral op door de zeer lange sprieten met het schaftvormige eerste sprietlid. 
Hij is dofzwart of bruin van kleur. De sprieten en poten, evenals de zijrand van 
de dekschilden zijn geelbruin. Kop en halsschild zijn dicht en korrelig 
bestippeld. Bovendien is het halsschild opzij sterk getand. De dekschilden 
vertonen 5 krachtige puntrijen en 5 kettingribben die bezet zijn met naar achter 
gebogen haartjes. De zijrand is in de voorste helft voorzien van een rij kleine, 
behaarde tandjes. 

Volgens Vogt (1967: 83) is U. planata in Midden-Europa nergens gewoon. 
Te Dilbeek ontdekte ik op 25.IV.1981 2 ex. onder schors van een perenboom en 
op 30.VI.1981 1 ex. onder schors van een beukenstronk. 

Erotylidae 
In tegenstelling tot de vorige soorten behoren de tonderkevers (Erotylidae) 

tot een familie wiens leven zich meestal afspeelt in boomzwammen. Het zijn 
kleine, ovale, glanzende insecten met 11-ledige knotssprieten. De dekschilden 
vertonen regelmatige puntrijen en bedekken het achterlijf volledig. Tonderkevers 
hebben 5-ledige tarsen maar het 4de is meestal zeer klein en verborgen in het 3de 
lid en daardoor moeilijk zichtbaar (Aubert 1971: 99). 
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Figuren 4–5. 4.– Silvanus unidentatus (Olivier, 1790), 5.– Uleiota planata (Linnaeus, 1761). 

 
Deze familie leeft vooral verspreid in de tropen (Vogt 1967: 104). In 

Midden-Europa zijn 20 soorten bekend waarvan ongeveer de helft in België. 
Aan de westrand van Brussel registreerde ik sinds 1984 de 3 volgende soorten: 

 
1. Tritoma bipustulatus Fabricius, 1775 (Grote tonderkever) (fig. 6) 
De grote tonderkever is sterk gewelfd en lakzwart. Hij meet 3,5 à 4 mm. 

Sprieten, tasters en poten zijn bruinrood. De dekschilden vertonen elk 8 
puntrijen waarvan de 3 buitenste vooraan verkort zijn. De tussenruimten zijn 
zeer fijn en spaarzaam bestippeld. Opvallend is de wijnrode schoudervlek die 
soms kan ontbreken (Keer 1930: 532). 

De kever is vooral van april tot augustus aan te treffen in paddestoelen, 
beuken- en berkenzwammen, achter eikenschors en in vermolmd hout waar ook 
het imago overwintert (Keer 1930: 532). Volgens Volgt (1967: 105) is T. 
bipustulatus in Midden-Europa het hele jaar overal gewoon. Op 04.V.2003 
ontdekte ik voor het eerst 2 ex. tussen elfenbankjes op geveld hout in de 
Dilbeekse Wolfsputten. In datzelfde gebied onderzocht ik op 03.IV.2005 de 
boomzwammen van enkele knotwilgen. Hierin vond ik 22 grote tonderkevers, 
samen met 4 ex. van Cis hispidus (Paykull, 1798) (Cisidae). 

 
2. Triplax russica (Linnaeus, 1758) (Glanzende tonderkever) (fig. 7) 
De glanzende tonderkever kan men in juni en juli op boomzwammen van 

beuken, zeldzamer achter schors van berken en wilgen, aantreffen (Keer 1930: 
533). Het is een langovaal kevertje van 4,5 à 6,5 mm. De zwarte dekschilden 
vertonen elk 8 zwakke puntrijen met fijne stippen in de tussenruimten. Sprieten, 
kop, halsschild en poten zijn bruingeel. De kop en het halsschild zijn regelmatig 
bestippeld. 
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Keer (1930: 533) beschouwt T. russica als zeldzaam terwijl Vogt (1967: 
106) hem vermeldt als overal gewoon in Europa. Scheerpelz & Höfler (1948), 
die in 1946 in de bosgebieden van Neder-Oostenrijk (o.a. het Wienerwald) een 
studie maakten van kevers op paddestoelen, verzamelden tijdens 35 excursies 
4041 exemplaren, behorende tot 22 families en 176 soorten. Maar in hun 
publicatie wordt T. russica niet eens vermeld. In Nederland is deze kever bekend 
uit 4 provincies (Brakman 1966: 117). Aan de westrand van Brussel deed ik de 2 
volgende vangsten: te Anderlecht op 19.IX.1995 1 ex. op een huisgevel en te 
Dilbeek op 25.VI.1999 1 ex. in het natuurgebied Wolfsputten. 

 

 
Figuren 6–8. 6.– Tritoma bipustulatus Fabricius, 1775, 7.– Triplax russica (Linnaeus, 1758), 8.– 
Dacne bipustulata (Thunberg, 1781). 

 
3. Dacne bipustulata (Thunberg, 1781) (Tweepunt-tonderkever) (fig. 8) 
Deze tonderkever is langwerpig ovaal zoals T. russica maar hij meet slechts 

2,5 à 3,3 mm. De zwarte dekschilden vallen elk op door de kleine, rode 
schoudervlek en de 17 krachtige puntrijen. Kop en halsschild zijn rood en 
duidelijk bestippeld. Het halsschild vertoont aan de basis een smalle, zwarte 
rand. Sprieten en poten zijn rood. De imago's en larven zijn in mei soms talrijk te 
vinden in boleten, op boomzwammen van beuken, wilgen, notelaars, kerselaars 
en achter schimmelende iepenschors (Keer 1930: 534). 

D. bipustulata is een algemene tonderkever (Vogt 1967: 107). In Nederland 
is hij bekend uit 8 provincies (Brakman 196: 117). Scheerpelz & Höfler (1948: 
145) verzamelden in 1946 tijdens hun excursies in Neder-Oostenrijk 112 
exemplaren. In het Brusselse is dit kevertje beslist niet gewoon. Mijn enige 
vangst dateert van 22.IV.1984. In vond dit kevertje te Anderlecht naast een bosje 
wilgen in een wespenval met bier. 

Tot besluit 
Zowel in oude als recente keverboeken zijn de auteurs uiterst karig wat 

betreft namen van paddestoelen. Een kevervondst wordt meestal gepreciseerd in 
bewoordingen als "in paddestoelen", "in boomzwammen" of "in stuifzwammen". 
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Over welke paddestoel het gaat, blijven wij in het ongewisse. Hier ligt misschien 
nog een interessant studieterrein open voor jonge, gemotiveerde entomologen. 

Tot slot een woordje van dank aan de heer K. Desender (KBIN, Brussel) en 
zijn assistenten van het Departmenet Entomologie voor hun gewaardeerde hulp 
bij het raadplegen van een aantal informatiebronnen. 
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Myceliumkevers, knotssprietkevers en 
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(Coleoptera: Mycetophagidae, Colydiidae & 
Endomychidae) 
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Abstract. Mycetophagidae, Colydiidae and Endomychidae at the westside of Brussels, 
Belgium (Coleoptera) 
Since 1979 one species of Mycetophagidae, three species of Colydiidae and two species of 
Endomychidae were found at the westside of Brussels: Typhaea stercorea (Linnaeus, 1758), 
Aulonium trisulcum (Geoffroy, 1785), Cerylon histeroides (Fabricius, 1792), Cerylon 
ferrugineum Stephens, 1830, Sphaerosoma pilosum (Panzer, 1793), and Endomychus coccineus 
(Linnaeus, 1758). All these beetles are living mostly under musty bark. 

Résumé. Mycetophagidae, Colydiidae et Endomychidae à la périphérie ouest de Bruxelles, 
Belgique (Coleoptera) 
Depuis 1979 une espèce de Mycetophagidae, trois espèces de Colydiidae et deux espèces 
d'Endomychidae furent observées dans la zone occidentale de Bruxelles: Typhaea stercorea 
(Linnaeus, 1758), Aulonium trisulcum (Geoffroy, 1785), Cerylon histeroides (Fabricius, 1792), 
Cerylon ferrugineum Stephens, 1830, Sphaerosoma pilosum (Panzer, 1793) et Endomychus 
coccineus (Linnaeus, 1758). En général, tous ces coléoptères vivent sous les écorces envahies par 
les moisissures. 
Key words: Belgium – faunistics – Mycetophagidae – Colydiidae – Endomychidae – 
Coleoptera. 
Troukens, W.: Ninoofsesteenweg 782/8, B-1070 Anderlecht. 

Mycetophagidae 
Voor de echte keverliefhebbers vormt de verborgen wereld onder losse, 

schimmelige boomschors een dankbaar prospectieterrein. Heelwat fytofage en 
carnivore keversoorten houden er zich schuil en brengen er het grootste deel van 
hun leven door. 

Een typische familie van dit biotoop zijn de myceliumkevers 
(Mycetophagidae). Dit zijn kleine, lang-ovale insecten met een fijne beharing. 
De sprieten zijn 11-ledig en aan de spits verdikt met een 2- tot 5-ledige knots. 
Bij de wijfjes zijn alle tarsen 4-ledig; bij de mannetjes zijn de voortarsen 3-ledig 
(Keer 1930: 548). 

De Mycetophagidae worden in Midden-Europa vertegenwoordigd door 14 
soorten (Harde & Severa 1982: 182). Aan de westrand van Brussel trof ik tot nu 
toe alleen de volgende soort aan: 

 
1. Typhaea stercorea (Linnaeus, 1758) (fig. 1) 
Deze myceliumkever is de enige inlandse soort uit het geslacht Typhaea. Hij 

is eenkleurig geel tot roestrood. Zijn lengte varieert van 2,5 tot 3 mm. De 
sprieten eindigen op een 3-ledige knots. Dit kevertje is licht gewelfd en wordt 
gekenmerkt door de fijne bestippeling en de aanliggende beharing. De 
dekschilden vertonen zwakke puntstrepen en rijen met wat langere, opstaande 
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haartjes. T. stercorea is een kosmopoliet maar in de natuur vrij zeldzaam. Hij 
wordt vooral gevonden op schimmelende plantenresten in schuren, stallen en 
kelders (Harde & Severa 1982: 182). Ik ving dit kevertje twee keer met een 
lichtval: te Dilbeek op 30.VIII.1983 en te Anderlecht op 09.VIII.1997. 

 

 
Figuren 1–3. 1.– Typhaea stercorea (Linnaeus, 1758); 2.– Aulonium trisulcum (Geoffroy, 1785); 3.– 
Cerlyon histeroides (Fabricius, 1792). 

Colydiidae 
Bij het wegnemen van losse schors ontdekt men gewoonlijk wel enkele 

knotssprietkevers (Colydiidae). Dit zijn meestal kleine, langwerpige insecten 
met 11-ledige sprieten voorzien van een 2- tot 3-ledige eindknots. Bij de 
hieronder besproken soorten zijn de tarsen 4-ledig. De kevers leven in de 
boorgangen van schorskevers en zijn ook wel aan te treffen tussen korstmossen, 
onder bladeren, in stro, compost en boomzwammen (Evers 1942: 190–191). 

Volgens Harde & Severa (1982: 182) zijn in Midden-Europa 39 Colydiidae 
bekend. Aan de westrand van Brussel noteerde ik de 3 volgende soorten: 

 
1. Aulonium trisulcum (Geoffroy, 1785) (fig. 2) 
Deze slanke, bruinrode knotssprietkever van 4,5 à 7 mm valt onmiddellijk op 

door de 4 stevige lengtestrepen op het halsschild. Kop, halsschild en dekschilden 
zijn fijn bestippeld. De dekschilden vertonen bovendien fijne, regelmatige 
stippelrijen. 

A. trisulcum leeft achter iepenschors in de gangen van de grote en de kleine 
iepenspintkever, Scolytus scolytus (Fabricius, 1775) en Scolytus multistriatus 
(Marsham, 1802) (Keer 1930: 559). 

Vogt (1967: 210) beweert dat A. trisulcum in Europa overal zeldzaam is. In 
Frankrijk zou de kever evenwel overal voorkomen (Aubert 1971: 92). In 
Nederland zijn alleen vondsten bekend uit Limburg en Zeeland (Brakman 1966: 
125). In Belgische keverlijsten wordt A. trisulcum zelden vermeld (fig. 2a). Na 
Wereldoorlog I kwam dit insect nochtans algemeen voor in de Brusselse 
iepenlanen (Everts 1922: 239); dit was blijkbaar een gevolg van de 
verwoestende iepenziekte van 1918. 
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Figuur 2a. Verspreiding van Aulonium trisulcum (Geoffroy, 1785) in België. 

 
In 1979 woedde de iepenziekte opnieuw in alle heftigheid. In het voorjaar 

van 1981 onderzocht ik tientallen dode iepen met vraatgangen van S. scolytus 
maar van A. trisculum vond ik toen geen enkel spoor. Uiteindelijk ving ik te 
Dilbeek op 18.VII.1983 2 ex. op menglicht en op 09.VIII.1997 opnieuw 1 ex. op 
dezelfde plek in mijn kleine Heath-val. Aan de westrand van Brussel is de kever 
beslist een zeldzaamheid. 

 
2. Cerylon histeroides (Fabricius, 1792) (Platte houtknotskever) (fig. 3) 
De platte houtknotskever is 1,8 à 2,3 mm lang. Hij is langwerpig, 

zwakgewelfd en glanzend zwart. Niet uitgekleurde exemplaren zijn geheel 
roestrood. De sprieten eindigen op een 2-ledige knots. Sprieten, poten en tasters 
zijn in de regel bruingeel. Het halsschild is bestippeld en vertoont twee zwakke 
basaalindrukken. De dekschilden vallen op door krachtige puntstrepen die naar 
achter toe wat afzwakken. 

C. histeroides staat bekend als een verdelger van allerhande schorskevers. In 
Europa is hij overal algemeen (Vogt 1967: 214). Men vindt hem vooral onder 
losse schors van beuken en eiken; ook wel in molm, in mest en in nesten van de 
rode bosmier, Formica rufa L. (Reclair 1951: 291–292). In verzwakte dennen 
jaagt hij op larven van de dennenscheerder, Blastophagus piniperda (Linnaeus, 
1758) (Keer 1930: 569). 

In mijn collectie bevinden zich 3 ex. van C. histeroides. De eerste vond ik op 
14.II.1981 te Sint-Jans-Molenbeek onder losse wilgenschors; de twee andere te 
Dilbeek op 25.IV.1981, eveneens onder schors. 

 
3. Cerylon ferrugineum Stephens, 1830 (fig. 4) 
C. ferrugineum is slanker dan C. histeroides en meet 1,4 à 2 mm. Zijn kleur 

is steeds geheel roestrood. Het halsschild is bestippeld; het vertoont in het 
midden twee wazige vlekjes en achteraan twee zwakke basaalindrukken. 
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Dit kevertje is niet zeldzaam. Het houdt zich vooral schuil onder losse schors 
van beuken en berken (Keer 1930: 570); ook wel onder schors van naaldbomen 
(Vogt 1967: 215). Marc Lodewyckx verzamelde in het Zoniënwoud, nabij het 
Rood Klooster te Oudergem, op 16.VI.2004 3 ex. onder schors van een oude, 
dode eik. Te Anderlecht ontdekte ik op 08.II.1981 2 ex. onder schors van 
lijsterbes en op 18.VI.1984 1 ex. op een vlierstruik. In de Wolfsputten te Dilbeek 
telde ik op 21.III.2005 9 ex. onder berkenschors, samen met 2 ex. Rhizophagus 
dispar (Paykull, 1800) (Rhizophagidae). 

Endomychidae 
Een andere boeiende keverfamilie is die van de schimmelvreters 

(Endomychidae). Deze kevertjes worden gekenmerkt door hun ovale of 
halfkogelige vorm en vertonen soms felle kleuren. De sprieten zijn gewoonlijk 
11-ledig met een 3-ledige knots of geleidelijk verdikt naar het uiteinde toe. De 
tarsen zijn 4-ledig; uitzonderlijk ook 3-ledig (Keer 1930: 571). 

 

 
Figuren 4–6. 4.– Cerylon ferrugineum Stephens, 1830; 5.– Sphaerosoma pilosum (Panzer, 1793); 6.– 
Endomychus coccineus (Linnaeus, 1758). 

  
Zowel de imago's als de larven leven in paddestoelen, boomzwammen of 

achter schors tussen mycelium (Aubert 1971: 104). De twee inlandse 
Lycoperdina-soorten vindt men uitsluitend in stuifzwammen (Vogt 1967: 226). 

Endomychidae zijn vooral te vinden in tropische bosgebieden. Wereldwijd 
zijn 600 soorten bekend (Lyneborg 1977: 124), 30 soorten in Europa (Bilý 1990: 
152) en een tiental in België (Brakman 1966: 126). Aan de westrand van Brussel 
stelde ik sinds 1979 de aanwezigheid vast van de volgende twee soorten: 

 
1. Sphaerosoma pilosum (Panzer, 1793) (fig. 5) 
Dit zwarte kevertje is halfkogelig en licht ovaal van vorm. Het is slechts 1,4 

à 1,6 mm lang. Sprieten, tasters, poten en dijen zijn bruinachtig. De sprieten 
eindigen op een 3-ledige knots. Kop, halsschild en dekschilden vertonen een 
schuine beharing en zijn duidelijk bestippeld. 
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S. pilosum leeft onder afgevallen bladeren, mos of schimmelig sprokkelhout 
(Harde & Severa 1982: 182). In Nederland werd hij met het sleepnet verzameld 
op dopheide en gezeefd uit nesten van de zwarte houtmier, Lasius fuliginosus 
Latr. (Keer 1930: 572). 

Hoewel het onze algemeenste Sphaerosoma-soort is, wordt dit kevertje 
weinig opgemerkt. Aan de Brusselse westrand heb ik S. pilosoma maar één keer 
gevonden, nl. 1 ex. te Dilbeek op een viooltje op 17.IV.1985. 

 
2. Endomychus coccineus (Linnaeus, 1758) (Viervlekkige schimmelvreter) 

(fig. 6) 
Deze opvallende schimmelvreter is langwerpig ovaal en tamelijk gewelfd. 

Hij is 4 à 6 mm en men kan hem allicht verwarren met een lieveheersbeestje. Het 
halsschild is glimmend rood met een brede, zwarte middenband. De dekschilden 
zijn eveneens rood, elk met 2 zwarte vlekken. Opvallend zijn de vrij lange, 
dunne sprieten die naar het uiteinde toe iets dikker worden, zonder een knots te 
vormen. De poten zijn zwart of pekbruin. 

E. coccineus komt voor in heel Europa (Lyneborg 1977: 124). Hij is vooral 
te vinden onder schimmelende schors van dode beuken, berken en wilgen; 
dikwijls vele exemplaren op één plaats (Keer 1930: 577–578). In Nederland en 
in Laag-België is dit insect zeer zeldzaam. In de bosgebieden van Henegouwen, 
Midden-Brabant en in het Luikse is het echter een gewone verschijning (fig. 6a). 

Sinds 1979 noteerde ik dit kevertje haast jaarlijks in verschillende bosjes te 
Anderlecht en te Dilbeek. Ik vond hem van februari tot einde juli onder schors 
van wilgen, populieren en in vermolmde stronken. Remi Guinez signaleerde me 
ook enkele vangsten te Vorst-Brussel op 22.V.1992 en 10.V.1993. Tijdens 
zwoele, zomerse dagen kiezen de kevertjes het luchtruim. Men kan ze dan 
vinden op enige afstand van hun biotoop. Zo vond ik te Dilbeek op 05.VI.1980 1 
ex. op een ruit van een schoolgebouw en op 29.VII.2005 2 ex. in mijn kleine 
Heath-val, eveneens te Dilbeek. 

 

 
Figuur 6a. Verspreiding van Endomychus coccineus (Linnaeus, 1758) in België. 
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Schijnsnuitkevers, vuurkevers, snoerhalskevers en 
waaierkevers aan de westrand van Brussel 
(Coleoptera: Pythidae, Pyrochroidae, Anthicidae & 
Rhipiphoridae) 
 
Willy Troukens 
 

Abstract. Pythidae, Pyrochroidae, Anthicidae, and Rhipiphoridae at the westside of 
Brussels, Belgium (Coleoptera) 
Since 1980 three species of Pythidae, one species of Pyrochroidae, one species of Anthicidae, 
and one species of Rhipiphoridae were found at the westside of Brussels: Rabdocerus gabrieli 
(Gerhardt), Salpingus planirostris (Fabricius), Vincenzellus ruficollis (Panzer), Pyrochroa 
coccinea (Linnaeus), Omonadus floralis (Linnaeus), and Metoecus paradoxus (Linnaeus). 

Résumé. Pythidae, Pyrochroidae, Anthicidae et Rhipiphoridae à la périphérie ouest de 
Bruxelles, Belgique (Coleoptera) 
Depuis 1980 trois espèces de Pythidae, une espèce de Pyrochroidae, une espèce d’Anthicidae et 
une espèce de Rhipiphoridae furent observées dans la zone occidentale de Bruxelles: Rabdocerus 
gabrieli (Gerhardt), Salpingus planirostris (Fabricius), Vincenzellus ruficollis (Panzer), 
Pyrochroa coccinea (Linnaeus), Omonadus floralis (Linnaeus) et Metoecus paradoxus 
(Linnaeus). 
Key words: Belgium – faunistics – Pythidae – Pyrochroidae – Anthicidae – Rhipiphoridae – 
Coleoptera. 
Troukens, W.: Ninoofsesteenweg 782/8, 1070 Anderlecht. 
 
Het aantal keversoorten, die voor hun levenscyclus gebonden zijn aan 

houtgewassen, is verbazingwekkend groot. Het betreft insecten die leven van 
bladeren, bloesems, vruchten, boomwortels, spint- en kernhout, boomzwammen 
of van houtschimmels. Op hun beurt dienen zij als voedsel voor een brede schare 
van roofkevers. Tot deze laatste groep behoort o.a. de familie van de 
schijnsnuitkevers (Pythidae). 

Schijnsnuitkevers, door Reclaire (1951: 292) glansschorskevers genoemd, 
zijn slankovale kevertjes waarvan de kop min of meer snuitvormig verlengd kan 
zijn. De snoervormige sprieten zijn 11-ledig met dikker wordende eindleden. De 
tarsen van de achterpoten zijn 4-ledig; de andere 5-ledig (Aubert 1971: 25). 
Zowel de imago’s als de larven kan men aantreffen onder schors van loof- en 
naaldbomen. Het zijn felle rovertjes die jacht maken op schorskevers en andere 
houtbewonende insecten (Harde & Severa 1982: 202). 

De Pythidae worden in Midden-Europa vertegenwoordigd door 18 soorten 
(Harde & Severa 1982: 202) waarvan er een tiental ook in België voorkomen. 
Aan de Brusselse westrand noteerde ik de 3 volgende soorten: 

 
1. Rabdocerus gabrieli (Gerhardt, 1901) (fig. 1) 
R. gabrieli is een glanzende, koffiebruine schijnsnuitkever van 3 à 4 mm 

lengte. Kenmerkend zijn de bruine sprieten met de 6 verdikte eindleden. Kop, 
halsschild en dekschilden zijn grof bestippeld. De dekschilden vertonen 
bovendien stevige puntrijen. De dijen zijn zwart en de schenen en tarsen 
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bruingeel. R. gabrieli gelijkt sterk op de al even zeldzame Rabdocerus 
foveolatus (Ljungh, 1823) die te herkennen is aan de 5 verdikte eindleden van de 
sprieten en de fijnere puntrijen op de dekschilden. 

Volgens Keer (1930: 783) moet men R. gabrieli zoeken onder 
esdoornschors, in droge takken van beuken en sparren en op houten schuttingen. 
In Noord- en Midden-Europa is dit insect overal een lokale en zeldzame 
verschijning (Kaszab 1969: 96). In België vond N. Leleup voor het eerst een R. 
gabrieli te Hockay (prov. Luik) op 24.I.1948. Een tweede exemplaar werd 
ontdekt te Sint-Jans-Molenbeek (prov. Vlaams-Brabant) op 13.XI.1984. Dit 
kevertje zat op een lage tuinmuur, op enkele meter van laurierkers, 
boerenjasmijn en esdoorn (Troukens 1985: 129–131). 

 

 
Fig. 1–3. 1.– Rhabdocerus gabrieli (Gerhardt), 2.– Salpingus planirostris (Fabricius), 3.– 
Vincenzellus ruficollis (Panzer). 

 
2. Salpingus (= Rhinosimus) planirostris (Fabricius, 1787) (fig. 2) 
Deze glanzende, zwartbruine schijnsnuitkever is 3 à 3,5 mm lang. Zijn 

geelbruine sprieten bezitten 4 dikkere, donkere eindleden. De brede snuit is 
roestrood. Kop en halsschild zijn fors bestippeld. De dekschilden vertonen 
krachtige puntrijen. 

S. planirostris komt algemeen voor in heel Europa. Hij leeft onder schors van 
eiken, beuken en ander loofhout waar hij jaagt op schorskevers. Hij werd ook al 
aangetroffen in mollennesten en in nesten van de zwarte bosmier, Lasius 
fuliginosus Latreille (Keer 1930: 784). 

Aan de westrand van Brussel is S. planirostris niet zeldzaam. Ik noteerde 
verschillende vangsten: te Anderlecht op 20.VI.1981 3 stuks op een droge 
wilgentak en op 20.VII.1999 1 ex. in mijn kleine Heath-val; te Dilbeek op 
30.I.1981 1 ex. onder iepenschors en op 29.VII.2004 1 ex. geklopt uit dode 
takken van een zomereik. 

 
3. Vincenzellus ruficollis (Panzer, 1794) (fig. 3) 
In “Coléoptères de France” heet deze schijnsnuitkever Vincenzellus 

viridipennis Latreille (Aubert 1971: 25). Hij is 2,5 à 3 mm lang. De kop—
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nauwelijks snuitvormig—en het halsschild zijn allebei geelrood en bestippeld. 
Ook de sprietbasis en de poten zijn geelrood. De sprieten hebben 5 verdikte 
eindleden. De dekschilden variëren van metaalgroen tot staalblauw en vertonen 
puntrijen. 

V. ruficollis leeft onder schors van allerlei loofhout. Hij komt voor in heel 
Europa en is nergens zeldzaam (Kaszab 1969: 97). Aan de Brusselse westrand 
ving ik verscheidene exemplaren: te Anderlecht op 14.IV.1980 1 ex. in een tuin, 
op 20.VI.1981 2 ex. op een droge wilgentak, samen met R. planirostris (fig. 2) 
en te Dilbeek op 29.IV.1999 1 ex. in een bodemval op een dode duif. 

V. ruficollis wordt gemakkelijk verward met Rhinosimus ruficollis 
(Linnaeus) maar deze laatste is iets groter en heeft een opvallend verlengde 
snuitvormige kop (Harde & Severa 1982: 202–203). 

 
Langs bossen ontdekt men soms middelgrote kevers met rode dekschilden 

die naar het einde toe duidelijk breder worden. Het zijn vuurkevers 
(Pyrochroidae). Deze familie telt 3 Europese soorten die ook in België inheems 
zijn. Opvallend zijn hun 11-ledige sprieten: ze zijn gekamd bij de mannetjes en 
gezaagd bij de wijfjes. De achterpoten hebben 4 tarsleden; de andere zijn 5-
ledig. 

De larven ontwikkelen zich onder schors van dode loofbomen waar zij leven 
van andere insecten. De imago’s vindt men in de zon op geveld hout, op 
bloeiende struiken en op kruidachtige planten (Harde & Severa 1982: 204). Aan 
de westrand van Brussel noteerde ik slechts de volgende soort: 

 
1. Pyrochroa coccinea (Linnaeus, 1761) (Kardinaalkever) (fig. 4) 
De kardinaalkever is met zijn 14 à 18 mm lengte onze grootste Europese 

vuurkever. De kop, de sprieten en de poten zijn zwart. Het halsschild en de 
dekschilden zijn scharlaken rood. Tot dit geslacht behoort ook de zeldzamere 
Pyrochroa serraticornis (Scopoli) die kleiner is—10 à 14 mm—en waarvan de 
kop volledig rood is (Lyneborg 1977: 132). 

P. coccinea komt in Midden-Europa verspreid voor en is op vele plaatsen 
vrij gewoon (Kaszab 1969: 101). Tot voor kort was deze kever vrijwel onbekend 
in Laag- en Midden-België (Verstraeten et al. 1973: 735). Aan de Brusselse 
westrand deed R. Guinez de eerste vangsten te Vorst-Brussel: 1 ex. op 
22.V.1992 en opnieuw 1 ex. op 10.V.1993. Enkele jaren later ontdekte ik de 
kardinaalkever op diverse plaatsen: vanaf 2000 elk jaar aan bosranden in de 
Dilbeekse Wolfsputten, op 17.V.2004 1 ex. in het Bois d’Ophain te Braine-
l’Alleud en op 27.V.2005 2 ex. in het Zoniënwoud te Sint-Genesius-Rode. Alle 
vondsten werden gedaan van begin mei tot midden juni. 

 
Niet specifiek aan hout gebonden is de familie van de snoerhalskevers 

(Anthicidae). Ze bestaat uit kleine, minder bekende insecten die door hun smalle 
halsschild enigszins aan mieren doen denken. Hun 11-ledige sprieten zijn 
gewoonlijk snoervormig; naar het einde toe kunnen ze soms iets verdikt zijn. De 
tarsen van de achterpoten zijn 4-ledig; de andere 5-ledig. Het zijn tamelijk 
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actieve insecten met een voorliefde voor waterkanten en andere vochtige 
plaatsen. Men vindt ze onder dode bladeren, in detritus en zelfs in oude, rieten 
daken (Aubert 1971: 36). Hun voedsel zou vooral bestaan uit dode kevers 
(Harde & Severa 1982: 204). 

Midden-Europa telt zowat 40 Anthicidae-soorten (Harde & Severa 1982: 
204). Hiervan komen er een tiental voor in België. Aan de westrand van Brussel 
ontdekte ik de volgende soort: 

 

 
Fig. 4–6. 4.– Pyrrochroa coccinea (Linnaeus), 5.– Omonadus floralis (Linnaeus), 6.– Metoecus 
paradoxus (Linnaeus). 

 
1. Omonadus (= Anthicus) floralis (Linnaeus, 1758) (fig. 5) 
O. floralis is een typische snoerhalskever van 3 à 3,5 mm lengte. De kop is 

donkerbruin tot zwart. Het smalle halsschild is bruinrood maar in de voorste 
helft vaak donkerder. De dekschildbasis, de sprieten en de poten zijn lichtbruin. 
Bij goed uitgekleurde exemplaren kunnen de dijen ook zwart zijn. 

Deze kever is in Midden-Europa overal en meestal zeer algemeen (Harde & 
Severa 1982: 204). Van juni tot oktober is hij te vinden op allerlei lage planten, 
in compost, onder plantenafval, in aanspoelsel, en verder op mesthopen en in 
broeikassen. ’s Winters kan men hem soms massaal aantreffen in rottend stro en 
riet (Keer 1930: 789). 

Te Dilbeek ontdekte ik O. floralis voor het eerst op 15.X.1996. Het kevertje 
zat op de rand van een compostvat. Het jaar daarop ving ik te Anderlecht 2 stuks 
in mijn kleine Heath-val op 11 en 25.VIII.1997. Aan de Brusselse westrand 
blijkt O. floralis niet bepaald een gewone soort. 

 
De waaierkevers (Rhipiphoridae) vormen een kleine familie met een wat 

ongewone lichaamsbouw. Ze vallen op door de smalle, spitse dekschilden die 
vaak de vleugels niet volledig bedekken, door de lange poten en de meestal sterk 
kamvormige sprieten (Lyneborg 1977: 132). De larven zijn parasieten van 
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sociale wespen, ook wel van kakkerlakken en van houtbewonenende Ptilinus-
soorten (Kaszab 1969: 135). 

Harde & Severa (1982: 206) vermelden voor Midden-Europa 5 soorten 
waaierkevers. Hiervan komen er 2 voor in België. Aan de Brusselse westrand is 
alleen de volgende soort bekend: 

 
1. Metoecus paradoxus (Linnaeus, 1761) (Wespendoder) (fig. 6) 
M. paradoxus moet men zoeken bij bosranden en andere beschaduwde 

plaatsen (Reclaire 1951: 369). Van juli tot oktober zijn de imago’s soms te 
vinden op schermbloemen. Vaak zijn ze talrijk aanwezig in ondergrondse nesten 
van de gewone wesp, Vespa vulgaris Linnaeus, en van de Duitse wesp, V. 
germanica Fabricius. De larven leven als parasieten in dezelfde nesten (Verbeke 
1982: 44–45). 

Deze waaierkever is 8 à 12 mm lang. Vooral bij de mannetjes zijn de sprieten 
fraai gekamd. Het halsschild is zwart met bruingevlekte achterhoeken. De 
langwerpige dekschilden zijn naar achter toegespitst en laten het uiteinde van de 
vleugels onbedekt. Bij de mannetjes zijn ze bruin, soms met een zwarte 
achterrand; bij de wijfjes zijn ze eenkleurig zwart. 

 

 
Fig. 6a. Verspreiding in België van Metoecus paradoxus (Linnaeus). 

 
M. paradoxus is een algemene kever in Centraal- en West-Europa (Kaszab 

1969: 137). In Nederland is hij alleen gevangen in de provincies Utrecht en 
Limburg (Brakman 1966: 139). Ook in België is dit insect verre van gewoon 
(fig. 6a). Aan de Brusselse westrand noteerde ik verscheidene vangsten te 
Anderlecht: op 1.VIII.1982 1♀ op een boomstam, op 26.VII.1986 en op 
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1.IX.1993 telkens 1♂ op een trottoir, op 21.VIII.1996 1♀ op een vensterbank 
van een 2de verdieping en op 15.IX.1996 1♀ op een vensterbank van een 
benedenverdieping. Blijkbaar wordt de kever ’s nachts aangelokt door de huis- 
en straatverlichting. Alle vindplaatsen lagen nabij halfverwilderde tuinen met 
allerlei houtgewassen en grasperken met ondergrondse wespennesten. 
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Toegankelijkheidsregeling

Agentschap voor Natuur en Bos

Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van
de toegankelijkheidsregeling voor het de Wolfsputten, Park

Renbaan en het Ketelheidebos, gelegen op het grondgebied van de
gemeente Dilbeek.

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS,

Gelet  op  het  Bosdecreet  van  13  juni  1990,  artikel  10,  gewijzigd  bij  het  decreet  van  7
december 2007, artikel 12, gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008 en artikel 14,
gewijzigd bij de decreten van 12 december 2008 en 30 april 2009;

Gelet  op  het  besluit  van  de  Vlaamse  Regering  van  5  december  2008  betreffende  de
toegankelijkheid  van  de  bossen  en  de  natuurreservaten,  gewijzigd  bij  Besluit  van  de
Vlaamse Regering van 3 juli 2009;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 november 2006 tot regeling van specifieke en
aanvullende delegatie van beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van het intern
verzelfstandigd agentschap voor Natuur en Bos, art 9, 14°, toegevoegd bij ministerieel
besluit van 30 november 2009;

Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van het college van burgemeester en
schepenen van de gemeente Dilbeek, gegeven op x/x/2017;

Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van de jeugdraad van de gemeente Dilbeek,
gegeven op x/x/2017;

Gelet op de opmerkingen en bezwaren geformuleerd tijdens de consultatie van 2017;



BESLUIT:

Art. 1. – Toepassingsgebied

1.1. Deze regeling heeft betrekking op de openbare percelen van de ‘Wolfsputten, Park
Renbaan en Ketelheidebos’, gelegen op het grondgebied van de gemeente Dilbeek.

1.2. Zij regelt de toegankelijkheid voor bezoekers in het gebied afgebakend op de
bijgaande kaarten.

1.3. De regeling is niet van toepassing op activiteiten door bevoegde personen in het
kader van het toezicht of het beheer van het gebied.

1.4. Zij is niet van toepassing op risicovolle activiteiten, bedoeld in artikel 2, § 3 van het
Besluit  van  de  Vlaamse  Regering  van  5  december  2008  betreffende  de
toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten.

Art. 2. – Toegankelijkheid in het algemeen

2.1.  De toegankelijkheid wordt geregeld door bijgaande kaarten met legende, die
integraal deel uitmaken van deze regeling, en de bijhorende borden in het gebied
en aan de ingangen ervan.

2.2.  Het gebied is, onverminderd de wettelijke mogelijkheden van de eigenaar of de
beheerder om het geheel of gedeeltelijk, voor alle of bepaalde categorieën
bezoekers ontoegankelijk te stellen, gans het jaar door toegankelijk in de mate
zoals in deze regeling bepaald.

Art. 3. – Weggebruikers

3.1.  De  wegen  die  op  de  kaarten  als  wandelweg  zijn  aangeduid,  zijn  uitsluitend
toegankelijk voor voetgangers en voor honden aan de leiband, tenzij anders
aangegeven.

3.2. De overige wegen die op de toegankelijkheidskaarten als toegankelijk zijn
aangeduid, zijn enkel toegankelijk voor de desbetreffende categorieën
weggebruikers, en voor voetgangers tenzij anders aangegeven. De weggebruikers
houden rekening met elkaar.

Art. 4. – Watergebruikers

4.1. De stilstaande wateren en hun oevers die op de kaart als toegankelijk zijn
aangeduid, zijn enkel toegankelijk voor de betreffende categorieën
watergebruikers: sportvissers. De watergebruikers houden rekening met elkaar en
mogen de oevers niet beschadigen. Het betreft hier de twee vijvers aan de
Renbaanwijk (1b en 1c).

Art. 5. – Zones

5.1. De toegankelijkheid van de vrij toegankelijke zones (speelzones, hondenzone en de
vrij toegankelijke zone aan het Westveld) buiten de wegen wordt geregeld als volgt:

5.2. De zones die op bijgaande kaart zijn aangeduid als speelzone zijn enkel toegankelijk
voor spel door jongeren onder de 18 jaar en hun begeleiders of door het jeugdwerk
zoals omschreven in artikel 2 van het decreet van 14 februari 2003 houdende de



ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijke, het intergemeentelijke en
het provinciale jeugd- en jeugdwerkbeleid. Hierbij is geen machtiging vereist voor
het verlaten van paden en het organiseren van (bos)spelen.

5.3. De hondenzone is toegankelijk voor honden, aangelijnd of niet-aangelijnd, en hun
begeleiders. De hondenloopzones zijn gelegen in Park Renbaan en ter hoogte de
d’Arconatistraat.  Buiten  deze  zones  dienen  honden  steeds  kort  aangelijnd  te
worden, tenzij anders aangegeven.

5.4. De vrij toegankelijke zone aan CC het Westveld is toegankelijk voor voetgangers.

Art. 6. – Beschermingsvoorschriften

6.1.   Het  is  verboden  andere  bezoekers  of  de  dieren  te  (ver)storen  of  schade  toe  te
brengen aan de infrastructuur of de planten. Het is verboden te hengelen buiten de
aangeduide hengelplaatsen. Het is tevens verboden om in het gebied storende
dieren of planten uit te zetten of in te brengen. Het is verboden geschriften uit te
hangen of te verspreiden, afvalstoffen achter te laten of voorwerpen in de natuur
te werpen.

6.2.  De bezoekers mogen geen blijvende sporen nalaten in het gebied. Zo moeten bij
georganiseerde activiteiten ondermeer wegmarkeringen die worden aangebracht,
binnen de 24 uren na beëindiging van de betrokken activiteit worden verwijderd.

6.3.  Het maken van vuur is verboden voor het publiek in het gehele gebied.

6.4.    De poelen mogen enkel gebruikt worden als drinkwater voor de dieren van
aanpalende weides. Ander gebruik zoals zwemmen, schaatsen, pompen van water
uit poelen zijn niet toegelaten uitgezonderd ter bestrijding van brand.

Art. 7. – Aansprakelijkheid bij ongevallen

7.1.  De schadelijder dient bij een ongeval onverwijld aangifte te doen bij de betrokken
eigenaar/beheerder, zodat deze gebeurlijk beroep zou kunnen doen op zijn polis
Burgerlijke Aansprakelijkheid.

7.2.  Het zich bevinden in of nabij bos of met bomen begroeide plaatsen bij krachtige
wind,  is  op  eigen  risico,  zodat  de  boseigenaar  of  -beheerder  niet  kan  worden
aangesproken voor de vergoeding van de schade. Hetzelfde geldt in geval van een
door deze regeling of andere wetgeving niet-toegelaten gebruik van het gebied.

Art. 8. – Onderrichtingen

8.1.  Personen die belast zijn met toezicht overeenkomstig artikel 58 van het decreet van
21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu kunnen
bezoekers omwille van de veiligheid, of met het oog op het bewaren van de rust, of
de bescherming van de wilde flora en fauna, onderrichtingen geven. Personen
moeten zich gedragen volgens deze onderrichtingen en kunnen zonodig, desnoods
met behulp van de openbare macht, uit het gebied gezet worden.

Art. 9. – Afwijkingen

9.1.  De beheerder kan toestemming geven voor de organisatie van een occasionele
activiteit die afwijkt van de artikelen 2 tot en met 5 van deze regeling. Indien het
een risicovolle  activiteit  betreft,  bedoeld in artikel  2,  § 3,  van het Besluit  van de



Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de
bossen en de natuurreservaten, dan moet eveneens een machtiging worden
aangevraagd aan het Agentschap voor Natuur en Bos.

9.2. Alle aanvragen tot afwijking moeten tenminste 30 dagen vooraf schriftelijk – al dan
niet d.m.v. een elektronische drager – worden ingediend.

9.3.   Daarnaast  zijn  alle  gebruiksvormen  met  een  sport-  of  wedstrijdkarakter  of
georganiseerde manifestaties enkel toegestaan mits voorafgaande toestemming
van de betreffende eigenaar en bevoegde overheid.

Art. 10. – Bekendmaking

10.1. Deze regeling wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

10.2. De gemeente Dilbeek en het Agentschap voor Natuur en Bos houden deze regeling
ter inzage van de bevolking.

Brussel,

De administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos,

Marleen Evenepoel


