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2. BEKNOPTE GEBIEDSBESCHRIJVING 

Inleiding 
Dit 3e monitoringrapport geeft de huidige toestand (anno 2014) weer van de biotopen, 
natuurtypologie, fauna & flora van natuurreservaat het Molsbroek. Er wordt getracht het 
natuurbeheer in de voorbije monitoringperiode te evalueren en eventuele noodzakelijke 
aanpassingen en/of bijsturingen aan te geven.  
 
Het Molsbroek is een reservaat die na een periode van ruim 45 jaar beheer, een vrij stabiel, gerijpt 
ecosysteem vormt die rijk is aan tal van biotopen van hoofdzakelijk eutroof moeras, extensief 
grasland, rietland en alluviaal bos. Het reservaat wordt  gekenmerkt door twee hydrologische 
bekkens die in 1983, elk met hun eigen waterpeil, ingesteld werden en een belangrijke rol spelen in 
de ontwikkeling van verschillende vegetatietypes.  
 
Tijdens deze monitoring opnieuw werd een gedetailleerde BWK-vegetatiekartering uitgevoerd van 
het reservaat. Dit gaf aanleiding tot een volledig geactualiseerde natuurtypekaart en natuurstreef-
beeldenkaart van het gebied waarbij bepaalde botanische evoluties die zich voltrokken in de 
aanwezige vegetaties in rekening werden gebracht. Door het herinventariseren van de pq’s, die 
tijdens de vorige monitoring werden opgesteld, konden eveneens enkele interessante botanische 
conclusies getrokken worden.  Nieuw is dat tijdens deze monitoring getracht werd om de eerste 
stappen te zetten in het typeren van de  habitattypes en hun staat van instandhouding aan de hand 
van het gebruik van parameters uit de LSVI tabellen. 
 
Tevens werd tijdens deze monitoring een apart hoofdstuk gewijd aan de beschrijving van enkele 
opmerkelijke plantensoorten uit het Molsbroek, waarbij verspreidingskaartjes per soort gebruikt 
werden. Ook het gebruik van een ‘grassentabel’ voor de beschrijving van graslanden en 
zeggenvegetaties is een nieuw instrument dat tijdens deze monitoring gebruikt werd.  
 
Voor de monitoring van de fauna werd door tal van vrijwilligers een interessante bijdrage geleverd. 
Zo werd tijdens deze monitoring een inspanning geleverd om naast avifauna eveneens insecten, 
vissen en zoogdieren meer in detail te inventariseren. Zo bevat dit monitoringrapport uitgebreide 
inventarisaties van dagvlinders, nachtvlinders, loopkevers, libellen en vleermuizen. 
 
Naast de monitoring van grondwaterstanden met behulp van peilbuizen werd tijdens deze monitoring 
eveneens veel aandacht besteed aan de verwerking van de waterpeilmetingen van het 
oppervlaktewater in de twee hydrologische bekkens van het reservaat. 
 
Anno 2014 bedroeg de totale checklist aan vaatplanten binnen de grenzen van het reservaat 332 
verschillende soorten vaatplanten, de soortenlijst werd tijdens deze monitoring aangevuld met 
24 nieuwe soorten. Het reservaat herbergt anno 2014 eveneens zeven Rode Lijst-soorten, het zijn 
grote ratelaar, kikkerbeet, moerasvaren, bruin cypergras, slijkgroen, welriekende 
agrimonie en akkerandoorn. 
De in 2014 uitgevoerde broedvogelmonitoring bevatte 62 zekere en 2 mogelijke broedvogelsoorten. 
De totale checklist (inventarisatie tot en met 2014) van waargenomen vogelsoorten in het reservaat 
bedraagt 244 vogelsoorten en deze van broedvogels bestaat uit 98 soorten. 

Statuut & situering 
Het Molsbroek behoort tot de eerste erkende natuurreservaten van Vlaanderen. Het gebied heeft 
door de jaren heen een stevig en divers beschermingsstatuut verworven. 
 
Het “eigenlijke” of  als potpolder ingedijkte deel Molsbroek situeert zich langs de linkeroever van de 
Durme op het grondgebied Lokeren (Oost-Vlaanderen) in het Zeescheldebekken. Het reservaat 
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werd in het zuiden evenwel uitgebreid met een stukje visiegebied op de rechteroever “De 
Hagemeersen”. Dit gebied betreft een landschap van historische vloeimeersen langs de rechteroever 
van de Durme.  
Voor het ingedijkte deel van het Molsbroek werd na de onteigening van de jaren ´60 de 
kasdasternummering van de percelen opgegeven. In de Hagemeersen worden de kadasternummers 
van de percelen echter wel nog gebruikt.  
Om zich beter te kunnen situeren werd het ‘kadasterloze’, ingedijkte deel van het Molsbroek 
onderverdeeld in deelzones en werd een kaart opgemaakt met de meest gebruikte toponiemen. 
Het kaartmateriaal met de deelzones en de toponiemen bevindt zich achteraan het 
monitoringrapport en is op die manier gemakkelijk raadpleegbaar (bijlage 23 en 24). 
 
Het Molsbroek zelf is gelegen in ‘Natuurgebied met wetenschappelijke waarde’ op het Gewestplan, 
erkend als gerangschikt landschap (1975), als reservaat (1981) en opgenomen in Europees 
Vogelrichtlijngebied (1988), Europees Habitatrichtlijngebied (2001) en Vlaams Ecologisch Netwerk, 
GEN (2003). De zone Hagemeersen ligt eveneens op grondgebied Lokeren, heeft een groene 
gewestplansbestemming (buffergebied) en is aangeduid als GEN in het Vlaams Ecologisch Netwerk 
(2003). 

Historiek 
Het Molsbroek is een gebied met een grote diversiteit aan biotopen, met name moerassen, 
rietvelden, natte ruigtes, broekbossen, stilstaande waters, natte graslanden, vochtige struwelen en 
restanten van rivierduinen met schrale graslandvegetatie. Het landschap werd doorheen de eeuwen 
gevormd onder invloed van de Durme. Het karakteristieke rivierenlandschap met alluviale vlakte is 
ontstaan in de vroege middeleeuwen met de komst van de getijden. Dit landschap, ooit een 
ondoordringbaar gebied van moerassen die vaak overstroomden, bleef ook na de indijking een zeer 
vochtig gebied en bijgevolg vooral geschikt voor de hooilandcultuur. Via deze dijken en het gebruik 
van sluizen heeft de mens eeuwenlang  gepoogd de invloed van de getijden te beheersen om ook het 
Molsbroek hoofdzakelijk als hooiland te gebruiken. Verder zijn er ook historische verwijzingen naar 
turfwinning en wijmenaanplantingen. 
  
De verzanding van de Durme is verantwoordelijk voor het bestaan van het Molsbroek in zijn huidige 
vorm. Enkele eeuwen geleden werd het verzandingsprobleem in de hand gewerkt door de rivier af te 
snijden van haar bovendebiet, enkele rechttrekkingen en tenslotte de afdamming (1953) ter hoogte 
van Lokeren. Die verzanding zorgde voor herhaaldelijke wateroverlast, wat in 1959 resulteert in de 
onteigening van het Molsbroek met het oog op de inrichting als ‘potpolder/spuikom’. In 1964 wordt 
het gebied volledig bedijkt. Na dijkdoorbraken werden de potpolderplannen opgeborgen en in 1968 
kreeg het K.B.I.N de toestemming om het Molsbroek in gebruik te nemen voor wetenschappelijke 
doeleinden zoals het ringen van vogels. Deze instelling verleende vzw Durme in 1971 een volmacht 
om een reservaat uit te bouwen en te beheren. Tot op heden fungeert het Molsbroek als GOG 
(Gecontroleerd OverstromingsGebied). 
 
Het reservaatbeheer werd opgestart (1969) vanuit een goede uitgangspositie. Eeuwenlang kleinschalig 
gebruik door de landbouw (meersenlandschap) waarbij steeds ruimte bleef voor rietkragen, 
moerasjes en veldbosjes zorgde voor grote natuurwaarden.  
 
Belangrijk hierbij is dat de moderne landbouw met bijhorende schaalvergroting, verdroging, 
vermesting en intensief gebruik van herbiciden pas is doorgebroken wanneer de landbouw het 
Molsbroek reeds had verlaten.    
 
Bij de opstart van het reservaat werd het bekomen van een grote diversiteit aan biotopen als 
prioritair doel gesteld. Ondertussen hebben zich stabiele, mature vegetatietypes ontwikkeld waarvan 
de meeste behoren tot de Europees bedreigde IHD natuurtypes. Het betreffen onder andere 
habitattypen 3150, 6430 en 91E0 waarvan grote oppervlaktes zich in een voldoende tot zelf gunstige 
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staat in instandhouding bevinden. Het reservaat is eveneens een leefgebied voor tal van Europees 
bedreigde diersoorten. 
De huidige waterhuishouding kent twee afzonderlijke watertafels (kaart zie bijlage 16). In de 
hoogwaterkom (moerasvlakte en noordelijk bosgebied) werd een watertafel boven het maaiveld 
ingesteld (waterpeil 35-70). Hierdoor ontstond er een voedselrijke moerasgemeenschap en 
elzenbroekbos. Het beheerprincipe gaat uit van zelfregulatie voor de bosoppervlakte en het behoud 
(bestrijden verbossing) van het moeras. In het laatste geval vertaalt zich dit concreet in het jaarlijks 
manueel verwijderen van boomopslag (salix en alnus).  Hoewel de permanente watertafel kunstmatig 
hoog wordt gehouden, wordt ook in de hoogwaterkom een flexibel peilregime aangehouden.  
In de laagwaterkom (meersenlandschap, zuidelijk bosgebied, rietvelden aan Durmedijk) bevindt het 
grondwater zich in het zomerhalfjaar op geringe diepte onder het maaiveld en kan in het 
winterhalfjaar op de laagste delen het grondwater stijgen tot net boven het maaiveld. Het beheer 
bestaat in deze zone in hoofdzaak uit extensieve begrazing (ca. 17 ha), niets doen (bossen, 
struwelen), maaien (hooilanden) en cyclisch maaibeheer (rietruigten, moerasspirearuigtes).  
 
Bijlage 15: situering visiegebied, situering percelen (erkend en  niet erkend) en situering peilbuizen 
Bijlage 16: waterhuishouding Molsbroek met twee afzonderlijke watertafels  
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3. HYDROLOGISCHE MONITORING 

3.1. Peilbuismetingen 
Het grondwaterverloop in het reservaat wordt sinds eind 2000 gemonitord via het maandelijks 
opmeten van een peilbuizennetwerk bestaande uit 8 peilbuizen (telkens in de eerste week van de 
maand). In bijlage 1 zijn grafieken te vinden met de waarden van de maandelijkse peilbuismetingen van 
de acht peilbuizen tot begin 2013. 
 
Uit de grafieken konden volgende conclusies getrokken worden over de grondwaterniveaus van de 
afgelopen jaren:  
 

• De grondwaterniveaus in de peilbuizen van het noordelijk en centraal bosgedeelte van het 
reservaat (peilbuis MOBP001, peilbuis MOBP002, en peilbuis MOBP005) zijn vrij gelijkaardig 
gebleven aan de metingen van de voorgaande monitoringperiodes. Er wordt geen daling van 
het grondwaterniveau vastgesteld en de grondwaterschommelingen variëren net als tijdens 
de voorgaande monitoringperiodes tussen 0,5–1 m. De drie peilbuizen bevinden zich in de 
hoogwaterkom die minder gevoelig is voor grondwaterschommelingen. De schommelingen 
zijn gunstig voor de ontwikkeling van grondwaterafhankelijke vegetatie, zoals alluviale 
bostypes in dit geval. 

• Er werden de afgelopen jaren grotere grondwaterschommelingen vastgesteld bij peilbuizen 
MOBP003, MOBP004, MOBP006, MOBP007 en MOBP008. Al deze peilbuizen liggen in de 
laagwaterkom en zijn gevoeliger voor schommelingen door klimaatinvloeden. Tijdens de  
droge zomers van 2010 en  2011 werden er toen amplitudes van één meter of meer 
vastgesteld. Deze schommelingen zijn nefast voor de ontwikkeling van grondwater-
afhankelijke vegetaties. 

• Voor peilbuis MOBP007 werd in de zomer van 2010 de laagste grondwaterstand opgemeten 
sedert het begin van de metingen, terwijl dat voor peilbuis MOBP004 het geval was in de 
zomer van 2011. Dit bewijst dat zowel de zomer van 2010 als van 2011 heel droge zomers 
waren. De gevolgen van de heel droge zomers zijn eveneens waar te nemen in de grafieken  
van het waterpeil  van het oppervlaktewater in hoofdstuk 3.2. 

• De grootste grondwaterschommelingen werden vastgesteld bij peilbuis MOBP006 die in een 
botanisch weinig interessante rietruigte (mru) gelegen is. De peilbuis is gesitueerd aan de 
rand van de laagwaterkom, met name dicht bij de Durmedijk en kende in de zomer van 2010 
een grondwaterschommeling van 1,3 m. Grondwatertoevoer van de nabijgelegen getijden-
Durme werd er dan ook niet vastgesteld. 

• De grondwaterniveaus dalen te sterk in de laagwaterkom tijdens heel droge zomers zoals in 
2010 en 2011 het geval was. Er zou een systeem moeten gevonden worden om tijdens droge 
zomers de sterke dalingen in de laagwaterkom te kunnen counteren. Eventuele 
mogelijkheden zijn:  

o Meer toevoer van Durmewater in droge zomers ?  
o De ondergrens van het zomerpeil (diepte tot waar het pompsysteem pompt) in de 

laagwaterkom op 25 cm instellen in plaats van op 20 cm ?  
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3.2. Waterpeil oppervlaktewater in de twee waterbekkens 

Algemeen 
De hydrologie van het ingedijkt deel van het Molsbroek kan volledig door de terreinbeherende 
vereniging zelf beheerd worden. Een inlaatbuis laat toe om Durmewater in het reservaat te laten 
binnenstromen tijdens heel droge periodes, terwijl de afvoer van het oppervlaktewater volledig door 
een pompsysteem wordt uitgevoerd (zie kaart bijlage 16). Momenteel worden twee hydrologische 
bekkens beheerd, met name de hoogwaterkom en de laagwaterkom. Deze zijn van elkaar gescheiden 
door een binnendijk. Via een regelbare doorlaat (‘emmersysteem’) in die binnendijk kan water van de 
hoogwaterkom via het slootsysteem van de laagwaterkom afvloeien naar de pomp. Voor het 
pompsysteem die het oppervlaktewater wegpompt uit de laagwaterkom zijn twee peilafspraken 
ingesteld: in het voorjaar (vanaf begin april) en de zomerperiode wordt gepompt tot een maximum 
diepte van 20 cm, terwijl in de winterperiode gepompt wordt tot een maximum diepte van 45 cm. 
De metingen van de waterpeilen gebeurde aan de hand van twee permanente, in het open water van 
beide waterbekkens aanwezige, peillatten. Zij werden t.o.v. elkaar geijkt maar niet t.o.v. T.A.W. 
Gedurende heel het jaar werd wekelijks het peil van het oppervlaktewater in de twee hydrologische 
bekkens opgemeten. Aangezien in de twee vorige monitoringrapporten minder aandacht werd 
besteed aan die peilmetingen, werden ze in dit monitoringrapport meer in detail besproken. De 
jaargrafieken geven de waterstanden weer van het oppervlaktewater in de hoogwaterkom (vnl. 
moerasvlakte en noordelijk bosgebied) en in de laagwaterkom (vnl. begrazingsblok, rietvelden langs 
de Durmedijk en zuidelijk bosgebied).  
De afgelopen vijf jaar werd getracht om het hydrologisch beheer van de twee waterbekkens zo 
natuurlijk mogelijk te laten verlopen. Er werd met andere woorden gestreefd naar een flexibel 
peilregime van hoogste waterstanden in de winter en laagste waterstanden in de zomer. Zo werd 
het waterniveau in de hoogwaterkom kunstmatig hoog gehouden in de winterperiode en het 
voorjaar maar werd in de nazomer (augustus-september) steeds een droge periode met lagere 
waterstanden nagestreefd. Dit is de periode waarbij het waterpeil ook in de hoogwaterkom even 
onder het maaiveld zakt. Deze korte droogteperiode in de moerasvlakte geeft aanleiding tot het 
ontstaan van slikplaten (waterpeil < 35 cm = grenswaarde voor vorming slikplaten) wat gunstig is om 
volgende redenen: 
 

• De slikplaten en lagere waterstanden zijn een favoriet foerageergebied voor trekkende 
steltlopers en moerasvogels zoals  lepelaar, porseleinhoen, wulp, watersnip, kievit, kluut,… 

• Op de slikplaten ontwikkelen zich zeldzame pioniersvegetaties van het type de slijkgroen-
associatie (Eleocharito acicularis-Limoselletum). Rode Lijst-soorten slijkgroen en bruin 
cypergras zijn twee kensoorten van die slijkgroen-associatie die frequent worden 
aangetroffen op de slikplaten van de moerasvlakte. 

• Het instellen van een korte droogteperiode (maximaal 2 maand) is gunstig bij de ontwikkeling 
van een voedselrijk moerasecosysteem. Tijdens een periode van droogval zal het aanwezige 
organisch materiaal uit de slibbodems beter worden afgebroken onder zuurstofrijke 
omstandigheden.  Bij dergelijke afbraak komen eveneens geen giftige stoffen (vorming van 
sulfiden en zuren bij anaerobe afbraak van organisch materiaal) vrij die de moerasvegetaties 
kunnen aantasten. 

• Voor de ontwikkeling van een vitaal waterrietbestand (streefdoel voor de moerasvlakte) 
is de instelling van een flexibel peilbeheer, ’s zomers laag en ’s winters hoog, belangrijk.  

Tevens werd er de afgelopen vijf jaar beoogd om in de laagwaterkom de overgang van het winterpeil 
(niveaus boven het maaiveld) naar zomerpeil (enkele tientallen cm onder het maaiveld), op een 
meer geleidelijke manier te laten verlopen. Zo werd getracht om de pompactiviteiten niet meer 
intensief in de loop van enkele weken maar in de loop van enkele maanden uit te voeren (periode 
maart–mei). Vooral in de grafieken van 2013 en 2014 is deze trend duidelijk waarneembaar.  
Een aandachtspunt voor de laagwaterkom blijft evenwel de hoge waterstanden die in het 
voorjaar om avifaunistische redenen te lang worden aangehouden. Verschillende jaren stonden de 
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vegetaties van het meersenlandschap tot begin mei nog onder water wat heel nefast is voor de 
botanische ontwikkeling van kwetsbare vegetaties zoals moerasspirearuigtes en dotterbloem-
graslanden. Om botanische redenen dient dan ook in de toekomst gestreefd te worden naar een 
waterpeil dat vanaf begin april onder het maaiveld begint te zakken voor het  
meersenlandschap in de laagwaterkom (waterpeil < 40 cm).  Op de grafieken is te zien dat dit de 
afgelopen vijf jaar, met uitzondering van 2013 en 2014, niet het geval was. 
De meest gunstige grafiekvorm die moet worden nagestreefd, betreft gelijkaardige hoge waterpeilen 
van de twee bekkens in de winterperiode en een maximaal ‘waterpeilcontrast’ in de periode mei-
juli. Deze grafiekvorm werd de afgelopen jaren meestal verkregen en is het duidelijkst waarneembaar 
voor de jaren 2010 en 2012. 

Peilstanden oppervlaktewater 2010 

 
 
In 2010 is te zien dat in het voorjaar (eind april) de waterkom van het begrazingsblok en de 
hooilanden vrij snel naar hun zomerpeil (20 cm) werden gepompt.  Vooral in de voorjaarsperiode 
mei-juni wordt een maximaal contrast bereikt tussen het waterpeil van de laagwaterkom en het 
waterpeil van de hoogwaterkom (moerasvlakte), wat het streefdoel is.  Het jaar 2010 werd 
gekenmerkt door een vrij droge zomer. Dit is te zien aan de lage waterstanden die werden bereikt in 
de laagwaterkom (< 0 cm) gedurende bijna twee maanden, dit zonder het uitvoeren van 
pompactiviteiten. Ondanks de droge zomer kon het waterpeil in de hoogwaterkom hoog worden 
gehouden. In de zomerperiode daalde het waterpeil nauwelijks onder de 35 cm (= grenswaarde voor 
vorming slikplaten), zodat er in 2010 bijna geen slikplaten werden gevormd. 
De opvallendste anomalie, die in de grafiek van 2010 valt waar te nemen, is de abrupte stijging van 
het waterpeil in de periode november. Deze stijging is te wijten aan een overstroming van de Durme 
in het reservaat, waarbij deze dienst deed als potpolder. Door deze overstroming is toen minstens 
400.000 m3 Durmewater het reservaat binnengestroomd en stond gedurende meer dan een maand 
het waterpeil in beide bekkens ruim een halve meter hoger dan normaal. 
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Peilstanden oppervlaktewater 2011 

 
 
In 2011 werd slechts vrij laat (begin mei) en op een niet-natuurlijk snelle manier (gedurende enkele 
weken tijd) de laagwaterkom (meersenlandschap met begrazingsblok) van winterpeil naar zomerpeil 
gepompt. Daarenboven hadden we te maken met een heel droog voorjaar en droge zomer, wat 
aanleiding gaf tot zeer lage waterstanden in de sloten van het begrazingsblok en de vorming van 
slikplaten in de moerasvlakte gedurende een heel lange periode (periode van begin juni tot half 
september). Pas vanaf half december was er opnieuw genoeg neerslag om de waterpeilen in beide 
bekkens fors te doen stijgen. 

Peilstanden oppervlaktewater 2012 
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In 2012 werden gunstige waterregimes voor beide bekkens gehaald. Op de grafiek werden volgende 
kenmerken waargenomen: 
 

• Vrij gelijk lopende waterpeilen voor de twee bekkens gedurende de winterperiode en het 
vroege voorjaar. 

• Een meer geleidelijke overgang (gedurende twee maand) van winterpeil naar zomerpeil in de  
laagwaterkom. 

• Een maximaal contrast tussen het waterpeil moerasvlakte en het waterpeil hooilandcomplex 
tijdens de voorjaarsperiode mei-juli. 

• Een ‘natuurlijk’ korte droogteperiode en aanwezigheid van slikplaten gedurende 2,5 maand 
(half augustus-begin oktober) in de hoogwaterkom. 

• Geleidelijk stijgende waterpeilen tijdens de herfstperiode om eind december een maximum 
hoog waterpeil te bereiken. 

De lage waterstanden in de twee bekkens tijdens de periode september-oktober wijzen op een heel 
droge nazomer. In de moerasvlakte zakte het peil zelf tot 20 cm, waardoor gedurende een korte 
periode (tiental dagen) via de inlaat Durmewater in het hoogwaterbekken is binnengebracht. Deze 
toediening van Durmewater is op de grafiek te zien door de korte en steile stijging van het waterpeil 
in de hoogwaterkom van niveau 20 cm naar 28 cm. 

Peilstanden oppervlaktewater 2013 

 
 
2013 werd gekenmerkt door een nat voorjaar. Dit is te zien aan het constante maximale waterpeil 
die in de moerasvlakte werd opgemeten tot begin juli. De pompactiviteiten in de laagwaterkom 
werden reeds vanaf januari over een lange periode uitgevoerd zodat het waterpeil in het 
begrazingsblok ondanks het natte voorjaar toch vrij laag bleef en op een geleidelijk manier zakte tot 
zijn laagste peil eind juli. Slikplaten (< 35 cm waterpeil) werden in de moerasvlakte bekomen in de 
periode van eind augustus tot midden oktober wat een ideaal streefdoel is.  
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Peilstanden oppervlaktewater 2014 

 
 
Door een defect aan het pompgemaal werd in de maand februari met behulp van een noodpomp 
gedurende 10 dagen water weggepompt uit de laagwaterkom om het hoge winterpeil (> 70 cm) wat 
te doen zakken. Deze pompactiviteit is op de grafiek terug te vinden door de kunstmatig, sterke 
daling van het waterpeil in de laagwaterkom gedurende deze periode.  Na deze kunstmatige daling in 
februari zakte het waterpeil van de laagwaterkom op een meer geleidelijke manier tot begin juni. 
De zomer van 2014 was heel regenrijk. Dit zorgde er voor dat, ondanks de gestage daling van het 
waterpeil in de moerasvlakte door water te lozen richting laagwaterkom, het water er betrekkelijk 
hoog bleef en er begin september slechts gedurende een korte periode een geringe slikvorming viel 
waar te nemen. Doordat de laagwaterkom heel wat water ontving uit de hoogwaterkom steeg het 
waterpeil er vanaf juli tot eind augustus wat eerder een uitzonderlijke situatie is.  

3.3 Digitaal terreinmodel (DTM) Molsbroek 
In bijlage 17  is het Digitaal Terrein Model terug te vinden van het Molsbroek (rastergrootte 5 x 5 m, 
bron: VLM). Met behulp van dit DTM kunnen enkele opmerkelijke vaststellingen gemaakt worden 
over het reservaat:  

• Ondanks het feit dat door een binnendijk het waterpeil in de hoogwaterkom (moerasvlakte 
en noordelijk broekbos) kunstmatig hoog wordt gehouden, is daar niet de laagste zone van 
het reservaat te vinden maar ligt deze in de laagwaterkom. Het laagstgelegen deel van het 
Molsbroek is namelijk te vinden in het zuidelijk bosgebied (zones die hoofdzakelijk 
gekarteerd werden als mesotroof elzenbroekbos (vm) en vochtig wilgenstruweel (sf) en  
waar zeldzame moerasplanten zoals moerasvaren en bodems van het type veenbodem 
worden aangetroffen). 

• Opmerkelijk is dat veel rietzones, die aanwezig zijn in de laagwaterkom naast de Durmedijk, 
hoger lijken te liggen dan grote delen van het begrazingsblok. Deze hogere ligging van de 
‘rietzones’ zou een reden kunnen zijn waardoor deze zones zich moeilijk lijken te 
ontwikkelen tot waterrietzones en eerder kenmerken vertonen van verruigd landriet. 
Ook de soms talrijke aanwezigheid van kensoorten van moerasspirearuigte in deze rietzones 
duiden op een iets hogere ligging dan de door grote zeggenvegetatie gekenmerkte lagere 
delen van het begrazingsblok. 
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• Verrassend is ook om te zien dat het westelijk deel van de Hagemeersen, hoewel het 
droogste deel, lager ligt dan het nattere oostelijk deel. Beide delen zijn van elkaar gescheiden 
door een tussendijk en blijkbaar wordt het westelijk deel duidelijk beter gedraineerd dan het 
natter, maar hoger gelegen oostelijk deel, waar de afwatering gebrekkig verloopt. 

• De Palingsberg is een stuifzandgebied dat ligt in de laagwaterkom. Het is het hoogst gelegen 
gedeelte van het reservaat. Niettemin steken andere zones zoals Rozendonk, Lo’s akker en 
Hogen akker eveneens duidelijk boven het alluviale, door kleibodems gekenmerkte, 
overstromingsgebied uit. Het betreffen meestal zandige donkzones die in sommige gevallen in 
het verleden artificieel (door grondverzet) werden opgehoogd (bron: Het Molsbroek, 
paradijselijk voor mens en natuur).  
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4. VEGETATIEONDERZOEK 

In het verleden werd de vegetatie van het Molsbroek reeds 3 maal intensief (gebiedsdekkend) 
geïnventariseerd en geëvalueerd. Dit gebeurde bij de opmaak van het beheerplan in 1971 (Quintelier) 
bij een eerste evaluatie in 1985 (Verboven) en in het 1ste monitoringrapport in 2004 (Audenaert T. & 
Van Rompu W.). In het 2e monitoringrapport van 2009 (De Smet G.) werd een andere werkwijze 
toegepast: daar werd gekozen voor het leggen van een aantal permanente kwadraten in het 
reservaat. Dit gebeurde voor het Molsbroek in samenwerking met het INBO. 
Tijdens de huidige monitoring werd een gedetailleerd vegetatieonderzoek uitgevoerd waarbij 
verschillende aspecten aan bod kwamen. 
 
Een belangrijke taak van deze monitoring betrof het opnieuw actualiseren van de actuele natuurtype 
kaart en de natuurstreefbeeldenkaart. Er werd dan ook veel aandacht besteed om, gebruik makende 
van de BWK-karteringseenheden, de vegetatiekartering zo correct mogelijk uit te voeren. 
 
Tijdens deze monitoring werd eveneens voor de eerste maal een ‘grassentabel’ (zie bijlage 5) 
opgemaakt voor de beschrijving van de graslanden en zeggenvegetaties. De ‘grassentabel’ is een 
monitoringsinstrument waarbij de procentueel geschatte grassen- en cypergrassensamenstelling van 
een graslandperceel geschat wordt zonder daarbij de dicotylen in rekening te brengen. De weergave 
van de procentuele grassensamenstelling is een methode die uitgewerkt werd binnen vzw Durme en 
die, ondanks het feit dat enkel bedekkingsgraden van grassoorten gebruikt worden, interessante 
inzichten geeft over de volgende aspecten van graslanden en zeggenvegetaties: de verschralingsgraad, 
de voorgeschiedenis, de abiotische kenmerken (bodem en hydrologie) en de gevoerde beheervorm.   
 
Nieuw is eveneens dat tijdens deze monitoring een apart hoofdstuk werd gewijd aan de beschrijving 
van enkele opmerkelijke plantensoorten uit het Molsbroek, waarbij verspreidingskaartjes per soort 
gebruikt werden (zie hoofdstuk 5.1.3.).  
 
De in het vorige monitoringrapport opgemeten pq’s van grasland- en moerasvegetaties werden 
tijdens deze monitoring opnieuw geïnventariseerd. De opgemeten pq’s van bosvegetaties zullen pas 
tijdens de volgende monitoring opnieuw geïnventariseerd worden. Opnieuw werd de Londo schaal-
methode gebruikt voor de schatting van de bedekkingen van de aangetroffen plantensoorten in het 
pq. In sommige gevallen konden reeds na vijf jaar interessante conclusies getrokken worden uit de 
botanische evolutie binnen de pq’s. Alle pq opnames zijn terug te vinden in bijlage 2 terwijl de locatie 
van de pq ’s terug te vinden is in bijlage 18. Van de permanente kwadraten werden twee 
referentiepunten ingemeten met een nauwkeurige GPS en digitaal vastgelegd. Op deze manier 
kunnen bij volgende monitoringrapporten steeds met grote precisie (fout van maximaal enkele 
centimeters) dezelfde permanente kwadraten geïnventariseerd worden en de evolutie van de 
vegetaties opgevolgd worden. De vegetatieopnames gebeurden tijdens deze monitoring door Wim 
Mertens (INBO), Hans Baeté en Kristof Scheldeman (vzw Durme).  
 
Als aanvulling op de vorige monitoringrapporten werden eerste stappen ondernomen om de 
aanwezige habitattypes te beschrijven en te evalueren aan de hand van parameters uit de LSVI-
tabellen. Zo werd o.a. gestart met het opmeten van de bosstructuur (aantal groeiklassen, aandeel 
dikke bomen, aandeel (dik) dood hout,…) in enkele bospercelen door thesisstudent Jens Mentens en 
werd er aandacht besteed aan het vermelden van belangrijke sleutelsoorten en hun bedekking in 
bepaalde vegetatietypes. 
 
Anno 2014 bedroeg de totale checklist aan vaatplanten binnen de grenzen van het reservaat 332 
verschillende soorten. De soortenlijst werd tijdens deze monitoring aangevuld met 24 nieuwe 
soorten, waaronder jammer genoeg ook een aantal exoten (Canadese kornoelje, zegekruid, 
waterteunisbloem,…). De meeste nieuwe plantensoorten werden waargenomen door Hans Baeté en 
Kristof Scheldeman.  
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Het reservaat herbergt anno 2014 zeven Rode Lijst-soorten, nl. grote ratelaar, kikkerbeet, 
moerasvaren, bruin cypergras, slijkgroen, welriekende agrimonie en akkerandoorn. 
 
Bijlage 3: checklist plantensoorten Molsbroek t.e.m. 2014 
  
Tijdens de monitoringperiode 2010-2014 werden eveneens door verschillende specialisten de 
paddenstoelen in het reservaat geïnventariseerd (o.a. paddenstoelwerkgroep de Takruitertjes, Hugo 
De Beuckeleer, Bernard Declerq en Greet Van Autgaerden). Naast het uitvoeren van een 
‘traditionele’ paddenstoeleninventarisatie ging tijdens deze monitoring speciale aandacht naar weinig 
geïnventariseerde en moeilijk te determineren groepen zoals de ascomyceten en de 
korstzwammen. De lijst met gevonden soorten is terug te vinden in bijlage 4.  
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5. GEVOERD BEHEER EN EVOLUTIE NATUURTYPOLOGIE 

De kaart met actuele natuurtypes van de erkende percelen op het ogenblik van de 2e monitoring 
(2009) wordt als initiële natuurtypekaart beschouwd. Er werden in de tussenperiode geen 
bijkomende percelen ter erkenning voorgedragen en/of erkend. 
 
De actuele toestand van de verschillende percelen (2014) vormt de nieuwe ‘actuele natuurtypekaart’. 
Het doel van deze derde monitoring is het aangeven van evoluties in natuurwaarden/natuurtypologie 
per beheereenheid/biotoop. 
 
Bij de bespreking van de gekarteerde vegetatie-eenheden werd het voorkomen en de 
bedekkingsgraad van aanwezige kensoorten zoveel mogelijk beschreven volgens de 
monitoringschaalmethode. Deze manier van werken zorgt er voor dat je de huidige botanische 
beschrijving kwantitatief kunt interpreteren en goed kunt vergelijken met toekomstige 
monitoringsinitiatieven. 
   
Om de verschillende vegetatietypes beter te kunnen lokaliseren werd het reservaat ingedeeld in 
verschillende deelzones en werden tevens toponiemen (historische benamingen) van percelen 
gebruikt. Het kaartmateriaal met de informatie over deze deelzones en toponiemen bevindt zich 
achteraan het monitoringrapport (bijlage 23 en 24)  en is op die manier gemakkelijk raadpleegbaar 
tijdens het lezen van het rapport.  

5.1 Evolutie van flora en vegetatie onder invloed van het 
gevoerde beheer 

5.1.1 Het Molsbroek (ingedijkt gedeelte ten noorden van de Durme) 

5.1.1.1 De moerasvlakte 
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In het noordoosten bevindt zich de moeraszone die ongeveer 1/3 van de oppervlakte van het 
reservaat inneemt. Dit biotoop is van groot belang voor moeras- en watervogels. Het beheer van de 
moerasvlakte werd dan ook in belangrijke mate op de avifauna afgestemd en focust op het behoud 
van geschikte habitats voor moeras- en watervogelsoorten. Niettemin zijn de vegetaties die zich 
ontwikkelen in de moerasvlakte eveneens botanisch heel bijzonder. In de moerasvlakte zijn namelijk 
de Europees bedreigde habitattypes 6430_hf (hf), 3150 (ae), 91E0_eutr (vn) en 91E0_meso (vm) in 
grote oppervlaktes aanwezig en werden drie Rode Lijst-soorten aangetroffen (bruin cypergras, 
slijkgroen en kikkerbeet). 
Het gebied ‘de moerasvlakte’ was tot begin jaren ’60 een kleinschalig landbouwgebied van vochtige 
meersen die ontstond door het periodiek instellen van een hoge waterstand. Die hoge waterstand 
wordt vooral in de winterperiode en het voorjaar tot 40 cm boven het normale waterpeil voor 
meersenlandschappen gehouden en zakt nauwelijks onder het maaiveld.  
De vegetatie die er zich eerst ontwikkelde betrof een combinatie van grote zeggenvegetaties en 
liesgrasvegetaties. Deze werden tijdens de eerste vegetatiekarteringen in 1971 (Quintelier) en 1985 
(Verboven) ondergebracht in de Riet-klasse. Een evolutie die nadien zichtbaar werd in de 
moerasvlakte, was het ontstaan van een iets grotere aandeel aan open water enerzijds, en de lichte 
vooruitgang van liesgrasvegetaties ten koste van grote zeggenvegetaties anderzijds. De natuurlijke 
successie zette zich verder, eutrofe moerasvegetaties ontwikkelden zich en de restanten van het 
meersenlandschap werden met de jaren steeds minder duidelijk (zie vorige monitoringrapporten).  
Anno 2014 werden volgende botanische evoluties in de moerasvlakte vastgesteld: 

Rietontwikkeling in de moerasvlakte 
Tijdens de strenge vorstperiode van januari 2012 werd van de situatie handig gebruikt gemaakt om 
de moerasvlakte te betreden en via een veldinventarisatie de aanwezige rietoppervlaktes te 
inventariseren. De winterperiode is namelijk het ideale moment om de rechtopstaande strokleurige 
stengels van riet te onderscheiden van andere moerasvegetaties. 
Op de vegetatiekaarten van de moerasvlakte die opgesteld werden in de jaren ’70 en ’80 door  
Quintelier en Verboven is te zien dat  rietvegetatie toen nog vrijwel afwezig was. In die periode 
bestond de moerasvlakte voornamelijk uit liesgras- (mr°) en grote zeggenvegetaties (mc). In 1970 
werd slechts 0,1 ha riet geïnventariseerd terwijl er in 1985 reeds een toename was tot 0,5 ha riet.  
Het resultaat van de uitgevoerde inventarisatie tijdens de winter van 2011-2012 toont aan dat deze 
toestand grondig veranderd is (zie bijlage 22: rietontwikkeling in de moerasvlakte). Er bleek dat van 
de 10 ha geïnventariseerde eilanden en oeverzones er ruim 2,5 ha begroeid was met een 
homogene waterrietvegetatie (mr). Dit betekent dat 25 % van de moerasvegetatie in de 
moerasvlakte uit riet bestond. Verwacht wordt dat het riet in de komende jaren verder zal 
uitbreiden.  
Wat de ruimtelijke verdeling van de rietvegetatie betreft, is op de kaart van de actuele natuurtypes  
(bijlage 20) te zien dat het riet over heel de moerasvlakte verspreid aanwezig is. Daarbij liggen 
sommige kleine eilandjes van rietvegetatie volledig geïsoleerd van de rest. Er zijn eveneens een 
drietal grote rietzones te onderscheiden, met name een rietzone in het noordelijk, centraal 
gedeelte (0,5 ha riet), een rietzone in het  zuidelijk, centraal gedeelte (0,7 ha riet) en een rietzone in 
de noordoostelijk gedeelte van de moerasvlakte (0,4 ha riet).  
Het zijn vooral die grote aaneengesloten rietzones die bijzonder in trek zijn bij zeldzame rietvogels 
zoals grote karekiet, snor en woudaapje. Zij verkiezen steeds deze zones eerder dan de meer 
geïsoleerde maar kleinere rietzones. Dankzij de rietuitbreiding broeden er in vergelijking met vroeger 
eveneens meer rietvogels in de moerasvlakte. Ook tijdens de winterperiode wordt roerdomp, een 
fervent liefhebber van (water)rietvegetaties, meer waargenomen als wintergast. Een vogelsoort die 
mogelijks achteruit zal gaan als broedvogel van de moerasvlakte is de kokmeeuw. De 
kokmeeuwenpopulatie  bevindt  zich momenteel op een aantal rietloze eilanden in het oostelijk deel 
van de moerasvlakte en kokmeeuwen zijn niet geneigd om te broeden tussen het riet. Een verdere 
rietuitbreiding in de moerasvlakte zal waarschijnlijk zorgen voor meer broedende zeldzame rietvogels 
zoals grote karekiet, snor, roerdomp en woudaapje in de toekomst.  
Het riet in de moerasvlakte is duidelijk van het type waterriet, stevig riet dat heel de winter tot 
laat in de zomer met zijn voeten in het water staat en slechts in de nazomer een korte periode 
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droog komt te staan. Het zijn rietvegetaties die nauwelijks verruigd zijn en stevige rechtopstaande 
stengels hebben. 
Een reden formuleren waarom de rietoppervlakte, vooral de afgelopen jaren, zo spectaculair is 
toegenomen is niet eenvoudig. Wel kan vermeld worden dat het nauwgezet nastreven van een 
flexibel peilregime, met hoge waterstanden in de winter en voorjaar en lagere waterstanden in de 
zomer, heel belangrijk is voor een goede rietontwikkeling. 

Natte ruigtevegetaties in de moerasvlakte 
Naast de homogene waterrietvegetaties (mr) groeit op de eilanden van de moerasvlakte 
voornamelijk een natte ruigtevegetatie. Deze natte ruigtevegetatie is op al de eilanden min of meer 
dezelfde en is anno 2014 samengesteld uit volgende plantensoorten: 

 
• Abundante aanwezigheid: grote kattenstaart, grote egelskop, watermunt, grote wederik, 

haagwinde. 
• Talrijke aanwezigheid: waterzuring, moeraszegge, scherpe zegge, grote lisdodde, bitterzoet, 

gele lis, blauw glidkruid, penningkruid, wolfspoot, knikkend tandzaad. 
• Frequente aanwezigheid: zwart tandzaad, moeras-vergeet-mij-nietje, beklierde 

basterdwederik, liesgras, waterereprijs, harig wilgenroosje. 
• Occasionele aanwezigheid: hoge cyperzegge, zeegroene muur, gewone smeerwortel. 
• Sporadisch aanwezig: zwanebloem, moerasspirea, grote brandnetel, pitrus, watertorkruid, 

rietgras. 
• Niet of bijna niet aanwezig: poelruit, akkerdistel, bramen, dotterbloem. 

Deze natte ruigte-vegetatie is moeilijk te typeren met één karteringseenheid. Daarom werd gekozen 
om het karteringscomplex hf mr mc te gebruiken voor die zones waar geen homogene rietvegetatie 
aanwezig is. De karteringseenheid hf moet geïnterpreteerd worden als zijnde een moerasspirearuigte 
die zich ontwikkelt in kletsnatte omstandigheden en die geen hooilandkenmerken heeft. Grassoorten 
ontbreken in dergelijke hf (grasbedekking < 10 %) en de dominante kensoorten betreffen grote 
kattenstaart, watermunt en grote wederik. Typisch nitrofiele ruigtekruiden zoals grote brandnetel, 
bramen, akkerdistel en gewone smeerwortel ontbreken grotendeels op de eilanden van de 
moerasvlakte, daarvoor zijn de groeiomstandigheden te vochtig. Verrassend is dat ook liesgras en 
rietgras, toch typische soorten van eutrofe moerasgemeenschappen en vroeger massaal aanwezig 
waren in de moerasvlakte weinig voorkomen op de eilanden. 
In tegenstelling tot de vorige kartering werden naast homogene rietvelden geen homogene vegetaties 
met grote zeggenvegetaties (mc) meer waargenomen. Het is duidelijk dat dit type vegetatie 
afgenomen is in oppervlakte de afgelopen jaren. Kleine oppervlaktes met moeraszegge en scherpe 
zegge werden steeds in mengvegetatie met natte ruigtevegetatie aangetroffen. Daarom werd mc 
enkel nog binnen het karteringscomplex hf mr mc gebruikt.  
Vermeldenswaardig is de aanwezigheid van een tiental exemplaren van zwanebloem die werd 
vastgesteld op een eiland in het westelijk deel van de moerasvlakte. In de moerasvlakte  zijn er  
ongetwijfeld mogelijkheden voor deze soort om zich verder uit te breiden. 

Pioniersgemeenschappen van het type slijkgroen-associatie 
Op de in de nazomer droogvallende slikplaten ontwikkelen zich elk jaar pioniersgemeenschappen 
van het type slijkgroen-associatie (Eleocharito acicularis- Limoselletum) waar bruin cypergras en 
slijkgroen kensoorten van zijn. Beide plantensoorten zijn zeldzame Rode Lijst-soorten in Vlaanderen 
die echter frequent worden aangetroffen op de slikplaten van de moerasvlakte. Bruin cypergras en 
slijkgroen kunnen er zich tijdens de korte groeiperiode van augustus tot oktober ontwikkelen. Wat 
betreft het beheer van deze zeldzame pioniersgemeenschappen dient er op toegezien te worden dat 
de slikplaten jaarlijks gedurende een tweetal maand droog komen te liggen. 

Waterplanten 
Vermeldenswaardig is dat kikkerbeet tijdens deze monitoring op acht verschillende plekken  
aangetroffen werd in de moerasvlakte. Kikkerbeet is een belangrijke kensoort van het habitattype 
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3150 (van nature eutrofe waters) en werd tijdens de vorige monitoringperiodes (afgelopen 10 jaar) 
niet aangetroffen in de moerasvlakte. De vindplaatsen betroffen steeds door riet of andere vegetatie 
beschutte sloten of oevers en niet de open waterpartijen. Op vier plekken in de moerasvlakte werd 
een verspreide aanwezigheid vastgesteld, terwijl in vier ondiepe sloten de soort talrijk met 
honderden exemplaren werd aangetroffen. De vondst van kikkerbeet is belangrijk omdat dit aantoont 
dat de waterpartijen van de moerasvlakte, ondanks hun geringe diepte en modderige bodem, een 
habitatwaardig biotoop (type 3150) is die beantwoordt aan de IHD-doelen. 
Gele plomp groeit vooral in de diepere en door slibrijke bodems gekenmerkte delen van de 
moerasvlakte, zoals de dieper uitgegraven randsloot vlak naast de dijk. Daar komt gele plomp 
vlakdekkend voor in een vijftal zones. Anno 2014 werd de totale met gele plomp begroeide 
oppervlakte geschat op 0,5 ha. De zone gele plomp voor het bezoekcentrum lijkt niet te zijn 
toegenomen in oppervlakte de afgelopen jaren, in twee andere zones werd wel een uitbreiding 
vastgesteld. Tijdens deze monitoring werd tevens vastgesteld dat verspreid over heel de 
moerasvlakte kleine concentraties van gele plomp aanwezig waren (mededeling terreinwerkers). Dit 
lijkt een nieuwe ontwikkeling  te zijn die er op wijst dat de soort zich aan het uitbreiden is in de 
moerasvlakte. 
Andere waterplanten die werden aangetroffen in de moerasvlakte betreffen: klein kroos, 
dwergkroos, sterrenkroos spec. en puntkroos. Waterviolier werd niet aangetroffen. Wegens 
het ondiep karakter van de waterpartijen zijn ze arm aan onderwaterplanten en zijn het vooral 
waterplanten met drijvende bladeren die aanwezig zijn. 

Moerasspirearuigte ‘weideke Rene’ 
In zone ‘weideke Rene’, gelegen aan de oostrand van de aanplant Hofstee, bevindt zich één van de 
botanisch best ontwikkelde moerasspirearuigtes (hf) van de moerasvlakte. De strook eilandoever van 
50 m lang en 13 m breed wordt ieder jaar in de nazomer gemaaid. Grassoorten ontbreken in 
dergelijke hf bijna volledig (grasbedekking < 10 %) wat wijst op een goede staat van instandhouding in 
de LSVI tabel (klasse A). De moerasspirearuigte is samengesteld uit volgende plantensoorten (*= 
sleutelsoort voor hf volgens LSVI tabel): 

• Abundante aanwezigheid: grote kattenstaart*, moerasspirea*, watermunt, penningkruid, 
haagwinde (enkel bosrand), grote brandnetel (enkel bosrand). 

• Talrijke aanwezigheid: gele lis*, pitrus,  grote wederik*. 
• Frequente aanwezigheid: waterzuring, beklierde basterdwederik, bruin cypergras. 
• Occasionele aanwezigheid: moeras-vergeet-mij-nietje, kale jonker, wolfspoot*. 

De aanwezigheid van 5 sleutelsoorten wijst op een voldoende staat van instandhouding volgens de 
LSVI-tabel (klasse B). 

Bosgemeenschappen  
De bosgemeenschappen (verboste zuidelijke eilanden en aanplant Hofstee) worden besproken in 
hoofdstuk 5.1.1.2).  

Botanische evolutie in vijf uitgezette permanente kwadraten (in 2009 uitgezette pq’s)  
De vijf pq’s die in 2009 in de moerasvlakte werden uitgezet, werden tijdens deze monitoring opnieuw 
gemonitord. Algemeen kan gesteld worden dat de soortenrijkdom in de pq’s lichtjes is toegenomen. 
De bedekking met haagwinde, wat wijst op verruiging, lijkt echter ook te zijn toegenomen, terwijl het 
aandeel aan grote kattenstaart in de meeste pq’s is afgenomen.  
 

Pq 13  (droog eiland die tot 7 j. terug verbost was en toen gekapt werd), kartering hf mr mc: 
• Haagwinde is 20 % in bedekking toegenomen terwijl watermunt meer dan 50 % in bedekking 

is afgenomen. 
• Pionierssoorten zoals hanenpoot en soorten van de ganzenvoetfamilie werden niet meer 

aangetroffen. 
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• Gele lis is fors toegenomen in bedekking, vijf jaar terug werden slechts enkele exemplaren 
aangetroffen, in 2014 werd een bedekking van 30 % vastgesteld. 

Pq 14 (jaarlijks gemaaide oeverrand aan aanplant Hofstee of ‘weideke Rene’), kartering hf: 
• Hf soorten zoals watermunt, moerasspirea zijn fors in bedekking afgenomen.  
• Poelruit en moeras-vergeet-mij-nietje werden zelf niet meer aangetroffen in het proefvlak. 
• Penningkruid is fors (40 %) in bedekking toegenomen. 
• Grassoorten ontbreken volledig in het pq. 
• Pitrus is nieuw opgedoken in het proefvlak en haalt direct een bedekking van 10 à 15 %. 

Mogelijks is de komst van pitrus te wijten aan bodemverstoring door het maaien onder te 
natte condities.   

Pq 15 (geïnundeerd rieteiland), kartering mr: 
• Nog steeds is een monotone waterrietvegetatie aanwezig. 
• De rietbedekking is verder toegenomen. 
• Het proefvlak is soortenarmer geworden aan plantensoorten. 
• Ondanks de mooie rietvegetatie werd een lichte toename van haagwinde vastgesteld. 

Pq 16 (geïnundeerd eiland langs de centrale grote plas), kartering hf mr mc: 
• De soortenrijkdom is geëvolueerd van 6 plantensoorten naar 13 plantensoorten.  
• De natte ruigtevegetatie wordt gedomineerd door watermunt en waterzuring terwijl dat vijf 

jaar terug grote kattenstaart was. 
• De bedekkingsgraad van grote kattenstaart is > 60 % gedaald. 

Pq 17 (niet geïnundeerd eiland), kartering hf mr mc: 
• De verruiging met haagwinde is toegenomen van een bedekking van 10 % naar 40 %. 
• Grote lisdodde is toegenomen in het proefvlak. Ze haalt een bedekking van 60 % ipv 40 % 

tijdens de vorige monitoring. 
• Ook grote kattenstaat is afgenomen in bedekking tegenover de vorige monitoring.  

Evaluatie beheer moerasvlakte: 
Het beheer van de moerasvlakte bestond de afgelopen vijf jaar uit volgende beheermaatregelen: 
• Hydrologisch beheer: het hydrologisch beheer van de moerasvlakte is heel belangrijk voor 

zowel de ontwikkeling van de aanwezige vegetatietypes als om avifaunistische redenen. De 
moerasvlakte behoort tot het hoogwaterbekken, het is een zone waar het water kunstmatig 
hoog wordt gehouden in de winterperiode, het voorjaar en een deel van de zomer. In de 
nazomer (augustus-september) wordt een drogere periode met lage waterstanden nagestreefd. 
De evolutie van het wekelijks opgemeten waterpeil werd reeds besproken in hoofdstuk 3.2. Er 
kan besloten worden dat er de afgelopen vijf jaar met succes een natuurlijk of flexibel 
peilbeheer werd uitgevoerd  in de moerasvlakte. Hoewel het waterpeil kunstmatig hoog wordt 
gehouden tonen de grafieken aan dat er elk jaar flexibele waterpeilen werden bekomen met 
hoge waterpeilen in de winter en lagere waterpeilen in de zomer. Het grootste deel van het jaar 
wordt het waterpeil boven het maaiveld gehouden, in de nazomer werd echter steeds een lagere 
watertafel met waarden onder het maaiveld (waterpeil < 35 cm) gecreëerd. Het feit dat de 
afgelopen vijf jaar zowel de overgang van winterpeil naar zomerpeil als van zomerpeil naar 
winterpeil steeds op een geleidelijke, natuurlijke manier verliep, is belangrijk om te melden.  

• Beheer tegen verbossing: jaarlijks wordt in de maand augustus door de terreinploeg enkele 
weken uitgetrokken om de jonge houtige opslag van wilg en zwarte els te bestrijden in de 
moerasvlakte. Daarbij worden jonge scheuten afgezaagd of uitgetrokken en op een plaats gelegd 
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waar ze niet meer terug kunnen uitschieten. Deze beheermaatregel is heel belangrijk om de 
verbossing van de moerasvlakte tegen te gaan en de moerasgemeenschappen te behouden. 

• Maaibeheer: aangezien op de eilanden een gezonde natte ruigte- en waterrietvegetatie 
aanwezig is, is het uitvoeren van een cyclisch maaibeheer er voorlopig niet nodig. Niettemin 
dient de toename van haagwinde die op sommige eilanden werd vastgesteld de komende jaren 
opgevolgd te worden. Het iets hoger gelegen ‘weideke Rene’ heeft een botanisch interessante 
moerasspireavegetatie en kreeg  jaarlijks een maaibeurt in het najaar. Dit maaischema blijft 
aangehouden. 

• Baggeren: aangezien de diepere delen (voornamelijk randsloot) van de moerasvlakte meer en 
meer aan het dichtslibben zijn met modder lijkt een lokale slibruiming noodzakelijk voor de 
toekomst. De diepere zones zijn onder andere belangrijk om de aanwezige vispopulatie in droge 
zomers schuilmogelijkheden te verschaffen, de groei van onderwaterplanten te stimuleren en ze 
kunnen eveneens dienen om het bufferend vermogen tegen eutrofiering van het 
moerasecosysteem te verhogen. Gezien de ligging van de moerasvlakte in de nabijheid van 
urbaan gebied dient er rekening mee gehouden te worden dat een slibruiming met afvoer van 
slib een kostelijke en moeilijk uit te voeren onderneming zal zijn.  

5.1.1.2 Bossen en struwelen 

In tegenstelling tot de vorige karteerperiodes werd tijdens deze kartering vastgesteld dat de alluviale 
bosstypes zich niet meer in een pionierssituatie bevinden en zich stilaan ontwikkelen tot bossystemen 
met een matuur karakter. 
De vaststellingen daarvoor zijn de volgende: 
 
• Voor de ontwikkeling van alluviaal bos wordt een ontwikkelingsduur van 30-100 j vooropgesteld. 

De meeste alluviale bossen van het Molsbroek zijn ondertussen meer dan 30 jaar oud. Ze 
ontwikkelden zich voornamelijk door een proces van spontane verbossing van moerasvegetaties 
in de jaren ‘70 of uit loofhoutaanplanten die plaatsvonden in de jaren ‘80. In de LSVI tabel wordt 
voor de parameter bosconstantie (periode dat perceel bebost is) de waarde >30 j gebruikt om 
alluviale bossystemen te klasseren als zijnde in voldoende staat van instandhouding (klasse B). 

• De metingen van de bosstructuur (aantal groeiklassen, aandeel dikke bomen, aandeel (dik) dood 
hout,…) die in het kader van deze monitoring werden uitgevoerd in acht beboste proefvlakken 
bevestigt dat de bossen zich niet meer in een pionierssituatie bevinden. Er is in de meeste 
gevallen duidelijk een bosdynamiek waarneembaar waarbij zaailingen en verschillende 
groeiklassen van bomen aanwezig zijn. In sommige bospercelen werd eveneens een opmerkelijk 
hoog aandeel van dood hout aangetroffen.  

• Vooral in de kletsnatte bostypes werd een botanisch goed ontwikkelde kruidlaag aangetroffen 
waarin lokaal zeldzame kensoorten zoals moerasvaren aanwezig waren, wat duidt op goed 
ontwikkelde bostypes.  

Anno 2014 kan gesteld worden dat de meeste bospercelen, die ondertussen samen een oppervlakte 
van 20 ha beslaan, geëvolueerd zijn tot volwaardige bosecosystemen.  
Voor alluviale elzenbossen wordt een MSA (Minimum Structuur Areaal) van minimum 20 ha 
gerekend om tot de klasse B (voldoende staat van instandhouding) te behoren in de LSVI tabel. 
Hoewel het bosareaal van het Molsbroek gefragmenteerd is, valt er een grote mate aan 
connectiviteit waar te nemen tussen de boszones, mede door de beboste dijkvegetatie. Er kan dan 
ook besloten worden dat aan de voorwaarde van MSA = 20 ha voldaan is. 
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Mesotroof elzenbroek (BWK-code : vm, Habitatcode : 91E0_meso) 
 

 
 
De verspreiding van de mesotrofe elzenbroekbossen is grotendeels dezelfde gebleven als deze uit de 
vorige monitoringperiodes. De vochtige elzenbroekbossen situeren zich vooral in de deelzone 
noordelijk bosgebied (gelegen in de hoogwaterkom) en deelzone zuidelijk bosgebied (gelegen in de 
laagwaterkom). Globaal gesproken kan gesteld worden dat de elzenbroekbossen van het Molsbroek 
goed ontwikkeld zijn. Dit is zowel te zien aan de opgemeten bosstructuur als de aangetroffen 
kensoorten in de kruidlaag. Vooral de recente vondst van moerasvaren in het zuidelijk bosgebied 
heeft de botanische rijkdom en de potenties van de elzenbroekbossen aangetoond. Elzenzegge een 
andere belangrijke kensoort voor mesotrofe elzenbroekbossen werd echter, ondanks intensief 
speurwerk, niet aangetroffen. Vermoed wordt dat het Molsbroek over te voedselrijke biotopen 
beschikt voor soorten als elzenzegge, die eerder zwak zure en matig voedselrijke biotopen verkiest.  

Elzenbroekbos in deelzone noordelijk bosgebied en deelzone westelijke plas  
In dit gedeelte van het reservaat wordt niet ingegrepen in de natuurlijke successie van 
moerasgemeenschappen naar een climaxvegetatie van elzenbroekbos (vm). Gezien het mesotroof 
elzenbroekbos volledig gelegen is in de hoogwaterkom zijn de abiotische omstandigheden er dan ook 
min of meer gelijkaardig aan die van het moerasvlakte. Het grondwater staat in de winter tot laat in 
het voorjaar boven het maaiveld en zakt ook tijdens de zomerperiode nauwelijks onder het maaiveld. 
Dit zijn ideale hydrologische condities voor de ontwikkeling van mesotroof elzenbroekbos. Het 
natuurstreefbeeld van het noordelijk broekbos betreft vm wat met het actueel natuurtype anno 2014 
in de meeste gevallen reeds gehaald wordt. 
Tijdens deze monitoring kon vastgesteld worden dat de kruidlaag van het mesotroof elzenbroekbos 
in het noordelijk bosgebied goed ontwikkeld is. De kruidlaag is grotendeels samengesteld uit 
moerasplanten, ruigtekruiden zoals grote brandnetel en bramen komen er minder voor. Volgende 
plantensoorten werden aangetroffen tijdens de periode mei-juni (*= sleutelsoorten voor vm volgens 
LSVI-tabel en BWK handleiding) : 
 
• Abundante aanwezigheid: watermunt, gele lis*, wolfspoot* 
• Talrijke aanwezigheid: bitterzoet*, grote kattenstaart, penningkruid 
• Frequente aanwezigheid: waterzuring*, grote wederik*, scherpe zegge, blauw glidkruid* 
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• Occasionele aanwezigheid: hoge cyperzegge*, moerasspirea*, ijle zegge* 
• Sporadisch aanwezig: grote brandnetel, dotterbloem* 

De aanwezigheid van 10 sleutelsoorten met een bedekking > 70 % wijst op een goede staat van 
instandhouding volgens de LSVI-tabel (klasse A). 
In de struiklaag werd zwarte bes, een goede indicatorsoort voor vm bossen, net als tijdens de 
vorige monitoringperiodes, verspreid tot frequent aangetroffen. Opvallend is dat eveneens spork en 
zaailingen van zomereik verspreid werden aangetroffen in het noordelijk broekbos. Dit toont aan 
dat beide soorten, hoewel meestal gelieerd aan drogere bostypes, zich ook kunnen handhaven in 
meer vochtige biotopen. Het bewijst tevens dat het noordelijk broekbos gekenmerkt wordt door 
een microreliëf van zowel kletsnatte als drogere zones.   
Het noordelijk elzenbroekbos wordt tevens gekenmerkt door een mozaïekvormige structuur waar 
een aantal open plekken en vochtige wilgenstruwelen deel van uitmaken. In deze open plekken 
ontwikkelde zich een natte ruigtevegetatie (hf) die grote delen van het jaar met zijn voeten in het 
water staat. De aanwezige plantensoorten vertonen er gelijkenissen met deze van de natte 
ruigtevegetatie uit de moerasvlakte. Grote kattenstaart is dominant aanwezig in die open plekken, 
terwijl watermunt er abundant wordt aangetroffen. Ook grote wederik, gele lis en 
waterzuring worden er frequent aangetroffen.  
Het deel elzenbroekbos dat gelegen is in het noordelijk gedeelte van de Kerkmeers werd in 1985 
nog gekarteerd als een grote zeggengemeenschap (mc) en is pas recent beginnen verbossen. Dit 1 ha 
grote bosbestand betreft dan ook het jongste elzenbroekbos (vm°) van het reservaat. Door de nog 
dense, jonge bosstructuur en zeer natte condities (behoort tot de hoogwaterkom) is de kruidlaag vrij 
beperkt aanwezig. Kensoorten zoals wolfspoot, blauw glidkruid en gele lis worden echter 
aangetroffen op boomstompen en de iets hoger gelegen zones. De opgemeten bosstructuur 
(proefvlak 7 in onderstaande tabel) toont het jonger ontwikkelingsstadium van dit bosbestand 
aan. Bomen met matig dik hout (stamomtrek > 1 m) werden er vooralsnog niet aangetroffen en ook 
het aandeel dood hout is  beperkt. 
Onderstaande tabel bevat enkele bosstructuurgegevens van twee proefvlakken die uitgezet werden in 
het noordelijk elzenbroekbos Er zijn duidelijke verschillen in leeftijd en bosstructuur waar te nemen 
tussen beide proefvlakken:  
 
Proefvlak 7 (vm°) Proefvlak 8 (vm) 
Leeftijd bos  20-25 j 
Aantal groeiklassen = 4 
% matig dikke bomen (stamomtrek > 1 m) = 0% 
Aandeel dood hout = 2 % 
Aantal exemplaren dik dood hout/ ha = 0 
LSVI-klasse structuur = C (slecht) 

Leeftijd bos  40-45 j 
Aantal groeiklassen = 5 
% matig dikke bomen (stamomtrek > 1 m) =  23% 
Aandeel dood hout = 3 % 
Aantal exemplaren dik dood hout/ ha = 0 
LSVI-klasse structuur = B (voldoende) 

 

Elzenbroekbos in deelzone zuidelijk bosgebied  
In  het zuidelijk bosgebied werd in 2014 een groter complex als mesotroof elzenbroekbos gekarteerd 
dan tijdens de monitoring van 2009. Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat veel van de 
populieren uit de vroegere populierenaanplanten omgevallen en afgestorven zijn en een jong 
broekbos er zich ontwikkeld heeft. Lokaal zijn nog open plekken aanwezig die niet verbost zijn. Deze 
vroegere populierenaanplanten kunnen niettemin perfect opgenomen worden in een complex dat 
gekarteerd werd als vm° pop. Het natuurstreefbeeld van het zuidelijk broekbos betreft vm. 
De kruidlaag van het zuidelijk elzenbroekbos is voornamelijk samengesteld uit moerasplanten die qua 
soortensamenstelling gelijkaardig is aan deze uit het noordelijk elzenbroekbos. Veel van de aanwezige 
moerasplanten, zoals wolfspoot, hoge cyperzegge, bitterzoet, waterzuring en gele lis zijn 
kensoorten voor mesotroof elzenbroekbos. Lokaal worden iets meer ruigtekruiden zoals liesgras 
en grote brandnetel aangetroffen. In de nazomer werd vooral waterpeper, een soort die zich pas 
laat in het jaar ontwikkelt, abundant aangetroffen in de kruidlaag. 
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Zwarte bes een belangrijke vm-kensoort voor de struiklaag, werd net als in het noordelijk 
elzenbroekbos verspreid tot frequent aangetroffen in de botanisch beter ontwikkelde delen. 
Stijve zegge werd, in tegenstelling tot in het noordelijk elzenbroekbos, lokaal als nieuwe vm-
kensoort aangetroffen. 
In het zuidelijk elzenbroekbos werden voor de opmeting van de bosstructuur twee proefvlakken 
uitgekozen. Het eerste proefvlak lag in een homogeen bosbestand dat als vm werd gekarteerd, het 
ander proefvlak lag in een meer open en minder ontwikkeld bos dat als vm° pop werd gekarteerd  
(locatie zie kaart bijlage 18, volledige bosstructuurtabel zie bijlage 6). 
 
Proefvlak 3 (vm) Proefvlak 4 (vm° pop) 
Leeftijd bos  30-35 j 
Aantal groeiklassen = 2 
% matig dikke bomen (stamomtrek > 1 m) = 3 % 
Aandeel dood hout = 10 % 
Aantal exemplaren dik dood hout/ ha = 4 
LSVI-klasse structuur = B (voldoende) 

Leeftijd bos  45-50 j (oorsprong aanplant populier) 
Aantal groeiklassen = 7 
% matig dikke bomen (stamomtrek > 1 m) =  10 % 
Aandeel dood hout = 15 % 
Aantal exemplaren dik dood hout/ ha = 13 
LSVI-klasse structuur = A (goed) 

 
Opvallend is dat de zuidelijk elzenbroekbossen het qua bosstructuur iets beter doen dan de 
noordelijke elzenbroekbossen. Vooral wat betreft de aanwezigheid van % dood hout en dik dood 
hout scoren de zuidelijke broekbossen beter. Dit is voornamelijk te wijten aan de aanwezigheid van 
populieren die ervoor zorgden dat in het zuidelijk broekbos enkele zeer dikke levende bomen (klasse 
7 uit LSVI tabel) aanwezig zijn, terwijl de omgevallen populieren zorgen voor een interessante 
dynamiek in de vorm van aanwezigheid van dik dood hout, open plekken, zones met zaailingen,… 
Verrassend is tevens dat proefvlak 4, dat gelegen is in een minder ontwikkeld elzenbroekbos (vm° 
pop), de best ontwikkelde structuurkenmerken heeft (klasse A in LSVI tabel). Wederom is dit te 
wijten aan de talrijke aanwezigheid van zowel levende als dode populieren die extra structuur geven 
aan dit bosbestand.  
De open plekken in het zuidelijk elzenbroekbos zijn qua soortensamenstelling minder interessant dan 
deze uit het noordelijk elzenbroekbos. Sommige open plekken worden bijvoorbeeld volledig 
gedomineerd door liesgras, een nitrofiele plantensoort die geen goede indicatorsoort is voor vm-
bossen. 
 
‘Den Hazelaar’ vormt de uiterste oosthoek van het reservaat. Het betreft één van de laagste zones 
van het reservaat (zie DTM in bijlage 17) en is de enige zone in het reservaat waar zich 
veenbodems bevinden. In deze zone werd in het voorjaar van 2014 een populatie moerasvaren 
aangetroffen, die vlakdekkend aanwezig was over een oppervlakte van 40 m2. Moerasvaren is een 
zeldzame Rode Lijst-soort voor Vlaanderen en een belangrijke kensoort voor kletsnatte 
elzenbroekbossen die zich ontwikkelen op laagveen (habitattype 91E0_meso, subtype Carici 
elongatae - Alnetum). Deze vondst toont aan dat de elzenbroekbossen van het Molsbroek botanisch 
gunstig evolueren. Het kletsnatte bosgebied in ‘Den Hazelaar’, waar de moerasvaren werd 
aangetroffen, werd gekarteerd als vm sf. Het natuurstreefbeeld van dit gebied is vm. 
Ook in het zuidelijk elzenbroekbos wordt niet ingegrepen in de natuurlijke successie van 
moerasgemeenschappen naar een climaxvegetatie van elzenbroekbos (vm). 

Ruigt-elzenbos  (BWK-code : vn, Habitatcode: 91E0_eutr) 
Ruigt-elzenbos of nitrofiel elzenbos is het bostype dat het meest wordt aangetroffen in het 
Molsbroek. De totale oppervlakte van dit bostype werd anno 2014 geschat op 10 ha. 
Bosgemeenschappen van dit type ontwikkelden zich volledig spontaan vanaf eind jaren ’60 of uit 
aanplanten van loofhout die begin jaren ‘80 werden uitgevoerd. Dergelijke bossen bevinden zich in 
hoofdzaak op hoger gelegen percelen met minder natte bodems en zijn veelal te situeren op 
overgangsgradiënten van alluviale- naar stuifzandgronden of op verstoorde gronden. De kruidlaag 
wordt hoofdzakelijk gedomineerd door nitrofiele soorten zoals grote brandnetel, hondsdraf en 
bramen, maar plaatselijk kunnen ook talrijk moerasspirea in de nattere zones of brede 
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stekelvaren in de drogere zones aangetroffen worden. Ook gele lis wordt, zij het iets minder talrijk 
dan in de vm-bossen, in  Ruigt-elzenbos aangetroffen.   
De oppervlakte aan Ruigt-elzenbos (vn) is tegenover de vorige monitoringperiode toegenomen in het 
reservaat. De reden daartoe is de volgende: 
 
• Alle voormalige loofhoutaanplanten (aanplant Hofstee, aanplant Rozendonk en de twee 

aanplanten in de Hagemeersen) werden tijdens deze monitoring gekarteerd als vn of vn° in 
plaats van n. Er werd vastgesteld dat de aanplanten geëvolueerd zijn tot volwaardige 
bosecosystemen  (verduidelijking zie bij de detailbespreking van de voormalige aanplanten).  

• Het voormalig struweelgedeelte in de deelzone ‘centraal bosgebied’, ook gekend onder de 
toponiem ‘Langen akker’, werd in 2014 als vn sf gekarteerd. Dit verbossend gebied is namelijk 
meer en meer eigenschappen van alluviaal elzenbos gaan vertonen. De geschatte procentuele 
verhouding oppervlakte vn/sf bedroeg in 2014 60/40. Voorzien wordt dat binnen een tiental jaar 
dit centraal bosgebied volledig geëvolueerd zal zijn tot nitrofiel elzenbos, wat ook het 
natuurstreefbeeld is van die zone. 

Net als bij de mesotrofe elzenbroekbossen wordt geen hakhoutbeheer uitgevoerd in de Ruigt- 
elzenbosbestanden. Extensieve begrazing wordt in bepaalde bosgedeeltes toegelaten. Deze 
beheersvorm draagt bij tot een grotere structuurrijkdom van het bos. 

 
 

Ruigt-elzenbos in deelzone noordelijk bosgebied (’t Straatje en Lo’s akker) 
De typering van vn is ongewijzigd gebleven tegenover de monitoring van 2009. De kruidlaag wordt 
voornamelijk gedomineerd door bramen en grote brandnetel. De lokaal abundante aanwezigheid van 
moerasspirea en ruw beemdgras in de kruidlaag van Lo’s akker is vermeldenswaardig. Zwarte els is 
er de belangrijkste boomsoort in de boomlaag. De opgemeten bosstructuur van een 0,25 ha  groot 
proefvlak in Lo’s akker (proefvlak 9 in bijlage 6 en 18) vertoont volgende eigenschappen: 
 

• Er worden 6 groeiklassen aangetroffen 
• Verjonging met zwarte els wordt aangetroffen (klasse 2 en 3 zijn aanwezig) 
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• Met uitzondering van enkele dikkere bomen zijn de bomen vrij jong en homogeen, 78 % van 
de opgemeten bomen komt in de klasse 5a (diameter 14-31 cm) voor. 

• Er werd 16 % matig dikke bomen (stamomtrek > 1 m) opgemeten, zeer dikke bomen (klasse 
7) werden niet aangetroffen in het proefvlak. 

• Het aandeel dood hout wordt op 8 % geschat terwijl de aanwezigheid aan dik (diameter > 40 
cm) dood hout op 3 exemplaren/ha geschat werd. 

• De LSVI (Lokale Staat Van Instandhouding) voor structuur kreeg klasse B (voldoende) 
toegekend. 

Het ‘straatje’ (vroegere toegangsweg) is bijzonder rijk aan zowel rechtstaand als liggend dik dood 
hout door de aanwezigheid van afstervende historische bomenrijen. 
Het natuurstreefbeeld van vn blijft aangehouden alsook het nulbeheer. 

Ruigt-elzenbos in deelzone zuidelijk bosgebied  
Over een breedte van ca. 20-30 m vestigde zich na winterse overstromingen (periode 1965-1971) op 
de rand van de stuifzandgronden een nitrofiel elzenbos. Deze omstandigheden lieten vooral zwarte 
els toe om zich massaal uit te zaaien op deze zanderige iets drogere gronden. De boomlaag wordt 
volledig gedomineerd door zwarte els, sporadisch wordt eveneens zomereik en schietwilg 
aangetroffen. De struiklaag is vrijwel exclusief opgebouwd uit gewone vlier met af en toe wat spork.  
De kruidlaag wordt gedomineerd door bramen, brede stekelvaren, grote brandnetel en bevat geen 
moerasplanten. De opgemeten bosstructuur van een 0,3 ha  groot proefvlak (proefvlak 3 in bijlage 6 
en 18) vertoont volgende eigenschappen: 
 

• Er worden 4 groeiklassen aangetroffen 
• Verjonging wordt niet aangetroffen 
• Met uitzondering van enkele dikkere bomen zijn de bomen vrij jong en homogeen, 74 % van 

de opgemeten bomen komt in de klasse 5a (diameter 14-31 cm) voor. 
• Niettemin werden 22 % matig dikke bomen (stamomtrek > 1 m) opgemeten en werden zelf 

4% , zeer dikke bomen  (klasse 7) aangetroffen in het proefvlak. 
• Het aandeel dood hout werd slechts op 2 % geschat. Tevens werd er geen dik dood hout 

aangetroffen. Deze lage percentages zijn waarschijnlijk te wijten aan het feit dat in het 
verleden in de omgeving van het proefvlak dood hout als brandhout werd verzameld. 

• De LSVI  (Lokale Staat Van Instandhouding) voor structuur betrof klasse B (voldoende). 

Zowel de typering van het actueel natuurtype (vn) als het natuurstreefbeeld (vn) blijven ongewijzigd. 

Voormalige loofhoutaanplant Hofstee (noordelijk deel moerasvlakte) 
De aanplant Hofstee, die werd aangeplant op een voormalig akker, werd tijdens de vorige monitoring 
nog gekarteerd als zijnde een aanplant (n). Deze situatie is anno 2014 duidelijk gewijzigd. De aanplant 
is ondertussen 35 j oud en er kan gesteld worden dat een volwaardig vn bos er zich ontwikkeld 
heeft. Op de vroegere aanplant werd een gedetailleerde analyse van de parameters uit de LSVI-tabel 
(Lokale Staat Van Instandhouding) verricht. Deze gaf aan dat het bos tot de klasse B (voldoende) 
kon geklasseerd worden. Volgende kenmerken werden in de voormalige aanplant opgemeten: 

• De boomlaag is voornamelijk samengesteld uit gewone es, zwarte els en wintereik. Verder 
komen nog verspreid schietwilg, zachte berk en Noorse esdoorn voor. Alle aangeplante zoete 
kers is, met uitzondering van twee exemplaren, afgestorven. Enkele lijsterbesstruiken zijn 
uitgegroeid tot bomen van bijna 8 m hoog. 

• De bosconstantie is > 30 j.  
• In een uitgezet proefvlak (proefvlak 5 in bijlage 6 en 18) waarbij 100 bomen werden opgemeten, 

werden er van de 7 in de LSVI tabel genoteerde groeiklassen 5 groeiklassen aangetroffen 
(klasse 2 tem klasse 6). Klasse 7 (zeer dik hout) werd niet aangetroffen. 

• 14 % van de bomen heeft een stamomtrek van > 1 m (vanaf klasse 5b). 
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• Dikke bomen (diameter van 50-79 cm, klasse 6) zijn met 4 % aanwezig op het bosperceel.  
• Natuurlijke verjonging is duidelijk aanwezig; Groeiklasse 2 en 3 werden aangetroffen in het 

proefvlak. Zaailingen van gewone es, zwarte els, Noorse esdoorn en gewone lijsterbes zijn talrijk 
aanwezig. Ook zaailingen van rode kornoelje en Spaanse aak werden aangetroffen.  

• Wat betreft de aanwezigheid van exoten kan enkel de sporadische aanwezigheid van 
Amerikaanse vogelkers vermeld worden. Noorse esdoorn, een boomsoort waarvan niet duidelijk 
is of de soort al dan niet inheems is, werd verspreid als volwassen boom en talrijk als zaailing 
aangetroffen. 

• Het aandeel dood hout is beperkt te noemen en werd op  4 % geschat. Dit is een pak minder 
dan het aandeel dood hout dat in de vroegere aanplant Rozendonk (zie verder) aangetroffen 
werd en er op 14 % geschat werd.  

• Dik dood hout (diameter > 40 cm) werd niet aangetroffen in het proefvlak. 
• Het centrale deel is zandig qua textuur, ligt iets hoger dan de andere eilanden van de 

moerasvlakte en komt slechts sporadisch volledig onder water te staan. Enkel als het Molsbroek 
fungeert als potpolder en grote hoeveelheden Durmewater moet bergen, staat het bosperceel 
volledig onder water. 

• Door het feit dat het perceel in de hoogwaterkom ligt, bedraagt de amplitude van het 
grondwater het grootste deel van het jaar < 50 cm. Enkel in de nazomer is er meestal sprake van 
een korte droogteperiode van waarbij het grondwater dieper zakt. De GLG zakt nooit meer dan 
80 cm onder het maaiveld (zie info peilbuis MOLP001).  

• De kruidlaag is slechts matig ontwikkeld en wordt gedomineerd door grote brandnetel en 
bramen. Andere aanwezige plantensoorten zijn brede stekelvaren (talrijk), moerasspirea 
(frequent), dauwbraam (frequent), gele lis (verspreid), hondsdraf (verspreid) en moeraszegge 
(verspreid). Er worden met andere woorden een viertal sleutelsoorten aangetroffen op het 
bosperceel (klasse B in de LSVI tabel). Tevens is 30 % van de bodem kaal, zonder begroeiing of 
met enkel zaailingen van bomen aanwezig.  

• De struiklaag bestaat hoofdzakelijk uit forse hazelaars en in mindere mate uit gewone lijsterbes 
en gewone vlier. Aalbes, een belangrijke kensoort voor Ruigt–elzenbos, werd lokaal in een natter 
gedeelte aangetroffen. 

• Omheen de ‘aanplant Hofstee’ heeft zich een interessant vochtig wilgenstruweel ontwikkeld (sf) 
dat zorgt voor een mooie gradiënt van moeras naar bos. 

• Aan de LSVI voor structuur werd klasse B (voldoende) toegekend. Alle opgemeten 
parameters voor de typering van de bosstructuur zijn terug te vinden in bijlage 6. 

Voormalige loofhoutaanplant Rozendonk 
Ook de aanplant met toponiem Rozendonk, welke deel uitmaakt van het zuidelijk bosgebied, werd 
aangeplant begin jaren ’80 en werd tijdens de vorige monitoring nog gekarteerd als zijnde een 
aanplant (n). Deze situatie is anno 2014 duidelijk gewijzigd. De aanplant is ondertussen 35 j oud en er 
kan gesteld worden dat een volwaardig vn bos zich ontwikkeld heeft.  

Meer nog, de meting van structuurkenmerken in een uitgezet proefvlak (proefvlak 5 in bijlage 6 en 
18) toonde aan dat dit bosbestand hoog scoort qua bosstructuur. Door de aanwezigheid van veel 
groeiklassen, een beperkte aanwezigheid van zeer dikke bomen (klasse 7) en vooral veel dood hout 
en dik dood hout kon dit bosbestand tot klasse A (goede staat van instandhouding) van de LSVI-
tabel gerekend worden. Daarmee behoort dit bosbestand op gebied van structuurkenmerken tot het 
best ontwikkelde van het Molsbroek: 

• De bosconstantie is > 30 j.  
• Natuurlijke verjonging is aanwezig: zaailingen van gewone esdoorn, grauwe abeel en hazelaar zijn 

talrijk aanwezig terwijl zaailingen van gewone es verspreid aanwezig zijn.  
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• In een uitgezet proefvlak waarbij 100 bomen werden opgemeten, werden er van de 7 in de LSVI 
tabel genoteerde groeiklassen 6 groeiklassen aangetroffen (klasse 2 tem klasse 7). Enkel klasse 
1 die gebruikt wordt voor de aanduiding van open plekken werd niet aangetroffen. 

• Het aandeel dood hout is hoog en werd op 14 % geschat (klasse A in LSVI). 
• Het aandeel dik dood hout met diameter > 40 cm (of stamomtrek > 125 cm)  wordt op 5 

dode exemplaren/ha geschat. 
• De kruidlaag is slecht ontwikkeld en wordt gedomineerd door grote brandnetel en 

hondsdraf. Andere aanwezige plantensoorten zijn dauwbraam (talrijk), kleefkruid (talrijk) en 
mannetjesvaren (verspreid). Moerasplanten werden niet aangetroffen. 

• De struiklaag bestaat hoofdzakelijk uit hazelaars en gewone vlier. Aalbes een belangrijke 
kensoort voor Ruigt–elzenbos werd eveneens lokaal aangetroffen. 

• Het bos heeft zich ontwikkeld op verstoorde (opgehoogde) grond en de bodem is duidelijk 
droger dan in de voormalige aanplant Hofstee. Deze verstoorde bodemkarakteristieken hebben 
enerzijds gezorgd voor een botanisch slecht ontwikkelde kruidlaag, maar daartegenover staat dat 
de bomen er heel snel hebben kunnen groeien. In het proefvlak werden 12 % dikke bomen 
(diameter > 50 cm) en zelf 1 % zeer dikke bomen (diameter vanaf 80 cm) opgemeten. In het 
bosbestand Rozendonk werd de grootste concentratie aan dikke bomen van alle opgemeten 
bosbestanden aangetroffen. De dikke bomen betreffen voornamelijk grauwe abeel en gewone es. 

• Opvallend is de evenwichtige verdeling tussen verteerd  (56 %) en niet verteerd (44 %) dood 
hout (dit is eveneens het geval bij de voormalige aanplant Hofstee). 

• Aan de LSVI voor structuur werd klasse A (goed) toegekend.  

Bossen Hagemeersen 
(Zie Hoofdstuk 5.1.2.: De Hagemeersen) 

Zuidelijke beboste eilanden moerasvlakte 
Ook op de verboste eilanden in het zuidelijk deel van de moerasvlakte ontwikkelde zich een bos van 
het type Macrophorbio-Alnetum (vn). De eilanden vormen uitlopers van een rivierduin en werden 
gecreëerd door het graven van de randsloot door de rivierduin. Daardoor hebben deze verboste 
eilanden ondanks hun ligging in de hoogwaterkom duidelijk een drogere hydrologie dan de andere 
eilanden van de moerasvlakte. De kruidlaag wordt gedomineerd door grote brandnetel terwijl 
braamsoorten, brede stekelvaren en hondsdraf abundant worden aangetroffen. Moerasplanten zoals 
gele lis en zeggesoorten worden enkel aangetroffen aan de oeverrand of in drassige inhammetjes. De 
boomlaag betreft een mengeling van zwarte els en schietwilg. In de struiklaag werd aalbes verspreid 
aangetroffen. Zowel het actueel natuurtype als natuurstreefbeeld worden voor deze beboste eilanden 
op vn gehouden. Ook het nulbeheer wordt aangehouden. 

Evaluatie beheer alluviale bossen (vn en vm):  
In alle bospercelen van het reservaat wordt een nulbeheer aangehouden wat betreft het verrichten 
van kapactiviteiten. Er wordt met andere woorden niet ingegrepen in de natuurlijke successie van de 
verschillende bostypes naar hun climaxvegetatie. Hakhoutbeheer wordt niet toegepast in het 
reservaat.  Er wordt aandacht besteed aan het verwijderen van exoten uit de beboste zones. Vooral 
het hydrologisch beheer, waarbij een hoge, weinig fluctuerende grondwatertafel wordt nagestreefd, 
zorgt er voor dat alluviale bostypes zich optimaal kunnen ontwikkelen.  
Reeds in het vorige monitoringrapport werd het mozaïekvormige karakter van de alluviale bossen 
beklemtoond. Ook tijdens deze monitoring kon het structuurrijk karakter van het bosbestand 
vastgesteld worden. Naast zones met uniforme bestanden van zwarte els en gewone es werden  
eveneens zones met vochtige wilgenstruwelen en open plekken met moerasvegetatie talrijk 
aangetroffen. De grote structuurrijkdom, die de alluviale bossen van het Molsbroek typeert, is mede 
tot stand gekomen door het proces van spontane verbossing en de begrazing die in delen van 
het bosgebied wordt toegelaten. Deze ‘bosbegrazing’ houdt namelijk lokaal het open, wastine-
achtig karakter van het bos in stand.  
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Struwelen en overgangssituaties naar bos (BWK-code : sf, sz Habitatcode : rbbsf, gh)   
 

 
 
Vochtige wilgenstruwelen (sf) worden over heel het reservaat verspreid aangetroffen en beslaan een 
oppervlakte van een viertal hectare. Meestal bevinden de wilgenstruwelen zich aan de rand van 
bosgebieden, maar ze werden eveneens volledig verborgen, binnen de bosgebieden aangetroffen. 
Indien de oppervlakte van vochtig wilgenstruweel groot genoeg was werd dit vegetatietype apart 
gekarteerd, in het geval het slechts kleine spots betroffen, werden ze opgenomen in het alluviaal 
elzenbosbestand. Vochtig wilgenstruweel werd eveneens talrijk aangetroffen als lintvormig element 
onderaan de dijk langsheen de randsloot. Deze vochtige wilgenstruwelen werden opgenomen in het 
kateringscomplex kd (hr sf vn mr) waarmee de dijkvegetatie rond het Molsbroek werd getypeerd. 
De kruidlaag van de vochtige wilgenstruwelen is gelijkaardig aan deze van de elzenbroekbossen (vm) 
en wordt gekenmerkt door de talrijke aanwezigheid van moerasplanten zoals gele lis, wolfspoot, 
watermunt, blauw glidkruid, enz,… 
In sommige gevallen werd de karteringseenheid sf* gebruikt om goed ontwikkelde, kletsnatte 
wilgenstruwelen te typeren. In dergelijke gevallen betrof het steeds struwelen met een heel matuur 
karakter (dikke bemoste stammen) en een botanisch rijke kruidlaag.  
Een botanische rijke sf* vegetatie werd onder andere aangetroffen ter hoogte van de deelzone 
westelijke plas en vertoonde volgende kenmerken:  
Nadat de toegang voor runderen tot dit struweel in 2013 werd opgegeven, ontwikkelde er zich heel 
snel een botanische rijke kruidlaag met abundante aanwezigheid van soorten als watermunt, 
wolfspoot, gele lis, kleine watereppe, blauw glidkruid, grote wederik en moeras-vergeet-mij-nietje. 
Nitrofiele kensoorten zoals grote brandnetel en liesgras werden er slechts sporadisch aangetroffen. 
De wilgenstruiken zijn heel goed ontwikkeld en vormen een wirwar van dikke, bemoste stammen. 
Jammer genoeg werd in dit vochtig wilgenstruweel in 2014 eveneens de aanwezigheid van de exoot 
Canadese kornoelje vastgesteld. Deze plant vormt een bedreiging voor de biodiversiteit van sf-
biotopen wegens zijn woekerend karakter waarbij hij inheemse soorten verdringt. 
 
De enige zone waar min of meer droge struwelen werden aangetroffen betrof enkele lintvormige 
vegetaties in deelzone Palingsberg. Dergelijke struwelen worden in het BWK-jargon ook wel ‘opslag 
van allerlei aard’ (sz) genoemd, daar ze geen specifieke kensoorten hebben. Niettemin zijn de sz-
vegetaties van de Palingsberg structureel heel interessant voor faunaelementen zoals dagvlinders. Het 
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is op dergelijke vegetatie dat in 2014 de eerste waarneming van koevinkje werd verricht. Volgende 
vegetatietypes werden er tot de drogere struweelvegetatie gerekend:  

• een structuurrijke zonbeschenen mantelzoomvegetatie van overwegend braamstruweel met 
verspreide opslag van berk en zwarte els, die zorgt voor een geleidelijke overgang van de 
schrale graslandvegetaties naar het zuidelijk bosgebied (sz). 

• Een ruderale vegetatie op een dijkje aan de zuidrand van de Palingsberg die op het verhoogde 
deel gedomineerd wordt door vlier, grote brandnetel en bramen en waar onderaan het dijkje 
een meer nat bostype zich ontwikkelt (sz sf vn). Het is in deze zone dat in 2012 voor het 
eerst een bever werd waargenomen in het reservaat. 

Evaluatie beheer struwelen: 
Voor de struwelen wordt over het algemeen een nulbeheer aangehouden. Lokaal werden de 
afgelopen jaren in de deelzone Palingsberg en het zuidelijk bosgebied evenwel enkele vochtige 
wilgenstruwelen gedeeltelijk open gekapt. Dit gebeurde om de open structuur van de vegetatie te 
behouden en/of de doorgang voor vee mogelijk te maken.   
Er wordt eveneens aandacht besteed aan het verwijderen van exoten zoals Canadese kornoelje uit 
de struwelen. 
In de deelzone westelijke plas werd in 2013 een vochtig wilgenstruweel door het ruimen van een 
diepe sloot uit het begrazingsblok genomen. De meeste sf-struwelen zullen op termijn spontaan 
evolueren tot een climaxvegetatie van alluviale bostypes. Als natuurstreefbeeld wordt dan ook 
meestal de ontwikkeling van dergelijke climaxvegetatie (vn of vm) vooropgesteld. In enkele gevallen 
werd het behoud van vochtig wilgenstruweel als natuurstreefbeeld vooropgesteld. Dit is het geval 
voor struwelen die zich nog maar net gevormd hebben of waar de groeicondities zodanig vochtig zijn 
dat verdere verbossing niet snel zal plaatsvinden. 
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5.1.1.3 Moerasspirearuigtes (BWK-code: hf, hft Habitatcode: 6430_hf, rbbhf) 
 

 
 

Ruigtevegetaties van het type Moerasspirea-verbond (hf en hft) of Filipendulion heeft kensoorten als 
poelruit, grote wederik, grote kattenstaart, moerasspirea en worden over heel het reservaat 
aangetroffen. Een moerasspirearuigte met beperkt graslandaspect betreft een Europees bedreigd 
vegetatietype (habitatcode 6430_hf) waarvoor in het kader van IHD belangrijke doelstellingen 
worden vooropgesteld.  
In het Molsbroek werd dit vegetatietype in de meeste gevallen aangetroffen in een complex met 
andere vegetaties. Zo werden de natte ruigtes van de moerasvlakte gekarteerd als hf mr mc en 
kregen enkele ‘rietruigtes’ van de laagwaterkom de karteringseenheid mru hft toegekend. Ook in 
het begrazingsblok zijn mengvegetaties met moerasspirearuigte veelvuldig aanwezig. Daar werden 
veel grote zeggenvegetaties (mc) aangevuld met de eenheid hft wegens het talrijk voorkomen van 
kensoorten van dit vegetatietype.  
In de hoogwaterkom werden de hf-vegetaties gekenmerkt door de abundante tot dominante 
aanwezigheid van kensoorten als grote kattenstaart en grote wederik, terwijl kensoorten 
moerasspirea en poelruit er quasi afwezig waren. In de laagwaterkom werden kensoorten poelruit en 
moerasspirea daarentegen wel massaal aangetroffen in de natte ruigtevegetaties. 
Speciale aandacht ging tijdens deze kartering naar de typering van het vegetatietype hft waarvoor 
kensoort poelruit aspectbepalend is. Dit is een voor Vlaanderen uiterst zeldzaam vegetatietype 
waarvan in het Molsbroek nog een vijftal hectare van aanwezig is in de laagwaterkom. 
Zones die als zuivere en botanisch goed ontwikkelde hf- of hft-vegetaties konden worden gekarteerd, 
betroffen vooral locaties waar jaarlijks een maaibeheer wordt uitgevoerd. Vermeldenswaardig is 
echter dat tijdens deze monitoring eveneens in het begrazingsblok enkele zones met zuivere 
moerasspireavegetaties werden getypeerd. Deze zones betroffen vooral de iets hoger gelegen zones 
van het begrazingsblok, die in de zomerperiode frequent worden begraasd door de runderen. 
 
Hieronder worden de moerasspirearuigtes besproken die zich buiten de begrazingsblok 
(laagwaterkom) en de moerasvlakte (hoogwaterkom) bevinden: 
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Moerasspirearuigte Rozendonk (hf, pq 21, nr 10 in grassentabel) 
De moerasspirearuigte van de Rozendonk situeert zich op een gewezen drassige meers die werd 
opgespoten met zand uit de Durme. Het is een perceel dat als hooiland wordt beheerd en jaarlijks 
wordt gemaaid aan het begin van de zomer.  
In de natte ruigtevegetatie treedt moerasspirea op als dominante soort en haalt er anno 2014 
bedekkingen tot 80 % (hf). Andere aanwezige hf-kensoorten betreffen enkel poelruit (frequent), 
echte valeriaan (verspreid) en gewone engelwortel (verspreid). In vergelijking met de vorige 
monitoring lijkt de soortenrijkdom lichtjes te zijn afgenomen. Nitrofiele soorten zoals grote 
brandnetel, kleefkruid, gewone bereklauw en gewone smeerwortel worden talrijk aangetroffen op 
het hooiland en duiden op een verruiging die waarschijnlijk te wijten is aan de bladval van de 
omringende populieren. Ondanks het feit dat het perceel beheerd wordt als hooiland maken grassen 
slechts 10 % uit van de totale bedekking. De aanwezige grassoorten betreffen riet, rietgras en ruw 
beemdgras (zie grassentabel in bijlage 5). Analyse van de parameters uit de LSVI-tabel duiden op een 
goede staat van instandhouding wat betreft bedekking met grassen (< 10 %) en bedekking met 
sleutelsoorten (> 70 %), maar een gedegradeerde staat wat betreft aantal sleutelsoorten (< 5).  Het 
natuurstreefbeeld hf blijft aangehouden. 

Evaluatie beheer moerasspirearuigte Rozendonk:  
• De populieren die het perceel omringen zijn ondertussen kaprijp en hebben een negatieve 

invloed op de jaarlijks gemaaide moerasspirearuigte (bladval, minder zonlicht). Best zou een 
eindkap van de bomen uitgevoerd worden in de komende jaren. Het verwijderen van het gekapte 
hout zal echter een lastige karwij worden wegens de moeilijke bereikbaarheid van het perceel. 

• Er wordt voorgesteld om de maaidatum die nu op begin juli is ingesteld te wijzigen naar eind 
augustus en het maaibeheer niet meer jaarlijks maar slechts om de 2 jaar uit te voeren. Mogelijks 
zal daardoor het aantal hf-sleutelsoorten, die nu slechts vier bedraagt, toenemen.  

Moerasspirearuigte westrand aanplant Rozendonk (kleine hf)  
Deze kleine moerasspirearuigte wordt jaarlijks gemaaid maar heeft niettemin sterk te lijden onder de 
bladval van de aangrenzende loofhoutaanplant Rozendonk. Grote brandnetel en dauwbraam zijn 
abundant aanwezig op het perceel. Moerasspirea haalt een gemiddelde bedekking van 50%, terwijl de 
grassen, bestaande uit gestreepte witbol en ruw beemdgras, zorgen voor 30 % bedekking van de 
vegetatiemat. Andere kensoorten van moerasspirearuigtes die werden aangetroffen zijn grote 
wederik (verspreid) en grote kattenstaart (verspreid). Een analyse van de LSVI parameters 
(grassenbedekking > 10 %, bedekking moerasspirea = 50 %, aantal aanwezige kensoorten < 5) toont 
aan dat de vegetatie zich in een gedegradeerde staat bevindt (klasse C).  

Evaluatie beheer moerasspirearuigte westrand aanplant Rozendonk:  
• Het maaibeheer wordt aangehouden en zal cyclisch om de twee jaar worden uitgevoerd. 
• De nabijgelegen bosrand van de aanplant Rozendonk kent een abrupte overgang van 

moerasspirearuigte naar bos. Best zouden enkele bosrandbomen (voornamelijk gewone esdoorn) 
gekapt worden om zodoende een mantelzoomvegetatie te creëren tussen de moerasspirearuigte 
en het bos. Op deze manier worden opnieuw gunstige condities verkregen (minder bladval, meer 
zonlicht) voor de moerasspirearuigte.  

Moerasspirea-rietruigte ‘Groot gat’ (hft mru hr) 
Deze zone werd in het vorig monitoringrapport nog als een complex van verruigd rietland met 
moerasspirearuigte gekarteerd (mru hf). Het feit dat hf-kensoorten zoals poelruit talrijk tot lokaal  
abundant, moerasspirea frequent tot lokaal talrijk, harig wilgenroosje frequent en grote 
kattenstaart talrijk werden aangetroffen deden beslissen om de BWK-code hf, ondanks de 
aanwezigheid van riet, op de eerste plaats in het karteringscomplex te plaatsen. Ook de verspreide 
aanwezigheid van dotterbloem, die met minstens 30  exemplaren er de grootste populatie van het 
Molsbroek vormt, en de lokaal abundante aanwezigheid van tweerijige zegge toont aan dat de 
vegetatie eerder neigt naar een moerasspirearuigte dan naar een rietland. De verspreide 
aanwezigheid van gevleugeld helmkruid is eveneens vermeldenswaardig. De vegetatie is tevens sterk 
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verruigd, liesgras, akkerdistel, haagwinde en grote brandnetel zijn talrijk tot abundant aanwezig. Op 
de dijk die rond een deel van deze voormalige rietzone werd aangelegd, nemen de ruigtekruiden zelfs 
een co-dominante bedekking aan (hr). 

Evaluatie beheer moerasspirea-rietruigte ‘Groot gat’: 
Een deel van de moerasspirea-rietruigte werd in het najaar 2012 gemaaid. Deze maaibeurt gaf geen 
aanleiding tot een betere rietgroei. In de gemaaide strook werd daarentegen een massale opkomst 
van poelruit vastgesteld die lokaal een bedekking tot 25 % haalde. Gezien de sterke verruiging en de 
potenties die de vegetatie heeft om zich te ontwikkelen tot een volwaardige moerasspirearuigte is 
het dan ook belangrijk om in de toekomst nauwgezet het ingestelde cyclisch maaibeheer (om de 
twee jaar) uit te voeren. Het natuurstreefbeeld werd gewijzigd van mr naar hft, gezien de potenties 
van de vegetatie om te evolueren naar een moerasspirearuigte eerder dan naar rietland. In het najaar 
van  2014 werd het perceel volledig gemaaid. 

Verruigde moerasspirearuigte in zuidoosten van het reservaat (deelzone Palingsberg) 
(hrb/hf) 
Op dit perceel, gelegen tussen de Palingsberg en het pompgemaal, werd in het verleden een ijle 
beplanting uitgevoerd in een ruigtevegetatie. Met uitzondering van de aanwezigheid van enkele 
bomen is er anno 2014 van deze aanplant nauwelijks nog iets terug te vinden. De vegetatie die zich 
ontwikkeld heeft betreft een nitrofiele brandnetelruigte, waarin grote brandnetel een dominante 
bedekking van > 75 % haalt. Andere nitrofiele soorten, zoals gewone smeerwortel en dauwbraam 
worden eveneens talrijk aangetroffen. De enige aanwezige soorten die verwijzen naar een, in dit geval 
sterk verruigde moerasspirearuigte (hrb/hf), betreffen grote kattenstaart (talrijk), poelruit 
(frequent), harig wilgenroosje (frequent), gele lis (verspreid) en moesdistel (verspreid). 
Moerasspirea werd niet aangetroffen op het perceel. 

Evaluatie beheer verruigd perceel tussen Palingsberg en pompgemaal: 
Afgelopen 5 jaar werd geen beheer uitgevoerd op dit perceel. Gezien de sterk nitrofiele condities 
lijkt het niet aangewezen om via maaibeheer een volwaardige moerasspirearuigte te proberen 
ontwikkelen. Het vooropgestelde nulbeheer met spontane ontwikkeling tot Ruigt-elzenbos (vn) als 
natuurstreefbeeld blijft dan ook aangehouden. Als de spontane verbossing uitblijft kan geopteerd 
worden om in de toekomst door een verspreide aanplant van zwarte els de verbossing te stimuleren. 

Moerasspirearuigtes van de moerasvlakte 
(zie hoofdstuk 5.1.1.1.) 

Moeraspirearuigtes van het begrazingsblok  
(zie hoofdstuk 5.1.1.4.1.) 

5.1.1.4 Kleinschalig meersenlandschap  

In het westelijk en zuidelijk deel van het Molsbroek is een aanzienlijke oppervlakte aan 
meersenlandschap behouden. Na het oorspronkelijk hooibeheer werd later een opdeling in graas- en 
hooibeheer uitgetekend, waarbij geopteerd werd om zowel op de droge als de natte bodems   
respectievelijk maaibeheer en graasbeheer toe te passen om zodoende differentiatie in de vegetatie 
te verkrijgen.  

5.1.1.4.1 Extensief begrazingsblok 
Het begrazingsblok situeert zich grotendeels in het westen van het reservaat en heeft een 
oppervlakte van circa 17 hectare. Het blok bestaat vooral uit meersen (graslanden en zeggevelden) 
en in mindere mate uit bos. 
De waterhuishouding (laagwaterbekken) van het begrazingsblok wordt zodanig ingesteld dat een 
natuurlijk peilregime voor meersengebieden met grondwaterafhankelijke vegetatie wordt nagestreefd. 
Gedurende het winterhalfjaar wordt gestreefd naar een plas-dras situatie en in het zomerhalfjaar 
wordt de watertafel een 30-tal cm lager gehouden, waardoor ook begrazing fysiek mogelijk wordt. 

3e monitoringrapport ‘Het Molsbroek’ 2014 
  34 



De realiteit is echter dat de grondwatertafel de afgelopen vijf jaar, mede door een aantal heel droge 
zomers, een aantal keer tot lager dan één meter onder het maaiveld zakte. Dergelijke lage 
grondwaterstanden zijn heel nefast voor de aanwezige grondwaterafhankelijke vegetatie.  
 

 
 

Slotencomplex met waterplantengemeenschappen 
Heel het meersenlandschap wordt doorsneden door een kilometerlang patroon van ondiepe en in 
vele gevallen sterk verlande voedselrijke slootjes. Bij sommige slotencomplexen (o.a. in de 
Muizemeers en Suikermeers) is het historisch visgraatpatroon nog duidelijk zichtbaar. De talrijke 
aanwezigheid van kwelindicerende soorten (o.a. holpijp en waterviolier) zijn karakteristiek voor de 
greppels die liggen in het begrazingsblok.  De in 2014 meest aangetroffen waterplanten zijn 
waterviolier en kikkerbeet. Indien één van deze twee soorten aanwezig was in een sloot werd 
deze info met de karteringseenheid k(ae) toegevoegd aan de kaart van de actuele natuurtypes. Zo 
werd in heel het visgraatvormig slotencomplex van de Suikermeers waterviolier dominant 
aangetroffen.  Kikkerbeet is een belangrijke sleutelsoort voor het habitattype 3150 (van nature 
eutrofe waters) en staat tevens geklasseerd als ‘kwetsbaar’ in de Vlaamse Rode Lijst. Zijn 
abundante aanwezigheid in tientallen sloten van het begrazingsblok toont aan het habitattype 3150 er 
zich in een voldoende staat van instandhouding bevindt (klasse B van de LSVI tabel). Als men het  
verspreidingskaartje van kikkerbeet van 2014 (zie hoofdstuk 5.1.3.) vergelijkt met dat van 2004 (1e  
monitoringrapport) blijkt dat deze zeldzame waterplant sterk is toegenomen in de sloten van het 
begrazingsblok. De hoofdgrachten van het weidecomplex zijn iets breder en dieper waardoor ze in 
een trager tempo verlanden dan de smalle sloten. Het is vooral in die bredere sloten (o.a. trekgracht 
waarlangs de afvoer van het oppervlaktewater naar de pomp gebeurt) dat een abundante 
aanwezigheid van kikkerbeet wordt aangetroffen. 
Naast  waterviolier en kikkerbeet werden eveneens gedoornd hoornblad, puntkroos, sterrenkroos 
spec., watervorkje, klein kroos en veelwortelig kroos aangetroffen in de sloten.  

Evaluatie beheer slotencomplex: 
In het najaar van 2013 werden in het Molsbroek bijna 2 km aan sloten geruimd. Deze 
beheermaatregel  kadert in het cyclisch ruimingsbeheer van sloten zoals vermeld in het beheerplan.  
In het voorjaar van 2014 werd dank zij de ruiming, volgende impact op flora en fauna vastgesteld: 
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• De geruimde sloten fungeren als kraamkamer voor het natuurlijk visbestand. Massale 
aanwezigheid van visbroed werd vastgesteld in geruimde sloten die in contact staan met de 
diepere ringsloot. Kuit afleggende snoeken werden er eveneens vastgesteld. 

• Massale groei van onderwaterplanten. De soortenrijkdom die werd aangetroffen in de geruimde 
sloten bleef echter beperkt tot sterrenkroos en in mindere mate waterviolier en kikkerbeet.  

• In een geruimde sloot in de Muizemeers werd een spectaculaire toename van meer dan 
200 ex. zwanebloem vastgesteld. Zwanebloem is een soort die met relictpopulaties 
standhoudt in het Molsbroek en duidelijk profiteert van het uitvoeren van ruimingswerken. Het is 
eveneens een soort die ideale groeicondities vindt in door vee vertrappelde oeverzones, zoals 
die massaal aanwezig zijn in het begrazingsblok.  

Door de hoge kostprijs worden ruimingen van sloten slechts sporadisch uitgevoerd. De meeste 
sloten van het begrazingsblok zijn dan ook sterk verland. Voor de toekomst wordt gepland om de 
slotenruiming regelmatiger uit te voeren. Het is de bedoeling om alle sloten van het begrazingsblok 
met een cyclus van 15 j te ruimen. Daarbij kan het geruimde slib naast de sloten gedeponeerd 
worden, tenzij er kwetsbare moerasvegetaties aanwezig zijn. Het aanwezige vee zorgt voor een 
vertrappeling van de oevers van de sloten waardoor de sloten versneld verlanden. Deze 
vertrappeling is echter niet enkel nadelig, met name soorten zoals zwanebloem, kunnen profiteren 
van dergelijke vertrappelde oeverzones en kunnen er goed standhouden.  

Moerasspireavegetaties van het begrazingsblok 
In totaal werden tijdens deze monitoring een zestal zones van het  begrazingsblok gekarteerd als 
pure hf of hft vegetaties. Het zijn vegetaties die zich ontwikkeld hebben onder extensief 
begrazingsbeheer en samen een totale oppervlakte van 2,6 ha beslaan. Vier van deze zones met 
moerasspirearuigte worden hieronder in detail beschreven. 
 
 Zone tussen trekgracht en centraal bosgebied (+ aansluitende strook in bosgebied) (hf, pq 4) 

Op een strook tussen de trekgracht en de zuidrand van het centraal bosgebied bevindt zich een 
botanisch rijk ontwikkelde moerasspirearuigte. Deze moerasspirearuigte loopt ook als een smalle 
zone in het centraal bosgebied. Volgende interessante plantensoorten werden er aangetroffen tijdens 
de periode april-mei (*= sleutelsoort voor hf volgens LSVI tabel)  : 
 
• Abundante aanwezigheid: watermunt, zeegroene rus, scherpe zegge, moerasspirea* 
• Talrijke aanwezigheid: bosbies* (lokaal), poelruit*, tweerijige zegge, moeras-vergeet-mij-

nietje, zilverschoon, moeraszegge* 
• Frequente aanwezigheid: echte valeriaan*, gele lis*, veldlatyrus, pinksterbloem   
• Occasionele aanwezigheid: echte koekoeksbloem, grote kattenstaart*, harig wilgenroosje*, 

kale jonker, wolfspoot*, valse voszegge 
• Zeldzame aanwezigheid:  dotterbloem*, scherpe boterbloem 

De aanwezigheid van 10 kensoorten wijst op een goede staat van instandhouding volgens de LSVI-
tabel (klasse A). Vermeldenswaardig is de nieuwe populatie bosbies die in 2014 werd aangetroffen op 
de iets hoger gelegen zone naast de trekgracht. De vegetatieopname in de pq toont net als tijdens de 
vorige monitoring een heel hoge bedekking aan met moerasspirea (bedekking 40 %).     
  
 Zone ingang begrazingsblok (hft k(mc) k(ae), nr. 5 in grassentabel, pq 1 en pq 12) 

Deze zone is doorspekt met verlande slootjes waarlangs zich een door scherpe zegge gedomineerde 
vegetatie ontwikkelde (k(mc)). Een aantal sloten werden in 2013 geruimd. Dit aan de ingang gelegen 
deel van het begrazingsblok wordt regelmatig begraasd  door de runderen. Er ontwikkelde zich een 
botanisch rijke moerasspirearuigte (hft) waarin volgende soorten worden aangetroffen tijdens de 
periode april-mei (*= sleutelsoort voor hf volgens LSVI tabel):  
 

• Talrijke tot abundante aanwezigheid: watermunt, poelruit*, moerasspirea* 
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• Talrijke aanwezigheid: moeras-vergeet-mij-nietje, veldlatyrus, waterbies 
• Frequente aanwezigheid: gele lis*, moerasmuur, pinksterbloem, grote kattenstaart*   
• Occasionele aanwezigheid: holpijp, scherpe boterbloem, echte koekoeksbloem, 

wolfspoot* 
• Sporadische aanwezigheid:  dotterbloem* 

 
De aanwezigheid van 6 kensoorten met abundante bedekking van poelruit en moerasspirea wijst op 
een voldoende staat van instandhouding volgens de LSVI-tabel (klasse B). 
In tegenstelling tot andere delen van het begrazingsblok, waar grassen nauwelijks worden 
aangetroffen, toont de grassentabel aan dat dit hier niet het geval is. Ruw beemdgras en fioringras 
maken elk 15 % uit van de grassenbedekking terwijl grote vossenstaart, liesgras en rietgras elke 5 % 
van de grassenbedekking halen. 
In de pq’s 1 en 12 werd weinig variatie vastgesteld in de vegetatie tegenover de opname van vijf jaar 
terug. Vermeldenswaardig is evenwel dat poelruit in beide pq ’s nieuw werd aangetroffen. 
Moerasspirea houdt met een abundante bedekking (Londo code1-) stand in beide pq’s. In pq 1 werd 
een sterke daling van de bedekking met watermunt vastgesteld. De soort is echter nog steeds 
abundant aanwezig in de omgeving van het kwadrant. Ook de bedekkingen van de aanwezige 
grassoorten, ruw beemdgras en fioringras, vertoonden enige fluctuaties. 
 
 Zone zuidrand begrazingsblok (grenzend aan Bekmeers) (hft , nr. 9 in grassentabel) 

Dit kleine gebiedje dat grenst aan de westkant van deelzone zuidelijk groot rietveld vormt een iets 
hoger gelegen deel van het begrazingsblok dat regelmatig wordt begraasd door het vee. De 
vegetatietypering die uitgevoerd werd voor de start van de begrazing toonde aan dat een 
moerasspirearuigte met poelruit als aspectbepalende soort er zich ontwikkelt. Enkele van de 
opmerkelijke plantensoorten die er werden aangetroffen tijdens de periode april-mei (*= sleutelsoort 
voor hf volgens LSVI tabel) betreffen:  
 
• Talrijke tot abundante aanwezigheid: watermunt, poelruit*  
• Talrijke aanwezigheid: zeegroene muur 
• Frequente aanwezigheid: gele lis*, moeraswalstro, moerasspirea*, veldlatyrus, moeras-

vergeet-mij-nietje    
• Occasionele aanwezigheid: grote kattenstaart*, wolfspoot* 

De aanwezigheid van 5 kensoorten en abundante bedekking van poelruit wijst op een voldoende 
staat van instandhouding volgens de LSVI-tabel (klasse B).  Hoeveel % van de vegetatie met gras 
bedekt is werd niet opgemeten maar bedraagt zeker > 10 % en mogelijks > 30%. 
Vooral de talrijke aanwezigheid van zeegroene muur is vermeldenswaardig. Het is een soort die 
eveneens in de, voor de rest soortenarme, grote zeggenvegetaties van het begrazingsblok opvallend 
aanwezig is. 
De grassentabel toont aan dat grassoorten een iets hogere bedekking halen dan de zeggesoorten. De 
zeggesoorten halen een bedekking van 40 % (tweerijige zegge 10 % en scherpe zegge 30 %) terwijl de 
grassoorten een bedekking van 50 % halen (fioringras 25 %, ruw beemdgras 10 %, grote vossenstaart 
5 %, liesgras 5 %, rietgras 5 %). De resterende 10 % werd toegekend aan de aanwezige pitrus en 
zeegroene rus, die eigenlijk tot de russenfamilie behoren maar eveneens bij de totale 
grassensamenstelling werden opgenomen.  
 
 Zone ten zuiden van Kerkmeers (hf kbs, nr. 15 in grassentabel) 

Deze moerasspirearuigte ligt in het noordelijk deel van het begrazingsblok en grenst aan het 
noordelijk bosgebied. Het perceel is omringt door een tiental statige knotwilgen. Op dit perceel 
werd tot 2004 een maaibeheer uitgevoerd, daarna werd het opgenomen in het begrazingsblok. Ook 
hier betreft het een zone die iets hoger is gelegen dan de rest van het begrazingsblok. Ondanks het 
feit dat het perceel rijk is aan grassoorten ontwikkelde zich er een mooie moerasspirearuigte die heel 
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structuurrijk is (zones met hogere ruigtevegetatie en kortere begraasde zones) en mooi aantoont dat 
de ontwikkeling van moerasspirearuigtes in extensief begraasde gebieden kan.  
Enkele opmerkelijke plantensoorten die er werden aangetroffen in de periode mei (*= sleutelsoort 
voor hf volgens LSVI tabel) betreffen:  
 
• Talrijke tot abundante aanwezigheid: watermunt, moerasspirea*, penningkruid  
• Frequente aanwezigheid: gele lis*, veldzuring, echte koekoeksbloem    
• Occasionele aanwezigheid: grote kattenstaart*, echte valeriaan*, grote wederik* 
• Sporadische aanwezigheid: poelruit*, madeliefje 

De aanwezigheid van 6 kensoorten en de abundante bedekking van moerasspirea wijst op een 
voldoende staat van instandhouding volgens de LSVI-tabel (klasse B).  Hoeveel % van de vegetatie met 
gras bedekt is werd niet opgemeten maar bedraagt mogelijks > 30%. 
De grassentabel toont aan dat zeggesoorten slechts een geringe bedekking halen. Het is samen met 
Hogen akker één van de weinige zones in het begrazingsblok waar gestreepte witbol voorkomt. 

Grote zeggenvegetaties van het begrazingsblok 
Grote zeggenvegetaties (mc) zijn het meest voorkomende vegetatietype van het begrazingsblok. De 
totale oppervlakte van zowel monotone zeggenvegetaties (mc) als door zeggenvegetatie 
gedomineerde mengvegetaties (mc hft) beslaat er ongeveer 10 ha.  
De monotone grote zeggenvegetaties van het Molsbroek vormen meestal soortenarme vegetaties die 
gedomineerd worden door scherpe zegge en in mindere mate moeraszegge of oeverzegge. De 
zegges halen er bedekkingen van 80 % tot 90 % (zie grassentabel, pq 8 en  pq 11) en de aanwezigheid 
van  dicotylen is er meestal beperkt. Soorten als watermunt, moeras-vergeet-mij-nietje, wolfspoot, 
poelruit, zeegroene muur, grote wederik en moerasspirea worden er niettemin eveneens verspreid 
aangetroffen. De locatie en soortensamenstelling van de monotone grote zeggenvegetaties is 
grotendeels dezelfde gebleven als deze van de vorige monitoring (2009). Er zijn 3 blokken aanwezig in 
het begrazingsblok met pure mc-vegetaties, met name een zone ten westen van Langen akker (mc 
mcb), de zone Suikermeers-Muizemeers (mc k(ae)) en het centrale, natste deel van de Wissemeers 
(mc k(ae)).    
Grote delen van het begrazingsblok herbergen echter grote zeggengemeenschappen waarin 
kensoorten van moerasspirearuigte talrijk tot zelfs abundant worden aangetroffen. Deze zones 
werden dan ook getypeerd als mengvegetaties van grote zeggenvegetatie met 
moerasspirearuigte (mc hft) en beslaan 6,6 ha van de oppervlakte van het begrazingsblok. 
Poelruit is in dergelijke mengvegetaties de meest aanwezige kensoort van moerasspirearuigte en 
bepaalt er samen met watermunt het bloeiaspect. In tegenstelling tot de vorige monitoring werd 
geen moerasbasterdwederik aangetroffen in de grote zeggenvegetaties van het begrazingsblok. 

Graslandvegetaties van het begrazingsblok 
In tegenstelling tot de vorige monitoring werd deze maal geen gebruik gemaakt van de 
karteringseenheid hpr* (soortenrijk weilandcomplex van het type zilverschoonverbond met veel 
sloten en/of microreliëf) om graslandvegetaties te typeren in het begrazingsblok. De reden daartoe is 
de volgende: 
 

• Het zilverschoonverbond is slechts fragmentarisch aanwezig in het begrazingsblok en 
wordt enkel dominant aangetroffen in zones die kunstmatig gecreëerd zijn door betreding 
(trappelzones) of door antropogene verstoring (slibruiming, toegangsweg). 

• Kensoorten van het zilverschoongrasland zoals zilverschoon, zeegroene rus en pijptorkruid 
zijn wel degelijk aanwezig in het begrazingsblok maar zijn nooit aspectbepalend en worden 
meestal begeleid door kensoorten van biologisch waardevollere vegetaties zoals grote 
zeggenvegetatie en moerasspirearuigte.  

• Het graslandaspect is  vrij beperkt. Grassoorten werden, ondanks de begrazing, weinig 
aangetroffen in het begrazingsblok. Meestal zijn enkel fioringras, rietgras en liesgras aanwezig 
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en dat in lage bedekking (zie grassentabel in bijlage 5). Het  zijn vooral meer biologisch 
waardevolle grote zeggenvegetaties en moerasspirearuigtes die het groeiaspect bepalen. 

• Er is tevens geen sprake van de aanwezigheid van gedegradeerde halfnatuurlijke graslanden of 
moerasspirearuigtes die zouden besluiten om de karteringseenheid hpr* te gebruiken. 
Indicatieve soorten van halfnatuurlijke graslanden (tweerijige zegge) en moerasspirearuigtes 
(moerasspirea en poelruit)  komen wel  degelijk talrijk voor in het begrazingsblok en halen er 
soms hoge bedekkingen. 

 
Enkel het hoger gelegen perceel ‘Hogen akker’, heeft een graslandaspect van het type soortenrijk, 
permanent cultuurgrasland (hp*).  De grassen zijn voornamelijk samengesteld uit gestreepte witbol 
(bedekking 40 %) en ruw beemdgras (bedekking 15 %) (nr. 8 van grassentabel). Het is tevens het 
enige grasland van het begrazingsblok waar gewoon reukgras abundant werd aangetroffen 
(bedekking  15%). Lokaal is de graslandvegetatie er sterk verruigd en nitrofiel door de frequente 
betreding van runderen en werden grote brandnetel en ridderzuring dominant aangetroffen. Andere 
delen van dit hoger gelegen grasland bevatten naast gewoon reukgras andere interessante soorten 
zoals veldzuring (frequent), echte koekoeksbloem (zeldzaam), tweerijige zegge (talrijk), kale jonker 
(verspreid), moerasspirea (talrijk) en veldlatyrus (verspreid). Ondanks de beperkte aanwezigheid van 
kensoorten van moerasspirearuigte en dottergrasland wordt het grasland grotendeels gekenmerkt 
door aspecten van soortenrijk cultuurgrasland (hp*). 

Evaluatie beheer begrazingsblok in functie van de begraasde vegetatietypes: 
De extensieve begrazing resulteert in een structuurrijke en gevarieerde vegetatie-mozaiëk van 
moerasgemeenschappen (vooral grote zeggenvegetatie), moerasspirearuigten, in mindere mate 
zilverschoongrasland en delen met wastine landschap (begrazing onder bos). 
De huidige monitoring toonde aan dat het ingestelde extensieve begrazingsbeheer van het 
begrazingsblok duidelijk combineerbaar is met de ontwikkeling van deze verschillende vegetatietypes.  
 
Moerasspirearuigtes in het begrazingsblok: 
Van al de in het begrazingsblok aanwezige vegetaties vormt het Europees bedreigde habitattype 
6430_hf (moerasspireaverbond met poelruit als aspectbepalende soort) de belangrijkste vegetatie. 
Deze monitoring toonde aan dat het extensieve begrazingsbeheer duidelijk combineerbaar lijkt te zijn 
met de ontwikkeling van moerasspirearuigtes. In totaal werden een zestal zones of 2,6 ha van het  
begrazingsblok gekarteerd als pure hf of hft-vegetaties. Ook de door grote zeggenvegetaties 
gedomineerde delen van het begrazingsblok bevatten in vele gevallen elementen van 
moerasspirearuigtes. Indien kensoorten van moerasspirearuigte talrijk tot abundant werden 
aangetroffen in grote zeggenvegetaties werden ze als mengvegetatie van het type mc hft gekarteerd. 
Gezien de potenties van het begrazingsblok om onder extensieve begrazing het Europees bedreigde 
vegetatietype 6430_hf te ontwikkelen werd het natuurstreefbeeld van het begrazingsblok grotendeels 
gewijzigd naar hft mc k(ae). Het is namelijk de bedoeling om het Europees bedreigde habitattype 
6430_hf verder te doen toenemen in oppervlakte in het begrazingsblok.  Daarvoor zouden volgende 
punten voor het toekomstige beheer in acht dienen genomen te worden:  
• Het grondwaterpeil van het laagwaterbekken dient in het voorjaar nauwgezet opgevolgd te 

worden en een geleidelijke daling van het grondwaterpeil tot onder het maaiveld dient vanaf 
begin april nagestreefd te worden. Te hoge waterstanden moeten in het voorjaar vermeden 
worden, vegetaties van het begrazingsblok zouden niet meer tot begin mei onder water mogen 
staan enkel om avifaunistische redenen. Ook in de winterperiode dient de stijging van het 
waterpeil beperkt te blijven. Er dient een plas-drassituatie nagestreefd te worden eerder dan een 
verdronken meersenlandschap (waterpeil < 60 cm). 

• De extensieve begrazing dient iets extensiever ingesteld te worden. De sedert 2004 ingestelde 
graasdruk van 0,6 GVE/ha/jaar (20 runderen) met seizoensbegrazing van begin mei tot eind 
oktober dient afgebouwd te worden naar 0,4 GVE/ha/jaar (16 runderen) met 
seizoensbegrazing van begin juni tot eind oktober. Op deze manier zullen de 
moerasspirearuigtes  zich optimaal kunnen ontwikkelen in het voorjaar. Er wordt niet verwacht 
dat dit licht gewijzigde begrazingsschema aanleiding zal geven tot sterkere verbossing van het 

3e monitoringrapport ‘Het Molsbroek’ 2014 
  39 



begrazingsblok. Cyclisch kan houtige opslag door de terreinploeg verwijderd worden, indien dit 
nodig zou blijken te zijn.   

• In droge zomers mag het grondwaterpeil niet meer dan 80 cm onder het maaiveld zakken. 

5.1.1.4.2 Hooilanden in het meersenlandschap (BWK-code: hc°, Habitatcode rbbhc) 
In het kleinschalig meersenlandschap werden enkele hooilanden uitgerasterd, hun oppervlakte 
bedraagt in totaal 1,7 ha. Deze hooilanden werden de afgelopen vijf jaar steeds 1 maal/jaar gemaaid 
en afgehaald aan het begin van de zomer (juli). De vegetatie die zich op de hooilanden ontwikkeld 
heeft, betreft steeds een mengvegetatie van minder ontwikkeld dotterhooiland en 
moerasspirearuigte. In de Hagemeersen is slechts één perceel aanwezig met minder ontwikkeld 
dottergraslandvegetatie (hc° mc). Dit perceel wordt in het hoofdstuk 5.1.2. van de Hagemeersen 
besproken.  
 

 
 

Hooiland Muizemeers (hc° hft, nr. 3 in grassentabel, pq 9 en pq 10) 
Dit hooiland is onafgebroken in hooibeheer sinds 1981.  
De beschrijving van de hooilandvegetatie is anno 2014 grotendeels dezelfde als tijdens de vorige 
monitoring (2009). Niettemin werd een lichte wijziging in het actueel natuurtype van hc° mc naar hc° 
hft doorgevoerd. Dit gebeurde wegens de vastgestelde abundante tot co-dominante aanwezigheid 
van poelruit. Andere botanische vaststellingen die gebeurden zijn:  

• De vegetatie is duidelijk verschraald, hoogproductieve grassen zoals rietgras (bedekking 10 
%) en liesgras (bedekking < 5 %) zijn sterk afgenomen terwijl tweerijige zegge, een 
belangrijke kensoort voor dotterbloemhooiland, de meest dominante soort is geworden en 
een bedekking tot 40 % haalt. Ook scherpe zegge haalt bedekkingen van > 30 %. 

• Naast de dominante aanwezigheid van tweerijige zegge werden andere kensoorten van 
dotterbloemhooiland slechts beperkt aangetroffen. Echte koekoeksbloem en watermunt 
waren frequent aanwezig, maar dotterbloem werd niet aangetroffen op het hooiland (hc°).    

• Kensoorten van moerasspirearuigte werden daarentegen massaal aangetroffen. 
Moerasspirea was talrijk tot lokaal abundant aanwezig, terwijl poelruit een abundant tot 
lokaal zelfs een co-dominante bedekking haalde. Poelruit bepaalde met zijn 20 % tot 40 % 
bedekking het bloeiaspect van het hooiland (hft).  
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• Andere aanwezige hooilandsoorten waren pinksterbloem (sporadisch), moeras-vergeet-
mij- nietje (verspreid), moeraswalstro (sporadisch) en veldlatyrus (verspreid). 

 
Het actueel natuurtype werd anno 2014 omschreven als een mengvegetatie van een 
rompgemeenschap van dotterbloemgrasland met elementen van moerasspirearuigte (hc° hft). Het 
natuurstreefbeeld wordt op hc gehouden. Ook het ingestelde maaibeheer wordt aangehouden.   

Hooiland ten oosten van Suikermeers (hc° hft kbs, nr. 6 in grassentabel, pq 7) 
Het beheer (één maaibeurt begin juli) en de botanische evolutie zijn vrij gelijkaardig aan deze van het 
hiervoor beschreven hooiland. De vegetatie is te typeren als een mengvegetatie van 
rompgemeenschap van dotterbloemgrasland en moerasspirearuigte (hc° hft). Ook hier haalden 
tweerijige zegge en scherpe zegge een hoge bedekking van 45 % in de grassentabel en werden 
grassoorten nauwelijks aangetroffen. Ook in dit hooiland haalde poelruit een co-dominante 
bedekking van > 25 % en werd moerasspirea frequent aangetroffen (hft). Naast de co-dominante 
aanwezigheid van tweerijige zegge werden andere indicatieve kensoorten van dotterbloemgrasland 
echter minder aangetroffen. Echte koekoeksbloem werd slechts lokaal frequent aangetroffen en  
dotterbloem werd niet aangetroffen (hc°). Moeras-vergeet-mij-nietje en veldlatyrus werden net 
als in het hiervoor beschreven hooiland verspreid aangetroffen. Zowel het natuurstreefbeeld (hc) als 
het huidige maaibeheer worden aangehouden. 

Hooiland ‘Hogen akker’ (hc° k(hf), nr. 6 in grassentabel) 
Dit hoger gelegen hooiland heeft een gunstige abiotiek om zich te ontwikkelen tot bloemenrijk 
hooiland. Grassoorten waren opvallend meer aanwezig in de grassentabel dan bij de andere 
hooilanden. Gewoon reukgras en gestreepte witbol haalden er een bedekking van 30 %, terwijl 
zeggesoorten zoals tweerijige zeggen en scherpe zegge er slechts een bedekking van 10 % haalden. 
Vooral de abundante aanwezigheid van gewoon reukgras toont aan dat dit hooiland reeds 
sterk verschraald is. Het bloeiaspect werd bepaald door echte koekoeksbloem en veldzuring, 
die talrijk werden aangetroffen (hc°). In de lagere randzones werden poelruit en moerasspirea 
abundant aangetroffen, terwijl echte valeriaan en kale jonker er verspreid werden aangetroffen 
(k(hf)). 
De vlakdekkende aanwezigheid van echte koekoeksbloem en tweerijige zegge, twee kensoorten van 
dotterbloemgrasland, toont aan dat er zich een grondwaterafhankelijke vegetatie op het grasland 
ontwikkelt. Ondanks de drogere abiotiek werd dan ook in tegenstelling tot de vorige monitoring 
geen elementen van droge struisgrasvegetatie op zure bodem (ha) aangetroffen in het hooiland. Het 
natuurstreefbeeld ha hu werd dan ook gewijzigd naar hc. Gezien het reeds verschraalde karakter van 
het hooiland wordt het maaibeheer van 1 maaibeurt/jaar aangehouden. 

Hooiland in centraal gedeelte meersenlandschap (hc° hft, nr.13 in grassentabel, pq 6 en 
pq 7) 
De botanische ontwikkeling van dit hooiland is grotendeels dezelfde gebleven als deze van de vorige 
monitoring (hc° hft) . Het is een vegetatie die net als bij de andere hooilanden in de richting van het 
Dotterbloemverbond evolueert, met actueel een dominantie van 2 soorten: tweerijige zegge en 
poelruit. Aan de hand van de vegetatieopnames in de pq ’s is te zien dat de bedekking van poelruit 
nog verder is toegenomen de afgelopen jaren. De grassensamenstelling wordt gedomineerd door de 
zeggesoorten tweerijige zegge en scherpe zegge. Andere aanwezige grassoorten in de 
grassentabel betroffen enkel riet (bedekking 5 %) en rietgras (bedekking 10 %). Volgende belangrijke 
soorten werden eveneens met bijhorende bedekking  aangetroffen: echte koekoeksbloem 
(frequent), moeras-vergeet-mij-nietje (frequent), holpijp (verspreid), moeraswalstro 
(frequent) en moerasspirea (talrijk tot lokaal abundant). Op dit perceel werd geen dotterbloem 
aangetroffen. Het natuurstreefbeeld hc en maaibeheer van 1 maaibeurt/jaar wordt aangehouden.   

Evaluatie beheer maaibeheer hooilanden: 
Het gevoerde maaibeheer van 1 maaibeurt/jaar aan het begin van de zomer kan globaal als waardevol 
geëvalueerd worden. Dankzij het jarenlang uitgevoerd maaibeheer wordt er duidelijk een 
verschraling in de verschillende hooilanden vastgesteld en is de instelling van twee maaibeurten/jaar 
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om verdere verschraling te bekomen niet (meer) nodig. Vermeldenswaardig is de abundante 
aanwezigheid van poelruit in de hooilanden. De soortenrijkdom van de hooilanden is echter vrij 
beperkt. Mogelijks heeft dit te maken met te ongunstige abiotische condities die er zijn. Volgende 
(hydrologische) actiepunten zouden wellicht de soortenrijkdom in de hooilanden doen toenemen:   
• De grondwaterstanden laten zakken onder het maaiveld vanaf de start van het groeiseizoen. 
• Het grondwater mag niet meer dan 80 cm onder het maaiveld zakken in de zomerperiode. 

5.1.1.5  Rietlanden en rietruigten  

5.1.1.5.1 Rietlanden (BWK-code: mr, mrb, Habitatcode: rbbmr) 
 

 
 
Zuivere, niet verruigde rietlanden zijn voornamelijk te vinden in de moerasvlakte. Het zijn rietlanden 
die, door hun aanwezigheid in de hoogwaterkom, voor een groot deel van het jaar met hun voeten in 
het water staan. In totaal werd in de moerasvlakte in 2012 een oppervlakte van 2,5 ha van dergelijk 
waterriet geïnventariseerd. Naast het waterriet in de moerasvlakte is er eveneens een verbossend 
rietland (mrb) aanwezig in het noorden van de Suikermeers die behoort tot de hoogwaterkom. Het 
is in dit rietveld dat in 2009 een broedgeval van woudaap werd vastgesteld. Deze rietzone zal op 
termijn verbossen tot een elzenbroekbos (vm) wat het natuurstreefbeeld is. In het zuidelijk 
bosgebied (laagwaterkom) zijn eveneens nog enkele zones aanwezig met goed ontwikkelde 
rietvegetatie (mr). Sommige van deze rietvegetaties vormen open plekken in het bos en geven 
structuur aan het bosgebied. Voorzien wordt dat deze rietvegetaties in de toekomst zullen worden 
opgenomen in een complex van vochtig wilgenstruweel, rietzone en ruigt-elzenbos. Het 
natuurstreefbeeld van dit vegetatiecomplex is sf mr vn. Indien nodig zullen deze rietzones dan ook 
beheerd worden om verbossing tegen te gaan (cyclisch maaien, houtige opslag verwijderen). 
 

Evaluatie beheer rietlanden 
In de goed ontwikkelde waterrietbestanden van de moerasvlakte bleek het niet nodig te zijn om een 
maaibeheer uit te voeren om verruiging tegen te gaan. Voor het beheer van (water)rietlanden wordt 
namelijk enkel een cyclisch maaibeheer vooropgesteld indien verruiging optreedt. Het verwijderen 
van houtige opslag is een belangrijke beheermaatregel die nodig is om verbossing tegen te gaan.   
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Indien het natuurstreefbeeld van het rietland de ontwikkeling van een bostype vooropstelt wordt een 
nulbeheer aangehouden.  

5.1.1.5.2 Rietruigtes (BWK-code: mru, Habitatcode: rbbmr)  
 

 
 

In het Molsbroek zijn aanzienlijke oppervlaktes van rietruigte aanwezig in het westelijk en zuidelijk 
deel van het reservaat, meer bepaald in deelzones ‘kleinschalig meersenlandschap en ‘zuidelijk groot 
rietveld’. In totaal is er een zestal hectare van dergelijke vegetatie aanwezig.  
Botanische informatie over rietruigtes is terug te vinden bij nr. 3 van de  grassentabel en bij  pq 18. 
In vele gevallen betreffen het verruigde rietvegetaties (mru) die gekenmerkt worden door de talrijke 
tot abundante aanwezigheid van grote brandnetel, haagwinde, kleefkruid en akkerdistel. De 
grote rietruigtes van het zuidelijk deel zijn lokaal zodanig verruigd dat grote brandnetel, liesgras en 
haagwinde er dominante bedekkingen halen. De enige zone van de zuidelijke rietruigte waar nog goed 
ontwikkelde rietvegetatie aanwezig is, betreft de oeverzone van een in het gebied liggende waterplas. 
Ondanks de verruiging zijn kensoorten van moerasspirearuigte, zoals poelruit, moerasspirea, 
moesdistel en harig wilgenroosje in vele gevallen ook aanwezig in de rietruigtes. Deze 
kensoorten kunnen lokaal hoge bedekkingen halen. In dit geval spreek men van mengvegetaties van 
verruigd rietland met moerasspirearuigte (mru hft). Dergelijke mengvegetaties zijn vooral aanwezig 
in de kleine rietruigtes van de Muizemeers. Daar werden volgende soorten met bijhorende bedekking 
aangetroffen: poelruit (talrijk tot abundant), moerasspirea (talrijk), grote kattenstaart (frequent), harig 
wilgenroosje (frequent) en veldlatyrus (frequent).  
Vermeldenswaardig is de verspreide aanwezigheid van gevleugeld helmkruid. Deze voor 
Vlaanderen vrij zeldzame moerasplant is iets algemener in de Durmevallei en gedijt goed in de 
rietruigtes van het Molsbroek. 
Het natuurstreefbeeld van de meeste rietruigtes wordt net als tijdens de vorige monitoring op de 
ontwikkeling van zuiver rietland (mr) gehouden. Een uitzondering betreft de ruigte ten westen van  
het Groot gat die in het vorig monitoringrapport nog als rietruigte (mru hf) werd omschreven. Deze 
ruigte kreeg tijdens deze monitoring als actueel natuurtype hft mru hr en als natuurstreefbeeld hft 
(zie hoofdstuk 51.1.3: moerasspirearuigtes). 
In een rietruigte ter hoogte van de Bekmeers, werd in 1999 een locatie geplagd om de verruiging van 
de toenmalige rietvegetatie tegen te gaan. Het plagsel werd gebruikt om het geplagde stuk rondom te 

3e monitoringrapport ‘Het Molsbroek’ 2014 
  43 



bekaden (20 cm) om zodoende deze stukken constant nat te houden. Deze experimentele ingreep 
bleek in eerste instantie niet voor een ommekeer in de verruiging te zorgen (zie info 
monitoringrapport 2009). Het botanisch onderzoek van 2014 toonde echter aan dat in het geplagde 
stuk rietland toch enkele verschillen vast te stellen zijn in vergelijking met de andere rietruigtes: 
 

• De geplagde rietzone is minder verruigd dan niet-geplagde zones, haagwinde en grote 
brandnetel worden duidelijk minder talrijk aangetroffen. 

• Ondanks het nog steeds verruigde karakter ontwikkelde zich een meer open vegetatie met 
rechtstaand riet en veel kensoorten van moerasspirearuigte en grote zeggenvegetatie.  

• Echte koekoeksbloem en watermunt, twee typische hooilandsoorten, werden verspreid 
aangetroffen. 

• De geplagde rietzone verbost sneller met wilgenopslag.  

Uiteindelijk werd deze geplagde rietzone in de Bekmeers gekarteerd als mru mc hf. Het in de 
vorige monitoring (2009) vermelde  natuurstreefbeeld mr hf wordt aangehouden. 

Evaluatie beheer rietruigtes: 
Gezien de soms vergevorderde staat van verruiging dient het cyclisch maaibeheer dringend 
uitgevoerd te worden in de rietruigtes. Er kan overwogen worden om in de toekomst plagwerken uit 
te voeren (bv. in deelzone zuidelijk groot rietveld) om het rietherstel meer kans op slagen te 
geven. Door het uitvoeren van plagwerken wordt namelijk de eutrofe bovenlaag en strooisellaag 
verwijderd en worden tezelfdertijd de abiotische condities, door vernatting, gunstiger voor 
rietontwikkeling.  
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5.1.1.6 Stuifzandrelict Palingberg (BWK-code: cp ha, Habitatcode: 2310 2330) 

In het reservaat is op één locatie nog een restant van een rivierduin aanwezig. Deze locatie is gekend  
als de ‘Palingberg’. Deze rivierduin werd historisch vrijwel volledig gebruikt als akkerland (bron: Het 
Molsbroek, paradijselijk voor mens en natuur). De abiotiek wijkt totaal af van de rest van het 
reservaat: bodemkundig is dit een geïsoleerde vlek van matig droge zandgronden. Op een 
oppervlakte van 0,7 ha ontwikkelde er zich een vegetatie van gedegradeerde heide met dominantie 
van adelaarsvaren (cp) en minder ontwikkelde struisgrasvegetatie (ha°).  
 

 
 
De gedegradeerde heide (cp) wordt gedomineerd door adelaarsvaren. Typische heideplanten zoals 
struikheide en rode dopheide worden er niet aangetroffen. In 2013 werd gestart met een 
verschralingsbeheer waarbij de monotone vegetaties van adelaarsvaren voor het eerst werden 
gemaaid. Op zo’n gemaaide zone aan de noordkant van de populierenrij (links van de ingang 
Palingsberg) werden in het voorjaar van 2014 volgende plantensoorten aangetroffen (cp ha°):  
 
Dominant: adelaarsvaren 
Abundant: grote brandnetel 
Talrijk: schapenzuring, zaailing berk, struisgras spec. 
Frequent: kleine leeuwenklauw, liggend vetmuur, vroege haver, gestreepte witbol, jacobskruiskruid 
Verspreid: braam, zaailing gewone vlier, hop, veelkleurig vergeet-mij-nietje, waterpeper  
Schaars: klein vogelpootje 
 
Op de zones in het westelijk deel van de Palingsberg, waar reeds langdurig een maaibeheer wordt 
uitgevoerd, werden bijkomend volgende plantensoorten aangetroffen: gewoon biggenkruid 
(schaars), mannetjesereprijs (lokaal frequent), veldereprijs (frequent), gewone veldbies (lokaal 
talrijk), gewoon wilgenroosje (talrijk) en welriekende agrimonie (verspreid). Vooral deze 
laatste soort is vermeldenswaardig. Het betreft een Rode Lijst-soort waarvan er in 2014 een 
vijftiental bloeiende exemplaren werden aangetroffen. 
 
Het natuurstreefbeeld van de zich op de rivierduin ontwikkelende schrale vegetatie betreft een 
botanische rijke struisgrasvegetatie met elementen van monotone adelaarsvarenvegetatie (ha cp).  
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Evaluatie beheer Palingsberg: 
Palingsberg werd de afgelopen vijf jaar vrij intensief beheerd. Met de start van het maaibeheer van de 
monotone vegetaties van adelaarsvaren wordt gestreefd naar een verschraling en de ontwikkeling van 
soortenrijke struisgraslandvegetatie zoals die momenteel aanwezig is in het nabijgelegen ANB 
reservaat en rivierduinenbiotoop Molsbergen. Ook de op de Palingsberg aanwezige historische 
toegangsweg tot het meersenlandschap en het kleine perceel met moerasspireavegetatie werden 
jaarlijks gemaaid. Voor een betere ontwikkeling van de struisgrasvegetatie zou het beter zijn om de 
ondertussen kaprijpe populierenrij die aanwezig is aan de zuidrand van de Palingsberg te kappen in de 
komende 10 jaar. Het intensieve verschralingsbeheer zal in de komende jaren worden aangehouden. 

 5.1.1.7 Talud- en oevervegetaties (BWK-code: kd) 

Het Molsbroek is omgeven door een in breedte variërende randsloot en een aangrenzende verharde 
wandeldijk. Anno 2014 bleek de vegetatie op de dijk rondom het Molsbroek meer variabel en 
gefragmenteerd te zijn geworden dan tijdens de vorige monitoringperiodes. Daardoor bleek het niet 
meer mogelijk te zijn om de dijkvegetatie in te delen in deelzones en werd voor heel het dijktraject 
het karteringscomplex kd (hr sf vn mr) gebruikt. De dijkvegetatie betreft voornamelijk verruigd 
grasland maar wordt eveneens afgewisseld met riet, vochtig wilgenstruweel en meer verboste delen. 
Een vermeldenswaardige plantensoort die werd aangetroffen in de dijkvegetatie is groot warkruid. 
Het is een plantensoort die frequent werd aangetroffen in de aanwezige brandnetelruigtes. 
Reuzenbalsemien was ter hoogte van de getijde-Durme (Durmedijk) verspreid aanwezig op de 
dijkflank aan de kant van het Molsbroek. Het is een invasieve exoot die massaal aanwezig is aan de 
oevers van de Durme maar dankzij een nauwgezet opgevolgde bestrijding voorlopig nog niet is 
binnengedrongen in het Molsbroek. In 2014 werd vastgesteld dat op één plek reuzenbalsemien de 
ringsloot had ‘overgestoken’ en met een kleine infectiehaard in het reservaat aanwezig was in een 
rietruigte. Deze infectiehaard werd direct na het aantreffen bestreden door de terreinploeg. 
  
In het najaar van 2013 werd de 800 m lange ringsloot naast de getijde-Durme geruimd. Deze was 
door verschillende overstromingen van de getijde-Durme, waaronder de belangrijkste in november 
2010, op vele plaatsen dichtgeslibd. Op het gedeponeerd slib naast de geruimde randsloot 
ontwikkelde zich in het voorjaar van 2014 (tijdelijk) een andere vegetatie dan bij de overige oevers 
van de randsloot. Deze zone werd dan ook apart gekarteerd en kreeg als actueel natuurtype mru hf 
sf en mru hf kba. Grote kattenstaart werd er samen met riet en grote brandnetel co-
dominant aangetroffen. Interessante soorten die eveneens opdoken op het geruimde slib betroffen: 
blauwe waterereprijs (lokaal abundant), gevleugeld helmkruid (frequent), moerasspirea 
(frequent), harig wilgenroosje (verspreid tot lokaal talrijk), hoge cyperzegge (verspreid) en 
moesdistel (verspreid).   
Langsheen de Molsbroekdijk (deel dat niet langsheen de Durme ligt) zijn vele zones sterk verbost 
met vochtig wilgenstruweel (sf) en ruigt elzenbos (vn). Deze verboste zones zijn er op natuurlijke 
wijze gekomen of door het aanplanten van schermgroen. De verboste dijkzones zorgen voor een 
belangrijke connectiviteit tussen de verschillende bosfragmenten van het reservaat.    
Het natuurstreefbeeld wordt voor heel de Molsbroekdijk gewijzigd naar kd (hu sf vn mr). 

Evaluatie beheer ‘Durmedijk’ en ‘Molsbroekdijk’: 
De vegetatie op de dijktaluds (dijkkruin + taluds) werd de afgelopen vijf jaar net als in het verleden 
op relatief extensieve wijze beheerd. Voor de Durmedijk vond steeds een beperkte maaibeurt plaats 
van de dijkkruin in juli en een maaibeurt van de dijkflank voor de winter. Wat de Molsbroekdijk 
betreft vonden twee maaibeurten plaats van de dijkkruin om hinder voor recreanten te vermijden en 
werden ook lokaal enkele observatieplaatsen opengehouden. Extra aandacht werd besteed aan de 
bestrijding van reuzenbalsemien die via de Durmedijk het reservaat probeert binnen te dringen.  
Bij het aangeplante schermgroen bevinden zich enkele schietwilgen, die ondertussen fors zijn 
uitgegroeid en de afgelopen vijf jaar gezorgd hebben voor problemen van veiligheid voor 
voorbijgangers (afgekraakte takken tot volledige bomen die op de dijk terechtkwamen). De 
volgroeide exemplaren schietwilg die een reëel gevaar vormen voor de voorbijgangers, zullen dan 
ook in de komende jaren gekapt worden en heraangeplant worden met jonge exemplaren.   
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5.1.1.8 Stilstaande waters (BWK-code: ae, Habitatcode: 3150)  
 

 
 
De waterplantengemeenschappen van de moerasvlakte en het slotencomplex in het begrazingsblok 
werden reeds in voorgaande hoofdstukken besproken. De overige waterpartijen (delen randsloot, 
westelijke plas, plas in deelzone zuidelijk groot rietveld en plas aan het pompgemaal) bleken na 
inventarisatie vrij arm te zijn aan onderwaterplanten. Het zijn allen plantengemeenschappen van het 
type van nature eutrofe waters (ae) die echter in tegenstelling tot het slotencomplex van het 
begrazingsblok en de waterpartijen  van de moerasvlakte weinig waterplanten herbergen en lokaal te 
lijden hebben onder schaduw en bladval van aanwezige bomen. 
Naast klein kroos, puntkroos en sterrenkroos spec. werden nauwelijks andere waterplanten 
aangetroffen in deze waterplassen. Mogelijks zal in het recent geruimde deel randsloot langsheen de 
getijden-Durme nog een massale groei van allerlei waterplanten plaatsvinden, dit zal echter pas vanaf 
2015 duidelijk waarneembaar zijn. 
Delen van de randsloot die niet breed of overgroeid waren werden niet opgenomen in de kaart van 
het actueel natuurtype en werden opgenomen in een ander vegetatietype. Aangezien alle 
waterpartijen van het Molsbroek betrekkelijk nieuw zijn (gegraven in de jaren ’60-’70) werd het 
actueel natuurtype gewijzigd aev naar ae. De waterpartijen van de moerasvlakte en het 
slotencomplex in het begrazingsblok zijn botanisch het best ontwikkeld en konden in bepaalde 
gevallen geklasseerd worden tot het Europees bedreigde habitatattype 3150.  Ae is eveneens het 
natuurstreefbeeld geworden van alle open waterpartijen in het Molsbroek. 
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5.1.1.9 Grote zeggenvegetaties(BWK-code: mc, Habitatcode: rbbmc) 

 
 

Op de verspreidingskaart is te zien dat grote zeggenvegetaties (mc) hoofdzakelijk voorkomen in het 
begrazingsblok en de Hagemeersen. Het is dan ook bij de bespreking van deze gebieden (hoofdstuk 
5.1.1.4.1. en 5.1.2.) dat de mc-vegetaties behandeld we rden. Het beheer dat voor deze grote 
zeggenvegetaties wordt uitgevoerd is extensieve begrazing (begrazingsblok) of cyclisch maaibeheer 
(Hagemeersen). Wat betreft het toekomstig natuurstreefbeeld werden enkel dominerende grote 
zeggenvegetatie (mc) vooropgesteld in de oostelijke helft van de Hagemeersen en in een beperkt deel 
van het begrazingsblok (deel ten westen van Langen akker). Alle andere grote zeggenvegetaties 
werden bij de opmaak van het natuurstreefbeeld opgenomen in mengvegetaties die gedomineerd 
worden door andere vegetatietypes.  

5.1.2 De Hagemeersen 

5.1.2.1 Bossen  

Bufferbos (vn) (nrs. 826/A, 826/D en 829/F)   
Dit bos werd in 1988 aangeplant als buffer tussen het industriepark E-17 (zuid) en de Durme en het 
Molsbroek (noord). De dubbele rij snelgroeiende populieren werden november 2010 gekapt. De 4 j 
oude kapvlakte is ondertussen volledig ingepalmd door opslag van zwarte els. De aanplant is 26 jaar 
oud. Er werd anno 2014 voldoende structuur vastgesteld in het loofhoutbestand om te kunnen 
spreken van een nitrofiel elzenbos of Ruigt-elzenbos die die er zich ontwikkeld heeft (vn). Vooral de 
aanwezigheid van een aantal forse essen met stamomtrek van > 1m valt op. Andere structuur-
kenmerken zijn de volgende:  

• Er zijn duidelijk verschillende groeiklassen van zowel dikkere bomen (gewone es) als jonge 
opslag (zwarte els) aanwezig in het bosbestand. 

• Er zijn enkele exemplaren van dikkere dode bomen aanwezig in het bosperceel. Het 
betreffen zoete kersen die recent zijn omgevallen. 

De kruidlaag wordt nog steeds gedomineerd door nitrofiele ruigtekruiden zoals grote brandnetel en 
kleefkruid. Van moerasplanten werd enkel gele lis frequent aangetroffen. Brede stekelvaren werd 
verspreid aangetroffen terwijl klimop de drogere delen van het bos aan het inpalmen is. De cultivar 
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bonte gele dovenetel werd eveneens talrijk aangetroffen en is waarschijnlijk een cultivar die uit 
nabijgelegen tuinen afkomstig is. 
Het natuurstreefbeeld blijft vn, ook het nulbeheer wordt aangehouden.  

Jonge bos (vn°) (nr. 808/B) 
In 1997 werd een loofbosje aangeplant op het perceel net ten westen van het centraal toegangspad 
en net ten noorden van een voormalig riooloverstort. Er werd vooral zomereik, gewone es, zwarte 
els en schietwilg geplant. Hoewel de leeftijd van deze aanplant nog jong en de oppervlakte heel 
beperkt is, kon toch een begin van bosvorming richting Ruigt-elzenbos vastgesteld worden (vn°). De 
boomkruin is ondertussen volledig gesloten en jonge opslag van bomen (vooral gewone es) werd 
vastgesteld. De kruidlaag bevat eveneens enkele interessante soorten en het lijkt dat het aandeel 
moerasplanten iets is toegenomen de afgelopen jaren. Zo werden dotterbloem, gele lis en 
watermunt frequent en moerasspirea schaars aangetroffen in de kruidlaag terwijl akkerdistel of 
andere ruderale soorten niet meer werden aangetroffen. Riet en liesgras blijven co-dominant 
aanwezig in de kruidlaag. Vermeldenswaardig is de schaarse aanwezigheid van aalbes in de struiklaag. 
Aalbes is namelijk een belangrijke kensoort voor Ruigt- elzenbostypes. 
Het natuurstreefbeeld blijft vn, ook het nulbeheer wordt aangehouden. Hoewel het jonge bos 
beperkt is in oppervlakte zal het een belangrijke rol spelen bij de spontane verbossing van het 
oostelijk deel van de Hagemeersen zoals voorzien bij de SIGMA inrichting.  

5.1.2.2 Graslanden en grote zeggenvegetaties  

De meersen in de Hagemeersen zijn opgedeeld in twee stukken met het centraal toegangspad als 
scheiding. In het westelijk deel wordt een nulbeheer toegepast met als doel het creëren van natte 
voedselrijke ruigten, vochtige wilgenstruwelen en nitrofiele elzenbossen. Voor de graslanden in het 
oostelijk deel wordt een maaibeheer uitgevoerd, daar ontwikkelen zich namelijk grote 
zeggenvegetaties met elementen van dotterbloemgrasland.  
Wegens een slechte afwatering van het oostelijk deel de afgelopen jaren werd het maaibeheer 
extensiever uitgevoerd dan daarvoor. Er kon namelijk niet elk jaar meer een maaibeheer uitgevoerd 
worden. Daardoor konden grote zeggenvegetaties zich uitbreiden en rest enkel nog één perceel 
(821/B) die als dotterbloemhooiland kon getypeerd worden. Om deze redenen van slechte 
afwatering werd het IHD-streefdoel voor het oostelijk deel van de Hagemeersen dan ook recent 
gewijzigd. Er werd een wijziging van de ontwikkeling van dotterbloemhooiland naar de ontwikkeling 
van broedhabitat voor porseleinhoen vooropgesteld. Deze wijziging van het IHD-streefdoel werd 
tevens doorgevoerd bij het natuurstreefbeeld door een wijziging van natuurstreefbeelden hc en hc hu 
naar mc hc en mc mr. Er werd eveneens een nieuw cyclisch maaibeheer (enkel maaien tijdens 
droge zomers en na 15/07) ingesteld om het aangepaste natuurstreefbeeld te halen. 

Grote zeggenvegetatie westelijk deel (mc hf° mr) (nrs. 805, 806, 807) 
In de zone ten westen van het jong bos heeft zich de afgelopen jaren voornamelijk een grote 
zeggenvegetatie (mc) ontwikkeld. De grote zeggenvegetatie neemt er meer dan 50 % van de 
oppervlakte in en wordt gedomineerd door oeverzegge. Op de iets hogere delen heeft zich een 
minder ontwikkelde moerasspirearuigte (hf°) ontwikkeld.  In deze ruigtezones werden harig 
wilgenroosje en tweerijige zegge talrijk en grote kattenstaart frequent aangetroffen. 
Ruigekruiden zijn er eveneens aanwezig, grote brandnetel wordt in de hf° delen talrijk aangetroffen, 
terwijl akkerdistel en pitrus frequent worden aangetroffen. Naast grote zeggen- en natte 
ruigtevegetaties zijn eveneens zones met homogene riet- en liesgrasvegetatie aanwezig. Zij nemen 
ruwweg 10 a 20 % van de oppervlakte in. Vermeldenswaardig is dat in liesgrasvegetaties 
dotterbloem frequent wordt aangetroffen. De hele zone kreeg als actueel natuurtype mc hf° mr. 
Een verbossing was anno 2014 nauwelijks aanwezig in het gebied. Er werd enkel opslag van een 
viertal zwarte elzen vastgesteld. Verwacht wordt dat de verbossing van dit gebied zeer traag zal 
verlopen. Daarom werd het natuurstreefbeeld op de ontwikkeling van vochtig wilgenstruweel (sf) 
ingesteld. Het nulbeheer wordt met uitzondering van bestrijden van exoten aangehouden. 
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Grote zeggenvegetaties oostelijk deel (mc hc°)(816/A) (mc) (822/A, 823/A) (mc mr) 
(824/A) 
Het reeds enkele jaren aanhoudende probleem van toevoer van vervuild rioolwater en slechte afvoer 
van het oppervlaktewater, waardoor de percelen sommige zomers plas–dras bleven, heeft het aspect 
van deze vroegere hooilanden sterk veranderd. Grote zeggenvegetaties zijn er de dominante 
vegetatie geworden, dotterhooilanden zijn, met uitzondering van perceel 821/B en enkele niet 
erkende percelen, nauwelijks nog aanwezig. De tijdens de vorige monitoring lokaal aangetroffen 
glanshaverhooilandkarakteristieken zijn helemaal verdwenen. In het voorjaar van 2014 werd door 
stad Lokeren een kapotte riooloverstort hersteld. Gehoopt wordt dat de waterhuishouding van het 
oostelijk deel van de Hagemeersen door deze herstelwerken zal verbeteren in de toekomst. De  
vegetatie kon alvast in 2014 voor het eerst in twee jaar gemaaid worden.  
Het voormalig vochtig grasland 816/A is de afgelopen jaren, wegens de reeds aangehaalde slechte 
afwatering, geëvolueerd tot een grote zeggenvegetatie met elementen van dotterhooiland (mc hc°). 
Scherpe zegge was dominant aanwezig en haalde een bedekking van 60 % in de grassentabel. Andere 
aanwezige gras- en zeggesoorten betroffen liesgras (20 %), rietgras (15 %) en tweerijige zegge (5%, 
vooral aanwezig in het noordelijk deel). Er werden slechts drie exemplaren van dotterbloem 
aangetroffen, terwijl in de noordelijke rand één exemplaar van grote bevernel werd aangetroffen. 
In het noordelijk deel van het grasland werd eveneens moerasspirea verspreid aangetroffen. 
Watermunt en waterzuring werden over heel het perceel verspreid aangetroffen. In het natste 
zuidelijk deel van het grasland kwam liesgras lokaal dominant voor. Het natuurstreefbeeld wordt 
gewijzigd van hc naar mc hc, wat eveneens het aangepaste IHD-streefdoel (broedhabitat voor 
porseleinhoen) voor dit deel van de Hagemeersen zal worden. Voor het toekomstig beheer wordt 
een cyclisch maaibeheer (maaien in droge zomers en na 15/07 ) vooropgesteld. 
 
Percelen 822/A en 823/A herbergen een vrij uniforme grote zeggenvegetatie (mc). De vegetatie 
werd gedomineerd door oeverzegge (55- 70 % bedekking) terwijl scherpe zegge eveneens 20 % 
van de totale grasbedekking bedroeg. Andere aanwezige grassoorten betroffen voornamelijk liesgras, 
rietgras en riet, terwijl tweerijige zegge en fioringras slechts lokaal in lage bedekking werden 
aangetroffen. Elementen van dotterhooiland werden met uitzondering van tweerijige zegge niet 
aangetroffen. Pinksterbloem was verspreid aanwezig op de twee percelen en herinnert aan het 
voormalig hooiland. In de noordelijke rand bevindt zich een rietkraag die de percelen begint binnen 
te dringen. 
Perceel 824/A is de natste plek van het oostelijk deel en kreeg als actueel natuurtype mc mr. De 
aanwezige vegetatie betrof voornamelijk oeverzegge- en liesgrasvegetaties die er zich vlekgewijs  
ontwikkelt. Ook monotone rietvegetaties ontwikkelen zich vanuit de noord- en oostrand, en 
bedekten in 2014 10 % van de totale oppervlakte. De ontwikkeling van monotone liesgrasvegetaties 
is een fenomeen van de afgelopen jaren en is grotendeels te wijten aan de verontreiniging van 
hypertroof rioolwater uit een nabijgelegen en slecht functionerende overstort. 
Het natuurstreefbeeld van de percelen 822/A, 823/A en 824/A werd gewijzigd van hc en hc hu naar 
mc mr en is conform met het recent aangepaste IHD-streefdoel (broedhabitat voor porseleinhoen). 
Voor het toekomstig beheer wordt een cyclisch maaibeheer (maaien tijdens droge zomers en na 
15/07) vooropgesteld. 

Hooiland oostelijk deel (hc° mc) (821/B) 
Perceel 821/B is het enige perceel waar nog een, weliswaar minder ontwikkelde, 
dotterbloemhooilandvegetatie kon vastgesteld worden in mengvorm met grote zeggenvegetatie (hc° 
mc). Tweerijige zegge, een kensoort voor dotterhooiland, haalde een bedekking van 10 % in de 
grassentabel, terwijl andere zeggesoorten (scherpe zegge en oeverzegge) slechts een gemiddelde 
bedekking van 45 % haalden over heel het perceel. Echte koekoeksbloem werd met een vijftal 
exemplaren schaars aangetroffen op het perceel. Dotterbloem, holpijp en watermunt worden 
daarentegen verspreid aangetroffen. Het natuurstreefbeeld betreft net als in andere zones van het 
oostelijk deel mc hc, een natuurstreefbeeld die in overeenstemming is met het recent gewijzigd 
IHD-streefdoel (broedhabitat voor porseleinhoen). Als beheer wordt een cyclisch maaibeheer 
(maaien bij droge zomers en na 15/07) vooropgesteld 
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5.1.3 Beschrijving van enkele opmerkelijke plantensoorten van het 
Molsbroek 

Zwanebloem 
Tijdens deze monitoring werden een paar opvallende 
waarnemingen verricht van zwanebloem. Zwane-
bloem is een soort die voornamelijk groeit aan oe-
verzones van sloten en plassen. Het is een soort die 
gunstig reageert op beheermaatregelen zoals het 
ruimen van sloten waarbij slib wordt verwijderd. 
Zwanebloem is een soort die steeds heeft kunnen 
standhouden in het reservaat, zij het met kleine 
relictpopulaties. Het is dan ook verheugend nieuws 
dat in één van de in 2013 geruimde sloten, de soort 
massaal is opgedoken. In de Muizemeers verscheen de 
soort in een geruimde sloot met meer dan 200 
exemplaren over een afstand van 100 m! Het 
ruimen van het volledige verlande slotencomplex in 
de begrazingsblok zou ongetwijfeld heel gunstig zijn 
voor zwanebloem en de soort doen toenemen. 

Verheugend nieuws is tevens de aanwezigheid van een tiental exemplaren van zwanebloem die werd 
vastgesteld op een eiland in de moerasvlakte. In dit deel van het reservaat zijn ongetwijfeld mogelijkheden 
voor deze soort om zich verder uit te breiden. De kleine populatie zwanebloem die tot 2011 aanwezig 
was aan de oever van de educatieve poel bij het bezoekerscentrum is ondertussen verdwenen en 
verdrongen door grote egelskop. 

Kikkerbeet 
Kikkerbeet is een belangrijke kensoort van het 
Europees bedreigd habitattype 3150 (Van nature 
eutrofe wateren van het type Magnopotamion of 
Hydrocharition). Het is een soort die duidelijk aan een 
opmars bezig is in het reservaat en zowel werd 
aangetroffen in het slotencomplex van de westelijke 
begrazingsblok als in de moerasvlakte. Ook in de 
educatieve poel aan het bezoekerscentrum wordt de 
soort aangetroffen. In het eerste monitoringrapport 
(2004) werd reeds het verband gelegd tussen het 
verdwijnen van de muskusrat en het opnieuw 
verschijnen van de Rode Lijst-soort kikkerbeet in het 
reservaat. Anno 2014 kan men stellen dat in ver-
gelijking met de verspreiding van 2004 kikkerbeet in 
heel wat nieuwe sloten van het begrazingsblok werd 
aangetroffen. Vooral in de centrale hoofdgracht van 

het begrazingsblok en de noordelijkste sloot van de Suikermeers gedijt kikkerbeet zeer goed en werd een 
dominante aanwezigheid vastgesteld over bijna gans het traject van deze grachten (aangeduid met dikke 
lijn). Vermeldenswaardig is de aanwezigheid van kikkerbeet in de waterpartijen van de moerasvlakte. 
Tijdens de twee vorige monitoringsopdrachten (2004 en 2009) werd kikkerbeet er namelijk niet 
opgemerkt. In 2014 werd kikkerbeet er op acht verschillende plekken in de moerasvlakte aangetroffen. 
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De vindplaatsen betroffen steeds door riet of andere vegetatie beschutte sloten en niet de open 
waterpartijen. Op 4 plekken werd een verspreide aanwezigheid vastgesteld terwijl in 4 ondiepe sloten de 
soort talrijk met honderden exemplaren werd aangetroffen. De vondst van kikkerbeet in de moerasvlakte 
is belangrijk en toont aan dat de waterpartijen van dit gebied, ondanks hun geringe diepte en modderige 
bodem, een habitatwaardig biotoop zijn die beantwoordt aan de IHD-doelen. (Kaartlegende is puntlocatie: 
> 10 ex, dunne lijn: > 100 ex, dikke lijn : > 1000 ex). 

Schildereprijs 
Schildereprijs is een interessante soort die tijdens 
deze monitoring voor het eerst werd waargenomen 
in het Molsbroek. De soort bevond zich in een 
botanisch goed ontwikkeld en als moerasspirearuigte 
hft gekarteerd gedeelte van het begrazingsblok. 
Schildereprijs is een soort die houdt van een zwak, 
zure, venige bodem en heel vochtige groeicondities. 
Opvallend is dat de soort niet enkel langsheen 
slootoevers werd aangetroffen maar lokaal eveneens 
met honderden exemplaren vlakdekkend op het 
weiland aanwezig was. 

 

 

 
Bosbies 

Bosbies is een goede kwelindicator die in het ver-
leden op twee plekken werd aangetroffen (noordelijk 
deel Suikermeers en zuidelijk bosgebied). Tijdens deze 
monitoring werd een nieuwe vindplaats ontdekt waar 
de soort talrijk voorkomt. Deze vindplaats bevindt 
zich in een als moerasspirearuigte (hf) gekarteerd 
gedeelte van het begrazingsblok en ligt centraal in het 
reservaat. Vooral in de oeverzone van de nabijgelegen 
trekgracht werd bosbies talrijk aangetroffen. De 
populatie die zich bevindt in het noordelijk gedeelte 
van de Suikermeers houdt goed stand en lijkt zich uit 
te breiden. Een gedeelte van deze populatie bevindt 
zich op de binnendijk die het hoogwaterbekken van 
het laagwaterbekken scheidt. De populatie bosbies die 
zich bevindt in het zuidelijk bosgebied gaat 
daarentegen achteruit en heeft waarschijnlijk te lijden 

onder de verbossing van deze zone. Er werden er slechts enkele exemplaren bosbies aangetroffen 
(standplaats aangeduid met kleiner symbool). 
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Reuzenbalsemien 
Reuzenbalsemien is een plant die tot de 100 ergste 
Europese invasieve exoten wordt gerekend 
wegens zijn negatieve invloed op de biodiversiteit. 
Langsheen de getijden-Durme die naast het 
Molsbroek loopt staan tienduizenden planten reuzen-
balsemien. Dankzij de inspanningen van onze terrein-
ploeg slagen we er voorlopig in om deze soort uit het 
Molsbroek te weren. Het Molsbroek is dan ook 
waarschijnlijk één van de laatste moerasgebieden in 
het Schelde- en Durme-estuarium die nog niet 
geïnfecteerd is door reuzenbalsemien. Jaarlijks wordt 
de bestrijding uitgevoerd op de dijkflank van de 
Durmedijk door handmatig niet of pas bloeiende 
exemplaren handmatig te verwijderen. In 2014 werd 
echter eveneens een geïnfecteerde plek aangetroffen 
van een honderdtal planten reuzenbalsemien in het 

verruigde rietveld aan de overkant van de ringsloot. Ook daar werden alle exemplaren vakkundig 
verwijderd voor de zaadzetting. 

Grote ratelaar 
Tijdens deze monitoring werd voor de eerste maal 
één exemplaar van grote ratelaar aangetroffen. De 
plant bevond zich op het iets hoger gelegen pad dat 
door de westelijke begrazingsblok loopt. In het 
nabijgelegen reservaat Buylaers is grote ratelaar reeds 
enkele jaren vlakdekkend in alle hooilanden en 
verspreid in de begrazingsblokken aanwezig. Hopelijk 
kan deze soort in de toekomst op soortgelijke manier 
zich vestigen in het Molsbroek. Een probleem daarbij 
zijn mogelijks de hoge grondwaterstanden in het 
voorjaar (grondwater boven maaiveld tot eind april) 
die het Molsbroek kenmerken en waardoor grote 
ratelaar zich waarschijnlijk moeilijker dan in de 
Buylaers zal kunnen vestigen. 

Moerasvaren 
In het voorjaar van 2014 werd moerasvaren, een 
zeldzame Rode Lijst-soort in Vlaanderen, voor het 
eerst in het reservaat aangetroffen. Moerasvaren is 
een belangrijke kensoort voor kletsnatte elzenbroek-
bossen die zich ontwikkelen op laagveen (habitattype 
91E0, subtype Carici elongatae-Alnetum). Dankzij het 
hoge en weinig schommelend grondwaterniveau in 
het Molsbroek kunnen elzenbroekbossen er zich goed 
ontwikkelen. Moerasvaren verdraagt geen grond-
waterstand die dieper dan 20 cm onder het maaiveld 
zakt. Dergelijke groeicondities zijn volop in het 
Molsbroek aanwezig, waardoor een veeleisende soort 
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zoals moerasvaren er dan ook een geschikt habitat vindt. De vindplaats van de moerasvaren bevindt zich 
in het zuidelijk bosgebied. Met een vlek van circa 40 m2, waarin de soort dominant aanwezig is, groeit zij 
er aan de oever van een drassige plek in het bos. Op de bodemkaart van België werd die zone, tevens als 
enige zone van het Molsbroek, met het bodemtype ‘veenbodem’ getypeerd. Wetende dat moerasvaren 
voornamelijk op veenbodems groeit, is het dan ook niet toevallig dat deze soort in dit deel van het 
Molsbroek werd aangetroffen. 

De vondst van moerasvaren toont mede aan dat de moerasbossen van het Molsbroek, die nauwelijks een 
halve eeuw oud zijn, zich niet meer in een pionierssituatie bevinden maar zich stilaan ontwikkelen 
tot bossen met een matuur karakter. 

Welriekende agrimonie 
Welriekende agrimonie is een Rode Lijst-soort die op 
tal van standplaatsen kan voorkomen maar niettemin 
zeldzaam is in Vlaanderen. In het hoger gelegen 
deelgebied Palingsberg houdt deze soort stand in de 
overgang van schrale graslandvegetatie naar ruigte-
zoomvegetatie langsheen een zandig toegangspad. In 
2014 werden er een vijftiental bloeiende exemplaren 
aangetroffen.  

 

 

 
 

Zeegroene muur  
Zeegroene muur is een soort die het heel goed doet in het Molsbroek. In de voor de rest soortenarme 
grote zeggenvegetaties van het begrazingsblok werd de soort steevast aangetroffen. Plaatselijk komt 
zeegroene muur zelfs abundant voor. Ook in de natte ruigtevegetatie op de eilanden van de moerasvlakte 
werd de soort verspreid aangetroffen. 

Dotterbloem  
Dotterbloem is een soort die slechts verspreid in 
geringe aantallen werd aangetroffen in het reservaat. 
Voor een reservaat die voor het grootste deel 
gelegen is in de alluviale vlakte van de Durme en 
vroeger gekend was voor zijn dotterbloemhooilanden 
is dat verrassend en zou je een talrijkere 
aanwezigheid van de soort verwachten. In vergelijking 
met de waarnemingen van dotterbloem uit het 
monitoring-rapport van 2009 lijkt de soort nog 
verder achteruit te gaan. Mogelijks heeft het weinig 
voorkomen van dotterbloem in het Molsbroek te 
maken met de potpolderfunctie (frequente 
overstromingen) van het reservaat en de hoge 
grondwaterstanden die tot laat in het voorjaar (eind 
april) om avifaunistische doelen worden aangehouden. 
Ook andere kensoorten van dotterbloemhooilanden 
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zoals grote ratelaar en echte koekoeksbloem worden nauwelijks aangetroffen, het is enkel de kensoort 
tweerijige zegge die wel massaal aanwezig is. Dotterbloemen werden slechts met enkele exemplaren 
aangetroffen in het noordelijk bosgebied (5 à 10 ex.), de begrazingsblok (5 à 10 ex.) en aan de oevers van 
de moerasvlakte (10 à 20 ex.). De enige plek waar de soort het goed doet en met tientallen exemplaren 
(> 30 ex.) werd aangetroffen, is in de ‘rietruigte’ ten westen van het ‘Groot gat’ (legende op de kaart: 
kleine cirkel = 1-5 ex., middelgrote cirkel = 5-10 ex, grote cirkel= > 30 ex). Interessant om weten is dat 
in het Molsbroek de ondersoort spindotterbloem (Caltha palustris subsp. araneosa) aangetroffen wordt 
(vaststelling T. Audenaert). 

Bruin cypergras en slijkgroen 
Bruin cypergras en slijkgroen zijn twee zeldzame Rode Lijst-soorten die kenmerkend zijn voor 
pioniersgemeenschappen die zich ontwikkelen op in de nazomer droogvallende voedselrijke slikplaten. 
Beide plantensoorten zijn kensoorten voor de slijkgroen-associatie (Eleocharito acicularis- Limoselletum). 
Bruin cypergras en slijkgroen kunnen zich tijdens een heel korte groeiperiode van enkele maanden 
ontwikkelen. Beide soorten worden in het Molsbroek frequent aangetroffen op de in de nazomer 
(meestal van begin augustus tot eind september) droogvallende slikplaten van de moerasvlakte. Wat 
betreft het beheer van deze zeldzame pioniersgemeenschappen dient er op toegezien te worden dat de 
slikplaten jaarlijks  gedurende een tweetal maand droog komen te liggen. 

Gele plomp 
Gele plomp is een soort die veelvuldig voorkomt in 
de open waterpartijen van de moerasvlakte. In de 
sloten en waterpartijen van de begrazingsblok 
(laagwaterbekken) werd de soort niet aangetroffen. 
Gele plomp groeit vooral in de diepere en door 
slibrijke bodems gekenmerkte delen van de 
moerasvlakte, daar vindt gele plomp zijn ideale 
groeihabitat. Het is vooral in de dieper uitgegraven 
ringsloot vlak naast de dijk dat gele plomp 
vlakdekkend voorkomt in een vijftal zones. Gele 
plomp is gemakkelijk herkenbaar en digitaliseerbaar 
op een luchtfoto. Anno 2014 werd de totale 
oppervlakte die begroeid was met gele plomp 
geschat op 0,5 ha. De zone gele plomp voor het 
bezoekcentrum lijkt niet te zijn toegenomen in 

oppervlakte de afgelopen jaren,  in twee andere zones werd wel een uitbreiding vastgesteld. Tijdens deze 
monitoring werden tevens verspreid over heel de moerasvlakte kleine concentraties van gele plomp 
aangetroffen (mededeling terreinwerkers). Dit lijkt een nieuwe ontwikkeling te zijn die er op wijst dat de 
soort zich aan het uitbreiden is in de moerasvlakte. 

Waterviolier 
Waterviolier is een typische kwelindicator die heel algemeen voorkomt in het laagwaterbekken van het 
Molsbroek. In bijna alle sloten van het slotencomplex van het begrazingsblok is de plant abundant 
aanwezig. Waterviolier is dan ook samen met kikkerbeet de meest algemene waterplant van het 
Molsbroek. In de waterpartijen van de moerasvlakte ontbreekt de soort echter volledig.  

Knikkend tandzaad 
Knikkend tandzaad is een in Vlaanderen vrij algemene soort die heel talrijk werd aangetroffen op de 
eilanden van de moerasvlakte. Hij komt er talrijker voor dan de andere tandzaadsoorten, zoals veerdelig 
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en zwart tandzaad. Knikkend tandzaad is een soort die kenmerkend is voor pioniersituaties met 
modderige, stikstofrijke bodems. Op de eilanden van de moerasvlakte vindt hij blijkbaar deze ideale 
groeicondities. Hij maakt er samen met soorten zoals watermunt, grote kattenstaart, grote wederik, 
waterzuring en gele lis steevast deel uit van de zich ontwikkelende natte ruigtevegetaties. 

Poelruit 
In het laagwaterbekken (begrazingsblok, hooilanden, zuidelijk bosgebied, rietzones aan de Durmedijk) is 
poelruit een heel talrijk voorkomende plantensoort. Na watermunt is poelruit er waarschijnlijk de meest 
talrijk voorkomende dicotyl. Het is een plant die in bijna alle vegetatietypes wordt aangetroffen zowel in 
de grote zeggenvegetaties, de verruigde rietlanden als in de hooilanden. Het meest talrijk is poelruit 
aanwezig in de hooilanden die jaarlijks gemaaid worden. Daar behaalt de plant een bedekking die in vele 
gevallen meer dan 25 % bedraagt en soms oploopt tot 50% (co-dominante bedekking). Eveneens in de 
verruigde rietlanden en grote zeggenvegetaties ontbreekt de soort niet en werden lokaal soms 
abundante bedekkingen van 5% tot 20 % vastgesteld. 

Deze massale aanwezigheid van poelruit in de vegetaties van het laagwaterbekken werd tijdens de 
voorgaande monitoringperiodes niet steeds vermeld. Bij de huidige BWK-kartering werd aandacht 
besteed om de aanwezigheid van poelruit, als kensoort van het voor Vlaanderen zeldzame BWK-type hft, 
zoveel mogelijk te vermelden. Dit zorgde er voor dat het actueel natuurtype van de voorgaande 
monitoringperiode (2009) in enkele gevallen dan ook werd aangepast. Dit leidde er toe dat botanisch 
interessante delen van de begrazingsblok die rijk waren aan soorten zoals poelruit en moerasspirea voor 
het eerst als moerasspirearuigtes met poelruit (hft) werden gekarteerd. Daar hft een voor Vlaanderen 
zeldzaam en eveneens Europees bedreigd habitattype (6430_hf) is, betreft het dan ook een opwaardering 
voor bepaalde delen van de begrazingsblok tegenover de vorige karteringen. 

Op de eilanden van de moerasvlakte werd poelruit niet aangetroffen. Daar zijn de groeiomstandigheden 
blijkbaar te nat voor deze soort.  

Watermunt 
Watermunt is misschien wel de meest talrijk voorkomende dicotyle plantensoort van het 
Molsbroek. De soort kan in bijna alle vegetatietypes van het reservaat aangetroffen worden. Zijn favoriete 
vegetatietype betreft kletsnatte moerasspirearuigtes (hf). Zo komt watermunt heel  talrijk voor op bijna 
alle eilanden van de moerasvlakte waar de soort abundante bedekkingsgraden (> 5 %) haalt. Niet enkel in 
moerasgemeenschappen maar eveneens in de bosgebieden wordt watermunt in de kruidlaag  
aangetroffen. In de natste delen van de alluviale bossen, de mesotrofe elzenbroekbossen en de vochtige 
wilgenstruwelen, is hij steevast present.  

In bijna alle percelen van het begrazingsblok haalt watermunt hoge bedekkingen die variëren van talrijk tot 
abundant. Eveneens ontbreekt hij niet in de voor de rest soortenarme grote zeggenvegetaties (mc) van 
het begrazingsblok. 
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Canadese kornoelje 
Deze invasieve exoot werd tijdens deze monitoring 
voor het eerst opgemerkt in het Molsbroek. Het is 
een soort die vooral voorkomt in allerlei bos- en 
struweeltypen. In het Molsbroek is dit ook het geval. 
Daar werden twee vlekken Canadese kornoelje, van 
respectievelijk 25m2 en 5m2 oppervlakte, aangetroffen 
in een mooi ontwikkeld vochtig wilgenstruweel (sf*) 
gelegen naast de westelijke plas. Canadese kornoelje 
staat gekend om zijn negatieve impact op de 
biodiversiteit. Het is een soort die zich in korte tijd 
kan uitbreiden doordat de takken gaan liggen en 
wortel schieten. Op die manier vormt hij grote 
struwelen die de natuurlijke vegetatie verdringen. Het 
vochtig wilgenstruweel waar de Canadese kornoelje 
werd aangetroffen wordt gekenmerkt door een 
botanisch rijke kruidlaag met watermunt, wolfspoot, 

gele lis,  kleine watereppe, blauw glidkruid, grote wederik en moeras-vergeet-mij-nietje. Bij verdere 
uitbreiding van Canadese kornoelje dreigt deze interessante kruidengemeenschap te verdwijnen. 
 
Er dient dan ook zo snel mogelijk gestart te worden met de bestrijding van deze exoot, dit om verdere 
uitbreiding in het reservaat te vermijden. Er zijn namelijk nog tal van gelijkaardige biotopen (vochtige 
wilgenstruwelen) in het reservaat aanwezig die evenzeer kunnen geïnfecteerd worden. 

Moerasbasterdwederik 
Ondanks het feit dat deze soort tijdens de monitoring 
van 2004 door Tim Audenaert nog op een drietal 
plaatsen werd aangetroffen, konden we deze zeld-
zame soort tijdens deze monitoring niet meer aan-
treffen in het reservaat. Wel werd moerasbasterd-
wederik aangetroffen in een voedselrijke kwelzone in 
het nabijgelegen reservaat Molsbergen. Dit reservaat 
wordt voorlopig nog beheerd door het ANB maar 
zou vanaf 2015 als een deelzone van het reservaat 
Molsbroek in beheer komen door vzw Durme. 
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Akkerandoorn 
Akkerandoorn is plant die vooral groeit op akkers, 
maar die eveneens wordt aangetroffen in open 
bermen. De Atlas van de Flora van Vlaanderen en 
Brussel beschrijft deze soort als "sterk achter-
uitgegaan”, zoals zovele andere akkerplanten van 
weleer. Akkerandoorn staat dan ook als ‘kwetsbaar’ 
geklasseerd in de Rode Lijst van Vlaanderen. De soort 
werd in de nazomer van 2014 door Hans Baeté en 
Hugo de Beuckeleer aangetroffen op de geasfalteerde 
dijk van het Molsbroek, meer bepaald in een zone 
waar zich een vogelkijkwand bevindt en die jaarlijks 
gemaaid wordt door de terreinploeg. De vondst in 
het Molsbroek wijst op het belang van bermen als 
thuishaven voor planten die al vele tientallen jaren 
lang als akkeronkruid worden bestreden. 
 

Gewone eikvaren  
Het Molsbroek en de Molsbergen zijn bijzonder rijk 
aan varensoorten. Blijkbaar zijn in het uitgestrekte 
moerasgebied de ideale groeicondities aanwezig om 
die plantengroep optimaal te laten ontwikkelen. In 
totaal worden 11 soorten varens aangetroffen. Dit 
zijn brede stekelvaren, smalle stekelvaren, 
adelaarsvaren, gewone eikvaren, dubbelloof, moeras-
varen, mannetjesvaren, wijfjesvaren, grote kroos-
varen, stippelvaren en koningsvaren. De laatste twee 
soorten worden enkel in de Molsbergen aangetroffen 
en zijn samen met moerasvaren heel zeldzaam voor 
Vlaanderen. Eikvaren is eveneens een bijzondere 
soort, daar hij meer dan andere varens graag als epifyt 
op bomen groeit en zo extra begroeiing geeft aan 
bosbestanden. De soort is vooral gekend van zijn 
populaties op de dijk tussen het Molsbroek en 

Molsbergen. Recent werd echter een nieuwe populatie van eikvaren aangetroffen  op een schietwilg in een 
vochtig wilgenstruweel ter hoogte van de Rozendonk. Deze populatie bevindt zich op een honderdtal 
meter van de dijk en toont aan dat eikvaren nieuwe zones van het Molsbroek koloniseert. 
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5.1.4 Conclusie 
Het Molsbroek kan met zijn quasi aaneengesloten oppervlakte van 78 ha en zijn ruim 45 jaar 
natuurbeheer als een volwassen reservaat beschouwd worden. Het beheer is dan ook hoofdzakelijk 
gericht op het instandhouden van bepaalde natuurtypes of het verder laten evolueren van bepaalde 
natuurtypes naar climaxvegetaties. De natuurtypes vormen anno 2014 grote eenheden en kadastrale 
percelen zijn niet meer herkenbaar op het terrein. De afgelopen 5 jaar werden geen grote aanpassingen 
doorgevoerd in het beheer. Er werd enkel regulier beheer en geen éénmalige inrichtingsmaatregelen 
uitgevoerd. 
 
Tijdens deze monitoring werd veel energie gestoken in het uitvoeren van een gedetailleerde BWK-
vegetatiekartering. Dit gaf aanleiding tot de creatie van een volledig geactualiseerde natuurtypekaart en 
natuurstreefbeeldenkaart van het reservaat. Voor sommige vegetaties werd een wijziging van zowel 
het actueel natuurtype als het natuurstreefbeeld doorgevoerd. Belangrijk om melden is dat 
tijdens deze monitoring voor het eerst onderzocht werd indien bepaalde natuurtypes deel uitmaken van 
een Europees bedreigd habitattype. Alsook werd nagegaan in welke staat van instandhouding deze 
habitattypes zich bevinden. Belangrijke aanpassingen (verbeterde cartografische kwaliteit, gewijzigde 
actuele natuurtypes, vermelden habitattypes) die tijdens deze kartering werden doorgevoerd zijn : 
 

• Voor het typeren van de grenzen van het reservaat werd gebruik gemaakt van de kadasterlaag. 
Op deze manier werd voor de aanmaak van alle kaarten steeds de exacte buitengrenzen van 
het reservaat gebruikt. 

• Voor de digitalisatie van de vegetatiekartering werd een actuele luchtfoto (zomer 2012) als 
achtergrond gebruikt. Dit resulteerde in een correcter uitgevoerde afbakening van de 
gedigitaliseerde vegetatie-eenheden. 

• De huidige GIS lagen bevatten geen ‘slivers & gaps’ (overlappingen en gaten) meer en zijn 
topologisch correct gedigitaliseerd. 

• Er werd in een aantal gevallen (voornamelijk bostypes, moerasspirearuigtes en open water) 
nagegaan indien de vegetaties deel uitmaken van een Europees bedreigd habitattype, waarbij 
tevens onderzocht werd in welke staat van instandhouding deze habitattypes zich bevinden. 

• De massale aanwezigheid van poelruit in de vegetaties van het laagwaterbekken was opvallend.  
De karteringseenheid hft, waar poelruit een belangrijke kensoort van is, werd daarom meer 
gebruikt dan tijdens de vorige karteerperiodes.  

• De verspreiding en uitbreiding van waterrietzones (mr) in de moerasvlakte werd tijdens deze 
monitoring door een in januari 2012 uitgevoerde ‘winterkartering’ in detail aangeduid. 

• Homogene grote zeggenvegetaties (mc) werden niet meer apart gekarteerd in de moerasvlakte.  
• De aanwezigheid van sloten met een rijke waterplantenbegroeiing werd tijdens deze kartering 

uitgevoerd door de karteringseenheid k(ae) aan bepaalde complexen toe te voegen. 
• Het matuur geworden karakter van de boscomplexen werd vastgesteld en weergeven in het 

actueel natuurtype. De loofhoutaanplanten zijn geëvolueerd tot het alluviale bostype vn en de 
bospercelen die gekenmerkt worden door de aanwezigheid van populieren werden aangeduid 
als  ‘bostype + pop’ in plaats van ‘lhb’.  

• De vegetatie op de dijk rondom het Molsbroek bleek meer variabel en gefragmenteerd dan 
tijdens de vorige monitoringperiodes. Daardoor bleek het niet meer mogelijk om de 
dijkvegetatie in te delen in deelzones en werd voor gans het dijktraject het karteringscomplex 
kd(hr sf vn mr) als actueel natuurtype gebruikt. 

• In het begrazingsblok werd de karteringseenheid hpr* opgegeven. Het betreft een vegetatietype 
die slechts in kleine oppervlaktes werd opgemerkt. Grote delen van het begrazingsblok werden 
opgewaardeerd naar biologisch waardevollere vegetaties (voornamelijk hft en mc). 

• Daar het merendeel van de gekarteerde grote waterentiteiten (randsloot, ‘westelijke plas’, plas 
aan groot rietveld) betrekkelijk nieuw zijn (gegraven in de jaren ‘60-’70) werd de 
karteringseenheid ae gebruikt in plaats van aev. 
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• In de oostelijke helft van de Hagemeersen wijzigde het actueel natuurtype de afgelopen jaren van 
dotterbloemhooiland (hc) naar grote zeggenvegetatie (mc), door een probleem van slechte 
afwatering. 

 
Het huidige beheer wordt verdergezet, mits enkele bijsturingen (die reeds in detail werden beschreven 
in voorgaande hoofdstukken): 
 
• Begrazingsblok: 

-  Het grondwaterpeil van het laagwaterbekken dient nauwgezet opgevolgd te worden: 
o Een geleidelijke daling van het grondwaterpeil tot onder het maaiveld dient reeds vanaf 

het begin van het groeiseizoen (begin april) ingesteld te worden. 
o In de zomerperiode moet vermeden worden dat het grondwater > 80 cm onder het 

maaiveld zakt.  
- De extensieve begrazing dient iets extensiever ingesteld te worden. De sedert 2004 ingestelde 

graasdruk van 0,6 GVE/ha/jaar (20 runderen) met seizoensbegrazing van begin mei tot eind 
oktober zal afgebouwd worden naar 0,4 GVE/ha/jaar (16 runderen) met seizoens-
begrazing van begin juni tot eind oktober. Op deze manier zullen de aanwezige 
moerasspirearuigtes  zich beter kunnen ontwikkelen.   
 

• Palingsberg: er werd gestart met een maaibeheer van de monotone vegetaties van adelaarsvaren, 
waarbij gestreefd wordt naar een verschraling en de ontwikkeling van soortenrijke struisgrasland-
vegetaties zoals die momenteel aanwezig zijn in het nabijgelegen rivierduinengebied Molsbergen. 

• Dijkvegetatie: enkele volgroeide exemplaren van schietwilg die deel uitmaken van het schermgroen 
langsheen de dijk vormen een reëel gevaar voor de voorbijgangers. Zij zullen dan ook in de 
komende jaren gekapt worden en heraangeplant worden door jongere exemplaren.   

 
• Voormalige rietruigte ‘Groot gat’: gezien de botanische potenties van deze voormalig als rietruigte 

gekarteerde vegetatie dient in de toekomst nauwgezet een cyclisch maaibeheer met een maaibeurt 
in de nazomer nagestreefd worden. Op deze manier kan de zone zich ontwikkelen tot een botanisch 
waardevolle moerasspirearuigte met bloeiaspect van poelruit.  

 
• Oostelijk deel Hagemeersen: gezien het probleem van de slechte afwatering en het gewijzigd 

natuurtype wordt een gewijzigd natuurstreefbeeld en beheer vooropgesteld : ontwikkeling van grote 
zeggenvegetaties en start van cyclisch maaibeheer (maaien tijdens droge zomers en na 15/07) en 
stopt het beheer van nabegrazing. 

• Moerasvlakte: Het behoud van de open moerasvlakte blijft één van de grote prioriteiten voor het 
toekomstige beheer. De manuele bestrijding van houtopslag wordt jaarlijks nauwgezet opgevolgd. 
Ook het bestrijden van opslag in de rietlanden en langs slootjes wordt voortgezet. 
 

• Extra aandacht dient besteed te worden aan de bestrijding van exoten (zowel fauna als flora) die 
meer en meer proberen het reservaat in te palmen.  

 
• Opvolgen waterpeilbeheer met volgende aandachtspunten: 

- treven naar een geleidelijke overgang van het winterpeil naar zomerpeil in de laagwaterkom.  
- Streven naar een grondwaterpeil dat vanaf begin april onder het maaiveld (waterpeil < 40 cm) 

zakt in de laagwaterkom. 
- Streven naar een maximaal ‘waterpeilcontrast’ in de periode mei-juli tussen de twee 

waterbekkens. 
- Beschikken over een goed functionerend pompgemaal dat niet om de haverklap defect is.  
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5.2. Evolutie van fauna onder invloed van het gevoerde beheer 
Het Molsbroek is van groot belang op faunistisch vlak en werd in het verleden reeds grondig onderzocht 
m.b.t. diverse diergroepen. Tijdens deze monitoring hebben opnieuw vele vrijwilligers zich met hart en 
ziel ingezet om verschillende diergroepen van het reservaat te inventariseren, waarvoor dank. Daarmee 
behoort het Molsbroek waarschijnlijk tot één van de betere gemonitorde reservaten in Vlaanderen op 
gebied van fauna.  

5.2.1 Avifauna 
Voor de 8ste maal werd een volledige broedvogelinventarisatie uitgevoerd in 2014 (Everaert J.) in het 
gebied. Een vergelijking van de huidige broedvogelstand met die uit het verleden (Roels B. & Verstraeten 
A., 1968; Braem G., De Beule J. & Smessaert P., 1981; Mauro I., 1993 en 1995; Everaert J., 1999 Everaert 
J., Audenaert T. & Braem G., 2004 en Everaert J., De Smet G.,2009 ) wordt eveneens gegeven, met een 
duiding van de belangrijkste evoluties.     
     
Volgende broedvogels uit de periode 2010-2014 zijn het vermelden waard, wegens het feit dat ze 
voorkomen op de Rode Lijst:  
 
Categorie Met uitsterven bedreigd:  woudaap, grote karekiet 
Categorie Zeldzaam:   kwak 
Categorie Bedreigd:    zomertaling, porseleinhoen, rietzanger, rietgors 
Categorie Kwetsbaar:    matkop 
 
Uit de bijlage I-lijst van de Vogelrichtlijn zijn blauwborst, zwartkopmeeuw en ijsvogel regelmatige 
broedvogels en woudaap, kwak en porseleinhoen onregelmatige broedvogels van het gebied. 
  
In de voorbije monitoringperiode is de totale checklist van de waargenomen vogelsoorten binnen het 
visiegebied van het Molsbroek toegenomen met 6 nieuwe soorten en 1 toevoeging van een 
waarneming die reeds van 1988 dateert. De totale checklist betrof eind december 2014 een 
indrukwekkend aantal van 244 vogelsoorten en werd tijdens deze monitoringperiode aangevuld met 
witkopeend, slangenarend, IJslandse grutto, grote stern (aanvulling van waarneming uit 1988), 
bosuil, boomklever en appelvink. Opvallend bij de nieuwkomers zijn enkele bossoorten die zelf 
beginnen broeden (bosuil en boomklever) zijn in het gebied. De totale checklist van waargenomen 
broedvogels bestaat uit 98 soorten. 
 
Er kan besloten worden dat het Molsbroek op gebied van avifauna heel belangrijk is als broedgebied 
voor zeldzame moerasvogels. De afgelopen vijf jaar werden soorten zoals woudaap, kwak,  
porseleinhoen, zwartkopmeeuw, geoorde fuut, zomertaling, wintertaling, ijsvogel, grote 
karekiet, rietzanger,  blauwborst,… vastgesteld als broedvogel. Sommige van deze soorten komen 
jaarlijks tot broeden andere blijven onregelmatige broedvogels. Doelsoorten roerdomp en snor werden 
vooralsnog niet genoteerd als broedvogel maar zullen dat, mede door de rietontwikkeling in de 
moerasvlakte, in de nabije toekomst mogelijks wel worden. 
Opvallend is de toename van het aantal broedende bossoorten in het reservaat. Deze evolutie duidt op 
de toegenomen bosdynamiek van het Molsbroek, waarbij de alluviale bossen zich stilaan ontwikkelen tot 
mature bosecosystemen. De nieuwe broedende bossoorten betreffen boomklever, bosuil en kleine 
bonte specht terwijl tevens een stijgend aantal broedende roodborsten en zwartkoppen werden 
vastgesteld. Ook het feit dat matkop met vier territoria in het gemonitorde gebied standhoudt duidt 
op de aanwezigheid mature alluviale bossen.  
 
Bijlage 7a: de broedvogels van het Molsbroek in 2014 
Bijlage 7b: de broedvogels van deelzone Hagemeersen in 2014 
Bijlage 7c: waargenomen vogelsoorten Molsbroek 2010-2014 
Bijlage 7d: checklist waargenomen vogels Molsbroek t.e.m. 2014 
Bijlage 7e: overzicht watervogeltellingen  
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5.2.2 Insecten 

5.2.2.1 Dagvlinders 

Jurgen Couckuyt heeft een interessante bijdrage geleverd over de monitoring van de dagvlinders van het 
Molsbroek voor de periode 2010-2014. Deze bijdrage is te vinden in bijlage 8. De afgelopen vijf jaar 
werden in totaal 24 verschillende dagvlindersoorten waargenomen in het reservaat. Daaronder 
bevonden zich enkele opmerkelijke soorten zoals het koevinkje en de grote vos. 

5.2.2.2 Nachtvlinders 

Tijdens de afgelopen vijf jaar en in het bijzonder in de loop van 2014 werd zowel door de 
nachtvlinderwerkgroep Waasland als Boudewijn Maes, het Molsbroek grondig geïnventariseerd op 
nachtvlinders. In totaal werden 442 soorten nachtvlinders aangetroffen (zie bijlage 9) wat een 
bijzonder hoog aantal is.  
Er werd eveneens voor het eerst aandacht besteed aan het voorkomen van moerasnachtvlinders. Dit 
zijn nachtvlinders die hun ontwikkelingsstadia enkel in moerasgebied voltrekken en die er hun volwassen 
leven ook grotendeels doorbrengen. Sinds 2012 worden moerasnachtvlinders gebruikt als indicatoren 
voor waardevol moerasbiotoop. 
 
Tom Vermeulen maakte volgende conclusies over het voorkomen van moerasnachtvlinders: 
In totaal zijn er 27 soorten moerasnachtvlinders bekend in het Molsbroek (er werd enkel rekening 
gehouden met macro’s, dus de grotere soorten). Ter vergelijking: uit de volledige provincie Antwerpen, 
met de vallei van de Kleine Nete als toplocatie, zijn er 31 soorten bekend, uit heel Vlaanderen 32 
soorten. De officiële Vlaamse lijst bevat 33 soorten. Men mag stellen dat een natuurgebied dat meer 
dan 20 soorten moerasnachtvlinders telt tot de betere ‘moerasreservaten’ behoort van 
Vlaanderen. Als men de inventarisatieresultaten van het Molsbroek van 2014 vergelijkt met historische 
waarnemingen (1995-2010), dan zijn er zoals altijd blijvers, nieuwkomers, en afvallers. 
Opvallend zijn de drie nieuwkomers: de lisdoddeboorder (Nonagria typhae), de egelskopboorder 
(Globia sparganii), en de gestippelde rietboorder (Lenisa geminipuncta). Hoewel zij tot 2010 zo goed 
als ontbraken, zijn het vandaag vrij algemene soorten in het Molsbroek en in het Waasland. Om 
ongekende redenen zijn het soorten die recent zeer succesvol waren in hun uitbreiding. Onder de 
afvallers vinden we de poelruitspanner (Gagitodes sagittata) en de wederikdwergspanner (Anticollix 
sparsata). Omdat deze soorten de voorbije jaren wel in de buurt van het Molsbroek werden gevangen 
(Sinaai, Daknam) geloven we dat ze ook nog in het Molsbroek hoogstwaarschijnlijk voorkomen en dus 
niet verdwenen zijn. Onder de blijvers, zeg maar vaste waarden, vinden we de zilverhaak (Lithacodia 
uncula) en de valeriaandwergspanner (Eupithecia valerianata). In Vlaanderen bevinden de enige twee 
belangrijke populaties van de Zilverhaak zich in en rond het Molsbroek en in de vallei van de Kleine 
Nete. Voor de Valeriaandwergspanner idem dito met een bijkomende populatie in Eine. Deze zeldzame 
moerasvlinders prijken niet toevallig op de Rode Lijst en zijn dus absolute topsoorten voor het 
Molsbroek. De zilverhaak is een klein maar onmiskenbaar getekend uiltje. De rupsen van de twee 
generaties leven op diverse grassen en zeggen. De zilverhaak overwintert als pop in een stevige cocon in 
de grond. ’s Nachts bezoeken de volwassen vlinders bloemen. In 2014 werden er maar liefst 11 
exemplaren gevangen in het Molsbroek verspreid over vier nachten. De valeriaandwergspanner is een 
kleine en eerder onopvallende spanner. De rupsen van de enige generatie leven aanvankelijk van de 
bloemen, in een later stadium van de onrijpe vruchten van echte valeriaan (Valeriana officinalis). De 
valeriaandwergspanner overwintert als pop in de strooisellaag.  De volwassen vlinders vliegen vanaf de 
schemering en rusten daarbij vaak op bloemen. In 2014 werd slechts één exemplaar gevangen in het 
Molsbroek en één in het naburige Daknam. Het is dus een echte zeldzaamheid. 
Er is nog te weinig gekend van de ecologie van nachtvlinders om te begrijpen waarom sommige soorten 
zo kwetsbaar en zeldzaam zijn. Hun waardplanten zijn dikwijls vrij algemeen, denk maar aan echte 
valeriaan, poelruit of ruwe smele. Een belangrijk doel van de nachtvlinderstudie is het beter begrijpen 
van hun ecologie om in functie daarvan beheeradviezen te kunnen formuleren. Voor enkele 
moerasnachtvlinders is dit nu al mogelijk. Deze inventarisatie toont alvast aan dat het Molsbroek een 
unieke nachtvlinderfauna herbergt waarmee het tot de  topgebieden van Vlaanderen behoort. 
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5.2.2.3 Libellen 

Tom Vermeulen heeft in bijlage 10 de waargenomen libellensoorten van de afgelopen 5  jaar opgelijst.  In 
totaal werden 19 verschillende soorten libellen en juffers waargenomen in het reservaat.  Bij deze 
lijst bevindt zich één Rode Lijstsoort met name de variabele waterjuffer. De in 2014 meest 
aangetroffen soorten betreffen azuurwaterjuffer, bloedrode heidelibel en paardenbijter. 
Het Molsbroek kan getypeerd worden als een reservaat waar veel libellensoorten worden aangetroffen. 
Echt zeldzame soorten zijn echter niet aanwezig ondanks de grote oppervlaktes aan open water die 
kenmerkend zijn voor het reservaat. Mogelijks is het moerasbiotoop van het Molsbroek te voedselrijk 
om meer veeleisende en daardoor zeldzamere soorten te herbergen. Het Molsbroek is tevens geen 
typisch laagveengebied waardoor laagveenkensoorten, zoals de vroege glazenmaker, vooralsnog niet 
worden aangetroffen in het reservaat.  

5.2.2.3 Sprinkhanen 

De afgelopen vijf jaar werd geen intensieve inventarisatie uitgevoerd op sprinkhanen. Soorten die 
niettemin werden opgemerkt zijn gewoon spitskopje, zuidelijk spitskopje, struiksprinkhaan, 
krasser, grote groene sabelsprinkhaan en zeggedoorntje. 
Verrassend is dat de moerassprinkhaan, een belangrijke en zeldzame kensoort voor moerasvegetaties 
niet werd aangetroffen in het Molsbroek. Op nauwelijks één kilometer is de soort namelijk wel met een  
gezonde populatie in het reservaat Buylaers aanwezig en ook de literatuur (Decleer, 1990) geeft aan dat 
de soort wel degelijk vroeger aanwezig was in het Molsbroek.   
Tijdens een uitgebreide zoektocht in de nazomer van 2014 werd de gemakkelijk te herkennen 
moerassprinkhaan niet aangetroffen. De afwezigheid van moerassprinkhaan in het ingedijkte deel van het 
Molsbroek is frappant, zeker als men weet dat in het westelijk gelegen meersenlandschap meer dan 10 
ha zeggenmoeras, zijn favoriete biotoop, aanwezig  is. Mogelijks zorgen langdurige winterse inundaties en 
te natte condities tot laat in het voorjaar er voor dat de soort er is verdwenen. De moerassprinkhaan 
houdt namelijk van vochtige biotopen, maar zou gevoelig zijn voor langdurige winterse inundaties en 
plas-dras situaties bij het uitkomen van de eieren in het voorjaar (info Kris Decleer). 
Moerassprinkhaan werd een vijftal jaar geleden nog aangetroffen in de Hagemeersen (waarneming Agnes 
Van Grimberge), maar ook daar bleek de soort in 2014 te zijn verdwenen. Mogelijks is het probleem van 
de slechte afwatering van het oostelijk deel van de Hagemeersen, het deel waar de moerassprinkhaan 
werd aangetroffen, de reden dat de soort er niet meer voorkomt. De afgelopen twee jaar was in die 
oostelijke zone namelijk tot laat in de zomer een plas-dras situatie aanwezig in het zeggenmoeras. 

5.2.2.4 Zweefvliegen 

In 2014 werd door Hugo de Beuckeleer in beperkte mate een inventarisatie uitgevoerd van de 
aanwezige zweefvliegen. De resultaten van deze inventarisatie zijn terug te vinden in bijlage 11.  Er 
werden 17 soorten aangetroffen waaronder het minder algemene bruin gitje. 

5.2.2.5 Loopkevers 

In het monitoringjaar 2014 werd onder impuls van Agnes Van Grimberge en Michel Van Malderen een 
loopkeveronderzoek uitgevoerd. 
Tijdens deze monitoringsperiode zijn de loopkevers intensiever gemonitord dan tijdens de vorige 
monitoringsperiode. Er werd deze maal vrij intensief gemonitord via handvangst en op licht. 
Er werden 107 soorten loopkevers gevonden, waarvan 36 Rode Lijst soorten (2 bedreigde, 5 kwetsbare 
en 29 zeldzame soorten). Dit is een zeer goed resultaat qua aantal soorten en aantal Rode Lijst- 
soorten. Er werden heel wat Rode Lijst-soorten (27) gevonden die gebonden zijn aan vochtige biotopen, 
moerassen en oevers van stilstaand water. Het Molsbroek is dan ook een belangrijk leefgebied voor 
dergelijke soorten. Vermeldenswaardig zijn een drietal zeldzame soorten (Amara convexiuscula, Bembidion 
varium en Bembidion minimum) die een voorkeur hebben voor (zoetwater) slikken en schorren als 
leefgebied. Het feit dat deze soorten werden aangetroffen in het Molsbroek heeft te maken met de 
aanwezigheid van de getijden-Durme langsheen het reservaat. De volledige soortenlijst van de 
loopkevers kan teruggevonden worden in bijlage 12.  
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5.2.3 Vissen 
In 2011 werkte Stefan Dubois aan een afstudeerproject waarin eveneens een beperkte monitoring van 
het visbestand van het Molsbroek werd uitgevoerd. Volgende soorten werden tijdens dit onderzoek 
aangetroffen: paling, rietvoorn, blankvoorn, zeelt, pos, baars, (jonge) snoek, brasem, karper 
en kolblei wat neerkomt op 10 verschillende soorten. Zeldzame vissoorten zoals grote en kleine 
modderkruiper, kroeskarper en bittervoorn werden niet aangetroffen maar zijn mogelijks aanwezig in 
het reservaat gezien de beperkte monitoring die werd uitgevoerd. In de waterplassen van het Molsbroek 
werden als eerste inschatting 2 viswatertypes aangetroffen: 
 
Rietvoorn-snoekviswatertype (slotencomplex van het meersenlandschap): 

• Helder water (meestal zicht tot op de bodem).  
• Heel veel onderwaterplanten (gedoornd hoornblad, sterrenkroos spec. en waterviolier) en 

drijvende waterplanten (kikkerbeet) aanwezig. Meer dan 50 % bedekking van beide soorten 
waterplanten. 

• Grote aantallen rietvoorn, grote zeelten en jonge snoeken aanwezig. 

Snoek-blankvoornviswatertype (open water van de moerasvlakte): 
• Water is vrij troebel (< 70 cm zicht). 
• Weinig onderwaterplanten (enkel sterrenkroos spec., < 5 % bedekking) aanwezig. Drijvende 

waterplanten (gele plomp en kikkerbeet, 5-10 % bedekking) zijn vrij beperkt aanwezig. Oevers 
met veel rietbegroeiing. 

• Grote karpers en brasem aanwezig, eveneens snoek. 

5.2.4 Amfibieën 
De aanwezige soorten beperken zich tot gewone pad, groene en bruine kikker, kleine 
watersalamander en alpenwatersalamander (slechts beperkt aanwezig) en de exotische 
roodwangschildpad. Een zeer nat gebied als het Molsbroek beantwoordt aan de ecologische eisen van 
vooral groene kikker en kleine watersalamander. De aanwezige restanten van de stuifzanden in de 
omgeving en de aanwezigheid van de nodige structuur in het landschap, zijn belangrijke voorwaarden 
voor het voorkomen van gewone pad en alpenwatersalamander.  
De gewone pad gebruikt het moerasbiotoop als voortplantingsplaats (waterbiotoop) en de tuintjes en 
hogere zandgronden ten noorden van het reservaat (evenals de Durmedijk) als overwinteringsgebied 
(landbiotoop). Van eind februari tot begin april vangt een gerichte, massale doortrek aan naar de 
waterbiotoop. Tussen de land- en waterbiotopen bevindt zich een vrij drukke weg (Waasmunsterbaan). 
In 1984 werd daarom door vzw Durme gestart met een paddenoverzetactie. De resultaten van deze 
overzetactie voor de periode 2010-2014 zijn:  

jaar 2010 2011 2012 2013 2014 

aantal 
padden 1879 1840 1758 1539 868 

 
Een evolutie met cijfers van de overgezette amfibieën sinds 1989 is in grafiekvorm te vinden in bijlage 13. 

5.2.5 Zoogdieren 
In 2012 werden twee opmerkelijke zoogdieren voor het eerst waargenomen in het Molsbroek. De 
waargenomen soorten zijn de bever en de veldspitsmuis en zijn beide Rode Lijst-soorten. De bever 
werd via een wildcamera vastgesteld in een trekgracht ter hoogte van de Palingsberg.  
De soort is blijkbaar reeds ingeburgerd in de Durmevallei want in de zomer van 2014 heeft een 
beverkoppel twee jongen grootgebracht in het nabijgelegen ANB reservaat De Hamputten.  
Van de veldspitmuis werd een dood exemplaar aangetroffen op de Molsbroekdijk ter hoogte van de 
Waasmunsterbaan. Aangezien de nabijgelegen zone moerasvlakte heel nat is voor deze soort en de 
dijkvegetatie zelf te weinig specifiek is, wordt vermoed dat een populatie veldspitsmuis mogelijks 
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standhoudt in het ANB reservaat Molsbergen. Dit reservaat wordt gekenmerkt door de aanwezigheid 
van droge landduinen met schrale struisgraslandvegetatie. 
 
De vleermuizen werden in 2014 intensief gemonitord door Joris Everaert (zie bijlage 14). Volgende 
zeven soorten vleermuizen werden met zekerheid aangetroffen in het reservaat: gewone 
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, watervleermuis, laatvlieger,  rosse vleermuis, 
grootoorvleermuis spec. en baardvleermuis. Alle zeven soorten betreffen Europees bedreigde 
soorten (bijlage 4 soorten van de habitatrichtlijn) en in de Vlaamse Rode Lijst van 1994 worden ruige 
dwergvleermuis, grootoorvleermuis spec. en baardvleermuis aangeduid als Rode Lijst-soorten. 
 
Voorkomen van andere zoogdieren de afgelopen vijf jaar: 
 
Konijn: er huist een grote populatie konijnen op zowel de Durmedijk als Molsbroekdijk. 
Ree: er worden geregeld sporen aangetroffen in het reservaat, echter zeer weinig zichtwaarnemingen. 
Eekhoorn: permanent aanwezig in het gebied. 
Vos: permanent aanwezig in het gebied. 
Muskusrat: de afgelopen vijf jaar werden geen muskusratten meer aangetroffen in het reservaat 
 

5.3 Evolutie van de op te volgen aandachtsoorten. 
De op te volgen aandachtsoorten betreffen bijlage 2 en bijlage 4 soorten van de Habitatrichtlijn en de 
bijlage 1 soorten van de Vogelrichtlijn.  
 
Met betrekking tot amfibieën, reptielen en libellen werden noch in het verleden, noch actueel populaties 
vastgesteld van de op te volgen aandachtsoorten.  
 
Wat betreft vogels (bijlage 1 soorten) zijn blauwborst, zwartkopmeeuw en ijsvogel regelmatige 
broedvogels en woudaap, kwak en porseleinhoen onregelmatige broedvogels van het gebied.  
 
Wat betreft avifauna zijn i.k.v. de IHD-doelstellingen volgende doelstellingen geformuleerd:  

• 1 broedkoppel roerdomp voor het complex Molsbroek-Hamputten 
• 2 broedkoppels porseleinhoen voor het complex Molsbroek-Hagemeersen 

Van de zoogdieren-aandachtsoorten, in het bijzonder de vleermuizen, werden dankzij de in 2014 
systematisch uitgevoerde monitoring, zeven soorten vleermuizen (bijlage 4 soorten) vastgesteld: 
gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, watervleermuis, laatvlieger, rosse 
vleermuis, grootoorvleermuis spec. en baardvleermuis.  
Een ander zoogdieren-aandachtsoort die sedert 2012 in het reservaat aanwezig is betreft de bever.  
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6. NOG UIT TE VOEREN EENMALIG BEHEER 

Wat betreft het formuleren van toekomstige acties (éénmalige inrichtingsmaatregelen) die noodzakelijk 
zijn om het bestaande habitat en leefgebied te behouden en/of de kwaliteit te versterken in SBZ-
deelgebied Molsbroek werden volgende voorstellen, in het kader van het opstellen van actietabellen, 
geformuleerd en ingediend bij het ANB: 

• Uitvoeren van plagwerken in delen van de rietzones van het laagwaterbekken ter verbetering 
van de abiotische condities voor de aanwezige rietvegetatie (rbbmr voor doelsoorten 
woudaapje en roerdomp). 

• Plaatselijk uitdiepen en ontmodderen van de moerasvlakte ter verbetering van het 
onderwaterbiotoop met habitattype 3150 (creatie van verblijfplaats tijdens de zomer voor het 
aanwezige natuurlijk visbestand en ter bevordering van de groei van onderwaterplanten).  
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 Bijlage 1: grafieken peilen grondwater uit peilbuizen 

MOBP001 
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MOBP004 

 



 

MOBP005 

 
 

MOBP006 

 
 



MOBP007 

 
 

MOBP008 

 



Bijlage 2: vegetatieopnames Molsbroek 
  

   PQ 
 

1 

Methode 
 

Londo 

Waarnemers 
 

Wim Mertens, Kristof Scheldeman, Hans Baeté 

Datum 
 

23/05/2014 

Plaats 
 

Molsbroek 

Lengte (cm) 
 

300 

Breedte (cm) 
 

300 

Oppervlakte (m²) 
 

9 

Vegetatiebedekking 
 

niet opgemeten 

   

Wetenschappelijke naam 
 

Nederlandse naam 

Agrostis stolonifera L. 5 fioringras 

Alopecurus pratensis L. a1 grote vossenstaart 

Calystegia sepium (L.) R. Brown a1 haagwinde 

Cardamine pratensis L. r1 pinksterbloem 

Carex acuta L. p1 scherpe zegge 

Carex disticha Huds. a2 tweerijige zegge 

Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. r1 moeraspinksterbloem 

Equisetum palustre L. a1 lidrus 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. -1 moerasspirea 

Iris pseudacorus L. a2 gele lis 

Juncus effusus L. a4 pitrus 

Juncus inflexus L. r1 zeegroene rus 

Lathyrus pratensis L. a1 veldlathyrus 

Lycopus europaeus L. r1 wolfspoot 

Lythrum salicaria L. p1 grote kattenstaart 

Mentha aquatica L. -1 watermunt 

Myosotis scorpioides L. r1 moerasvergeet-mij-nietje 

Poa trivialis L. 2 ruw beemdgras 

Polygonum amphibium L. a2 veenwortel 

Ranunculus repens L. r1 kruipende boterbloem 

Rumex crispus L. a1 krulzuring 

Rumex obtusifolius L. r1 ridderzuring 

Stellaria uliginosa Murray p1 moerasmuur 

Thalictrum flavum L. r1 poelruit 

Trifolium repens L. r1 witte klaver 

   
PQ 

 
2 

Methode 
 

Londo 

Waarnemers 
 

Wim Mertens, Kristof Scheldeman, Hans Baeté 

Datum 
 

16/05/2014 

Plaats 
 

Molsbroek 

Lengte (cm) 
 

300 

Breedte (cm) 
 

300 

Oppervlakte (m²) 
 

9 

Vegetatiebedekking 
 

100 

   



Wetenschappelijke naam 
 

Nederlandse naam 

Alopecurus pratensis L. 2 grote vossenstaart 

Carex acuta L. 2 scherpe zegge 

Carex acutiformis Ehrh. r1 moeraszegge 

Carex disticha Huds. a2 tweerijige zegge 

Carex hirta L. r1 ruige zegge 

Equisetum palustre L. a1 lidrus 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. r1 moerasspirea 

Galium palustre L. p1 moeraswalstro 

Glechoma hederacea L. -1 hondsdraf 

Iris pseudacorus L. r1 gele lis 

Juncus effusus L. p1 pitrus 

Juncus inflexus L. 3 zeegroene rus 

Lathyrus pratensis L. a2 veldlathyrus 

Lysimachia nummularia L. a2 penningkruid 

Mentha aquatica L. a2 watermunt 

Myosotis scorpioides L. a2 moerasvergeet-mij-nietje 

Phalaris arundinacea L. -1 rietgras 

Poa trivialis L. p1 ruw beemdgras 

Polygonum amphibium L. r1 veenwortel 

Potentilla anserina L. a1 zilverschoon 

Rumex crispus L. r1 krulzuring 

Thalictrum flavum L. p1 poelruit 

Vicia cracca L. a1 vogelwikke 

   
PQ 

 
3 

Methode 
 

Londo 

Waarnemers 
 

Wim Mertens, Kristof Scheldeman, Hans Baeté 

Datum 
 

26/05/2014 

Plaats 
 

Molsbroek 

Lengte (cm) 
 

300 

Breedte (cm) 
 

300 

Oppervlakte (m²) 
 

9 

Vegetatiebedekking 
 

100 

   
Wetenschappelijke naam 

 
Nederlandse naam 

Carex acuta L. 8 scherpe zegge 

Carex acutiformis Ehrh. a2 moeraszegge 

Carex disticha Huds. a2 tweerijige zegge 

Equisetum palustre L. p1 lidrus 

Galium palustre L. p1 moeraswalstro 

Glyceria maxima (Hartm.) Holmberg a4 liesgras 

Iris pseudacorus L. r1 gele lis 

Lycopus europaeus L. p1 wolfspoot 

Mentha aquatica L. 1- watermunt 

Myosotis scorpioides L. r1 moerasvergeet-mij-nietje 



Persicaria amphibia r1 veenwortel 

Phalaris arundinacea L. a2 rietgras 

Rumex hydrolapathum Huds. r1 waterzuring 

Solanum dulcamara L. r1 bitterzoet 

Stellaria palustris Retz. r1 zeegroene muur 

Thalictrum flavum L. p1 poelruit 

   
Opmerking 

 

waterdrieblad was foutief opgenomen in het 

vorige monitoringsrapport 

   

PQ 
 

4 

Methode 
 

Londo 

Waarnemers 
 

Wim Mertens, Kristof Scheldeman, Hans Baeté 

Datum 
 

16/05/2014 

Plaats 
 

Molsbroek 

Lengte (cm) 
 

300 

Breedte (cm) 
 

300 

Oppervlakte (m²) 
 

9 

Vegetatiebedekking 
 

100 

   
Wetenschappelijke naam 

 
Nederlandse naam 

Cardamine pratensis L. r1 pinksterbloem 

Carex acuta L. a2 scherpe zegge 

Carex cuprina (SÃ¡ndor ex Heuffel) Nendtvich ex A. Kerner r1 valse voszegge 

Carex disticha Huds. m2 tweerijige zegge 

Cirsium palustre (L.) Scop. r1 kale jonker 

Equisetum palustre L. p1 lidrus 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 4 moerasspirea 

Galium palustre L. r1 moeraswalstro 

Glyceria maxima (Hartm.) Holmberg r1 liesgras 

Iris pseudacorus L. r1 gele lis 

Juncus inflexus L. 4 zeegroene rus 

Lycopus europaeus L. r1 wolfspoot 

Mentha aquatica L. 2 watermunt 

Phalaris arundinacea L. p1 rietgras 

Poa trivialis L. r1 ruw beemdgras 

Polygonum amphibium L. p1 veenwortel 

Rumex conglomeratus Murray r1 kluwenzuring 

Thalictrum flavum L. r1 poelruit 

   
  



PQ 
 

5 

Methode 
 

Londo 

Waarnemers 
 

Wim Mertens, Kristof Scheldeman, Hans Baeté 

Datum 
 

16/05/2014 

Plaats 
 

Molsbroek 

Lengte (cm) 
 

300 

Breedte (cm) 
 

300 

Oppervlakte (m²) 
 

9 

Vegetatiebedekking 
 

100 

   
Wetenschappelijke naam 

 
Nederlandse naam 

Carex acuta L. 7 scherpe zegge 

Carex disticha Huds. 1+ tweerijige zegge 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 1+ moerasspirea 

Lysimachia nummularia L. a1 penningkruid 

Lythrum salicaria L. a1 grote kattenstaart 

Mentha aquatica L. p1 watermunt 

Phalaris arundinacea L. a2 rietgras 

Symphytum officinale L. p2 gewone smeerwortel 

Thalictrum flavum L. a4 poelruit 

   

PQ 
 

6 

Methode 
 

Londo 

Waarnemers 
 

Wim Mertens, Kristof Scheldeman, Hans Baeté 

Datum 
 

16/05/2014 

Plaats 
 

Molsbroek 

Lengte (cm) 
 

300 

Breedte (cm) 
 

300 

Oppervlakte (m²) 
 

9 

Vegetatiebedekking 
 

100 

   
Wetenschappelijke naam 

 
Nederlandse naam 

Cardamine pratensis L. r1 pinksterbloem 

Carex acuta L. a4 scherpe zegge 

Carex disticha Huds. 4 tweerijige zegge 

Equisetum fluviatile L. r1 holpijp 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. a4 moerasspirea 

Galium palustre L. m2 moeraswalstro 

Juncus effusus L. r1 pitrus 

Lathyrus pratensis L. a2 veldlathyrus 

Lysimachia nummularia L. r1 penningkruid 

Lythrum salicaria L. r1 grote kattenstaart 

Phalaris arundinacea L. a1 rietgras 

Symphytum officinale L. p1 gewone smeerwortel 

Thalictrum flavum L. 4 poelruit 

Vicia cracca L. a2 vogelwikke 

   
  



PQ 
 

7 

Methode 
 

Londo 

Waarnemers 
 

Wim Mertens, Kristof Scheldeman, Hans Baeté 

Datum 
 

16/05/2014 

Plaats 
 

Molsbroek 

Lengte (cm) 
 

300 

Breedte (cm) 
 

300 

Oppervlakte (m²) 
 

9 

Vegetatiebedekking 
 

100 

   
Wetenschappelijke naam 

 
Nederlandse naam 

Carex acuta L. a2 scherpe zegge 

Carex disticha Huds. 4 tweerijige zegge 

Equisetum palustre L. a1 lidrus 

Galium aparine L. r1 kleefkruid 

Galium palustre L. a1 moeraswalstro 

Lysimachia nummularia L. r1 penningkruid 

Phalaris arundinacea L. a1 rietgras 

Symphytum officinale L. r1 gewone smeerwortel 

Thalictrum flavum L. 6 poelruit 

   

PQ 
 

8 

Methode 
 

Londo 

Waarnemers 
 

Wim Mertens, Kristof Scheldeman, Hans Baeté 

Datum 
 

16/05/2014 

Plaats 
 

Molsbroek 

Lengte (cm) 
 

300 

Breedte (cm) 
 

300 

Oppervlakte (m²) 
 

9 

Vegetatiebedekking 
 

100 

   
Wetenschappelijke naam 

 
Nederlandse naam 

Calystegia sepium (L.) R. Brown r1 haagwinde 

Carex acuta L. 9 scherpe zegge 

Carex disticha Huds. a1 tweerijige zegge 

Equisetum palustre L. r1 lidrus 

Galium palustre L. p1 moeraswalstro 

Glyceria maxima (Hartm.) Holmberg a1 liesgras 

Iris pseudacorus L. r1 gele lis 

Lycopus europaeus L. a1 wolfspoot 

Lysimachia nummularia L. r1 penningkruid 

Lythrum salicaria L. p1 grote kattenstaart 

Mentha aquatica L. -1 watermunt 

Phalaris arundinacea L. a2 rietgras 

Polygonum amphibium L. p1 veenwortel 

Rorippa amphibia (L.) Besser r1 gele waterkers 

Solanum dulcamara L. r1 bitterzoet 

   



PQ 
 

9 

Methode 
 

Londo 

Waarnemers 
 

Wim Mertens, Kristof Scheldeman, Hans Baeté 

Datum 
 

23/05/2014 

Plaats 
 

Molsbroek 

Lengte (cm) 
 

300 

Breedte (cm) 
 

300 

Oppervlakte (m²) 
 

9 

Vegetatiebedekking 
 

90 

   
Wetenschappelijke naam 

 
Nederlandse naam 

Cardamine pratensis L. r1 pinksterbloem 

Carex acuta L. 4 scherpe zegge 

Carex disticha Huds. 4 tweerijige zegge 

Equisetum palustre L. a1 lidrus 

Galium palustre L. r1 moeraswalstro 

Juncus effusus L. r1 pitrus 

Lythrum salicaria L. r1 grote kattenstaart 

Phalaris arundinacea L. -1 rietgras 

Rorippa amphibia (L.) Besser r1 gele waterkers 

Thalictrum flavum L. a2 poelruit 

   
PQ 

 
10 

Methode 
 

Londo 

Waarnemers 
 

Wim Mertens, Kristof Scheldeman, Hans Baeté 

Datum 
 

23/05/2014 

Plaats 
 

Molsbroek 

Lengte (cm) 
 

300 

Breedte (cm) 
 

300 

Oppervlakte (m²) 
 

9 

Vegetatiebedekking 
 

100 

   
Wetenschappelijke naam 

 
Nederlandse naam 

Alopecurus pratensis L. p1 grote vossenstaart 

Cardamine pratensis L. r1 pinksterbloem 

Carex acuta L. 4 scherpe zegge 

Carex disticha Huds. 3 tweerijige zegge 

Equisetum palustre L. a1 lidrus 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. a4 moerasspirea 

Galium palustre L. r1 moeraswalstro 

Juncus effusus L. r1 pitrus 

Lathyrus pratensis L. p1 veldlathyrus 

Lychnis flos-cuculi L. a4 echte koekoeksbloem 

Lythrum salicaria L. r1 grote kattenstaart 

Myosotis scorpioides L. p1 moerasvergeet-mij-nietje 

Phalaris arundinacea L. 1+ rietgras 

Symphytum officinale L. a4 gewone smeerwortel 

Thalictrum flavum L. r1 poelruit 

Vicia cracca L. a1 vogelwikke 



   
PQ 

 
11 

Methode 
 

Londo 

Waarnemers 
 

Wim Mertens, Kristof Scheldeman, Hans Baeté 

Datum 
 

23/05/2014 

Plaats 
 

Molsbroek 

Lengte (cm) 
 

300 

Breedte (cm) 
 

300 

Oppervlakte (m²) 
 

9 

Vegetatiebedekking 
 

100 

   
Wetenschappelijke naam 

 
Nederlandse naam 

Cardamine pratensis L. r1 pinksterbloem 

Carex acuta L. 9 scherpe zegge 

Equisetum palustre L. p1 lidrus 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. a2 moerasspirea 

Glyceria maxima (Hartm.) Holmberg p1 liesgras 

Hottonia palustris L. r1 moeraskers 

Iris pseudacorus L. p1 gele lis 

Lythrum salicaria L. p1 grote kattenstaart 

Mentha aquatica L. p1 watermunt 

Myosoton aquaticum (L.) Moench r1 watermuur 

Phalaris arundinacea L. p1 rietgras 

Polygonum amphibium L. a1 veenwortel 

Scutellaria galericulata L. a1 blauw glidkruid 

Symphytum officinale L. a1 gewone smeerwortel 

Thalictrum flavum L. a2 poelruit 

   
PQ 

 
12 

Methode 
 

Londo 

Waarnemers 
 

Wim Mertens, Kristof Scheldeman, Hans Baeté 

Datum 
 

23/05/2014 

Plaats 
 

Molsbroek 

Lengte (cm) 
 

300 

Breedte (cm) 
 

300 

Oppervlakte (m²) 
 

9 

Vegetatiebedekking 
 

100 

   
Wetenschappelijke naam 

 
Nederlandse naam 

Agrostis stolonifera L. 4 fioringras 

Alopecurus pratensis L. r1 grote vossenstaart 

Calystegia sepium (L.) R. Brown r1 haagwinde 

Carex acuta L. 1+ scherpe zegge 

Carex disticha Huds. p1 tweerijige zegge 

Carex hirta L. a1 ruige zegge 

Cerastium fontanum Baumg. r1 gewone hoornbloem 

Equisetum palustre L. m1 lidrus 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. -1 moerasspirea 

Iris pseudacorus L. p1 gele lis 



Juncus effusus L. a4 pitrus 

Lycopus europaeus L. r1 wolfspoot 

Mentha aquatica L. -1 watermunt 

Myosotis scorpioides L. a4 moerasvergeet-mij-nietje 

Poa trivialis L. 2 ruw beemdgras 

Polygonum amphibium L. a2 veenwortel 

Rumex crispus L. p1 krulzuring 

Thalictrum flavum L. a4 poelruit 

Trifolium repens L. p1 witte klaver 

   

PQ 
 

13 

Methode 
 

Londo 

Waarnemers 
 

Wim Mertens, Kristof Scheldeman, Hans Baeté 

Datum 
 

25/07/2014 

Plaats 
 

Molsbroek 

Lengte (cm) 
 

500 

Breedte (cm) 
 

500 

Oppervlakte (m²) 
 

25 

Vegetatiebedekking 
 

100 

   
Wetenschappelijke naam 

 
Nederlandse naam 

Bidens cernua L. r1 knikkend tandzaad 

Calystegia sepium (L.) R. Brown 6 haagwinde 

Epilobium ciliatum Rafin. p1 beklierde basterdwederik 

Galium aparine L. r1 kleefkruid 

Gnaphalium uliginosum L. r1 moerasdroogbloem 

Iris pseudacorus L. 3 gele lis 

Lemna minor L. a4 klein kroos 

Lycopus europaeus L. a2 wolfspoot 

Lysimachia vulgaris L. r1 penningkruid 

Lythrum salicaria L. a1 grote kattenstaart 

Mentha aquatica L. -1 watermunt 

Myosotis scorpioides L. p1 moerasvergeet-mij-nietje 

Polygonum amphibium L. p1 veenwortel 

Rorippa amphibia (L.) Besser r1 gele waterkers 

Rumex hydrolapathum Huds. 2 waterzuring 

Rumex maritimus L. p1 goudzuring 

Scutellaria galericulata L. r1 blauw glidkruid 

Solanum dulcamara L. a1 bitterzoet 

Urtica dioica L. a2 grote brandnetel 

Veronica anagallis-aquatica L. a2 waterereprijs 

   
  



PQ 
 

14 

Methode 
 

Londo 

Waarnemers 
 

Wim Mertens, Kristof Scheldeman, Hans Baeté 

Datum 
 

25/07/2014 

Plaats 
 

Molsbroek 

Lengte (cm) 
 

500 

Breedte (cm) 
 

500 

Oppervlakte (m²) 
 

25 

Vegetatiebedekking 
 

100 

   
Wetenschappelijke naam 

 
Nederlandse naam 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. r1 zwarte els 

Calystegia sepium (L.) R. Brown p1 haagwinde 

Carex acuta L. p1 scherpe zegge 

Equisetum palustre L. r1 lidrus 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. -1 moerasspirea 

Iris pseudacorus L. -1 gele lis 

Juncus effusus L. 1+ pitrus 

Lycopus europaeus L. p1 wolfspoot 

Lysimachia nummularia L. 5 penningkruid 

Lysimachia vulgaris L. 1+ penningkruid 

Lythrum salicaria L. 1+ grote kattenstaart 

Mentha aquatica L. a2 watermunt 

Polygonum amphibium L. a4 veenwortel 

Rumex hydrolapathum Huds. p2 waterzuring 

Scutellaria galericulata L. a1 blauw glidkruid 

Sparganium erectum L. a2 grote egelskop 

   

PQ 
 

15 

Methode 
 

Londo 

Waarnemers 
 

Wim Mertens, Kristof Scheldeman, Hans Baeté 

Datum 
 

25/07/2014 

Plaats 
 

Molsbroek 

Lengte (cm) 
 

500 

Breedte (cm) 
 

500 

Oppervlakte (m²) 
 

25 

Vegetatiebedekking 
 

100 

Opmerking  geïnundeerd PQ 

   
Wetenschappelijke naam 

 
Nederlandse naam 

Calystegia sepium (L.) R. Brown a4 haagwinde 

Lemna minor L. 8 klein kroos 

Lysimachia vulgaris L. p1 penningkruid 

Lythrum salicaria L. r1 grote kattenstaart 

Mentha aquatica L. p1 watermunt 

Phragmites australis (Cav.) Steud. 10 riet 

   
  



PQ 
 

16 

Methode 
 

Londo 

Waarnemers 
 

Wim Mertens, Kristof Scheldeman, Hans Baeté 

Datum 
 

25/07/2014 

Plaats 
 

Molsbroek 

Lengte (cm) 
 

500 

Breedte (cm) 
 

500 

Oppervlakte (m²) 
 

25 

Vegetatiebedekking 
 

100 

Opmerking  geïnundeerd PQ 

   
Wetenschappelijke naam 

 
Nederlandse naam 

Bidens cernua L. r1 knikkend tandzaad 

Bidens frondosa L. r1 zwart tandzaad 

Calystegia sepium (L.) R. Brown a2 haagwinde 

Lemna minor L. 3 klein kroos 

Lycopus europaeus L. 1+ wolfspoot 

Lysimachia vulgaris L. r1 penningkruid 

Lythrum salicaria L. a2 grote kattenstaart 

Mentha aquatica L. 3 watermunt 

Myosotis scorpioides L. p1 moerasvergeet-mij-nietje 

Rorippa amphibia (L.) Besser r1 gele waterkers 

Rumex hydrolapathum Huds. 2 waterzuring 

Scutellaria galericulata L. a2 blauw glidkruid 

Solanum dulcamara L. -1 bitterzoet 

   
PQ 

 
17 

Methode 
 

Londo 

Waarnemers 
 

Wim Mertens, Kristof Scheldeman, Hans Baeté 

Datum 
 

25/07/2014 

Plaats 
 

Molsbroek 

Lengte (cm) 
 

500 

Breedte (cm) 
 

500 

Oppervlakte (m²) 
 

25 

Vegetatiebedekking 
 

90 

   
Wetenschappelijke naam 

 
Nederlandse naam 

Callitriche a1 sterrenkroos spec. 

Calystegia sepium (L.) R. Brown 4 haagwinde 

Lemna minor L. 4 klein kroos 

Lycopus europaeus L. a1 wolfspoot 

Lysimachia vulgaris L. r1 penningkruid 

Lythrum salicaria L. r1 grote kattenstaart 

Mentha aquatica L. 1+ watermunt 

Myosotis scorpioides L. p1 moerasvergeet-mij-nietje 

Rumex hydrolapathum Huds. -1 waterzuring 

Scutellaria galericulata L. p1 blauw glidkruid 

Solanum dulcamara L. a4 bitterzoet 

Sparganium erectum L. -1 grote egelskop 

Typha latifolia L. 6 grote lisdodde 



   
PQ 

 
18 

Methode 
 

Londo 

Waarnemers 
 

Wim Mertens, Kristof Scheldeman, Hans Baeté 

Datum 
 

25/07/2014 

Plaats 
 

Molsbroek 

Lengte (cm) 
 

500 

Breedte (cm) 
 

500 

Oppervlakte (m²) 
 

25 

Vegetatiebedekking 
 

100 

   
Wetenschappelijke naam 

 
Nederlandse naam 

Calystegia sepium (L.) R. Brown 7 haagwinde 

Cirsium arvense (L.) Scop. 2 akkerdistel 

Epilobium hirsutum L. a4 harig wilgenroosje 

Galium aparine L. 2 kleefkruid 

Phragmites australis (Cav.) Steud. 2 riet 

Symphytum officinale L. p1 gewone smeerwortel 

   
PQ 

 
19 

Opmerking 
 

niet opgenomen - bosvegetatie 

   
PQ 

 
20 

Opmerking 
 

niet opgenomen - bosvegetatie 

   
PQ 

 
21 

Methode 
 

Londo 

Waarnemers 
 

Wim Mertens, Kristof Scheldeman, Hans Baeté 

Datum 
 

16/05/2014 

Plaats 
 

Molsbroek 

Lengte (cm) 
 

300 

Breedte (cm) 
 

300 

Oppervlakte (m²) 
 

9 

Vegetatiebedekking 
 

100 

   
Wetenschappelijke naam 

 
Nederlandse naam 

Epilobium r1 basterdwederik spec. 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 8 moerasspirea 

Galium aparine L. a1 kleefkruid 

Heracleum sphondylium L. r1 gewone berenklauw 

Phragmites australis (Cav.) Steud. a2 riet 

Poa trivialis L. m4 ruw beemdgras 

Rumex conglomeratus Murray r1 kluwenzuring 

Symphytum officinale L. -1 gewone smeerwortel 

Urtica dioica L. a2 grote brandnetel 

Vicia cracca L. p1 vogelwikke 

   
PQ 

 
22 

Opmerking 
 

niet opgenomen - bosvegetatie 

   
PQ 

 
23 

Opmerking 
 

niet opgenomen – bosvegetatie 

 



Bijlage 3: checklist plantensoorten Molsbroek tot en met 2014 

Soortenlijst planten Molsbroek 

Legende: 
A: Dijk omheen Molsbroek (dijkkruin+talud)   F: Rietvelden en rietruigten 
B: Begrazingsblok      G: Palingsberg: grasland, ruigtezoom en struweel 
C: Hooilanden      H: Hagemeersen: bos + berm  
D: Bossen en struwelen     I: Hagemeersen: hooilanden 
E:  Hoogwaterbekken: moerasvlakte en noordelijk bosgebied  J: Hagemeersen: ruigtes 

  
# 

Wetenschappelijke naam 

Nederlandse naam 

rode lijstsoort 
exoot 

Genus Species 
T

O
T 

A
 

B 

C
 

D
 

E F 

G
 

H
 I J 

1 Acer pseudoplatanus gewone esdoorn 1 1     1       1     

2 Acer campestre spaanse aak 1 1                   

3 Achillea millefolium gewoon duizendblad 1 1                   

4 Aegopodium podagraria zevenblad 1 1     1   1   1     

5 Agrimonia procera 
welriekende 
agrimonie 1             1       

6 Agrostis stolonifera fioringras 1   1                 

7 Agrostis capillaris gewoon struisgras 1     1       1       

8 Aira praecox vroege haver 1             1       

9 Alisma plantago-aquatica grote waterweegbree 1   1   1 1           

10 Alliaria petiolata look-zonder-look 1 1             1     

11 Alnus glutinosa zwarte els 1 1 1 1 1 1 1   1 1   

12 Alnus incana witte els 1       1             

13 Alopecurus geniculatus geknikte vossenstaart 1   1     1       1 1 

14 Alopecurus pratensis grote vossenstaart 1 1 1 1   1     1 1 1 

15 Amelanchier lamarckii 
amerikaans 
krentenboompje 1       1             

16 Amsinckia micrantha amsinckia 1 1                   

17 Angelica sylvestris gewone engelwortel 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 

18 Anthoxanthum odoratum gewoon reukgras 1   1         1   1   

19 Anthriscus caucalis fijne kervel 1 1                   

20 Anthriscus sylvestris fluitenkruid 1 1       1 1   1 1   

21 Aphanes inexspectata kleine leeuwenklauw 1             1       

22 Apium nodiflorum groot moerasscherm 1   1   1   1         

23 Arctium lappa grote klit 1 1   1   1           

24 Arctium minus gewone klit 1 1                   

25 Arrhenatherum elatius glanshaver 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 

26 Artemisia vulgaris bijvoet 1 1             1     

27 Athyrium filix-femina wijfjesvaren 1 1     1             

28 Atriplex prostrata spiesmelde 1         1           

29 Azolla filiculoides grote kroosvaren 1         1           

30 Bellis perennis madeliefje 1 1 1     1           

31 Berula erecta kleine watereppe 1   1     1           

32 Betula pendula ruwe berk 1 1     1     1       

33 Betula alba zachte berk 1 1     1 1           

34 Bidens cernua knikkend tandzaad 1         1           



35 Bidens tripartita veerdelig tandzaad 1   1   1 1           

36 Bidens frondosa zwart tandzaad 1   1   1 1 1         

37 Bromus hordaceus zachte dravik 1 1 1 1               

38 Bromus sterilis ijle dravik 1 1       1     1     

39 Butomus umbellatus zwanebloem 1   1     1           

40 Calamagrostis canescens hennegras 1       1 1           

41 Calamagrostis epigejos gewoon struisriet 1             1       

42 Callitriche platycarpa gewoon sterrenkroos 1   1 1   1           

43 Callitriche obtusangula 
stomphoekig 
sterrenkroos 1   1                 

44 Caltha palustris dotterbloem 1   1     1 1   1 1 1 

45 Calystegia sepium haagwinde 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 

46 Capsella bursa-pastoris gewoon herderstasje 1 1 1                 

47 Cardamine hirsuta kleine veldkers 1 1     1             

48 Cardamine pratensis pratensis pinksterbloem 1 1 1 1 1 1 1         

49 Cardamine flexuosa bosveldkers 1       1             

50 Cardamine pratensis palustris moeraspinksterbloem 1   1     1           

51 Carduus crispus kruldistel 1 1 1       1         

52 Carex riparia oeverzegge 1 1 1 1   1 1     1 1 

53 Carex acuta scherpe zegge 1 1 1 1   1 1     1 1 

54 Carex disticha tweerijige zegge 1   1 1     1     1 1 

55 Carex pseudocyperus hoge cyperzegge 1   1   1 1           

56 Carex hirta ruige zegge 1 1 1         1       

57 Carex cuprina valse voszegge 1   1 1   1           

58 Carex remota ijle zegge 1       1             

59 Cerastium glomeratum kluwenhoornbloem 1   1         1       

60 Cerastium fontanum gewone hoornbloem 1 1 1 1   1   1 1 1   

61 Chaerophyllum temulum dolle kervel 1 1                   

62 Chelidonium majus stinkende gouwe 1 1             1     

63 Chenopodium album melganzenvoet 1   1               1 

64 Chenopodium polyspermum korrelganzenvoet 1 1                   

65 Chenopodium rubrum rode ganzenvoet 1         1           

66 Cirsium vulgare speerdistel 1 1 1 1 1 1 1   1   1 

67 Cirsium arvense akkerdistel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

68 Cirsium palustre kale jonker 1 1 1 1 1 1   1     1 

69 Cirsium oleraceum moesdistel 1 1     1 1 1   1     

70 Claytonia sibirica roze winterpostelein 1               1     

71 Conyza canadensis canadese fijnstraal 1 1 1           1     

72 Coronopus squamatus grove varkenskers 1 1                   

73 Coronopus didymus kleine varkenskers 1 1                   

74 Corylus avellana hazelaar 1 1     1       1     

75 Crataegus monogyna eenstijlige meidoorn 1 1     1 1     1     

76 Crepis capillaris klein streepzaad 1 1 1           1     

77 Cuscata europaea groot warkruid 1 1                   

78 Cyperus fuscus bruin cypergras 1         1           

79 Cytisus scoparius gewone brem 1 1                   

80 Dactylis glomerata gewone kropaar 1 1 1 1     1   1 1 1 

81 Daucus carota peen 1 1                   

82 Digitalis purpurea gewoon 1 1                   



vingerhoedskruid 

83 Dryopteris filix-mas mannetjesvaren 1 1     1 1           

84 Dryopteris dilatata brede stekelvaren 1 1     1 1           

85 Dryopteris carthusiana smalle stekelvaren 1       1 1           

86 Echinochloa crus-gallii hanenpoot 1         1           

87 Eleocharis palustris gewone waterbies 1   1     1       1   

88 Elodea nuttallii smalle waterpest 1   1     1           

89 Elymus repens kweek 1   1             1 1 

90 Epilobium hirsutum harig wilgenroosje 1 1 1 1 1 1 1   1   1 

91 Epilobium palustre moerasbasterdwederik 1   1                 

92 Epilobium ciliatum 
beklierde 
basterdwederik 1   1                 

93 Epilobium parviflorum viltige basterdwederik 1   1   1 1 1         

94 Epilobium angustifolium gewoon wilgenroosje 1 1           1       

95 Epilobium tetragonum kantige basterdwederik 1   1         1 1     

96 Epipactis helleborine brede wespenorchis 1     1         1     

97 Equisetum fluviatile holpijp 1   1 1 1 1 1     1   

98 Equisetum arvense heermoes 1 1           1 1     

99 Equisetum palustre lidrus 1 1 1 1   1 1 1 1     

100 Erophila verna vroegeling 1 1                   

101 Eupatorium cannabinum koninginnenkruid 1 1 1 1 1 1 1         

102 Evonymus europaeus wilde kardinaalsmuts 1       1             

103 Fagus sylvatica beuk 1       1             

104 Fallopia japonica japanse duizendknoop 1 1                   

105 Festuca pratensis beemdlangbloem 1     1           1   

106 Festuca rubra rood zwenkgras 1   1           1     

107 Filipendula ulmaria moerasspirea 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

108 Frangula alnus sporkehout 1       1 1           

109 Fraxinus excelsior gewone es 1 1     1 1     1     

110 Galeopsis tetrahit gewone hennepnetel 1 1 1   1 1 1   1 1 1 

111 Galinsonga quadriradiata harig knopkruid 1 1                   

112 Galium aparine kleefkruid 1 1 1 1 1 1 1     1 1 

113 Galium palustre moeraswalstro 1   1 1 1 1       1   

114 Geranium dissectum slipbladige ooievaarsbek 1   1                 

115 Geranium pusillum kleine ooievaarsbek 1 1           1 1     

116 Geranium molle zachte ooievaarsbek 1 1           1 1     

117 Geranium robertianum robertskruid 1 1             1     

118 Geum urbanum geel nagelkruid 1 1                   

119 Glechoma hederacea hondsdraf 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

120 Glyceria maxima liesgras 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 

121 Glyceria fluitans mannagras 1   1     1       1 1 

122 Gnaphalium uliginosum moerasdroogbloem 1   1     1           

123 Heracleum sphondylium gewone berenklauw 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 

124 Holcus lanatus gestreepte witbol 1 1 1 1 1     1 1 1 1 

125 Holcus mollis gladde witbol 1 1                   

126 Hordeum murinum kruipertje 1 1 1           1     

127 Hottonia palustris waterviolier 1   1     1           

128 Humulus lupulus hop 1 1     1 1 1   1     

129 Hydrocharis morsus-ranae kikkerbeet 1   1     1           



130 Hypericum tetrapterum gevleugeld hertshooi 1   1                 

131 Hypericum perforatum sint-janskruid 1 1           1       

132 Hypochaeris radicata gewoon biggenkruid 1 1 1         1 1 1   

133 Ilex aquifolium hulst 1 1                   

134 Impatiens glandulifera reuzenbalsemien 1 1                   

135 Iris pseudacorus gele lis 1 1 1 1 1 1 1   1 1   

136 Juglans regia okkernoot 1 1     1             

137 Juncus bufonius greppelrus 1   1         1       

138 Juncus effusus pitrus 1 1 1 1 1 1           

139 Juncus compressus platte rus 1   1                 

140 Juncus inflexus zeegroene rus 1 1 1 1   1       1   

141 Juncus articulatus zomprus 1   1     1           

142 Lactuca serriola kompassla 1 1         1   1   1 

143 Lamium purpureum paarse dovenetel 1 1             1     

144 Lamium album witte dovenetel 1 1           1 1     

145 Lamium galeobdolon subs. argentatum bonte gele dovenetel 1               1     

146 Lapsana communis akkerkool 1 1 1     1     1     

147 Lathyrus pratensis veldlathyrus 1   1 1   1 1     1   

148 Lemna minor klein kroos 1   1 1 1 1           

149 Lemna trisulca puntkroos 1   1     1           

150 Leontodon autumnalis vertakte leeuwentand 1 1                   

151 Limosella aquatica slijkgroen 1         1           

152 Listera ovata grote keverorchis 1       1             

153 Lolium perenne engels raaigras 1 1 1 1           1 1 

154 Lolium multiflorum italiaans raaigras 1 1             1 1 1 

155 Lotus pedunculatus moerasrolklaver 1 1 1 1               

156 Luzula campestris gewone veldbies 1             1       

157 Luzula multiflora veelbloemige veldbies 1             1       

158 Lychnis  flos-cuculi echte koekoeksbloem 1 1 1 1 1 1 1     1 1 

159 Lycopus europaeus wolfspoot 1 1 1 1 1 1 1   1   1 

160 Lysimachia nummularia penningkruid 1   1 1 1 1 1         

161 Lysimachia vulgaris grote wederik 1 1 1   1 1     1     

162 Lythrum salicaria grote kattenstaart 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

163 Malva sylvestris groot kaasjeskruid 1 1                   

164 Matricaria rectutita echte kamille 1 1             1     

165 Matricaria discoidea schijfkamille 1 1                   

166 Matricaria maritima inodora reukeloze kamille 1 1                   

167 Medicago lupulina hopklaver 1 1             1     

168 Melilotus albus witte honingklaver 1 1                   

169 Mentha aquatica watermunt 1   1 1 1 1     1 1   

170 Mentha arvensis akkermunt 1 1                   

171 Mercurialis annua tuinbingelkruid 1 1                   

172 Moehringia trinervia drienerfmuur 1 1                   

173 Myosotis scorpioides moerasvergeet-mij-nietje 1 1 1 1 1 1 1   1 1   

174 Myosotis discolor 
veelkleurig vergeet-mij-
nietje 1             1       

175 Myosotis cespitosa zompvergeet-mij-nietje 1   1                 

176 Myosotis arvensis akkervergeet-mij-nietje 1 1           1 1     

177 Myosoton aquaticum watermuur 1 1 1 1   1 1         



178 Nasturtium microphyllum slanke waterkers 1   1 1               

179 Nuphar lutea gele plomp 1         1           

180 Oenanthe fistulosa pijptorkruid 1   1                 

181 Oenanthe aquatica watertorkruid 1   1     1           

182 Oenothera biennis middelste teunisbloem 1 1           1       

183 Oxalis fontana stijve klaverzuring 1 1           1       

184 Papaver rhoeas grote klaproos 1 1                   

185 Papaver dubium bleke klaproos 1 1                   

186 Petasites hybridus groot hoefblad 1 1                   

187 Phalaris arundinacea rietgras 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 

188 Phleum pratense gewoon timoteegras 1   1 1             1 

189 Phragmites australis riet 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 

190 Pimpinella major grote bevernel 1                 1   

191 Pinus sylvestris grove den 1 1                   

192 Plantago coronopus hertshoornweegbree 1 1                   

193 Plantago major grote weegbree 1 1 1         1 1     

194 Plantago lanceolata smalle weegbree 1 1 1           1 1   

195 Poa trivialis ruw beemdgras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

196 Poa annua straatgras 1 1 1         1 1     

197 Poa pratensis veldbeemdgras 1   1 1               

198 Polygonum hydropiper waterpeper 1 1 1   1 1 1 1     1 

199 Polygonum amphibium veenwortel 1 1 1 1 1 1 1     1 1 

200 Polygonum persicaria perzikkruid 1 1       1 1         

201 Polygonum aviculare varkensgras 1 1             1     

202 Polygonum lapathifolium beklierde duizendknoop 1 1 1                 

203 Polygonum mite zachte duizendknoop 1       1             

204 Polygonum minus kleine duizendknoop 1         1           

205 Polypodium vulgare gewone eikvaren 1 1     1             

206 Populus alba witte abeel 1       1       1     

207 Populus x canadensis canadese populier 1   1   1       1     

208 Potamogeton trichoides haarfonteinkruid 1   1                 

209 Potentilla reptans vijfvingerkruid 1 1             1     

210 Potentilla anserina zilverschoon 1 1 1     1     1     

211 Prunella vulgaris gewone brunel 1 1                   

212 Prunus spinosa sleedoorn 1 1             1     

213 Prunus avium zoete kers 1 1             1     

214 Prunus serotina amerikaanse vogelkers 1 1             1     

215 Pteridium   adelaarsvaren 1 1           1       

216 Pulicaria dysenterica heelblaadjes 1   1     1           

217 Quercus petraea wintereik 1       1             

218 Quercus robur zomereik 1 1 1   1 1           

219 Ranunculus sceleratus 
blaartrekkende 
boterbloem 1   1   1 1         1 

220 Ranunculus repens kruipende boterbloem 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 

221 Ranunculus circinatus stijve waterranonkel 1   1                 

222 Ranunculus acris scherpe boterbloem 1   1     1 1     1   

223 Ranunculus ficaria speenkruid 1 1     1             

224 Ribes nigrum zwarte bes 1       1 1           

225 Ribes rubrum aalbes 1       1 1     1     



226 Robinia pseudoacacia gewone robinia 1 1                   

227 Rorippa amphibia gele waterkers 1   1 1   1       1   

228 Rorippa palustris moeraskers 1   1     1           

229 Rosa rubiginosa egelantier 1 1                   

230 Rosa canina hondsroos 1   1   1 1           

231 Rubus caesius dauwbraam 1 1     1 1     1     

232 Rubus species braam spec. 1 1     1 1   1 1     

233 Rumex hydrolapathum waterzuring 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 

234 Rumex obtusifolius ridderzuring 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 

235 Rumex conglomeratus kluwenzuring 1   1 1 1 1       1 1 

236 Rumex crispus krulzuring 1   1 1       1   1 1 

237 Rumex acetosa veldzuring 1 1 1 1       1 1 1 1 

238 Rumex maritimus goudzuring 1   1     1           

239 Rumex palustris moeraszuring 1         1           

240 Rumex acetosella schapenzuring 1 1           1       

241 Sagina procumbens liggende vetmuur 1 1 1   1     1       

242 Sagina apetala tengere vetmuur 1   1                 

243 Salix alba schietwilg 1 1 1   1 1     1   1 

244 Salix triandra amandelwilg 1 1     1 1           

245 Salix purpurea bittere wilg 1       1             

246 Salix viminalis katwilg 1 1     1             

247 Salix fragilis kraakwilg 1       1             

248 Salix caprea boswilg 1 1     1 1     1     

249 Salix cinerea grauwe wilg 1 1 1   1 1 1   1     

250 Salix x multinervis   1       1             

251 Salix x rubens   1       1             

252 Salix x sericans   1       1             

253 Sambucus nigra gewone vlier 1 1 1 1 1 1   1 1     

254 Sambucus nigra laciniata peterselievlier 1 1     1       1     

255 Scirpus sylvaticus bosbies 1   1   1             

256 Scrophularia umbrosa gevleugeld helmkruid 1   1       1         

257 Scrophularia nodosa knopig helmkruid 1       1             

258 Scutellaria galericulata blauw glidkruid 1   1   1 1 1         

259 Sedum acre muurpeper 1 1                   

260 Senecio vulgaris klein kruiskruid 1 1                   

261 Senecio inaequidens bezemkruiskruid 1 1                   

262 Senecio jacobaea jakobskruiskruid 1 1 1   1 1   1 1     

263 Silene latifolia avondkoekoeksbloem 1 1                   

264 Sisymbrium  officinale gewone raket 1 1             1     

265 Solanum nigrum zwarte nachtschade 1 1     1             

266 Solanum dulcamara bitterzoet 1 1 1 1 1 1 1   1     

267 Sonchus oleraceus gewone melkdistel 1 1 1 1     1   1 1 1 

268 Sonchus arvensis akkermelkdistel 1 1 1     1           

269 Sonchus asper gekroesde melkdistel 1 1 1           1     

270 Sorbus aucuparia wilde lijsterbes 1 1     1 1     1     

271 Sparganium erectum grote egelskop 1 1 1   1 1           

272 Stachys palustris moerasandoorn 1 1         1         

273 Stachys sylvatica bosandoorn 1 1                   



274 Stellaria media vogelmuur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

275 Stellaria palustris zeegroene muur 1   1     1           

276 Stellaria graminea grasmuur 1 1           1       

277 Stellaria alsine moerasmuur 1 1 1   1 1           

278 Symphytum officinale gewone smeerwortel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

279 Tanacetum vulgare boerenwormkruid 1 1                   

280 Taraxacum species paardebloem spec. 1 1 1           1 1 1 

281 Teucrium scorodonia valse salie 1 1                   

282 Thalictrum flavum poelruit 1 1 1 1 1   1     1   

283 Torilis japonica heggendoornzaad 1 1                   

284 Trifolium hybridum hybridum basterdklaver 1               1     

285 Trifolium repens witte klaver 1   1           1 1   

286 Trifolium dubium kleine klaver 1             1       

287 Trifolium pratense rode klaver 1 1 1             1   

288 Tussilago farfara klein hoefblad 1 1       1           

289 Typha latifolia grote lisdodde 1 1 1     1       1   

290 Urtica dioica grote brandnetel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

291 Valeriana repens echte valeriaan 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 

292 Verbascum thapsus koningskaars 1 1                   

293 Verbena officinalis ijzerhard 1 1                   

294 Veronica beccapunga beekpunge 1   1     1           

295 Veronica anagallis-aquatica waterereprijs 1   1     1           

296 Veronica hederifolia klimopereprijs 1             1       

297 Veronica arvensis veldereprijs 1 1 1       1 1 1     

298 Veronica serpyllifolia tijmereprijs 1 1           1       

299 Veronica chamaedrys gewone ereprijs 1 1           1       

300 Veronica officinalis mannetjesereprijs 1 1           1       

301 Viburnum opulus gelderse roos 1 1     1   1   1     

302 Vicia hirsuta ringelwikke 1           1   1     

303 Vicia tetrasperma vierzadige wikke 1   1                 

304 Vicia sativa nigra smalle wikke 1   1                 

305 Vicia cracca vogelwikke 1 1 1 1 1   1   1 1   

306 Vicia sepium heggenwikke 1 1         1         

307 Vicia sativa sativa voederwikke 1   1                 

308 Viola  arvensis akkerviooltje 1 1           1       

Nieuw aangetroffen soorten monitoring 2010-2014               

309 Acer platanoides Noorse esdoorn 1       1             

310 Agrostis gigantea hoog struisgras 1   1                 

311 Carex elata stijve zegge 1       1 1           

312 Carex acutiformis moeraszegge 1   1     1           

313 Ceratophyllum demersum gedoornd hoornblad 1   1     1           

314 Cornus sericea Canadese kornoelje 1       1             

315 Cornus sanguinea rode kornoelje 1 1     1             

316 Datura  stramonium doornappel 1 1                   

317 Equisetum x litoral (Equisetum arvensis  x 
fluviatile) bastaardpaardenstaart 1 1                   

318 Impatiens parviflora klein springzaad 1 1                   



319 Lemna minuta dwergkroos 1         1           

320 Lonicera periclymenum wilde kamperfoelie 1 1          
321 Ludwigia grandiflora waterteunisbloem 1         1           

322 Myosotis sylvatica bosvergeet-mij-nietje 1       1             

323 Nicandra  physalodes zegekruid 1 1                   

324 Pentaglottis sempervirens groene ossetong 1 1                   

325 Ranunculus aquatilis fijnbladige waterranonkel  1   1                 

326 Rapistrum rugosum bolletjesraket 1         1           

327 Rhinanthus angustifolius grote ratelaar 1   1                 

328 Rumex  sanguineus bloedzuring 1       1             

329 Spirodela polyrhiza veelwortelig kroos 1   1                 

330 Stachys arvensis akkerandoorn 1 1                   

331 Thelypteris palustris moerasvaren 1       1             

332 Veronica scutellata schildereprijs 1   1                 

  Totaal aantal soorten 

332 

196 

158 

69 

117 

132 

62 

58 

100 

63 

49 
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Bijlage 4: paddenstoelen in het Molsbroek 

 

Bijlage 4a: Waarnemingen paddestoelenwerkgroep "De Takruitertjes" & Hugo De Beuckeleer 

# Wetenschappelijke naamgeving Nederlandse naam 
Microscopisch 

onderzocht 

Waarnemer 

P
ad

d
e
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e
le

n
w

e
rk

gro
e
p
 

D
e
 T

ak
ru

ite
rtje

s 

H
u
go

 D
e
 B

e
u
ck

e
le

e
r 

1 Abortiporus biennis toefige labyrintzwam 
 

x 
 

2 Agaricus bitorquis straatchampignon 
  

x 

3 Agaricusva porarius gordelchampignon 
 

x 
 

4 Agrocybe pediades grasleemhoed x 
 

x 

5 Alnicola bohemica zilversteelzompzwam 
 

x 
 

6 Alnicola escharoides bleke elzenzompzwam x 
 

x 

7 Amanita muscaria vliegenzwam 
 

x x 

8 Annulohypoxylon cohaerens kasseienkogelzwam x x 
 

9 Armillaria gallica knolhoningzwam 
 

x 
 

10 Armillaria mellea echte honingzwam 
 

x 
 

11 Armillaria ostoyae sombere honingzwam 
 

x 
 

12 Arrhenia retiruga gerimpeld mosoortje 
 

x 
 

13 Ascocoryne sarcoides paarse knoopzwam 
 

x 
 

14 Ascocoryne sarcoides anamorf paarse knoopzwam anamorf 
   

15 Auricularia auricula-judae echt judasoor 
 

x 
 

16 Bisporella sulfurina zwavelgeel schijfzwammetje 
 

x 
 

17 Bjerkandera adusta grijze buisjeszwam 
 

x 
 

18 Bjerkandera fumosa rookzwam 
 

x 
 

19 Calocera cornea geel hoorntje 
 

x 
 

20 Calyptella capula brandnetelklokje 
   

21 Ceratiomyxa fruticulosa var. Fruticulosa gewoon ijsvingertje 
 

x 
 

22 Cerocorticium confluens ziekenhuisboomkorst 
 

x 
 

23 Cerocorticium molare getande boomkorst 
 

x 
 

24 Chalciporus piperatus peperboleet 
  

x 

25 Cheilymenia granulata oranje mestzwammetje x 
 

x 

26 Chondrostereum purpureum paarse korstzwam 
 

x 
 

27 Clavulina coralloides witte koraalzwam 
 

x 
 

28 Clitocybe clavipes knotsvoettrechterzwam 
  

x 



29 Clitocybe fragrans slanke anijstrechterzwam x 
 

x 

30 Clitocybe nebularis var. nebularis nevelzwam x x x 

31 Clitocybe phaeophthalma spieringtrechterzwam 
 

x 
 

32 Clitocybe vibecina gestreepte trechterzwam 
 

x 
 

33 Conocybe semiglobata gewelfd breeksteeltje x 
 

x 

34 Coprinus atramentarius grote kale inktzwam 
 

x 
 

35 Coprinus disseminatus zwerminktzwam x x x 

36 Coprinus leiocephalus geelbruin plooirokje 
 

x 
 

37 Coprinus micaceus glimmerinktzwam  
 

x 
 

38 Coprinus romagnesianus bruine kale inktzwam 
 

x 
 

39 Coriolopsis trogii bleke borstelkurkzwam 
 

x 
 

40 Cortinarius bolaris roodschubbige gordijnzwam 
 

x 
 

41 Cortinarius gentilis geelgeringde gordijnzwam 
 

x 
 

42 Cotylidia diaphana 
bleek korsttrechtertje (voorlopige 

naam) 
x x 

 

43 Craterium minutum witdekselkalkbekertje 
 

x 
 

44 Cortinarius uliginosus f. uliginosus koperrode gordijnzwam 
  

x 

45 Crepidotus cesatii var. cesatii rondsporig oorzwammetje  x x x 

46 Crepidotus epibryus klein oorzwammetje 
 

x 
 

47 Crepidotus luteolus gelig oorzwammetje x 
 

x 

48 Crepidotus mollis week oorzwammetje 
 

x 
 

49 Cystoderma amianthinum f. amianthinum okergele korrelhoed x 
 

x 

50 Dacrymyces stillatus oranje druppelzwam 
 

x 
 

51 Daedaleopsis confragosa roodporiehoutzwam 
 

x 
 

52 Delicatula integrella plooiplaatzwammetje  
 

x 
 

53 Diatrypella quercina eikenschorsschijfje 
 

x 
 

54 Diderma hemisphaericum schijfvormig kalkschaaltje 
 

x 
 

55 Didymium megalosporum oranjestelig kristalkopje 
 

x 
 

56 Didymium nigripes zwartstelig kristalkopje 
 

x 
 

57 Enteridium (Reticularia) lycoperdon zilveren boomkussen 
 

x 
 

58 Entoloma myrmecophilum donkere bossatijnzwam x 
 

x 

59 Entoloma rhodopolium grauwe bossatijnzwam 
 

x 
 

60 Erysiphe cichoracearum composietenmeeldauw 
 

x 
 

61 Erysiphe cynoglossi smeerwortelmeeldauw 
 

x 
 

62 Erysiphe depressa klitmeeldauw 
 

x 
 

63 Erysiphe heraclei schermbloemmeeldauw 
 

x 
 

64 Erysiphe urticae brandnetelmeeldauw 
 

x 
 

65 Flammulina velutipes gewoon fluweelpootje 
  

x 

66 Fomes fomentarius echte tonderzwam 
 

x 
 

67 Fuscoporia ferruginosa gewone korstvuurzwam 
 

x 
 

68 Galerina marginata bundelmosklokje x 
 

x 



69 Galerina perplexa ruig mosklokje x 
 

x 

70 Ganoderma australe dikrandtonderzwam 
 

x 
 

71 Ganoderma lipsiense platte tonderzwam 
 

x 
 

72 Ganoderma resinaceum harslakzwam 
 

x 
 

73 Geastrum triplex gekraagde aardster 
 

x 
 

74 Gloeophyllum trabeum dunplaathoutzwam 
 

x 
 

75 Gymnopilus junonius prachtvlamhoed 
 

x 
 

76 Gymnopus dryophilus eikenbladzwammetje x x x 

77 Gymnopus confluens bundelcollybia x x x 

78 Gymnopus peronatus scherpe collybia x 
 

x 

79 Hapalopilus rutilans kussenvormige houtzwam 
 

x 
 

80 Hebeloma crustuliniforme sl radijsvaalhoed  (s.l.) 
 

x 
 

81 Hebeloma velutipes opaalvaalhoed x 
 

x 

82 Hemimycena candida smeerwortelmycena 
 

x x 

83 Hymenoscyphus repandus slank vlieskelkje 
 

x 
 

84 Hymenoscyphus rhytidiadelphi haakmosvlieskelkje 
 

x 
 

85 Hyphodontia (Rogersella) sambuci witte vlierschorszwam 
 

x 
 

86 Hyphodontia (Schizopora) flavipora abrikozenbuisjeszwam 
 

x 
 

87 Hyphodontia paradoxa incl. radula splijtende tandzwam  
 

x 
 

88 Hypholoma fasciculare gewone zwavelkop 
 

x x 

89 Hypholoma (Psilocybe) udum bruine moeraszwavelkop 
 

x 
 

90 Hypoxylon multiforme vergroeide kogelzwam 
 

x 
 

91 Inocybe curvipes zilversteelvezelkop x 
 

x 

92 Inocybe geophylla satijnvezelkop 
 

x 
 

93 Inocybe geophylla var. geophylla witte satijnvezelkop 
 

x x 

94 Inonotus radiatus elzenweerschijnzwam 
 

x 
 

95 Kuehneromyces mutabilis stobbenzwammetje x 
 

x 

96 Kuehneola uredinis eencellige braamroest 
 

x 
 

97 Laccaria amethystina amethistzwam 
 

x 
 

98 Laccaria proxima schubbige fopzwam x 
 

x 

99 Lachnella albobiolascens dofpaars wolschijfje x x 
 

100 Lactarius necator zwartgroene melkzwam 
  

x 

101 Lactarius pubescens donzige melkzwam 
 

x 
 

102 Lactarius quietus kaneelkleurige melkzwam 
  

x 

103 Lactarius rufus rossige melkzwam  
 

x 
 

104 Lactarius tabidus rimpelende melkzwam 
  

x 

105 Laetiporus sulphureus zwavelzwam 
 

x 
 

106 Langermannia gigantea reuzenbovist 
 

x 
 

107 Lasiosphaeria canescens   x x 
 

108 Lasiosphaeria spermoides   
 

x 
 



109 Lentinus tigrinus tijgertaaiplaat 
 

x 
 

110 Lepiota subincarnata vaalroze parasolzwam x 
 

x 

111 Lepista flaccida f. flaccida roodbruine schijnridderzwam 
 

x x 

112 Lepista nuda paarse schijnridderzwam 
 

x 
 

113 Lepista sordida vaalpaarse schijnridderzwam  
 

x 
 

114 Leucocoprinus brebissonii spikkelplooiparasol x 
 

x 

115 Lophodermium typhinum lisdoddespleetslip 
 

x 
 

116 Lycoperdon perlatum parelstuifzwam  
 

x 
 

117 Lycoperdon pyriforme peervormige stuifzwam x 
 

x 

118 Macrolepiota procera grote parasolzwam 
 

x x 

119 Macrolepiota rhacodes knolparasolzwam x x x 

120 Macrotyphula fistulosa pijpknotszwam 
 

x 
 

121 Marasmiellus ramealis takruitertje 
 

x 
 

122 Marasmiellus vaillantii halmruitertje 
 

x 
 

123 Marasmius bulliardii dwergwieltje 
 

x 
 

124 Marasmius oreades weidekringzwam x 
 

x 

125 Melanoleuca verrucipes spikkelsteelveldridderzwam 
 

x 
 

126 Melastiza chateri gewoon korthaarschijfje 
 

x 
 

127 Meruliopsis corium papierzwammetje 
 

x 
 

128 Microsphaera alphitoides eikenmeeldauw 
 

x 
 

129 Mucilago crustacea groot kalkschuim 
 

x 
 

130 Mycena  haematopus grote bloedsteelmycena 
 

x 
 

131 Mycena adscendens suikermycena x x x 

132 Mycena alba witte schorsmycena 
 

x 
 

133 Mycena amicta donzige mycena x 
 

x 

134 Mycena arcangeliana bundelmycena x x x 

135 Mycena filopes draadsteelmycena x x x 

136 Mycena flavescens geelsnedemycena x 
 

x 

137 Mycena galericulata helmmycena 
 

x 
 

138 Mycena galopus melksteelmycena x x x 

139 Mycena galopus var. Nigra donkere melksteelmycena x 
 

x 

140 Mycena haematopus grote bloedsteelmycena x 
 

x 

141 Mycena hiemalis stronkmycena x x x 

142 Mycena leptocephala stinkmycena 
 

x 
 

143 Mycena metata dennenmycena x 
 

x 

144 
Mycena olivaceomarginata f. 

olivaceomarginata 
bruinsnedemycena x 

 
x 

145 Mycena pseudocorticola blauwgrijze schorsmycena x 
 

x 

146 Mycena pura gewoon elfenschermpje x x x 

147 Mycena rhenana plooirokmycena x 
 

x 

148 Mycena speirea kleine breedplaatmycena x x x 



149 Mycena stipata bundelchloormycena 
 

x 
 

150 Mycena vitilis papilmycena x x x 

151 Nectria cinnabarina gewoon meniezwammetje 
 

x 
 

152 Neobulgaria pura roze knoopzwam 
 

x 
 

153 Oligoporus stipticus bittere kaaszwam 
 

x 
 

154 Oligoporus subcaesius vaalblauwe kaaszwam 
 

x 
 

155 Orbilia delicatula niersporig wasbekertje 
 

x 
 

156 Panaeolus foenisecii gazonvlekplaat x 
 

x 

157 Panellus serotinus groene schelpzwam x 
 

x 

158 Panellus stipticus scherpe schelpzwam 
 

x 
 

159 Paxillus involutus gewone krulzoom 
 

x x 

160 Peniophora quercina paarse eikenschorszwam 
 

x 
 

161 Pezicula rubi bramenschorsbekertje 
 

x 
 

162 Peziza badia bruine bekerzwam 
 

x 
 

163 Phallus impudicus grote stinkzwam 
 

x 
 

164 Phlebia (Merulius) tremellosus spekzwoerdzwam 
 

x 
 

165 Phlebia radiata oranje aderzwam 
 

x 
 

166 Pholiota alnicola elzenbundelzwam 
 

x 
 

167 Pholiota gummosa bleekgele bundelzwam x x x 

168 Phyllactinia fraxini essenmeeldauw x x 
 

169 Physarum bivalve opensplijtend kalkkopje 
 

x 
 

170 Physarum cinereum grijs kalkkopje 
 

x 
 

171 Physarum psittacinum oranjesteelkalkkopje 
 

x 
 

172 Pilobolus crystallinus gewone kogelschieter 
 

x 
 

173 Pleurotus dryinus schubbige oesterzwam 
 

x 
 

174 Pleurotus ostreatus gewone oesterzwam  
 

x 
 

175 Plicaturacrispa plooivlieswaaiertje 
 

x 
 

176 Pluteus cervinus gewone hertenzwam x x x 

177 Pluteus salicinus grauwgroene hertenzwam x x x 

178 Polyporus badius peksteel 
 

x 
 

179 Polyporus brumalis winterhoutzwam 
 

x 
 

180 Polyporus ciliatus f. ciliatus zomerhoutzwam 
 

x 
 

181 Polyporus varius waaierbuisjeszwam 
 

x 
 

182 Psathyrella candolleana bleke franjehoed x 
 

x 

183 Psathyrella cernua verblekende franjehoed x 
 

x 

184 Psathyrella cf. dicrani (2-sporige) gaffeltandfranjehoed x 
 

x 

185 Psathyrella conopilus langsteelfranjehoed 
  

x 

186 Psathyrella piluliformis witsteelfranjehoed 
 

x 
 

187 Psathyrella pseudogracilis dubbelgangerfranjehoed x 
 

x 

188 Resupinatus appliclatus harig dwergoortje 
 

x 
 



189 Rhodocollybia butyracea botercollybia 
 

x x 

190 Rhopographus filicinus adelaarsvarenstreepzwam 
 

x 
 

191 Rhytisma acerinum esdoorninktvlekkenzwam 
 

x 
 

192 Rickenella fibula oranjegeel trechtertje 
 

x 
 

193 Rickenella swartzii paarsharttrechtertje x x x 

194 Rosellinia mammiformis glad tepelkogeltje x x 
 

195 Russula claroflava gele berkenrussula 
 

x 
 

196 Russula drimeia duivelsbroodrussula 
 

x 
 

197 Russula subrubens wilgenrussula 
 

x 
 

198 Sarcoscyphacoccineas.l. rode kelkzwam (s.l.) 
 

x 
 

199 Schizophyllum amplum vals judasoor 
 

x 
 

200 Scleroderma areolatum kleine aardappelbovist 
 

x x 

201 Scleroderma bovista kale aardappelbovist 
 

x 
 

202 Scleroderma citrinum gele aardappelbovist 
 

x 
 

203 Scutellinia scutellata gewone wimperzwam 
 

x 
 

204 Steccherinum ochraceum roze raspzwam 
 

x 
 

205 Stereum hirsutum gele korstzwam 
 

x 
 

206 Stereum ochraceoflavum twijgkorstzwam 
 

x 
 

207 Stereum rugosum gerimpelde korstzwam 
 

x 
 

208 Stereum subtomentosum waaierkorstzwam 
 

x 
 

209 Stropharia aurantiaca oranjerode stropharia 
  

x 

210 Stropharia caerulea valse kopergroenzwam 
 

x x 

211 Taphrina populina peppelbladblaasje 
 

x 
 

212 Thelephora penicillata penseelfranjezwam 
 

x 
 

213 Trametes gibbosa witte bultzwam 
 

x 
 

214 Trametes versicolor gewoon elfenbankje 
 

x 
 

215 Tremella foliacea bruine trilzwam 
 

x 
 

216 Tremella globispora wittige druppeltrilzwam 
 

x 
 

217 Tremella mesenterica gele trilzwam 
 

x 
 

218 Trichia decipiens peervormig draadwatje 
 

x 
 

219 Tricholoma stiparophyllum okerwitte ridderzwam 
  

x 

220 Tubaria furfuracea var. hiemalis winterdonsvoetje x 
 

x 

221 Typhula erythropus roodvoetknotsje 
 

x x 

222 Typhula phacorrhiza linzenknotsje 
 

x x 

223 Typhula setipes bladknotsje 
 

x 
 

224 Vuilleminia alni elzenschorsbreker 
 

x 
 

225 Vuilleminia comedens gewone schorsbreker 
 

x 
 

226 Xerocomus chrysenteron s.l. roodsteelfluweelboleet (s.l.) 
 

x 
 

227 Xerocomus ripariellus wijnrode boleet 
 

x 
 

228 Xylaria hypoxylon geweizwam 
 

x 
 



 

Bijlage 4b: Ascomyceten Rozendonk: waarnemingen Bernard Declercq   

# Wetenschappelijke naamgeving 

M
icro

sco
p
isch

 

o
n
d
e
rzo

ch
t? 

Datum Opmerking 

1 Allophylaria subhyalina (Rehm) Baral X 30/10/2014  

2 Anthostomella nitidula Sacc.  6/03/2014  

3 Bisporella subpallida    

4 Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf  X 30/10/2014  

5 Calloria neglecta (Lib.) Hein (anamorf)  6/03/2014  

6 Calycellina alniella (Nyl.) Baral  6/03/2014  

7 Calycina gemmarum (Boud.) Baral  30/10/2014  

8 Calycina herbarum (Pers.) Gray  30/10/2014  

9 Chaetosphaerella phaeostroma (Dur. & Mont.) E. Müller & Booth  6/03/2014  

  Chaetosphaerella phaeostroma (Dur. & Mont.) E. Müller & Booth  30/10/2014  

10 Ciboria amentacea (Balb.) Fuckel  6/03/2014  

11 Ciboria viridifusca (Fuckel) Höhnel  30/10/2014  

12 Cryptodiscus rhopaloides Sacc.  30/10/2014  

13 Cyathicula cyathoidea (Bull.) Thüm.  6/03/2014  

  Cyathicula cyathoidea (Bull.) Thüm.  30/10/2014  

14 Dialonectria episphaeria (Tode) Cooke  6/03/2014  

15 Diaporthe dulcamarae Nitschke  30/10/2014  

16 Diaporthe spiculosa (Alb. & Schwein.) Nitschke  X 30/10/2014  

17 Diatrype bullata (Hoffm.) Fr.  6/03/2014  

18 Diatrype stigma (Hoffm.) Fr.  6/03/2014  

  Diatrype stigma (Hoffm.) Fr.  30/10/2014  

19 Diatrypella favacea (Fr.) de Not.  6/03/2014  

  Diatrypella favacea (Fr.) de Not.  30/10/2014  

20 Diatrypella quercina (Pers.) Cooke  30/10/2014  

22 Didymosphaeria oblitescens (Berk. & Broome) Fuckel  X 30/10/2014  

23 Echinosphaeria canescens (Pers.) A.N. Mill. & Huhndorf X 30/10/2014  

  Echinosphaeria canescens (Pers.) A.N. Mill. & Huhndorf  X 6/03/2014  

24 Erysiphe urticae (Wallr.) Klotzsch  30/10/2014  

25 Fenestella salicis (Rehm) Sacc. X 6/03/2014  

26 Gaeumannomyces graminis var. avenae (E.M. Turner) Dennis  X 30/10/2014  

27 Helminthosphaeria hyphodermae Samuels, Cand. & Magni  X 30/10/2014  

28 Hyalorbilia inflatula (P. Karst.) Baral & G. Marson X 6/03/2014  

29 Hyaloscypha albohyalina var. albohyalina (P. Karst.) Boud.  X 30/10/2014  

30 Hymenoscyphus humuli (Lasch) Dennis  30/10/2014  

31 Hymenoscyphus iricolens Declercq   30/10/2014  

32 Hymenoscyphus scutula (Pers.: Fr.) W. Phillips f. pteridis Feltgen X 30/10/2014  

33 Hymenoscyphus vitellinus (Rehm) O. Kuntze   30/10/2014  

34 Hypocrea aureoviridis Plowr. & Cooke  30/10/2014  

35 Hypoderma rubi (Pers. ex Chev.: Fr.) De Not. (oud)  6/03/2014  



36 Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr.  6/03/2014  

37 Hypoxylon rubiginosum (Pers.) Fr.   6/03/2014  

 Hypoxylon rubiginosum (Pers.) Fr.   30/10/2014  

38 Hysterium angustatum Alb. & Schwein X 30/10/2014  

  Hysterium angustatum Alb. & Schwein.  X 6/03/2014  

39 Lasiosphaeria ovina (Pers.) Ces. & de Not.  6/03/2014  

40 Lasiosphaeris hirsuta (Fr.) A.N. Mill. & Huhndorf  30/10/2014  

41 Lentithecium arundinaceum (Sowerby) K.D. Hyde, J. Fourn. & Yin. Zhang  X 6/03/2014  

  Lentithecium arundinaceum (Sowerby) K.D. Hyde, J. Fourn. & Yin. Zhang   30/10/2014  

42 Leptosphaeria acuta (Hoffm.) P. Karst.  6/03/2014  

  Leptosphaeria acuta (Hoffm.) P. Karst.  30/10/2014  

43 Leptosphaeria doliolum (Pers.) Ces. & de Not.  30/10/2014  

44 Lophiostoma arundinis (Pers.) Ces. & de Not. X 6/03/2014  

45 Lophiotrema fuckelii Sacc. X 30/10/2014  

46 Macroconia leptosphaeriae (Niessl) Gräfenhan & Schroers  30/10/2014  

47 Melanomma pulvis-pyrius (Pers.) Fuckel X 6/03/2014  

48 Melastiza cornubiensis (Berk. & Br.) J. Moravec  6/03/2014  

49 Mollisia amenticola (Sacc.) Rehm  6/03/2014  

  Mollisia amenticola (Sacc.) Rehm  30/10/2014  

50 Mollisia cinerea (Batsch) P. Karst.  6/03/2014  

  Mollisia cinerea (Batsch) P. Karst.  30/10/2014  

51 Mollisia melaleuca (Fr.) Sacc.  30/10/2014  

52 Mollisia phragmitis (Velen.) Gminder  X 6/03/2014 nieuw voor België 

  Mollisia phragmitis (Velen.) Gminder  X 30/10/2014 tweede vondst ooit 

53 Nectria cinnabarina (Tode) Fr. (anamorf)  6/03/2014  

54 Nectriella bloxamii (Berk. & Broome) Fuckel  X 30/10/2014  

55 Nectriopsis oropensoides (Rehm) Samuels  X 30/10/2014 nieuw voor België 

56 Nemania serpens var. serpens (Pers.) Gray  X 6/03/2014  

  Nemania serpens var. serpens (Pers.) Gray   30/10/2014  

57 Nitschkia grevillei (Rehm) Nannf.  X 6/03/2014  

58 Ombrophila violacea Fr. X 6/03/2014  

59 Orbilia leucostigma (Fr.) Fr.  6/03/2014  

  Orbilia leucostigma (Fr.) Fr.  30/10/2014  

60 Patellaria atrata (Hedw.) Fr.  30/10/2014  

61 Phaeohelotium imberbe (Bull.: Fr.) Svrcek  X 30/10/2014  

62 Plenodomus agnita (Desm.) Gruyter, Aveskamp & Verkley  X 6/03/2014  

63 Ploettnera exigua (Niessl) Höhn.   6/03/2014  

64 Polydesmia pruinosa (Jerd. in Berk. & Br.) Boud.  30/10/2014  

65 Rhytisma acerinum (Pers.) Fr. (anamorf)  30/10/2014  

66 Rosellinia corticium (Schwein.) Sacc.  X 6/03/2014  

67 Rutstroemia luteovirescens (Roberge ex Desm.) W.L. White   30/10/2014  

68 Ruzenia spermoides (Hoffm.) O. Hilber  6/03/2014  

69 Scutellinia crinita (Bull.) Lambotte   30/10/2014  

70 Thyridaria maculans (Fabre) M.E. Barr  X 30/10/2014  

71 Trichopeziza sulphurea (Pers.: Fr.) Fuckel  30/10/2014  

72 Xylaria hypoxylon (L.) Grev. (anamorf)  30/10/2014  



Bijlage 4c: Korstzwammen: waarnemingen Greet Van Autgaerden 

# 

Wetenschappelijke naamgeving 

Nederlandse 

naam 

M
icro

sco
p
isch

 

o
n
d
e
rzo

ch
t? 

D
atu

m
 

Deelgebied Taxonomische 

groep 
Genus Species 

  ASCOMYCETEN             

1 
 

Chaetosphaerella phaeostroma zwarte viltzwam   2013-12-05 Rozendonk 

2   Hypoxylon fuscum gladde kogelzwam   2014-04-23 Broekbos-NW 

3   Hypoxylon multiforme vergroeide kogelzwam   2014-04-23 Broekbos-NW 

4   Hypoxylon rubiginosum rode korstkogelzwam   2013-12-05 Broekbos-NW 

5   Mollisia cinerea gedrongen mollisia x 2014-04-23 Broekbos-NW 

6   Nemania serpens   x 2014-04-23 Broekbos-NW 

7   Orbilia delicatulla 
niersporig 

wasbekertje 
x 2014-04-23 Broekbos-NW 

8   Scutellinia sp. wimperzwammetje   2014-04-23 Broekbos-NW 

  HETEROBASIDIOMYCETEN            

9 
 

Exidia plana zwarte trilzwam   2013-12-05 Rozendonk 

10   Exidiopsis calcea kalkwaskorstje x 2013-12-05 Hofstee 

11   Exidiopsis deglubens   x 2013-12-05 Hofstee 

12   Exidiopsis effusa rozeblauwig waskorstje x 2013-12-05 Rozendonk 

13   Heterobella  folacea bruine trilzwam x 2013-12-05 Rozendonk 

14   Myxarium nucleatum klontjestrilzwam   2013-12-05 Rozendonk 

15   Tulasnella violea lila waaszwam x 2014-04-23 Broekbos-C-NW 

  HOLOBASIDIOMYCETEN, fam. CORTICIACEAE s. lat.         

16 
 

Athelia epiphylla gewoon vliesje x 2013-12-05 Rozendonk 

17   Brevicellicium olivascens grauwgeel dwergkorstje x 2013-12-05 Rozendonk /Hofstee 

18   Bulbillomyces farinosus witte korreltjezwam   2013-12-05 Hofstee 

19   Cerocorticium confluens ziekenhuisboomkorst   2013-12-05 Rozendonk/Hofstee 

20   Corticium roseum roze prachtkorstzwam x 2013-12-05 Hofstee 

21   Hyphoderma praetermissum kransbekerharskorstje x 2013-12-05 
Rozendonk/Broekbos-

NW 

22   Hyphoderma roseocremeum blozend harskorstje x 2014-04-23 Broekbos-C 

23   Hyphoderma  obtusum   x 2013-12-05 Broekbos-C 

24   Hyphoderma  puberum fluwelig harskorstje x 2013-12-05 
Rozendonk/Broekbos-

NW 

25   Hyphodontia radula splijtende tandzwam   2013-12-05 
Rozendonk/Broekbos-

NW 

26   Hyphodontia sambuci witte vlierschorszwam   2013-12-05 
Rozendonk/Hofstee/Bro

ekbos-NW 

27   Hypochnicium wakefieldiae   x 2013-12-05 Rozendonk 

28   Meruliopsis corium papierzwammetje   2013-12-05 Rozendonk 

29   Peniophora cinerea 
asgrauwe 
schorszwam 

x 2014-04-23 Broekbos-NW 

30   Peniophora incarnata 
oranjerode 

schorszwam 
x 2013-12-05 Rozendonk 

31   Peniophora lycii berijpte schorszwam x 2013-12-05 Rozendonk 

32   Peniophora lycii berijpte schorszwam x 2014-04-23 Broekbos-NW 

33   Peniophora quercina eikenschorszwam   2013-12-05 Hofstee 

34   Peniophora violaceo-livida 
grauwviolette 

schorszwam 
x 2013-12-05 Rozendonk/Broekbos-C 

35   Peniophorella tsugae breedsporig x 2014-04-23 Broekbos-NW 



harskorstje 

36   Phanerochaete sordida groezelig huidje x 2014-04-23 Broekbos-C 

37   Phanerochaete velutina ruig huidje x 2013-12-05 Rozendonk 

38   Phlebia lilascens lila aderzwam x 2014-04-23 
Broekbos-NW-C-

Rozendonk 

39   Phlebia livida 
veranderlijke 

aderzwam 
x 2014-04-23 Broekbos-C 

40   Phlebiella tulasnelloidea wissewasje x 2013-12-05 
Rozendonk/Broekbos-

NW 

41   Scopuloides hydnoides wastandjeszwam x 2014-04-23 Hofstee 

42   Scytinostroma hemidichophyticum 
rondsporige 

stinkkorstzwam 
  2014-04-23 Broekbos-NW 

43   Sistotrema oblongisporum grijze urnkorstzwam x 2013-12-05 Rozendonk/Hofstee 

44   Sistotremastrum niveocremeum grote urnkorstzwam x 2013-12-05 Hofstee 

45   Steccherinum ochraceum roze raspzwam   2014-04-23 Broekbos-NW 

46   Stereum ochraceo-flavum twijgkorstzwam   2013-12-05 Rozendonk 

47   Stereum rugosum 
gerimpelde 

korstzwam 
  2014-04-23 Broekbos-NW 

48   Stereum subtomentosum waaierkorstzwam   2014-04-23 Broekbos-NW 

49   Trechispora cohaerens 
gladsporig 

dwergkorstje 
x 2014-04-23 Broekbos-NW 

50   Trechispora farinacea melig dwergkorstje x 2013-12-05 Rozendonk/Hofstee 

51   Trechispora stevensonii   x 2014-04-23 Broekbos-NW 

52   Vuilleminia comedens gewone schorsbreker   2013-12-05 Rozendonk 

  HOLOBASIDIOMYCETEN, fam. POLYPORACEAE s. lat.         

53 
 

Bjerkandera adusta grijze buisjeszwam   2014-04-23 Broekbos-NW 

54   Ceriporia purpurea paarse wasporia x 2013-12-05 Hofstee 

55   Daedaleopsis tricolor roodplaathoutzwam   2014-04-23 Hofstee 

56   Datronia mollis wijdporiekurkzwam x 2013-12-05 Rozendonk 

57   Ganoderma australe dikrandtonderzwam x 2014-04-23 Broekbos-C 

58   Inonotus radiatus elzenweerschijnzwam x 2014-04-23 Broekbos-NW-C 

59   Laetiporus sulphureus zwavelzwam   2014-04-23 Broekbos-NW 

60   Lentinus tigrinus tijgertaaiplaat   2014-04-23 Broekbos-NW 

61   Oxyporus latemarginatus breedgerande poria x 2013-12-05 Wandeldijk-N 

62   Phellinus conchatus 
bruinzwarte 

vuurzwam 
  2013-12-05 Rozendonk 

63   Phellinus contiguus werkhoutvuurzwam x 2013-12-05 Rozendonk 

64   Phellinus ferreus 
langsporige 

korstvuurzwam 
x 2013-12-05 Rozendonk 

65   Phellinus ferruginosus 
gewone 

korstvuurzwam 
x 2013-12-05 Rozendonk 

66   Phellinus punctatus vlakke vuurzwam x 2014-04-23 Broekbos-C 

67   Physisporinus sanguinolentus 
bloedende 

buisjeszwam 
x 2014-04-23 Broekbos-NW 

68   Skeletocutis  nivea kleine kaaszwam x 2013-12-05 Rozendonk 

  ANDERE HOLOBASIDIOMYCETEN           

69 
 

Macrotyphula  
fistulosa 

(var.contorta) 
pijpknotszwam   2013-12-05 Rozendonk 

70   Merismodes confusa 
smalsporig 

hangbekertje 
x 2013-12-05 Rozendonk 

  MYXOMYCETEN             

71 
 

Reticularia lycoperdon Bull. zilveren boomkussen   2014-04-23 Broekbos-NW 

72   Trichia persimilis goudgeel draadwatje x 2014-04-23 Broekbos-NW 

  



Bijlage 5: procentuele grassensamenstelling in de graslanden van het Molsbroek (2014) 

Tabel 1: procentuele grassensamenstelling in de graslanden van het Molsbroek, deelzone kleinschalig meersenlandschap (2014) 

reservaatsdeel: Muizemeers Muizemeers  Muizemeers  Suikermeers Spiessemeers Centraal deel Hogen akker  Hogen akker  Zuid deel 

V
e
rv

o
lg

 o
p

 v
o

lg
e
n

d
e
 

p
a
g
in

a
 

beheertype Begrazingsblok Hooiland Cyclisch maaibeheer Begrazingsblok Begrazingsblok Hooiland Hooiland Begrazingsblok Begrazingsblok 

datum opname: 21/05/2014 21/05/2014 21/05/2014 19/05/2014 19/05/2014 19/05/2014 19/05/2014 19/05/2014 26/05/2014 

BWK eenheid mc k(ae) hc° hft mru hft mc hft k(ae) hft k(mc) k(ae) hc° hft  kbs hc° k (hf) hp* hft 

grasland (nr.): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

bijkomende info:      > 5 j niet gemaaid             

tweerijige zegge   40   5 10 45 10 x 10 

V
e
rvo

lg o
p
 vo

lge
n
d
e
 p

agin
a 

scherpe zegge 90 35   80 40 45 10   30 

ruige zegge         x         

moeraszegge       5           

oeverzegge                   

liesgras  5 x 25 x 5 x     5 

rietgras 5 10 15 10 5 5     5 

riet   5 60             

reukgras             30 15   

grote vossenstaart   5     5   5 5 5 

geknikte vossestaart         x     x x 

gestreepte witbol             30 40   

ruw beemdgras         15 x 10 15 10 

engels raaigras               10   

zachte dravik               5   

beemdlangbloem                   

fioringras x 5   x 15 5   5 25 

rood zwenkgras                   

glanshaver             5     

veldbeemdgras               5   

zeegroene rus         5       5 

pitrus         x       5 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

(x = aangetroffen, maar bedekking < 5 %) 

 
 



Vervolg tabel 1: 

V
e
rv

o
lg

 

reservaatsdeel: Rozendonk Zuid deel Zuid deel Centraal deel Centraal deel 

Noord deel 

(Kerkmeers) 

beheertype Hooiland Begrazingsblok Begrazingsblok Hooiland Begrazingsblok Begrazingsblok 

datum opname: 26/05/2014 16/05/2015 16/05/2015 16/05/2014 16/05/2014 14/05/2014 

BWK eenheid hf kbp mc k(ae) mc hft k(ae) hc° hft mc hft k(ae) hf kbs 

grasland (nr.): 10 11 12 13 14 15 

bijkomende info: slechts 10 % grassen           

V
e
rv

o
lg

 

tweerijige zegge   x x 45 x 5 

scherpe zegge   80 75 40 70 x 

ruige zegge             

moeraszegge   5         

oeverzegge             

liesgras    5 10   10   

rietgras 10 x 5 10 5 x 

riet 30     5 5   

reukgras             

grote vossenstaart     x     5 

geknikte 

vossestaart             

gestreepte witbol           35 

ruw beemdgras 60         35 

engels raaigras             

zachte dravik             

beemdlangbloem           5 

fioringras   5 5   5 10 

rood zwenkgras             

glanshaver             

veldbeemdgras             

zeegroene rus   5 5   5 5 

pitrus             

Totaal 100 100 100 100 100 100 

 (x = aangetroffen, maar bedekking < 5 %) 

      

 



Kaart graslandnummers voor deelzone kleinschalig meersenlandschap (tabel 1): 

 



Tabel 2: procentuele grassensamenstelling in de graslanden van het Molsbroek, deelzone Hagemeersen (2014) 

reservaatsdeel: Hagemeersen-oost Hagemeersen-oost Hagemeersen-oost Hagemeersen-oost Hagemeersen-oost Hagemeersen-west 

Beheertype cyclisch maaibeheer cyclisch maaibeheer cyclisch maaibeheer cyclisch maaibeheer cyclisch maaibeheer cyclisch maaibeheer 

datum opname: 14/05/2014 14/05/2014 14/05/2014 14/05/2014 14/05/2014 14/05/2014 

BWK eenheid mc hc° mc mr mc mc hc° mc mc hf° mr 

perceel (kad. nr.): 816/A 824/A 823/A 822/A 821/B 805-806-807 

tweerijige zegge 5     5 10   

scherpe zegge 60 20 20 20 40   

ruige zegge             

moeraszegge             

oeverzegge   40 70 55 5 60 

liesgras  20 30 5 5 35 10 

rietgras 15 x 5 10 10 10 

riet x 10 x 5   15 

reukgras             

grote vossenstaart             

geknikte vossestaart             

gestreepte witbol             

ruw beemdgras             

engels raaigras             

zachte dravik             

beemdlangbloem             

fioringras x   x   x   

rood zwenkgras             

glanshaver           5 

veldbeemdgras             

zeegroene rus             

pitrus             

Totaal 100 100 100 100 100 100 

(x = aangetroffen, maar bedekking < 5 %) 

      

 



Bijlage 6: opnames bosstructuur 

 

Molsbergen 
Zuidelijk 

bosgebied 
Zuidelijk 

bosgebied 
Zuidelijk 

bosgebied 
Rozendonk Hofstee 

Noordelijk 
bosgebied 

Noordelijk 
bosgebied 

Lo's akker 

ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Oppervlakte proefvlak 0,2 ha 0,3 ha 0,3 ha 0,4 ha 0,4 ha 0,3 ha 0,2 ha 0,25 ha 0,25 ha 

Actueel natuurtype Qs° Vn Vm Vm° pop Vn Vn Vm° Vm Vn 

Natuurstreefbeeld Qs Vn Vm Vm Vn Vn Vm Vm Vn 

Oorsprong 
Spontane 

verbossing 

Spontane 

verbossing 

Spontane 

verbossing 

Aanplant populier 

+ spontane 

verbossing  
Aanplant Aanplant 

Spontane 

verbossing 

Spontane 

verbossing 

Spontane 

verbossing 

Leeftijd bos 35-40 j 45-50 j 30-35 j 45-50 j 30-35 j 30-35 j 20-25 j 40-45 j 30-35 j 

Oud-bosplanten Adelaarsvaren nee nee nee nee nee nee nee nee 

Aantal groeiklassen volgens LSVI 3 4 2 7 6 5 4 5 6 

Klasse 1 (open plek) nee nee nee ja nee nee nee ja ja 

Klasse 2 (hoogte ≤ 2m) nee nee nee zwarte els 

grauwe abeel, 

gewone 

esdoorn, 

gewone es 

Noorse 

esdoorn, 

zwarte els, 

 gewone es 

zwarte els zomereik zwarte els 

Klasse 3 (hoogte > 2m) nee nee nee  zwarte els 

grauwe abeel, 

gewone 

esdoorn, 

gewone es 

Noorse 

esdoorn, 

zwarte els, 

 gewone es 

zwarte els nee zwarte els 

Klasse 4 (diameter ≤ 13 cm) 27% 4% 14% 39% 15% 16% 71% 4% 6% 

Klasse 5a (diameter 14-31 cm)  64% 74% 83% 51% 48% 70% 29% 73% 78% 

Klasse 5b (diameter 32-49 cm)  8% 13% 3% 0% 25% 10% 0% 22% 12% 

Klasse 6 (diameter 50-79 cm) 0% 5% 0% 9% 11% 4% 0% 1% 4% 

Klasse 7 (diameter  vanaf 80 cm)  1% 4% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 

% matig dikke bomen (vanaf klasse 5b) 9% 22% 3% 10% 37% 14% 0% 23% 16% 

% dikke bomen (vanaf klasse 6) 1% 9% 0% 10% 12% 4% 0% 1% 4% 

% zeer dikke bomen (vanaf klasse 7) 1% 4% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 

Aandeel dood hout  5% 2% 10% 15% 14% 4% 2% 3% 8% 

Exemplaren dik* dood hout/ha 0 0 4 13 5 0 0 0 3 

Aantal klassen dood hout 2 2 3 3 2 2 1 1 1 

Rechtstaand dood hout 14% 25% 0% 0% 6% 36% 0% 60% 25% 

Liggend dood hout 86% 75% 100% 100% 94% 64% 100% 40% 75% 

Verteerd 14% 50% 38% 38% 56% 55% 17% 25% 13% 

Niet verteerd 86% 50% 62% 63% 44% 45% 83% 75% 88% 

Staat van instandhouding structuur B B B A A B C B B 

*= diameter > 40 cm 



Bijlage 7a: De broedvogels van het Molsbroek in 2014 

Huidige toestand in vergelijking met vroegere inventarisaties 
 

Joris Everaert 

  

1. Inleiding 

In 2014 werd door Joris Everaert een broedvogelinventarisatie uitgevoerd in het Molsbroek in Lokeren (Oost-

Vlaanderen). Het gebied bezit een rijke fauna en flora, en verschillende broedgevallen van zeldzame soorten 

bevestigen de belangrijkheid van het gebied. In het verleden werden al meerdere volledige 

broedvogelinventarisaties uitgevoerd met gelijkaardige methode, meer bepaald in 1968 (Albert Roels en André 

Verstraeten), 1981 (Geert Braem, Johan De Beule en Piet Smessaert), 1993 en 1995 (Iwein Mauro), 1999 (Joris 

Everaert), 2004 (Joris Everaert, Tim Audenaert en Geert Braem) en 2009 (Joris Everaert en Geert De Smet). 

Het is dan ook mogelijk om de resultaten van de inventarisatie in 2014 te vergelijken met vroeger (Tabel 1). 

 

2. Materiaal en methode 

De 80 hectare grote kern (ten noorden van de Durme) van het natuurreservaat Molsbroek te Lokeren is 

eigendom van Waterwegen en Zeekanaal NV en wordt sinds 1970 beheerd door de erkende terreinbeherende 

natuurvereniging vzw Durme. Het beheerplan van het reservaat is erop gericht de aanwezige gevarieerde 

biotopen te behouden en te verrijken. Zo zijn er in het reservaat zowel natte als droge hooilanden, verruigde 

en ‘gezonde’ rietvelden, elzenbroekbossen, en moeras. In het aanpalende natuurreservaat Molsbergen (ook wel 

enclave genoemd) bestaat uit een loofbos en rivierduin en is eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos 

(ANB). De broedvogelinventarisatie omvat ook deze enclave (Figuur 1). 

 

In het reservaat wordt met twee verschillende watertafels gewerkt. In de moerasvlakte tegenover het 

bezoekerscentrum bevindt zich de hoogwaterkom afgestemd op de talrijke watervogels. Naast enkele 

‘gezonde’ rietveldjes kwam hier een typische zeggen- en liesgrasvegetatie met Lisdodde Typha latifolia, 

Waterzuring Rumex hydrolapathum, Gele Lis Iris pseudacorus, e.d. tot stand. In de laagwaterkom (langsheen de 

Durme) vinden we natte hooilanden, drassige zeggenweides en rietvelden. Hier ligt het waterpeil gemiddeld 20 

à 30 centimeter lager dan in de hoogwaterkom. 

 

 

 
Figuur 1. Situering van het onderzocht gebied 

 

Voor de resultaten van de inventarisatie in de Hagemeersen (deelgebied ten zuiden van de Durme) verwijzen 

we naar bijlage 7b. 

 

De gebruikte inventarisatiemethode is de uitgebreide territoriumkartering (Hustings et al. 1989). Voor de 

zangvogels werden telkens zingende mannetjes in kaart gebracht. Bij de overige soorten werden koppels en/of 

nesten geteld. Om een zo goed mogelijk beeld te verkrijgen van de broedvogelpopulaties werden in 2014 

gedurende de periode eind maart tot begin juli in de ochtend 6 inventarisatiesessies gehouden die telkens het 

gehele gebied bestreken (30/03, 21/04, 18/05, 31/05, 15/06, 4/07). Deze gegevens konden aangevuld worden 



door waarnemingen van tijdens 10 avondbezoeken en 6 gedeeltelijke tot volledige nachten (die heel het gebied 

bestreken), alsook losse waarnemingen overdag tijdens meer dan 10 bezoeken. 

 

Voor de invoer en verwerking van de gegevens werd gebruik gemaakt van AVIMAP, een autoclusteringtool 

voor broedvogelinventarisatie (www.avimap.org). Na de invoer van de waarnemingen tijdens de verschillende 

bezoeken, geeft deze tool op basis van een reeks vaste regels (SOVON broedvogel methodiek) automatisch 

het aantal geldige territoria in het gebied. Om papier- en extra avondwerk te vermijden, werden de 

waarnemingen in zelfs meteen in het veld digitaal ingevoerd met een smartphone via de app 'Obsmapp'. Deze 

app stuurde de waarnemingen door naar het AVIMAP portaal. De eerdere inventarisaties werden volledig 

manueel verwerkt. 

 

3. Resultaten 

 
3.1. Algemene resultaten 

Bij de inventarisatie in 2014 werden minstens 62 zekere en 2 waarschijnlijke/mogelijke 

broedvogelsoorten vastgesteld in het Molsbroek. Een vergelijking met de overige inventarisaties is te vinden 

in tabel 1. Er konden sinds 1968 tijdens de gerichte inventarisatiejaren reeds 89 zekere en 2 

waarschijnlijke/mogelijke broedvogelsoorten waargenomen worden in het gebied. Vogelsoorten die regelmatig 

net buiten het Molsbroek tot broeden komen (niet opgenomen in tabel 1) maar ook vaak in het Molsbroek 

kunnen waargenomen worden, zijn o.a. de oeverzwaluw, steenuil, kerkuil, grote gele kwikstaart en kuifmees. 

 

De volledige lijst met alle ook tussenliggende jaren telt 98 zekere en 1 waarschijnlijke/mogelijke 

broedvogelsoorten in het Molsbroek (verschil met tabel 1: ook woudaap, watersnip, oeverzwaluw, snor, 

zwarte mees, buidelmees, grauwe klauwier, huismus en ringmus als zeker, en draaihals als 

waarschijnlijk/mogelijk).  

 

 
Figuur 2. Woudaap mannetje in het Molsbroek (foto: Joris Everaert) 

 
Tabel 1. Broedvogels in het Molsbroek (incl. Molsbergen-enclave, excl. Hagemeersen). Bij de mogelijke of waarschijnlijke broedvogels 

staat het aantal broedgevallen/territoria tussen haakjes weergegeven. Broedvogels van de Vlaamse Rode Lijst (Devos et al. 2004) zijn 

in het vet gedrukt.  



 

Soort 1968 1981 1993 1995 1999 2004 2009 2014 

Dodaars (Tachybaptus ruficollis) 5 4 6 6 9 6 4 6 

Fuut (Podiceps cristatus)  6 5 13 8-10 7-8 5-6 8 

Geoorde Fuut (Podiceps nigricollis)     3 16-20 16 20 

Blauwe Reiger (Ardea cinerea)      1   

Woudaap (Ixobrychus minutus) (1)     (1) (1) (1) 

Kwak (Nycticorax nycticorax)     (1)   1 

Knobbelzwaan (Cygnus olor)  2 2 1 4 3 2 2 

Grauwe Gans (Anser anser)        3 

Grote Canadese Gans (Branta canadensis)   2 3 10-13 22 29-33 19 

Nijlgans (Alopochen aegyptiacus)     1 1 1-2 1 

Bergeend (Tadorna tadorna)   2 2-3 (2) 2-3 1-2 3 

Krakeend (Anas strepera)   8 6 8 7-8 15-21 19 

Wilde Eend (Anas platyrhynchos) Alg Alg Ca. 30 25-30 22-30 Alg Alg Alg 

Wintertaling (Anas crecca)   (1)  (1) (1) 1 3 

Zomertaling (Anas querquedula)  (1) (3)  2-3 2 2-3 1 

Slobeend (Anas clypeata)  3 Ca. 10 6-8 8-10 13-14 9-13 10 

Kuifeend (Aythya fuligula)  (1) 3 6 4-9 15-17 14-16 18 

Tafeleend (Aythya ferina)      2 3-4 9 

Sperwer (Accipiter nisus)   1 1 1 1 1 1 

Buizerd (Buteo buteo)    (1) 1 1 1 1 

Torenvalk (Falco tinnunculus)    1 1 1 1 (1) 

Boomvalk (Falco subbuteo)     (1)  1  

Fazant (Phasianus colchicus)  2 ? ? 6 14 11 3 

Waterral (Rallus aquaticus)  3 6 1-2 4-5 4 7 6 

Porseleinhoen (Porzana porzana) 1  7  4  2  

Waterhoen (Gallinula chloropus) Alg Alg Alg Alg 28-35 Alg Alg Alg 

Meerkoet (Fulica atra) Alg Alg Alg Alg 32-35 Alg Alg Alg 

Kievit (Vanellus vanellus) 5 3     (1)  

Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus)   2  1 4-5 2-3 4 

Kokmeeuw (Larus ridibundus)   1800 Ca. 2500 Ca. 2100 Ca. 1600 Ca. 1500 Ca. 1300 

Holenduif (Columba oenas)  5 52 56 43 40 4 9 

Houtduif (Columba palumbus) 4 9 ? ? 20 47 53 51 

Turkse Tortel (Streptopelia decaocto) 3 3   1 1 2 2 

Zomertortel (Streptopelia turtur)  1 3-4 4 2 1   

Koekoek (Cuculus canorus)   2 ? 1 1 1 1 

Bosuil (Strix aluco)        1 

Ransuil (Asio otus)  1 1 1 1 1 (1)  

IJsvogel (Alcedo atthis) 1 1 3 4 2 2-3 1 2 

Draaihals (Jynx torquilla)  (1)       

Groene Specht (Picis viridis)   3 1 1 1-2 2 2 

Grote Bonte Specht (Dendrocopos major)  2 3 4 2 4-5 4 3 

Kleine Bonte Specht (Dendrocopos minor)   2     1 

Veldleeuwerik (Alauda arvensis) 6        

Boompieper (Anthus trivialis) 17        

Graspieper (Anthus pratensis) 1 3       

Gele Kwikstaart (Motacilla flava) 6        

Witte Kwikstaart (Motacilla alba alba) 2 1 6 3 1    

Winterkoning (Troglodytes troglodytes) 13 28 7 17 34-36 50 70 76 



Heggenmus (Prunella modularis) 13 11 11 8 15-16 21 15 10 

Roodborst (Erithacus rubecula) 3 3 6 7 7 15 15 17 

Nachtegaal (Luscinia megarhynchos)   2      

Blauwborst (Luscinia svecica) 3 3 8 8 6-8 8 7 9 

Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros) 1 1  2     

Roodborsttapuit (Saxicola torquata) 1        

Merel (Turdus merula) 5 20 ? 8 20 24 34 35 

Zanglijster (Turdus philomelos) 6 14 6 7 4 6 6 5 

Grote Lijster (Turdus viscivorus) 4 3 5 4 1 1 1  

Cetti’s Zanger (Cettia cetti)    1     

Sprinkhaanzanger (Locustella naevia)   7 1 1 4-5 1-2 4 

Snor (Locustella luscinioides)     (1)    

Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus) 50 18 4 5 6 8 7-8 6 

Bosrietzanger (Acrocephalus palustris) 15 40 23 32 16-18 12 8-9 14 

Kleine Karekiet (Acrocephalus scirpaceus) 4 27 17 25 26-30 20 38-39 58 

Spotvogel (Hippolais icterina) 7 8 3 2     

Braamsluiper (Sylvia curruca)  2 2 2     

Grasmus (Sylvia communis) 27 7 11 14 9 9 4-5 8 

Tuinfluiter (Sylvia borin) 9 17 7 10 13-15 7 6 10 

Zwartkop (Sylvia atricapilla) 1 11 8 12 15-17 16 17-18 21 

Tjiftjaf  (Phylloscopus collybita) 4 10 21 25 16-18 31 17 24 

Fitis (Phylloscopus trochilus) 13 11 9 8 3 1  1 

Goudhaan (Regulus regulus)  2 1 1 1 3   

Grauwe Vliegenvanger (Muscicapa striata) 1 3 3 3 1    

Staartmees (Aegithalos caudatus)  1 5 4 2-3 4-5 4 4 

Matkop (Parus montanus) 5 2 3 3 4 4 5-6 4 

Pimpelmees (Parus caeruleus)  4 5 5 5-6 14 14 17 

Koolmees (Parus major)  2 6 9 10 19 23 24 

Boomklever (Sitta europaea)        1 

Boomkruiper (Certhia familiaris)  (1) 1 3 2-3 5 4 6 

Wielewaal (Oriolus oriolus) 1 1 1      

Klapekster (Lanius excubitor) 1        

Gaai (Garrulus glandarius)  1 3 1 1 2 3 2 

Ekster (Pica pica) 2 3 ? 6 4 6 9 8 

Kauw (Corvus monedula)      4 24 10 

Zwarte Kraai (Corvus corone corone) 1 1 2 3 4 4 3 3 

Spreeuw (Sturnus vulgaris)   5 5 2 8 5 2 

Vink (Fringilla coelebs) 3 5 5 5 13-15 5 7 10 

Groenling (Carduelis chloris) 6 1 3 3 (1)    

Putter (Carduelis carduelis)   1 1 (1)   2 

Kneu (Carduelis cannabina) 22 3 3      

Geelgors (Emberiza citrinella) 8        

Rietgors (Emberiza schoeniclus) 40 16 5 6 5 5-6 5 4 

 



3.2. Bespreking van enkele broedvogelsoorten 

 

De territoriumkaarten van de vastgestelde territoria/broedgevallen van alle zekere en zeer waarschijnlijke 

broedvogelsoorten (excl. algemeen aanwezige zoals wilde eend, waterhoen en meerkoet) zijn weergegeven in 

deel 5. 

 

dodaars 

De dodaars is een schuwe vogel die echter door zijn territoriaal gedrag met hinnikende baltsroep vrij 

gemakkelijk is te lokaliseren. Er werden 5 broedterritoria van de dodaars vastgesteld in de zegge- en 

liesgrasvegetatie en rietveldjes van de moerasvlakte en 1 aan de waterplas nabij het zuidelijker gelegen groot 

rietveld. Aan het eind van de jaren 90 werd het hoogste aantal vastgesteld in het Molsbroek, maar in 

vergelijking met de twee vorige inventarisaties en het eerste inventarisatiejaar 1968, is er een gelijke trend. 

 

geoorde fuut 

De geoorde fuut is sinds 1998 een opvallende nieuwe broedvogelsoort in de moerasvlakte, met sinds 2004 een 

spectaculaire stijging van het aantal en momenteel een gelijke trend van ongeveer 20 broedkoppels. Het is een 

koloniebroeder met een duidelijke voorkeur voor ondiepe tamelijk voedselrijke plassen met een niet al te hoge 

(oever)vegetatie. Opmerkelijk is eveneens hun gebondenheid aan kolonies van kokmeeuw en zwartkopmeeuw, 

zoals in het Molsbroek.  

 

woudaap (bijlage I lijst EU Vogelrichtlijn) 

De woudaap is in Vlaanderen met uitsterven bedreigd. In het Molsbroek is het een bijna jaarlijkse verschijning. 

In 1992, 2008 en 2013 kon met zekerheid een succesvol broedgeval worden vastgesteld met resp. 5, 3 en min. 

2 uitgevlogen jongen. In 1968, 1969, 1971, 1983, 1995, 1997, 2009, 2011, 2012 en 2014 waren er mogelijke of 

waarschijnlijke broedgevallen (voornamelijk waarnemingen van zangposten van mannetjes). De soort is 

gebonden aan moerassen, vijvers en rivieren met een rijke oeverbegroeiing van riet, lisdodde en wilgen. Het 

Molsbroek vormt dus een ideaal biotoop voor de soort. 

 

kwak (bijlage I lijst EU Vogelrichtlijn) 

De kwak is een niet-jaarlijkse broedvogelsoort in het Molsbroek. Meestal gaat het om waarnemingen van adulte 

vogels tijdens het broedseizoen, al dan niet in combinatie met waarnemingen van juveniele vogels. Het is vaak 

niet gemakkelijk om met zekerheid te bepalen of er succesvolle broedgevallen waren. Tijdens de laatste 5 jaar 

werden zekere of waarschijnlijke broedgevallen vastgesteld (waarbij de soort zich minstens territoriaal 

gedroeg) in 2009, 2012 en 2014. 

 

wintertaling 

Er konden 3 broedkoppels worden genoteerd, incl. uitgekomen pulli in de vroege zomer. Er kan gesproken 

worden van een duidelijke toename van een niet-jaarlijkse en/of onzekere broedvogel naar een jaarlijkse 

broedvogelsoort met enkele koppels. 

    

zomertaling 

Van de zomertaling worden sinds het einde van de jaren 90 jaarlijks ongeveer 2 tot 4 broedkoppels vastgesteld 

in het Molsbroek. In 2014 werd slechts 1 zeker broedterritorium met uitgekomen pulli waargenomen. De 

zomertaling heeft voorkeur voor open landschappen (o.a. vochtige graslanden), moerassen en ondiepe 

stilstaande waterplassen met goed ontwikkelde oevervegetatie. De soort is als broedvogel bedreigd in 

Vlaanderen. 

   

tafeleend 

De tafeleend is sinds 2003 een nieuwe broedvogelsoort in de moerasvlakte, met een opvallende toenemende 

trend. In 2014 steeg het aantal naar 9 broedkoppels. 

 

waterral 

Deze uiterst geheimzinnige riet- en moerasvogel met zeer verborgen levenswijze, verraad zijn aanwezigheid 

meestal door de verschillende roepjes, zoals de typische contactroep die sterk lijkt op het gekrijs van de 

varkens in het slachthuis, of de doordringende ‘kiep kiep’ lokroep van het mannetje die tijdens het voorjaar 

soms gedurende de hele nacht is te aanhoren. De soort blijft het goed doen in het Molsbroek, met minstens 6 

vastgestelde territoria in 2014.  

 



porseleinhoen (bijlage I lijst Vogelrichtlijn) 

Het porseleinhoen werd tijdens het broedseizoen in 2014 niet waargenomen in het Molsbroek (wel in het 

voorjaar en zomerperiode, waar deze waarnemingen sloegen wellicht op doortrek). De populatie van het 

porseleinhoen in het Molsbroek toont net zoals in de rest van Vlaanderen duidelijke schommelingen, maar de 

variabele nachtelijke zangactiviteit van deze soort maakt vaststelling ook niet altijd gemakkelijk. In 1968 werd de 

soort als broedvogel gemeld in het Molsbroek, en in 1992 werden er bij intensief nachtelijk inventariseren maar 

liefst 13 territoria vastgesteld. Dit grote aantal was vermoedelijk het gevolg van een tactische 

waterpeilverhoging tijdens het voorjaar om de kokmeeuwenkolonie wat in toom te houden. In 1993 konden 

nog 7 roepposten gehoord worden. De jaren daarop vertoonde de soort een typisch karakter van een niet 

jaarlijkse broedvogel (4, 3, 1 en 2 territoria in resp. 1999, 2000, 2008 en 2009; alsook 2 territoria in 2012 in het 

deelgebied Hagemeersen). 

 

kokmeeuw 

In 1989 stierf het liesgras massaal af in de moerasvlakte. Die relatief kale vlekken vormden toen een nieuw 

biotoop dat het Molsbroek aantrekkelijk maakte als broedplaats voor een kolonie kokmeeuwen. Vanaf 1 

februari 1989 pleisterden een 50-tal vogels in het moeras en hun aantal groeide tot enkele honderden in maart. 

Neiging tot kolonievorming is toen vastgesteld maar de vogels verlieten het reservaat grotendeels in april. Een 

20-tal kokmeeuwen bleven en op 26 juni, tijdens een terreinbezoek, alarmeerden ze zoals in een kolonie. Op 

22 juli is er één jong gezien, dat leerde vliegen. Er was dus ten minste één succesrijk broedgeval. Het volgende 

jaar waren er geen broedsels. 

In 1991 vestigde een kleine kolonie zich midden in de moerasvlakte. Er zijn toen 110 nesten geteld, waarvan er 

54 met eieren. In 1992 zagen we hier voor het eerst een grote kolonie. Zoals het vorig jaar zijn alle nesten 

toen in kaart gebracht en gecontroleerd: 1059 bezette nesten. In 1993 werden al 1801 bezette nesten geteld en 

waren er twee nesten van de zwartkopmeeuw waaruit jongen opgroeiden. In 1994 verplaatste de kolonie zich 

grotendeels naar de moerassige weilanden die seizoenbegrazing of hooibeheer kregen. In de moerasvlakte 

verbleven nog 150 à 200 broedparen. In 1995 waren in de moerassige weilanden 1800 à 2000 broedparen en in 

de moerasvlakte ongeveer 500. Die spreiding van broedplekken in het Molsbroek zette zich door de volgende 

jaren, met een maximum van ongeveer 3000 koppels in 1996. Vanaf 1998 is de vos in het Molsbroek 

opgedoken. De nesten van de kokmeeuwen in de moerassige weilanden waren een gemakkelijke prooi voor 

deze predator en die broedplekken zijn toen verlaten. Voortaan broedden de kokmeeuwen nog uitsluitend in 

de moerasvlakte met een hoger waterpeil, waar de nesten bijna onbereikbaar zijn voor de vos. De laatste jaren 

zijn er ongeveer 1500 koppels in het Molsbroek. In 2014 werd het aantal op iets minder geschat, ongeveer 

1300 koppels.  

 

De populatie van de kokmeeuwen in Europa kende een grillig verloop. Na 1945 was er een toename, met een 

hoogtepunt in de jaren 70. Ruwe schattingen van het aantal broedparen in Vlaanderen geven achtereenvolgens 

32.000 na 1970, 15.000 begin van de jaren 80, 20.000 à 25.000 begin van jaren 90 en 15.000 à 23.000 koppels 

voor het begin van de jaren 2000. In 2009 was dit aantal gedaald tot ongeveer 10.000 koppels en die dalende 

trend zet zich nog door. Die daling is overigens ook vastgesteld in gans Europa. De kolonie van het Molsbroek 

is dus belangrijk voor de kokmeeuw. Het Molsbroek herbergt immers één van de grootste 

kokmeeuwenkolonies in Vlaanderen. 

 

zwartkopmeeuw (bijlage I lijst Vogelrichtlijn) 

Sinds 1993 komt jaarlijks ook de zwartkopmeeuw tot broeden in de kolonie kokmeeuwen. Het aantal 

varieerde doorgaans van 1 tot 5 broedkoppels, hoewel een aantal koppels wellicht niet worden opgemerkt. 

Grotere aantallen werden vastgesteld in 2003 en 2011 met resp. 22 tot 40 en 10 tot 15 koppels. In 2014 waren 

er minstens 4 broedkoppels aanwezig. In de eerste helft van de twintigste eeuw broedde deze soort nog vrijwel 

nergens in Europa. In hun oorspronkelijke biotoop nestelden ze bij voorkeur aan de kust of op kleine eilandjes.  

 

ijsvogel (bijlage I lijst Vogelrichtlijn) 

Elk jaar wordt de opvallend gekleurde ijsvogel in het Molsbroek waargenomen als broedvogel, met een aantal 

variërend van 1 tot 4 broedkoppels. De soort is afhankelijk van zuiver en visrijk water, gecombineerd met steile 

aarden randen (b.v. in oevers). Het is bekend dat strenge winters grote mortaliteit en dus populatiedalingen 

kunnen veroorzaken, maar de soort kan zich doorgaans snel herstellen door de jaren daarop meerdere 

broedsels te hebben in hetzelfde broedseizoen. In 2014 werden 2 broedgevallen genoteerd. Ook op de 

naastliggende Hamputten is steeds nog een koppel aanwezig. 

 

blauwborst (bijlage I lijst Vogelrichtlijn) 



Deze opvallende zangvogel blijft in het Molsbroek de laatste jaren vrij constant op 6-9 zangposten. In 2014 

werden 9 zangposten vastgesteld. De soort is een goede indicator voor de gezondheid van de rietvelden in en 

rond het reservaat.  

 

sprinkhaanzanger  

Er werden in 2014 opnieuw 4 zangposten vastgesteld, een stijging t.o.v. de vorige inventarisatie.  

 

snor (uitzonderlijk aanwezig) 

Tot in de jaren 70 werd de snor af en toe vastgesteld in het Molsbroek. Zo was er bijvoorbeeld in 1976 nog 

een territorium in de maand juni. In 1999 was er een mogelijk broedgeval (tijdelijk territorium) in het rietveld 

nabij de waterplas in het centraal-zuidelijk deel van het gebied. Op 3 en 4 augustus 2009 werd ook een 

zingende snor waargenomen in het grootste natte rietveld in de moerasvlakte. Waarschijnlijk betrof dit een 

doortrekker. Op 18 april 2010 was er ook een tijdelijke zangpost langs de grootste waterplas op de enclave. 

 

rietzanger 

De rietzanger is een bedreigde broedvogelsoort in Vlaanderen. Het is een soort waarvan de hele West-

Europese populatie sinds de jaren 70 werd gedecimeerd, wellicht o.m. door droogte in de 

overwinteringgebieden. Deze vaststelling geldt evenzeer voor het Molsbroek, met in 1968 ongeveer 50 

zangposten, in 1981 nog amper 18 en in de jaren 90 slechts 4 tot 6. Daarna kwam slechts een zeer matig 

herstel, met tijdens de laatste inventarisaties ongeveer 6-8 territoria (6 in 2014). De rietzanger is gebonden aan 

verruigde rietmoerassen en vindt in het zuiden van het reservaat de ideale leefomstandigheden. Het Molsbroek 

is van levensbelang voor het behoud van de restpopulatie in de Durmevallei. De verspreiding van de rietzanger 

in Vlaanderen beperkt zich grotendeels tot de poldergebieden. 

 

kleine karekiet  

Het ganse durme-traject herbergt een hoge dichtheid aan territoria van kleine karekiet. Het is de broedvogel 

van het Molsbroek bij uitstek die gebonden is aan behoorlijk zuiver en overjarig riet. De broedpopulatie in 

2004 bedroeg 20 zangposten, maar deze verdubbelde in 2009 (38-39 zangposten). In 2014 werd een verdere 

spectaculaire toename vastgesteld tot maar liefst 58 territoria. De uitbreiding van de natte rietzones in de 

moerasvlakte is hier de belangrijkste oorzaak van. 

 

grote karekiet (uitzonderlijk aanwezig) 

Van 10 juni tot 8 juli 2012 was er een zangpost van grote karekiet in het grootste natte rietveld in de 

moerasvlakte (zie ook snor).  

 

matkop 

Deze mezensoort vindt in het Molsbroek geschikte broedhabitats, met name vochtig, ruig elzenbos met veel 

dood hout. De matkop is een holenbroeder die zelf zijn nestholte uithakt. De broedpopulatie van het 

Molsbroek varieert al ruim drie decennia van 2-6 territoria. Ook in 2014 werden minstens 4 zangposten 

vastgesteld.  

 

rietgors 

De Rietgors onderging een zware achteruitgang als broedvogel in het Molsbroek na 1968. Van de 40 

zangposten van weleer blijven er het laatste decennium amper een 4-6 tal over (4 in 2014) maar deze kunnen 

zich voorlopig gelukkig handhaven. 

 

3.3. Algemene bespreking en discussie 

Globaal genomen kan nog steeds gesteld worden dat het Molsbroek een sterk gevarieerde soortenrijkdom aan 

broedvogels kent, en op ornithologisch vlak een zeer belangrijke rol speelt in de Durme- en Scheldevallei. 

Enkele soorten zoals woudaap en porseleinhoen zorgen ook voor een grote waarde op Vlaams niveau. 

Algemene Europese en Vlaamse trends, evenals plaatselijke veranderingen en evoluties in de vegetatie zijn 

duidelijk in de analyse van de resultaten terug te vinden. Zo wordt de globale vooruitgang van bijvoorbeeld 

bepaalde eenden ook in het Molsbroek gedetecteerd. Deze vaststelling geldt evenzeer in de andere richting 

met de dramatische achteruitgang (en verdwijning) van een aantal lange afstandstrekkers. De toename van nat 

riet in de moerasvlakte zorgde de laatste jaren voor een spectaculaire stijging in het aantal broedterritoria van 

kleine karekiet. In de toekomst kunnen we door deze toename van nat riet hopelijk ook roerdomp (bijlage I 

lijst Vogelrichtlijn), snor en grote karekiet verwelkomen als regelmatig aanwezige broedvogelsoorten.  
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5. Territoriumkaarten (zekere/zeer waarschijnlijke broedvogelsoorten, excl. wilde eend, waterhoen en meerkoet) 

 

    
 

    
 

       
 



 

 
 

       
 

       
 

       
 
 



 

 

       
 

             
 

       
 

 
 



 

       
 

       
 

       
 
 

 
 



       
 

       
 

       
 
 
 

 



       
 

       
 

       
 
 
 

 



       
 

       
 

       
 
 
 

 



       
 

       
 

       
 
 
 

 



       
 

       
 

       
 
 
 

 



       
 

       
 

       



Bijlage 7b: De broedvogels van de Hagemeersen in 2014 

Joris Everaert 

 

1. Inleiding 

De Hagemeersen vormen een nieuw deelgebied van het natuurreservaat Molsbroek. In 2009 werd een eerste 

volledige inventarisatie uitgevoerd in dit deelgebied. 

 

2. Materiaal en methode 

Het gebied is ongeveer 11,5 ha groot en gelegen ten zuiden van de Durme (Figuur 1). Het bestaat voornamelijk 

uit vochtige tot natte hooilanden met enkele rietveldjes en smalle rietstroken, een paar ruigtes en bosjes en 

een kleine waterplas.  

 

De gebruikte inventarisatiemethode is de uitgebreide territoriumkartering (Hustings et al. 1989). Voor de 

zangvogels werden telkens zingende mannetjes in kaart gebracht. Bij de overige soorten werden koppels en/of 

nesten geteld. Om een zo goed mogelijk beeld te verkrijgen van de broedvogelpopulaties werden in 2014 

gedurende de periode begin april tot eind juni in de ochtend 6 inventarisatiesessies gehouden die telkens het 

gehele gebied bestreken (12/04, 1/05, 17/05, 30/05, 9/06, 30/06). Er waren ook losse waarnemingen 

beschikbaar (incl. nachtelijke bezoeken) van de inventarisatierondes in het hoofdgebied Molsbroek, maar deze 

brachten geen noemenswaardige wijzigingen in het resultaat van de inventarisatie in de Hagemeersen. 
 

Voor de invoer en verwerking van de gegevens werd gebruik gemaakt van AVIMAP, een autoclusteringtool 

voor broedvogelinventarisatie (www.avimap.org). Na de invoer van de waarnemingen tijdens de verschillende 

bezoeken, geeft deze tool op basis van een reeks vaste regels (SOVON broedvogel methodiek) automatisch 

hoeveel geldige territoria er in het gebied waren. Voor de vroegere inventarisaties werd de verwerking 

manueel uitgevoerd. Om papier- en extra avondwerk te vermijden, werden de waarnemingen in het veld 

ingevoerd met een smartphone via de app 'Obsmapp'. Deze app stuurde de waarnemingen door naar het 

AVIMAP portaal.  

 

 
Figuur 1. Situering van het onderzocht gebied 

 

3. Resultaten 

Bij de inventarisatie in 2014 werden minstens 33 zekere en 3 waarschijnlijke/mogelijke broedvogelsoorten 

vastgesteld in de Hagemeersen. Samen met de inventarisatie in 2009, konden er al 38 zekere (en 1 mogelijke) 

broedvogelsoorten waargenomen worden in het gebied (Tabel 1). De meest bijzondere soorten in 2014 waren 

dodaars, krakeend, blauwborst, sprinkhaanzanger, bosrietzanger, kleine karekiet, braamsluiper, grasmus en 

rietgors. De porseleinhoen is een onregelmatige broedvogel (vooral in het hoofdgebied Molsbroek) die in 2012 

zeker 2 vaste territoria had in de Hagemeersen. 

 

De territoriumkaarten van de vastgestelde territoria/broedgevallen van alle zekere en zeer waarschijnlijke 

broedvogelsoorten (excl. algemeen aanwezige zoals wilde eend en waterhoen) zijn weergegeven in deel 4. 



Tabel 1. Broedvogels in de Hagemeersen. Bij de mogelijke of waarschijnlijke broedvogels staat het aantal 

broedgevallen/territoria tussen haakjes weergegeven. Broedvogels van de Vlaamse Rode Lijst (2004) zijn in het vet gedrukt.  
 

Soort 2009 2014 

Dodaars (Tachybaptus ruficollis) 1 1 

Grauwe Gans (Anser anser)  4 

Grote Canadese Gans (Branta canadensis) 1 (1) 

Krakeend (Anas strepera) 1 1 

Wilde Eend (Anas platyrhynchos) Alg Alg 

Fazant (Phasianus colchicus) 2 2 

Porseleinhoen (Porzana porzana) (1)  

Waterhoen (Gallinula chloropus) Alg Alg 

Meerkoet (Fulica atra) 1 (1) 

Kievit (Vanellus vanellus) 1 (1) 

Holenduif (Columba oenas) 1 1 

Houtduif (Columba palumbus) 14 13 

Turkse Tortel (Streptopelia decaocto)  1 

Winterkoning (Troglodytes troglodytes) 10 11 

Heggenmus (Prunella modularis) 4 5 

Roodborst (Erithacus rubecula)  1 

Blauwborst (Luscinia svecica)  1 

Merel (Turdus merula) 4 6 

Zanglijster (Turdus philomelos)  2 

Sprinkhaanzanger (Locustella naevia) 1 1 

Bosrietzanger (Acrocephalus palustris) 2 5 

Kleine Karekiet (Acrocephalus scirpaceus) 1 4 

Braamsluiper (Sylvia curruca)  1 

Grasmus (Sylvia communis) 1 4 

Tuinfluiter (Sylvia borin)  1 

Zwartkop (Sylvia atricapilla) 4 3 

Tjiftjaf  (Phylloscopus collybita) 2 7 

Staartmees (Aegithalos caudatus)  1 

Matkop (Parus montanus)  1 

Pimpelmees (Parus caeruleus) 3 4 

Koolmees (Parus major) 5 7 

Boomkruiper (Certhia familiaris) 1  

Ekster (Pica pica) 3 4 

Kauw (Corvus monedula) 1 2 

Zwarte Kraai (Corvus corone corone) 1 1 

Spreeuw (Sturnus vulgaris) 1  

Vink (Fringilla coelebs) 3 2 

Groenling (Carduelis chloris)  1 

Rietgors (Emberiza schoeniclus)  2 

 

 



4. Territoriumkaarten (zekere/zeer waarschijnlijke broedvogelsoorten, excl. wilde eend en waterhoen) 

 

    
 

       
 

       
 

       
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 

       
 

       
 

       
 

       
 
 
 

 



 

 
 
 

       
 

       
 

       
 

       
 

 
 
 

 



 

 
 
 

       
 

       
 

       
 

 
 

 
 
 

  



Bijlage 7c: vogelsoortwaarnemingen in het Molsbroek, periode 2010-2014 

www.waarnemingen.be 

# Soort 

Vroegste 

datum 

Aantal 

wrn.  # 

Laatste 

datum   

1 Patrijs - Perdix perdix  2011-11-05 1 1 2011-11-05   

2 Kwartel - Coturnix coturnix  2014-06-07 2 2 2014-06-12   

3 Fazant - Phasianus colchicus  2010-03-03 94 106 2014-12-31   

4 Zwaangans - Anser cygnoides * 2012-05-20 1 1 2012-05-20   

5 Toendrarietgans - Anser serrirostris  2011-01-04 3 18 2014-01-11   

6 Kolgans - Anser albifrons  2010-02-07 9 532 2014-12-25   

7 Indische Gans - Anser indicus * 2010-11-20 7 7 2014-11-02   

8 Keizergans - Chen canagica * 2011-10-10 1 1 2011-10-10   

9 Grote Canadese Gans - Branta canadensis  2010-01-17 516 20.928 2014-12-28   

10 Kleine Canadese Gans - Branta hutchinsii * 2010-09-09 1 5 2010-09-09   

11 Brandgans - Branta leucopsis  2010-04-19 65 1.397 2014-11-22   

12 Knobbelzwaan - Cygnus olor  2010-01-19 151 221 2014-12-28   

13 Wilde Zwaan - Cygnus cygnus  2011-01-12 15 15 2011-01-16   

14 Nijlgans - Alopochen aegyptiaca  2010-03-05 103 2.569 2014-12-15   

15 Bergeend - Tadorna tadorna  2010-01-03 296 927 2014-12-28   

16 Casarca - Tadorna ferruginea * 2010-09-27 2 2 2011-11-30   

17 Kaapse Casarca - Tadorna cana * 2012-09-08 3 3 2012-09-08   

18 Carolina-eend - Aix sponsa * 2012-04-01 7 7 2012-04-30   

19 Mandarijneend - Aix galericulata  2011-11-15 2 2 2013-01-10   

20 Krakeend - Anas strepera  2010-01-13 422 2.641 2014-12-28   

21 Smient - Anas penelope  2010-01-12 192 3.098 2014-12-28   

22 Slobeend - Anas clypeata  2010-01-02 618 9.272 2014-12-31   

23 Bahamapijlstaart - Anas bahamensis * 2013-04-22 1 1 2013-04-22   

24 Pijlstaart - Anas acuta  2010-02-19 165 568 2014-12-28   

25 Zomertaling - Anas querquedula  2010-03-13 195 432 2014-08-15   

26 Wintertaling - Anas crecca  2010-01-02 387 6.598 2014-12-28   

27 Krooneend - Netta rufina 2010-06-29 7 17 2014-10-19   

28 Tafeleend - Aythya ferina  2010-02-08 350 1.413 2014-12-15   

29 Witoogeend - Aythya nyroca  2011-02-07 3 4 2014-04-30   

30 Kuifeend - Aythya fuligula  2010-01-07 539 3.059 2014-12-15   

31 Brilduiker - Bucephala clangula  2010-01-09 1 1 2010-01-09   

32 Nonnetje - Mergellus albellus  2011-02-07 3 3 2012-02-10   

33 Grote Zaagbek - Mergus merganser  2010-02-18 12 37 2014-02-19   

34 Rosse Stekelstaart - Oxyura jamaicensis * 2013-05-25 72 73 2014-05-22   

35 Witkopeend - Oxyura leucocephala  2012-05-01 87 87 2012-06-27   

36 Wilde Eend - Anas platyrhynchos * 2010-01-07 753 56.581 2014-12-28   

37 Grauwe Gans - Anser anser * 2010-08-30 218 1.466 2014-12-15   

38 Dodaars - Tachybaptus ruficollis  2010-01-09 166 261 2014-12-16   

39 Fuut - Podiceps cristatus  2010-02-24 351 822 2014-12-15   

40 Geoorde Fuut - Podiceps nigricollis 2010-03-07 563 2.518 2014-09-03   

http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2011-11-05&to=2015-01-11&sp=16&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2014-06-07&to=2015-01-11&sp=287&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-03-03&to=2015-01-11&sp=88&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2012-05-20&to=2015-01-11&sp=1393&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2011-01-04&to=2015-01-11&sp=341&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-02-07&to=2015-01-11&sp=139&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-11-20&to=2015-01-11&sp=124&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2011-10-10&to=2015-01-11&sp=1408&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-01-17&to=2015-01-11&sp=110&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-09-09&to=2015-01-11&sp=758&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-04-19&to=2015-01-11&sp=79&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-01-19&to=2015-01-11&sp=136&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2011-01-12&to=2015-01-11&sp=351&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-03-05&to=2015-01-11&sp=152&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-01-03&to=2015-01-11&sp=61&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-09-27&to=2015-01-11&sp=236&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2012-09-08&to=2015-01-11&sp=17237&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2012-04-01&to=2015-01-11&sp=797&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2011-11-15&to=2015-01-11&sp=147&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-01-13&to=2015-01-11&sp=142&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-01-12&to=2015-01-11&sp=176&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-01-02&to=2015-01-11&sp=175&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2013-04-22&to=2015-01-11&sp=1676&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-02-19&to=2015-01-11&sp=160&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-03-13&to=2015-01-11&sp=355&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-01-02&to=2015-01-11&sp=200&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-06-29&to=2015-01-11&sp=10&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-02-08&to=2015-01-11&sp=184&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2011-02-07&to=2015-01-11&sp=772&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-01-07&to=2015-01-11&sp=144&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-01-09&to=2015-01-11&sp=80&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2011-02-07&to=2015-01-11&sp=153&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-02-18&to=2015-01-11&sp=114&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2013-05-25&to=2015-01-11&sp=171&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2012-05-01&to=2015-01-11&sp=768&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-01-07&to=2015-01-11&sp=198&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-08-30&to=2015-01-11&sp=104&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-01-09&to=2015-01-11&sp=2&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-02-24&to=2015-01-11&sp=91&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-03-07&to=2015-01-11&sp=3&g=


41 Zwarte Ooievaar - Ciconia nigra  2011-08-15 2 2 2011-08-15   

42 Ooievaar - Ciconia ciconia  2010-01-08 177 370 2014-08-24   

43 Heilige Ibis - Threskiornis aethiopicus * 2010-08-19 121 121 2014-09-03   

44 Lepelaar - Platalea leucorodia  2011-06-07 60 76 2014-10-19   

45 Roerdomp - Botaurus stellaris 2010-01-09 54 59 2014-12-06   

46 Woudaap - Ixobrychus minutus  2011-05-19 58 72 2014-08-12   

47 Kwak - Nycticorax nycticorax  2010-05-23 14 14 2014-09-10   

48 Koereiger - Bubulcus ibis  2014-05-31 2 2 2014-05-31   

49 Blauwe Reiger - Ardea cinerea  2010-02-03 504 1.621 2014-12-28   

50 Purperreiger - Ardea purpurea  2010-07-20 4 4 2014-08-31   

51 Grote Zilverreiger - Ardea alba  2010-02-23 239 337 2014-11-13   

52 Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta  2011-08-25 10 10 2014-07-31   

53 Roze Pelikaan - Pelecanus onocrotalus * 2014-04-27 12 12 2014-04-30   

54 Aalscholver - Phalacrocorax carbo 2010-01-08 502 2.800 2014-12-26   

55 Visarend - Pandion haliaetus  2010-05-19 31 32 2012-09-27   

56 Wespendief - Pernis apivorus  2010-05-20 20 20 2014-09-11   

57 Rode Wouw - Milvus milvus  2010-10-16 4 4 2013-02-18   

58 Zwarte Wouw - Milvus migrans  2011-05-02 5 5 2014-05-06   

59 Slangenarend - Circaetus gallicus  2011-05-11 3 3 2012-08-14   

60 Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus  2010-04-08 129 139 2014-12-16   

61 Blauwe Kiekendief - Circus cyaneus  2010-02-07 15 15 2013-11-24   

62 Grauwe Kiekendief - Circus pygargus  2010-05-18 1 1 2010-05-18   

63 Sperwer - Accipiter nisus  2010-08-20 109 118 2014-12-12   

64 Havik - Accipiter gentilis 2011-03-25 4 4 2013-04-07   

65 Buizerd - Buteo buteo  2010-02-03 168 305 2014-12-08   

66 Torenvalk - Falco tinnunculus  2010-04-16 28 28 2014-09-27   

67 Smelleken - Falco columbarius  2010-09-04 7 7 2014-08-16   

68 Boomvalk - Falco subbuteo  2010-04-25 67 72 2014-10-03   

69 Slechtvalk - Falco peregrinus  2011-03-25 37 40 2014-11-22   

70 Waterral - Rallus aquaticus  2010-02-12 287 406 2014-12-29   

71 Porseleinhoen - Porzana porzana  2010-08-05 74 87 2014-09-12   

72 Waterhoen - Gallinula chloropus  2010-01-12 401 1.336 2014-12-08   

73 Meerkoet - Fulica atra 2010-01-13 525 4.193 2014-12-08   

74 Kraanvogel - Grus grus  2011-03-28 3 31 2014-02-24   

75 Scholekster - Haematopus ostralegus  2010-03-07 124 1.194 2014-07-16   

76 Steltkluut - Himantopus himantopus  2011-04-20 6 12 2011-04-20   

77 Kluut - Recurvirostra avosetta  2010-03-23 8 49 2013-03-10   

78 Kievit - Vanellus vanellus  2010-01-07 380 109.965 2014-10-27   

79 Goudplevier - Pluvialis apricaria  2011-11-05 1 35 2011-11-05   

80 Bontbekplevier - Charadrius hiaticula 2010-08-05 50 64 2013-09-10   

81 Kleine Plevier - Charadrius dubius 2010-07-28 22 32 2014-09-02   

82 Houtsnip - Scolopax rusticola  2010-01-03 26 32 2014-03-06   

83 Bokje - Lymnocryptes minimus  2012-03-07 1 1 2012-03-07   

84 Watersnip - Gallinago gallinago  2010-03-09 397 9.816 2014-12-15   

85 Grutto - Limosa limosa  2010-03-02 270 2.187 2014-03-15   

85b IJslandse Grutto - Limosa limosa islandica 2010-03-07 36 118 2013-03-29   

http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2011-08-15&to=2015-01-11&sp=362&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-01-08&to=2015-01-11&sp=7&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-08-19&to=2015-01-11&sp=260&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2011-06-07&to=2015-01-11&sp=8&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-01-09&to=2015-01-11&sp=1&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2011-05-19&to=2015-01-11&sp=4&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-05-23&to=2015-01-11&sp=5&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2014-05-31&to=2015-01-11&sp=360&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-02-03&to=2015-01-11&sp=64&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-07-20&to=2015-01-11&sp=6&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-02-23&to=2015-01-11&sp=115&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2011-08-25&to=2015-01-11&sp=132&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2014-04-27&to=2015-01-11&sp=841&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-01-08&to=2015-01-11&sp=58&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-05-19&to=2015-01-11&sp=346&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-05-20&to=2015-01-11&sp=349&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-10-16&to=2015-01-11&sp=12&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2011-05-02&to=2015-01-11&sp=364&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2011-05-11&to=2015-01-11&sp=324&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-04-08&to=2015-01-11&sp=81&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-02-07&to=2015-01-11&sp=13&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-05-18&to=2015-01-11&sp=14&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-08-20&to=2015-01-11&sp=178&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2011-03-25&to=2015-01-11&sp=117&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-02-03&to=2015-01-11&sp=82&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-04-16&to=2015-01-11&sp=188&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-09-04&to=2015-01-11&sp=326&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-04-25&to=2015-01-11&sp=74&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2011-03-25&to=2015-01-11&sp=325&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-02-12&to=2015-01-11&sp=348&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-08-05&to=2015-01-11&sp=17&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-01-12&to=2015-01-11&sp=195&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-01-13&to=2015-01-11&sp=149&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2011-03-28&to=2015-01-11&sp=19&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-03-07&to=2015-01-11&sp=173&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2011-04-20&to=2015-01-11&sp=332&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-03-23&to=2015-01-11&sp=20&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-01-07&to=2015-01-11&sp=129&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2011-11-05&to=2015-01-11&sp=100&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-08-05&to=2015-01-11&sp=22&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-07-28&to=2015-01-11&sp=761&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-01-03&to=2015-01-11&sp=121&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2012-03-07&to=2015-01-11&sp=231&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-03-09&to=2015-01-11&sp=25&g=
http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30816?from=2010-03-02&to=2015-01-11&sp=26&g=


86 Rosse Grutto - Limosa lapponica  2012-09-02 30 30 2012-09-16   

87 Regenwulp - Numenius phaeopus  2010-04-17 21 91 2014-08-14   

88 Wulp - Numenius arquata  2010-07-11 294 8.600 2014-12-28   

89 Zwarte Ruiter - Tringa erythropus 2010-04-25 53 75 2014-09-06   

90 Tureluur - Tringa totanus  2010-03-21 34 51 2014-09-03   

91 Poelruiter - Tringa stagnatilis 2011-07-27 2 2 2011-07-27   

92 Groenpootruiter - Tringa nebularia  2010-04-24 76 122 2014-05-06   

93 Witgat - Tringa ochropus  2010-04-03 188 410 2014-10-11   

94 Bosruiter - Tringa glareola  2010-04-25 57 138 2014-07-11   

95 Oeverloper - Actitis hypoleucos  2010-05-08 144 278 2014-10-14   

96 Steenloper - Arenaria interpres  2012-09-02 3 3 2012-09-02   

97 Kanoet - Calidris canutus  2013-09-01 13 13 2013-09-03   

98 Kleine Strandloper - Calidris minuta 2011-08-07 6 10 2013-05-10   

99 Bonte Strandloper - Calidris alpina  2011-07-15 72 123 2014-10-12   

100 Kemphaan - Philomachus pugnax  2010-07-24 65 127 2014-09-03   

101 Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus 2010-01-02 390 170.817 2014-12-28   

102 Zwartkopmeeuw - Ichthyaetus melanocephalus  2010-02-26 313 5.241 2014-12-08   

103 Dwergmeeuw - Hydrocoloeus minutus  2010-04-25 40 98 2014-05-05   

104 Stormmeeuw - Larus canus  2010-12-29 26 61 2014-09-07   

105 Grote Mantelmeeuw - Larus marinus  2011-07-11 7 36 2014-08-24   

106 Zilvermeeuw - Larus argentatus  2010-01-02 144 2.404 2014-12-28   

107 Geelpootmeeuw - Larus michahellis 2011-03-17 3 3 2014-04-10   

108 Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus  2010-01-08 255 1.818 2014-12-03   

109 Visdief - Sterna hirundo  2010-05-08 106 157 2014-08-24   

110 Witwangstern - Chlidonias hybrida  2011-04-24 6 8 2012-05-20   

111 Witvleugelstern - Chlidonias leucopterus  2011-04-30 7 18 2011-04-30   

112 Zwarte Stern - Chlidonias niger  2010-04-20 62 300 2014-05-19   

113 Holenduif - Columba oenas  2010-05-29 47 67 2014-09-03   

114 Houtduif - Columba palumbus  2010-01-19 370 10.113 2014-12-08   

115 Zomertortel - Streptopelia turtur  2011-05-02 4 4 2012-05-13   

116 Turkse Tortel - Streptopelia decaocto  2010-02-03 33 49 2014-10-27   

117 Rotsduif - Columba livia * 2010-05-22 4 17 2012-09-14   

118 Valkparkiet - Nymphicus hollandicus ** 2011-02-13 2 2 2012-07-29   

119 Prachtrosella - Platycercus eximius ** 2012-06-07 1 1 2012-06-07   

120 Halsbandparkiet - Psittacula krameri  2012-10-14 1 1 2012-10-14   

121 Koekoek - Cuculus canorus  2010-04-25 96 102 2014-06-24   

122 Bosuil - Strix aluco  2012-09-04 17 26 2014-12-19   

123 Steenuil - Athene noctua  2010-08-29 2 2 2014-11-28   

124 Ransuil - Asio otus  2010-01-18 22 23 2014-09-20   

125 Velduil - Asio flammeus  2010-10-17 1 1 2010-10-17   

126 Gierzwaluw - Apus apus  2010-05-29 62 1.089 2014-07-25   

127 IJsvogel - Alcedo atthis  2010-04-28 231 253 2014-11-24   

128 Draaihals - Jynx torquilla  2010-09-01 1 1 2010-09-01   

129 Kleine Bonte Specht - Dendrocopos minor  2011-02-20 23 23 2014-10-26   

130 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major  2010-02-03 129 149 2014-12-28   

131 Zwarte Specht - Dryocopus martius  2010-08-22 10 10 2014-09-28   
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132 Groene Specht - Picus viridis  2010-01-03 184 195 2014-11-24   

133 Gaai - Garrulus glandarius  2010-01-07 178 228 2014-12-31   

134 Ekster - Pica pica 2010-01-02 295 806 2014-12-26   

135 Roek - Corvus frugilegus  2010-10-06 3 5 2012-03-21   

136 Zwarte Kraai - Corvus corone  2010-01-19 125 307 2014-12-26   

137 Kauw - Coloeus monedula 2010-01-02 148 11.441 2014-12-19   

138 Matkop - Poecile montanus  2010-01-02 112 133 2014-12-31   

139 Zwarte Mees - Periparus ater  2010-04-24 7 9 2014-12-26   

140 Kuifmees - Lophophanes cristatus  2010-06-23 6 10 2014-05-18   

141 Koolmees - Parus major  2010-01-02 391 946 2014-12-31   

142 Pimpelmees - Cyanistes caeruleus  2010-01-02 313 780 2014-12-31   

143 Buidelmees - Remiz pendulinus  2011-06-19 18 46 2013-11-11   

144 Baardman - Panurus biarmicus  2011-10-14 15 29 2013-11-15   

145 Boomleeuwerik - Lullula arborea  2011-10-21 6 82 2014-10-26   

146 Veldleeuwerik - Alauda arvensis  2012-10-19 15 260 2014-11-20   

147 Oeverzwaluw - Riparia riparia  2010-03-19 51 532 2014-07-25   

148 Boerenzwaluw - Hirundo rustica  2010-03-20 33 144 2014-07-15   

149 Huiszwaluw - Delichon urbicum  2010-08-03 17 378 2014-07-05   

150 Cetti's Zanger - Cettia cetti  2010-10-24 49 52 2014-12-25   

151 Staartmees - Aegithalos caudatus  2010-01-07 162 817 2014-12-08   

152 Tjiftjaf - Phylloscopus collybita  2010-03-14 334 417 2014-09-17   

153 Fitis - Phylloscopus trochilus  2010-04-25 50 58 2014-10-27   

154 Grote Karekiet - Acrocephalus arundinaceus  2012-06-10 34 34 2012-07-08   

155 Rietzanger - Acrocephalus schoenobaenus  2010-03-27 113 135 2014-07-04   

156 Kleine Karekiet - Acrocephalus scirpaceus  2010-04-23 330 434 2014-08-20   

157 Bosrietzanger - Acrocephalus palustris  2010-05-14 90 106 2014-07-04   

158 Spotvogel - Hippolais icterina  2010-05-30 1 1 2010-05-30   

159 Sprinkhaanzanger - Locustella naevia  2010-05-08 99 100 2014-07-18   

160 Snor - Locustella luscinioides  2010-04-18 1 1 2010-04-18   

161 Zwartkop - Sylvia atricapilla  2010-02-03 199 233 2014-09-30   

162 Tuinfluiter - Sylvia borin  2010-05-29 53 55 2014-07-04   

163 Braamsluiper - Sylvia curruca  2012-06-25 2 2 2014-05-01   

164 Grasmus - Sylvia communis  2010-04-18 92 111 2014-07-05   

165 Vuurgoudhaan - Regulus ignicapilla 2012-09-14 24 48 2014-12-07   

166 Goudhaan - Regulus regulus  2010-09-12 31 47 2014-12-31   

167 Winterkoning - Troglodytes troglodytes  2010-01-02 651 705 2014-12-08   

168 Boomklever - Sitta europaea  2010-09-30 62 67 2014-09-20   

169 Boomkruiper - Certhia brachydactyla  2010-01-03 151 177 2014-12-03   

170 Spreeuw - Sturnus vulgaris  2010-05-29 65 101.208 2014-11-02   

171 Merel - Turdus merula  2010-01-02 294 434 2014-12-31   

172 Kramsvogel - Turdus pilaris 2010-01-17 18 446 2013-11-11   

173 Koperwiek - Turdus iliacus  2011-01-18 26 218 2014-12-14   

174 Zanglijster - Turdus philomelos  2010-05-29 43 44 2014-07-04   

175 Grote Lijster - Turdus viscivorus  2012-02-25 5 7 2014-10-26   

176 Roodborst - Erithacus rubecula  2010-01-08 324 377 2014-12-31   

177 Blauwborst - Luscinia svecica  2010-03-20 212 293 2014-08-19   
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178 Nachtegaal - Luscinia megarhynchos  2010-05-20 2 2 2010-05-26   

179 Zwarte Roodstaart - Phoenicurus ochruros  2013-10-25 1 1 2013-10-25   

180 

Gekraagde Roodstaart - Phoenicurus 

phoenicurus  2014-04-21 1 1 2014-04-21   

181 Paapje - Saxicola rubetra  2010-04-25 3 3 2010-04-25   

182 Roodborsttapuit - Saxicola rubicola  2012-03-06 7 8 2014-03-10   

183 Grauwe Vliegenvanger - Muscicapa striata  2012-05-20 2 2 2013-07-17   

184 Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca  2013-04-15 1 1 2013-04-15   

185 Huismus - Passer domesticus  2011-04-16 2 5 2013-05-19   

186 Ringmus - Passer montanus  2014-12-26 1 1 2014-12-26   

187 Heggenmus - Prunella modularis  2010-01-13 86 93 2014-07-04   

188 Gele Kwikstaart - Motacilla flava 2010-08-22 11 14 2013-09-07   

189 Grote Gele Kwikstaart - Motacilla cinerea 2010-03-21 39 50 2014-12-11   

190 Witte Kwikstaart - Motacilla alba 2010-06-29 7 11 2014-10-03   

191 Graspieper - Anthus pratensis  2012-10-19 6 24 2014-10-03   

192 Boompieper - Anthus trivialis  2010-09-27 3 4 2013-10-16   

193 Waterpieper - Anthus spinoletta  2010-01-17 30 474 2014-11-08   

194 Vink - Fringilla coelebs  2010-01-02 274 1.146 2014-12-31   

195 Keep - Fringilla montifringilla  2010-10-08 32 90 2014-03-30   

196 Groenling - Chloris chloris  2010-01-02 16 23 2014-11-23   

197 Sijs - Spinus spinus  2010-01-02 142 4.468 2014-12-31   

198 Putter - Carduelis carduelis  2010-01-02 134 911 2014-12-28   

199 Kleine Barmsijs - Acanthis cabaret  2010-02-24 2 2 2014-11-01   

200 Frater - Linaria flavirostris  2013-02-21 1 2 2013-02-21   

201 Kneu - Linaria cannabina 2010-09-18 5 20 2014-10-26   

202 Kruisbek - Loxia curvirostra  2010-07-21 6 10 2013-08-18   

203 Appelvink - Coccothraustes coccothraustes  2010-10-15 6 8 2012-10-15   

204 Rietgors - Emberiza schoeniclus  2010-03-20 149 206 2014-11-01   
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Bijlage 7d: checklist vogelsoorten Molsbroek (t.e.m. dec 2014)  
excl. niet-wilde (uit collecties ontsnapte) soorten. 

Joris Everaert 

 

Aantal soorten vastgesteld = 244 

Aantal soorten zeker broedend vastgesteld = 98 (+1 waarschijnlijk) 

Aantal Bijlage-I Vogelrichtlijn soorten vastgesteld = 56 

Aantal Vlaamse Rode-Lijst-soorten als broedvogel vastgesteld = 19 
 

J= Jaarvogel. Z= Zomervogel. W= Wintervogel. D= Doortrekker. TG= Toevallige gast.   
* = De soort werd vastgesteld na 1963 als (waarschijnlijke) broedvogel. 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse 

naam 

Status 

 

Zekere 

broedvogel 

Waarschijnlijke 

broedvogel 

Bijlage I 

Vogelrichtlijn 

Rode 

Lijst 

Gavia stellata Roodkeelduiker TG     *   

Tachybaptus ruficollis Dodaars J *       

Podiceps cristatus Fuut J *       

Podiceps griseigena Roodhalsfuut TG         

Podiceps nigricollis Geoorde Fuut Z *       

Phalacrocorax carbo Aalscholver J         

Botaurus stellaris Roerdomp W     *   

Ixobrychus minutus Woudaap TG *   * * 

Nycticorax nycticorax Kwak Z *  *   

Ardeola ralloides Ralreiger TG     *   

Bubulcus ibis Koereiger TG         

Egretta garzetta Kleine Zilverreiger D     *   

Egretta alba Grote Zilverreiger D     *   

Ardea cinerea Blauwe Reiger J *       

Ardea purpurea Purperreiger D     *   

Ciconia nigra Zwarte Ooievaar TG     *   

Ciconia ciconia Ooievaar D     *   

Platalea leucorodia Lepelaar D     *   

Cygnus olor Knobbelzwaan J *       

Cygnus columbianus Kleine Zwaan TG     *   

Cygnus cygnus Wilde Zwaan TG     *   

Anser fabalis rossicus Toendrarietgans D         

Anser albifrons Kolgans D         

Anser erythropus Dwerggans TG     *   

Anser anser Grauwe Gans D         

Branta canadensis Grote Canadese Gans J *       

Branta leucopsis Brandgans D     *   

Branta bernicla Rotgans TG         

Alopochen aegyptiacus Nijlgans J *       

Tadorna tadorna Bergeend J *       

Anas penelope Smient W         

Anas strepera Krakeend J *       

Anas crecca Wintertaling J *       

Anas platyrhynchos Wilde Eend J *       

Anas acuta Pijlstaart W         

Anas querquedula Zomertaling Z *     * 

Anas discors Blauwvleugeltaling TG         

Anas clypeata Slobeend J *       

Netta rufina Krooneend TG         

Aythya ferina Tafeleend J *       



Aythya nyroca Witoogeend TG     *   

Aythya fuligula Kuifeend J *       

Aythya marila Topper TG         

Melanitta nigra Zwarte Zee-eend TG         

Bucephala clangula Brilduiker W         

Mergus albellus Nonnetje W     *   

Mergus serrator Middelste Zaagbek D         

Mergus merganser Grote Zaagbek W         

Oxyura leucocephala Witkopeend TG     *   

Pernis apivorus Wespendief D     *   

Milvus migrans Zwarte Wouw TG     *   

Milvus milvus Rode Wouw TG     *   

Haliaeetus albicilla Zeearend TG     *   

Circaetus gallicus Slangenarend D     *   

Circus aeruginosus Bruine Kiekendief D     *   

Circus cyaneus Blauwe Kiekendief D     *   

Circus pygargus Grauwe Kiekendief TG     *   

Accipiter gentilis Havik D         

Accipiter nisus Sperwer J *       

Buteo buteo Buizerd J *       

Buteo lagopus Ruigpootbuizerd TG         

Pandion haliaetus Visarend D     *   

Falco tinnunculus Torenvalk J *       

Falco vespertinus Roodpootvalk TG         

Falco columbarius Smelleken D     *   

Falco subbuteo Boomvalk Z *       

Falco peregrinus Slechtvalk J     *   

Perdix perdix Patrijs J         

Coturnix coturnix Kwartel TG         

Phasianus colchicus Fazant J *       

Rallus aquaticus Waterral J *       

Porzana porzana Porseleinhoen Z *   * * 

Crex crex Kwartelkoning TG     *   

Gallinula chloropus Waterhoen J *       

Fulica atra Meerkoet J *       

Grus grus Kraanvogel D     *   

Haematopus ostralegus Scholekster J         

Himantopus himantopus Steltkluut TG     *   

Recurvirostra avosetta Kluut D     *   

Charadrius dubius Kleine Plevier Z         

Charadrius hiaticula Bontbekplevier D         

Pluvialis apricaria Goudplevier TG     *   

Pluvialis squatarola Zilverplevier TG         

Vanellus vanellus Kievit J *       

Calidris canutus Kanoet TG         

Calidris minuta Kleine Strandloper TG         

Calidris temminckii Temmincks Strandloper TG         

Calidris ferruginea Krombekstrandloper TG         

Calidris alpina Bonte Strandloper D         

Philomachus pugnax Kemphaan D     *   

Lymnocryptes minimus Bokje D         

Gallinago gallinago Watersnip D *     * 



Scolopax rusticola Houtsnip D         

Limosa limosa Grutto D         

Limosa limosa islandica IJslandse Grutto D         

Limosa lapponica Rosse Grutto TG     *   

Numenius phaeopus Regenwulp D         

Numenius arquata Wulp D         

Tringa erythropus Zwarte Ruiter D         

Tringa totanus Tureluur D         

Tringa stagnatilis Poelruiter TG         

Tringa nebularia Groenpootruiter D         

Tringa ochropus Witgatje D         

Tringa glareola Bosruiter D     *   

Actitis hypoleucos Oeverloper D         

Arenaria interpres Steenloper TG         

Stercorarius longicaudus Kleinste Jager TG         

Larus melanocephalus Zwartkopmeeuw Z *   *   

Larus minutus Dwergmeeuw D     *   

Larus ridibundus Kokmeeuw J *       

Larus canus Stormmeeuw D         

Larus fuscus Kleine Mantelmeeuw D         

Larus argentatus Zilvermeeuw D         

Larus michahellis Geelpootmeeuw TG         

Larus marinus Grote Mantelmeeuw D         

Thalasseus sandvicensis Grote Stern TG     *   

Sterna hirundo Visdief Z     *   

Sterna paradisaea Noordse Stern TG     *   

Sterna albifrons Dwergstern TG     *   

Chlidonias hybridus Witwangstern TG     *   

Chlidonias niger Zwarte Stern D     *   

Chlidonias leucopterus Witvleugelstern TG         

Columba oenas Holenduif J *       

Columba palumbus Houtduif J *       

Streptopelia decaocto Turkse Tortel J *       

Streptopelia turtur Zomertortel Z *     * 

Cuculus canorus Koekoek Z *       

Tyto alba Kerkuil J         

Strix aluco Bosuil J  *        

Athene noctua Steenuil J *       

Asio otus Ransuil J *       

Asio flammeus Velduil TG     *   

Apus apus Gierzwaluw Z         

Apus melba Alpengierzwaluw TG         

Alcedo atthis IJsvogel J *   *   

Merops apiaster Bijeneter TG         

Upupa epops Hop TG         

Jynx torquilla Draaihals TG   *   * 

Picus viridis Groene Specht J *       

Dryocopus martius Zwarte Specht TG     *   

Picoides major Grote Bonte Specht J *       

Picoides minor Kleine Bonte Specht J *       

Calandrella brachydactyla Kortteenleeuwerik TG     *   

Galerida cristata Kuifleeuwerik TG         



Lullula arborea Boomleeuwerik D     *   

Alauda arvensis Veldleeuwerik D *     * 

Riparia riparia Oeverzwaluw Z *       

Hirundo rustica Boerenzwaluw Z         

Delichon urbica Huiszwaluw Z         

Anthus richardi Grote Pieper TG         

Anthus campestris Duinpieper TG     *   

Anthus trivialis Boompieper D *     * 

Anthus pratensis Graspieper J *     * 

Anthus cervinus Roodkeelpieper TG         

Anthus spinoletta spinoletta Waterpieper W         

Anthus petrosus Oeverpieper TG         

Motacilla flava Gele Kwikstaart Z *       

Motacilla flava flavissima Engelse Gele Kwikstaart TG         

Motacilla flava thunbergi Noordse Gele Kwikstaart TG         

Motacilla cinerea Grote Gele Kwikstaart J         

Motacilla alba alba Witte Kwikstaart J *       

Motacilla alba yarrellii Rouwkwikstaart TG         

Troglodytes troglodytes Winterkoning J *       

Prunella modularis Heggenmus J *       

Erithacus rubecula Roodborst J *       

Luscinia megarhynchos Nachtegaal Z *     * 

Luscinia svecica Blauwborst Z *   *   

Phoenicurus ochruros Zwarte Roodstaart Z *       

Phoenicurus phoenicurus Gekraagde Roodstaart Z         

Saxicola rubetra Paapje D         

Saxicola torquata Roodborsttapuit D *       

Oenanthe oenanthe Tapuit D         

Oenanthe o. leucorhoa Groenlandse Tapuit TG         

Turdus torquatus Beflijster D         

Turdus merula Merel J *       

Turdus pilaris Kramsvogel D         

Turdus philomelos Zanglijster J *       

Turdus iliacus Koperwiek D         

Turdus viscivorus Grote Lijster J *       

Cettia cetti Cetti's Zanger TG *       

Locustella naevia Sprinkhaanzanger Z *       

Locustella luscinioides Snor TG *     * 

Acrocephalus paludicola Waterrietzanger TG     *   

Acrocephalus schoenobaenus Rietzanger Z *     * 

Acrocephalus palustris Bosrietzanger Z *       

Acrocephalus scirpaceus Kleine Karekiet Z *       

Acrocephalus arundinaceus Grote Karekiet TG *     * 

Hippolais icterina Spotvogel Z *       

Sylvia curruca Braamsluiper Z *       

Sylvia communis Grasmus Z *       

Sylvia borin Tuinfluiter Z *       

Sylvia atricapilla Zwartkop Z *       

Phylloscopus inornatus Bladkoning TG         

Phylloscopus sibilatrix Fluiter TG         

Phylloscopus collybita Tjiftjaf Z *       

Phylloscopus trochilus Fitis Z *       



Regulus regulus Goudhaan J *       

Regulus ignicapillus Vuurgoudhaan D         

Muscicapa striata Grauwe Vliegenvanger Z *       

Ficedula hypoleuca Bonte Vliegenvanger D         

Panurus biarmicus Baardmannetje D         

Aegithalos caudatus Staartmees J *       

Parus montanus Matkop J *     * 

Parus cristatus Kuifmees J         

Parus ater Zwarte Mees D *       

Parus caeruleus Pimpelmees J *       

Parus major Koolmees J *       

Sitta europaea Boomklever J  *        

Certhia brachydactyla Boomkruiper J *       

Remiz pendulinus Buidelmees TG *       

Oriolus oriolus Wielewaal Z *     * 

Lanius collurio Grauwe Klauwier TG *   * * 

Lanius excubitor Klapekster TG *     * 

Garrulus glandarius Gaai J *       

Pica pica Ekster J *       

Nucifraga caryocatactes Notekraker TG         

Corvus monedula Kauw J *       

Corvus frugilegus Roek D         

Corvus corone corone Zwarte Kraai J *       

Corvus corone cornix Bonte Kraai TG         

Corvus corax Raaf TG         

Sturnus vulgaris Spreeuw J *       

Passer domesticus Huismus J *       

Passer montanus Ringmus J *       

Fringilla coelebs Vink J *       

Fringilla montifringilla Keep W         

Serinus serinus Europese Kanarie D         

Carduelis chloris Groenling J *       

Carduelis carduelis Putter J *       

Carduelis spinus Sijs W         

Carduelis cannabina Kneu J *       

Carduelis flavirostris Frater TG         

Carduelis flammea flammea Grote Barmsijs D         

Carduelis flammea cabaret Kleine Barmsijs D         

Loxia curvirostra Kruisbek D         

Pyrrhula pyrrhula Goudvink TG         

Coccothraustes coccothraustes Appelvink TG         

Calcarius lapponicus IJsgors TG         

Plectrophenax nivalis Sneeuwgors TG         

Emberiza citrinella Geelgors J *     * 

Emberiza hortulana Ortolaan TG     *   

Emberiza pusilla Dwerggors TG         

Emberiza schoeniclus Rietgors J *     * 

Miliaria calandra Grauwe Gors TG         

 



Bijlage 7e: overzicht watervogeltellingen - wintermaxima Molsbroek 

Meest voorkomende wintergasten 2009-2010 tot 2013-2014 (excl. exoten) 

Joris Everaert 

Soortnaam 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

Dodaars 2 4 6 4 6 

Fuut 8 10 6 7 8 

Roerdomp 2 1 1 3 1 

Grote Zilverreiger 1 1 1 2 1 

Wilde Zwaan   1       

Bergeend 4 9 14 4 12 

Smient 49 80 76 120 112 

Krakeend 42 72 54 44 48 

Wintertaling 52 60 115 260 110 

Wilde Eend 1885 2270 2140 1925 1470 

Pijlstaart 9 3 16 5 7 

Slobeend 102 181 136 165 110 

Tafeleend 2 35 16 16 8 

Kuifeend 9 36 12 16 36 

 



Bijlage 8: monitoring dagvlinders voor Molsbroek en Hagemeersen 

Jurgen Couckuyt 

Inleiding: 

Het Molsbroek vormt samen met de ‘Hagemeersen’ een prachtig gebied en is zeer waardevol i.f.v bepaalde 

dagvlindersoorten. Het aanbod van zeer gevarieerde verschillen in biotopen, zorgt er voor dat niet 

minder dan 24 soorten (zie bijlage) werden waargenomen tijdens deze periode (2010-2014). Niettemin de 

grootte is het toch een zeer ontoegankelijk gebied vanwege haar waterrijk karakter en de weinige 

toegangen tot de kern van het gebied. De meeste waarnemingen worden dan ook op de wandeldijk 

gemaakt. Er zijn slechts een paar zones die begaanbaar zijn om meer gedetailleerd onderzoek te doen. 

Met name de deelzones ‘Palingsberg’ en het ‘Kleinschalig meersenlandschap’ kunnen beter onderzocht 

worden vanwege hun tijdelijk droger karakter. De ‘Palingsberg’ is een restant van de rivierduinen en het 

‘Kleinschalig meersenlandschap’ kent zowel een begrazings- als maaibeheer. Een groot nadeel voor de 

soorten die zich ophouden in de hooi- en graslanden, is het feit dat het Molsbroek als opvangzone 

fungeert bij overstromingen van de Durme. Dit is enkele jaren geleden nog gebeurd (november 2010) en 

bij het langdurig onder water staan van deze graslanden, zijn de overwinterende rupsen en poppen er aan 

voor de moeite. Herkolonisatie dient het volgende seizoen dan opnieuw te gebeuren vanuit aanpalende 

gebieden, wat geen evidentie vanwege het ontbreken van corridors die naburige gebieden zou kunnen 

verbinden met het Molsbroek. Er zijn dus ook soorten die totaal ontbreken voor deze zones ondanks dat 

deze toch in de buurt een populatie hebben. Een slecht onderzocht gebied zijn de ‘Hagemeersen’ die 

ondanks het vochtige karakter (dras/plas situaties) bloemrijke elementen hebben. De gegevens komt uit 

de database van waarnemingen.be waar de waarnemers hun gegevens hebben op ingevoerd. 

1. Boszone 

Het gedeelte bos bestaat vooral uit natte bossen met vooral zwarte els. Het zijn typische vloedbossen die 

zo goed als ontoegankelijk zijn. Deze bosgordel scheidt het Molsbroek in 2 delen, zuid en noord. In deze 

bossen spelen licht en schaduw een belangrijke rol voor de aanwezigheid van het bont zandoogje 

(Pararge aegeria). Deze dagvlinder komt dan ook algemeen voor in dit biotoop. Door het vochtig karakter 

van dit systeem zou dit ook een zeer goed biotoop kunnen zijn voor bv de kleine ijsvogelvlinder (Limenitis 

camilla). Op voorwaarde dat de waardplant kamperfoelie dan aanwezig zou zijn. Kamperfoelie werd enkel 

zeer schaars (1 fors exemplaar) aangetroffen in het nabijgelegen ANB reservaat Molsbergen. Een typische 

bossoort die het de laatste jaren weer beter doet, is de citroenvlinder (Gonepterix rhamni) die doorheen 

de open structuren van drogere bossen zich een weg baant op zoek naar een partner. 

            

Fig. 1: links het bont zandoogje (Pararge aegeria) die algemeen voorkomt in het reservaat. Rechts: een mannetje 

citroenvlinder (Gonepterix rhamni) die zich voorbereidt om te overnachten in een struik. Door zijn schutkleur gaat de 

dagvlinder volledig op in zijn omgeving. Het is net een blaadje van de struik.  



2. Moeraszone 

Deze zone is niet echt geschikt voor dagvlinders behalve het feit dat ze in perioden veel nectar leveren 

voor de dan rondvliegende exemplaren. Vooral tijdens de bloei van grote kattenstaart is deze plant een 

grote nectarbron voor talloze insecten. Deze plant dient ook als waardplant van het boomblauwtje 

(Celastrina argiolus) waar zij haar eitjes op aflegt. Dit kan verklaren waarom deze soort vooral op de dijken 

wordt waargenomen rondom het Molsbroek. Een meer voor de hand liggende waardplant zoals spork 

komt minder voor in dit gebied.  

 

Fig. 2: waarnemingen van het boomblauwtje (Celastrina argiolus) dat zeer waarschijnlijk grote kattenstaart gebruikt als 

waardplant.  

           

Fig. 3: links het Molsbroek (moerasvlakte) tijdens de bloei van grote kattenstaart waarop de wijfjes van het boomblauwtje 

haar eitjes op aflegt (rechts). Op de bloemknop kan je het vers gelegde eitje zien zitten. 

3. Rietzone 

Grote rietzones spreken niet tot de verbeelding van dagvlinders en zijn dus geen zoekzones voor 

onderzoekers van dagvlinders. Het is vooral in het voorjaar dat men hier zonnende soorten kan 

aantreffen die in de buurt hebben overwinterd. De lichte achtergrond van partijen ingezakt riet vormen 

het ideale opwarmingsplekje voor o.a. kleine vos (Aglais urticae), dagpauwoog (Aglais io), gehakkelde 

aurelia (Polygonia c-album) en de laatste jaren ook al atalanta (Vanessa atalanta). Deze soorten kan men 

echter in alle biotooptypes waarnemen tijdens de meerdere generaties in het jaar. De waardplant grote 

brandnetel van deze soorten is massaal aanwezig. De soorten die het goed doen zijn vooral soorten die 

voordeel halen uit stikstofrijke milieus.  



4. Hooilanden, weilanden en natte ruigtes: 

De vochtige hooilanden worden één maal per jaar in de vroege zomer (juli) gemaaid met afvoer van 

maaisel. De 17 ha grote begrazingsblok wordt extensief begraasd door koeien. Het gefaseerd maaisysteem 

van natte ruigtes, ook moerasspirearuigtes genaamd, zorgt er voor dat sommige percelen niet jaarlijks 

gemaaid worden. Dit is noodzakelijk om insecten de kans te geven om als rups, pop of ei te overwinteren. 

De kensoort voor dit type biotopen is het oranjetipje (Anthocharis cardamines). Ondanks het moeilijk 

toegankelijk karakter van deze graslanden, is er in 2013 een intensief onderzoek gebeurd naar de 

aanwezigheid van deze soort. Vermits de mannetjes steeds op zoek gaan naar de wijfjes is het moeilijk om 

een beeld te schetsen vanwege het rondzwervende karakter. De mannetjes zijn dus vooral gezien op de 

wandeldijken tijdens het rondtrekken. De wijfjes die een veel meer verborgen bestaan kennen, worden 

dus veel minder gevonden. Deze oranje bolletjes werden allen afgezet op pinksterbloem dat goed 

vertegenwoordigd is in deze graslanden. Opvallend is dat al deze eitjes op planten werden afgezet die zich 

in de randen van de percelen bevonden. Slechts uitzonderlijk worden deze centraal in de percelen afgezet. 

Deze strategie wordt gebruikt omdat de verpopping van het oranjetipje in de randen gebeurt. 

 

Fig. 4: gevonden eitjes (oranje) tijdens het voorjaar van 2013 en rondtrekkende mannetjes (rood) van oranjetipje vanaf 

2010 tem 2014. Opvallend is dat bijna alle waarnemingen vanop de dijk zijn gebeurd. Dit wordt verklaard door de 

ontoegankelijkheid van het reservaat. Het valt op dat de eitjes gevonden zijn in de weilanden en niet in de hooilanden 

aangeduid op deze kaart. Het oranjetipje is dus eerder gebaat bij een extensieve begrazing van natte graslanden waar 

veel pinksterbloem in staat. Percelen die onder maaibeheer staan worden dus minder gesmaakt. De Hagemeersen zijn 

niet onderzocht. 

          

Fig. 5: het Oranjetipje (Anthocharis cardamines) op haar favoriete waardplant, de pinksterbloem. Rechts een afzonderlijk 

eitje afgezet op een steeltje van een bloemhoofd. Het zoeken naar de opvallende oranje eitjes is de beste manier om 

deze soort in kaart te brengen. 



Andere soorten die je kan tegenkomen in deze biotopen zijn: koninginnenpage (Papilio machaon). Deze 

soort kan je tijdens de zonnige perioden vooral aantreffen in de bloemrijke graslanden. Deze grote vlieger 

wordt niet veel gezien omdat deze graslanden enkel kunnen bekeken worden vanop de wandeldijk. De 

waarnemingen zijn dan bijna allen gezien aan het Bezoekercentrum Molsbroek van drinkende exemplaren 

op de aangeplante vlinderstruiken. Ook het bruin zandoogje (Maniola jurtina) is een typische grasland-

vlinder die je in dit biotoop kan verwachten. Weliswaar heeft deze soort toch eerder de voorkeur voor 

frisse graslanden i.p.v. natte hooilanden. De meeste exemplaren zijn gevonden langs de wandeldijk op 

akkerdistel. Dit is wederom te wijten aan de onbereikbaarheid van de graslanden. 

         

Fig. 6: van links naar rechts respectievelijk de koninginnenpage (Papilio machaon), een zeldzame verschijning in het 

Molsbroek. Alhoewel de bloemrijke natte graslanden een geschikt foerageergebied vormen, komt ook het bruin 

zandoogje (Maniola jurtina) maar marginaal voor in het reservaat. 

De soorten die marginaal voorkomen in dit type biotopen zijn vooral soorten van (drogere) bloemrijke 

graslanden zoals icarusblauwtje (Polyommatus icarus), bruin blauwtje (Aricia agestis), en kleine 

vuurvlinder (Lycaena phlaeas). Voor deze familie van de Blauwtjes is het gebied te vochtig en de enkele 

exemplaren die gezien worden, zijn dan meestal ook zwervers. Met name de kleine vuurvlinder is goed 

vertegenwoordigd in de enclave die momenteel nog in eigendom is van ANB en geen deel uitmaakt van dit 

dossier. De enclave is een totaal ander type biotoop dat niet voorkomt in het Molsbroek, nl. een 

heischraal zanderig grasland waar deze soort zich goed voelt. Het is een restant van de oude rivierduinen 

van de Durme. Soms komen ze tot op de wandeldijk om te drinken van de bloeiende braam.  

Opmerkelijk is het ontbreken van de soort zwartsprietdikkopje (Thymelicus lineola). Deze soort heeft het 

zeer moeilijk en gaat ieder jaar achteruit in Vlaanderen. Een soort die in venig bloemrijk schraal grasland 

voorkomt is o.a. het geelsprietdikkopje (Thymelicus sylvestris), maar ontbreekt totaal in de regio. Het 

hooibeestje (Coenonympha pamphilus) is de grote afwezige omdat deze zich ook thuis kan voelen in de 

natte hooilanden. De dichtstbijzijnde populatie bevindt zich op ongeveer 1900 m (populatie taluds E17 in 

Waasmunster). De dichtste zwervers werden waargenomen in de ‘vlinderberm Hamputten’ (een bloem-

rijk grasland dat specifiek voor typische graslandvlinders wordt beheerd). Het is dus niet onmogelijk dat 

deze soort hier al heeft rondgevlogen. Een groot nadeel van het Molsbroek is dat deze meermaals als 

overstromingsgebied wordt gebruikt waardoor soorten die zich voortplanten in graslanden worden 

benadeeld. Vooral families als zandoogjes en dikkopjes overwinteren als rups in graslanden en zijn niet 

gebaat bij langdurige en hoge waterstanden. Bovendien zijn er veel soorten die als pop overwinteren in de 

strooisel laag. Duurzame populaties zijn dus geen optie in dit deel van het grote reservaat. 



   

Fig. 7: van links naar rechts: kleine vuurvlinder, copula icarusblauwtje en bruin blauwtje ontbreken na-

genoeg volledig in het Molsbroek. Dit reservaat bestaat vooral uit natte ruigten en natte bossen. Niet echt 

het type biotoop van deze dagvlinders. De toekomstige toevoeging van de ‘enclave’ en ‘vlinderberm 

Hamputten’ aan het Molsbroek kan de nagenoeg ontbrekende soorten aanvullen op de lijst. 

5. Wandel- en fietspad (dijk langs de Durme en Molsbroek) 

Dit pad omgordelt als het ware het ganse reservaat en de zeer stikstofrijke bermen bestaan grotendeels 

uit brandnetel en akkerdistel vanwege de verstoringen van de grond. Dit is vooral langs de dijk die de 

Durme flankeert. Vanuit het eigenlijke reservaat komen dan regelmatig dagvlinders drinken van het ruime 

aanbod nectar. Het is dus ook niet onverwachts dat de meeste soorten allen langs dit pad zijn waar-

genomen. Het zijn dus vooral ook soorten die op Brandnetel eitjes afzetten, die je hier het meeste 

waarneemt. Het zijn weeral de soorten die luisteren naar de naam als dagpauwoog, atalanta, gehakkelde 

aurelia en kleine vos. Maar ook een soort die in 2014 een topjaar maakte met uitzonderlijk 3 volwaardige 

generaties, is het landkaartje (Araschnia levana). Dit dagvlindertje heeft eveneens de brandnetel als 

waardplant en maakt een voorjaarsvorm en een zomervorm die van kleuren verschillen met elkaar. Soms 

volgt een partiële tweede generatie in het najaar. Maar 2014 besliste daar anders over. Het werd een volle 

derde generatie! Het Landkaartje kan je dus overal tegenkomen in het Molsbroek, maar de kern van de 

waarnemingen ligt daar waar de braamstruwelen zich bevinden, dus rondom de ‘enclave’ en op de 

‘Palingsberg’. Op bijgaande fenologie grafiek kan je ook de volwaardige derde generatie zien pieken. Deze is 

per decade (10 dagen) ingedeeld en de cijfers komen van het lopende project dagvlinders Durme- en 

Scheldegebied. 

 

Fig. 8: verspreidingskaartje van het landkaartje (Araschnia levana) waar je kan zien dat vooral rond de braamstruwelen 

deze zich ophoudt. Ook op de wandeldijk waar voldoende brandnetel staat kan je deze aantreffen. Het jaar 2014 was een 

topjaar voor deze dagvlinder met 3 generaties. 



   

Fig. 9: links enkele landkaartjes (Araschnia levana) die zich te goed doen aan hun favoriete nectarplant, Braam. Dit typeert 

een droger biotoop en dit vind je vooral rond de ‘enclave’ en de ‘Palingsberg’. Rechts de poster die gebruikt wordt om het 

5 jaar lopende project in deze streek te promoten. Het Molsbroek vormt eveneens een onderdeel van dit projectgebied. 

 

 

Fig. 10: fenologie grafiek van het landkaartje. Bemerk hoe 2014 t.o.v. de andere jaren een topjaar was met een 

uitzonderlijke derde generatie. (Bron: project dagvlinders Durme- en Scheldegebied) 

Het pad dat langs de enclave en langs het Molsbroek ligt is anders van karakter. I.p.v. Brandnetelruigten 

zijn het hier eerder braamstruwelen langs bv de ‘enclave’ en grassen/zeggen vegetaties langs het 

Molsbroek. Het oranje zandoogje (Pyronia tithonus) is een echte randvlinder van drogere ruigten en zal 

je dus vooral tegenkomen langs de braamstruwelen die in volle zon liggen. Alle waarnemingen van het 

oranje zandoogje zijn gezien in de buurt van de ‘enclave’ en de ‘Palingberg’ met typische biotopen voor 

deze dagvlinder. Je kan deze stelling ook gebruiken om een andere dagvlinder te beschrijven maar die 

eerder vliegt in het seizoen. Het groot dikkopje (Ochlodes sylvanus) is een soort in opmars en de 

aantallen liegen er niet om. De concentratie van de waarnemingen liggen waar men ze verwacht langs de 

bloemrijkere ruigere randen aan de ‘enclave’ en de ‘Palingsberg’. Als nectarbronnen kan je ze in het 

voorjaar vooral vinden op Smeerwortel dus men kan ze evengoed vinden in de iets vochtigere biotopen. 
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Fig.11: het oranje zandoogje (Pyronia tithonus) vindt vooral zijn gading langs de drogere ruigere randen op de wandeldijk. 

Het groot dikkopje (Ochlodes sylvanus) kan je ook in de nattere graslanden vinden. Op de foto zie je een copula op kale 

jonker. Het wijfje bevindt zich bovenaan. 

 

Fig. 12: verspreidingskaartje van het groot dikkopje (Ochlodes sylvanus). Deze is vooral op de wandeldijk te vinden waar 

braamstruwelen nectar leveren. In het voorjaar vooral op smeerwortel en dat groeit in vochtigere plaatsen. Je mag deze 

soort dus ook verwachten in de meersen. 

6. Het geheel 

Er zijn ook soorten die je dus overal mag verwachten omdat deze niet zo afhankelijk zijn van een specifiek 

biotoop. Zo zijn de drie witjes (Pieridae) alom vertegenwoordigd en kan je deze overal in het gebied 

tegenkomen. Het gaat om de soorten klein koolwitje (Pieris rapae), het klein geaderd witje (Pieris 

napi) en het groot koolwitje (Pieris brassicae). 

In het Molsbroek bevinden zich ook al meerdere fors uitgegroeide zomereiken die verspreidt staan in het 

reservaat. Hier en daar zijn ook al exemplaren van de eikenpage (Favonius quercus) waargenomen. Dit 

verborgen dagvlindertje leeft in de kruinen van zon beschenen zomereiken en komen af en toe naar 

beneden om nectar te drinken van o.a. akkerdistel. 



   

Fig. 13: van links naar rechts: de eikenpage (Favonius quercus) leeft hoofdzakelijk in de kruin van een zomereik maar komt 

af en toe naar beneden op zoek naar nectar. Dit prachtige dagvlindertje komt ook voor in het Molsbroek. Het klein 

geaderd witje (Pieris napi) heeft meerdere generaties en komt algemeen voor in het Molsbroek. Een mannetje drinkt van 

pinksterbloem in het voorjaar. Het klein geaderd witje wordt meermaals verward met het klein koolwitje (Pieris rapae). 

Trekvlinders: 

Afhankelijk van het seizoen doen enkele soorten trekvlinders ook het Molsbroek aan. M.n. de 

distelvlinder (Vanessa cardui) en oranje luzernevlinder (Colias crocea) worden de laatste jaren in grote 

getale gezien en dit dan vooral door wandelaars op de wandeldijk. Ook aan het bezoekerscentrum 

Molsbroek kan je deze prachtige dieren vanop het terras zien drinken van de vlinderstruik. Voor de 

atalanta (Vanessa atalanta) – die onlangs werd geschrapt als trekvlinder – is het echter een paradijs 

vanwege de vele brandnetelruigtes die de dijken rijk zijn. Op het einde van het jaar kan je deze 

trekvlinders in grote getale zien om zich voor te bereiden op de zuidelijke trek. Het jaar 2014 staat echter 

geboekt als het jaar dat vele exemplaren de laatste trein zuidwaarts hebben gemist. Zij hebben zich meer 

dan waarschijnlijk laten verrassen door het lange goede weer dat we in oktober en zelfs november 

hebben gekend. Velen hebben het niet gehaald. 

                 

Fig. 14: van links naar rechts: trekvlinders zoals distelvlinder (Vanessa cardui) en oranje luzernevlinder (Colias crocea) 

worden de laatste jaren veel waargenomen in het Molsbroek. Het overvloedige nectaraanbod tijdens het hele jaar is daar 

niet vreemd aan. Voortplanting is zeer onwaarschijnlijk vanwege het te natte en stikstofrijke karakter van het reservaat. 

De enclave daarentegen, met de zandige schrale omstandigheden, zou wel geschikt kunnen zijn mochten de waard-

planten daar voorkomen. 

  



Opmerkelijke waarnemingen: 

In 2014 is er voor het eerst een exemplaar gezien van het koevinkje (Aphantopus hyperantus). Deze soort 

kende een enorme uitbreiding in de streek. Deze typisch aan bos gebonden dagvlinder zal geen verhaal 

hebben aan de overstromingsgevoelige bossen en graslanden in het Molsbroek. Niettemin een mooie 

verschijning in het reservaat en zoals verwacht werden 2 exemplaren gezien in de open bossferen van de 

‘Palingsberg’. Ook werd in 2011 éénmalig een zeldzaamheid gezien in het Molsbroek. Het betreft een 

exemplaar van de grote vos (Nymphalis polychloros) 

   

Fig. 15: het koevinkje (Aphantopus hyperantus) is in 2014 voor de eerste keer ooit waargenomen in het Molsbroek. Het 

was dan ook een topjaar voor deze dagvlinder. Het koevinkje heeft een voorkeur voor frisse graslanden in een bossfeer. 

De grote vos (Nymphalis polychloros) is vooral een voorjaarsverschijning. Deze overwinteraar kan je dan vooral aantreffen 

op bloeiende katjes van de wilg. 

Besluit: 

Het is duidelijk dat het meest interessantste biotoop de vochtige gras/hooilanden zijn, maar omwille van 

de ligging zeer moeilijk bereikbaar. Deze graslanden zijn echter enkel i.f.v. het oranjetipje grondig 

onderzocht. In de zomermaanden zijn deze biotopen nooit of veel te weinig onderzocht om hier al een 

definitief besluit aan te geven. Ook de ‘Hagemeersen’ zijn niet of nauwelijks onderzocht op de 

aanwezigheid van potentiële soorten. Het is dus opportuun om de volgende 5 jaar een betere 

inventarisatie te doen van de zones die niet of nauwelijks zijn onderzocht op dagvlinders. Veel hangt 

echter ook af van de stand van het water die vooral in het voorjaar een belemmering kan zijn om dit 

gebied te onderzoeken. Globaal kan je stellen dat de soorten die kunnen foerageren in een stikstofrijk 

milieu, het best vertegenwoordigd zijn in het Molsbroek. Het zijn dan vooral de soorten die de Brandnetel 

als waardplant hebben. Er is een duidelijk verschil in aantal waarnemingen en het totaal aantal soorten die 

waargenomen zijn voor en na de start van het project dagvlinders Durme- en Schelde. Er is een duidelijke 

toename omdat er intensiever is  gezocht waardoor enkele nieuwe soorten en vooral veel meer 

waarnemingen zijn geteld in het Molsbroek. Dit bewijst nog eens het nut van een dergelijk project. 

 



 
 

Soorten 2010 2011 2012 2013 2014 

Totaal # waarnemingen 

(2010 – 2014) 

Groot dikkopje 2 1 0 1 7 11 

Koninginnenpage 3 0 0 1 0 4 

Oranjetipje 2 1 3 15 3 24 

Groot koolwitje 0 7 7 15 17 46 

Klein koolwitje 21 11 16 19 15 82 

Klein geaderd witje 3 5 5 23 22 58 

Oranje 

luzernevlinder 0 0 0 11 1 12 

Citroenvlinder 0 0 1 5 4 10 

Kleine vuurvlinder 1 1 1 2 6 11 

Eikenpage 0 1 0 0 0 1 

Boomblauwtje 6 11 1 17 28 63 

Bruin blauwtje 0 0 0 2 4 6 

Icarusblauwtje 1 0 0 1 0 2 

Atalanta 16 27 27 43 124 237 

Distelvlinder 1 0 1 15 1 18 

Dagpauwoog 9 8 19 68 72 176 

Kleine vos 0 0 2 23 31 56 

Gehakkelde aurelia 21 19 14 41 59 154 

Landkaartje 2 4 7 16 43 72 

Grote vos 0 1 0 0 0 1 

Bont zandoogje 5 17 11 46 54 133 

Oranje zandoogje 6 5 1 4 2 18 

Koevinkje 0 0 0 0 1 1 

Bruin zandoogje 0 1 2 1 8 12 

Totaal # soorten 

per jaar 16 16 16 21 20 

1208 aantal 

waarnemingen tussen  

2010 en 2014 
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Bijlage 9 nachtvlinders in het Molsbroek  

Soortenlijst nachtvlinders Molsbroek 

(Nachtvlinderwerkgroep Waasland & Boudewijn Maes)  

 

vetgedrukt = zeldzame soorten 

# 
Wetenschappelijke naamgeving 

Nederlandse naam 
Datum eerste  
waarneming 

Familie Genus Species 

  ERIOCRANIIDAE     PURPERMOTTEN   

1   Eriocrania subpurpurella eikenpurpermot 31/03/2014 

  HEPIALIDAE     WORTELBOORDERS   

2   Triodia  sylvina Oranje wortelboorder 2010 

  ADELIDAE     LANGSPRIETMOTTEN   

3   Nemophora degeerella geelbandlangsprietmot 19/05/2014 

4   Adela reaumurella smaragdlangsprietmot 5/05/2014 

  INCURVARIIDAE     WITVLEKMOTTEN   

5   Incurvaria masculella gewone witvlekmot 22/04/2014 

  PSYCHIDAE     ZAKDRAGERS   

6   Psyche  casta Gewone zakkedrager 2013 

  GRACILLARIIDAE     MINEERMOTTEN   

7   Caloptilia cuculipennella grauwe steltmot 9/03/2014 

8   Caloptilia robustella eikensteltmot 3/07/2014 

9   Caloptilia stigmatella wilgensteltmot 6/06/2014 

10   Perornixa anglicella meidoornzebramot 22/04/2014 

  YPONOMEUTIDAE     SPINSELMOTTEN   

11   Scythropia crataegella doornspinnertje 6/06/2014 

12   Yponomeuta evonymella vogelkersstippelmot 3/07/2014 

13   Yponomeuta padella meidoornstippelmot 3/07/2014 

14   Yponomeuta cagnagella kardinaalsmutsstippelmot 3/07/2014 

15   Yponomeuta rorrella wilgenstippelmot 3/07/2014 

16   Argyresthia brockeella sierlijke pedaalmot 17/07/2014 

17   Argyresthia goedartella berkenpedaalmot 17/07/2014 

  YPSOLOPHIDAE     SPITSKOPMOTTEN   

18   Ypsolopha dentella bonte spitskopmot 2013 

19   Ypsolopha scabrella gelijnde spitskopmot 2013 

  PLUTELLIDAE     SPRINGMOTTEN   

20   Plutella xylostella koolmotje 6/06/2014 

  GLYPHIPTERIGIDAE     PARELMOTTEN   

21   Orthotelia sparganella rietstreepmot 2013 

  ETHMIIDAE     ZWARTWITMOTTEN   



22   Ethmia quadrillella kleine zwartwitmot 6/06/2014 

  DEPRESSARIIDAE     PLATLIJFJESMOTTEN   

23   Agonopterix arenella bleke kaartmot 31/03/2014 

24   Agonopterix propinquella zwartvlekkaartmot 20/03/2014 

  ELACHISTIDAE     GRASMINEERMOTTEN   

25   Elachista maculicerusella grijsgevelkte grasmineermot 2013 

  CHIMABACHIDAE     KORTVLEUGELMOTTEN   

26   Diurnea fagella voorjaarskortvleugelmot 9/03/2014 

  OECOPHORIDAE     SIKKELMOTTEN   

27   Metalampra cinnamomea kaneelsikkelmot 4/09/2014 

28   Crassa unitella zwamboorder 3/07/2014 

29   Batia lunaris kleine mosboorder 3/07/2014 

30   Harpella forficella bruine molmboorder 17/07/2014 

31   Carcina quercana vuurmot 17/07/2014 

  STATHMOPODIDAE     POOTMOTTEN   

32   Stathmopoda pedella pootmot 2013 

  COSMOPTERIGIDAE     PRACHTMOTTEN   

33   Limnaecia phragmitella lisdoddeveertje 3/07/2014 

  GELECHIIDAE     PALPMOTTEN   

34   Teleiodes luculella maanpalpmot 19/05/2014 

35   Teleiodes alburnella satijnsmalpalpmot 19/05/2014 

36   Anacampsis populella populierenspikkelpalpmot 6/06/2014 

37   Anacampsis blattariella spikkelpalpmot 24/07/2014 

38   Brachmia inornatella poeltjespalpmot 5/05/2014 

  LIMACODIDAE     SLAKRUPSVLINDERS   

39   Apoda limacodes slakrups 3/07/2014 

  COSSIDAE     HOUTBOORDERS   

40   Cossus cossus wilgenhoutrups 2010 

  TORTRICIDAE     BLADROLLERS   

41   Phalonidia udana wederikbladroller 17/07/2014 

42   Phalonidia manniana muntbladroller 19/05/2014 

43   Agapeta hamana klaverbladroller 17/07/2014 

44   Eupoecilia angustana gewoon smalsnuitje 24/07/2014 

45   Aethes smeathmanniana kommabladroller 2010 

46   Aethes rubigana donker c-smalsnuitje 24/07/2014 

47   Cochylidia implicitana kamillebladroller 31/07/2014 

48   Cochylis nana vroege dwergbladroller 6/06/2014 

49   Cochylis dutitana blauwdistelbladroller 2010 

50   Tortrix viridana groene eikenbladroller 6/06/2014 

51   Acleris forsskaleana kleine boogbladroller 17/07/2014 



52   Acleris laterana variabele driehoekbladroller 2013 

53   Acleris emargana gehakkelde boogbladroller 4/09/2014 

54   Acleris cristana diamantborsteltje 31/03/2014 

55   Acleris variegana witschouderbladroller 2010 

56   Acleris hastiana kameleonbladroller 9/03/2014 

57   Acleris ferrugana lichte boogbladroller 20/03/2014 

58   Acleris logiana witte boogbladroller 6/06/2014 

59   Cnephasiella incertana hoekbladroller 6/06/2014 

60   Pseudargyrotoza conwagana zilvervlekbladroller 25/05/2014 

61   Ditula angustiorana zomerbladroller 2010 

62   Archips podana grote appelbladroller 6/06/2014 

63   Archips xylosteana gevlamde bladroller 6/06/2014 

64   Choristoneura hebenstreitella reuzenbladroller 19/05/2014 

65   Argyrotaenia ljungiana bruinbandbladroller 22/04/2014 

66   Ptycholoma lecheana koraalbladroller 22/04/2014 

67   Pandemis corylana hazelaarbladroller 19/05/2014 

68   Pandemis cerasana kersenbladroller 25/05/2014 

69   Pandemis heparana leverkleurige bladroller 6/06/2014 

70   Syndemis musculana struikbladroller 22/04/2014 

71   Clepsis spectrana koolbladroller 19/05/2014 

72   Clepsis consimilana tuinbladroller 7/08/2014 

73   Lozotaeniodes formosana stipjesbladroller 19/05/2014 

74   Adoxophyes orana vruchtbladroller 19/05/2014 

75   Apotomis lineana bruine marmerbladroller 3/07/2014 

76   Apotomis turbidana zwartwitte marmerbladroller 6/06/2014 

77   Apotomis betuletana berkenmarmerbladroller 31/07/2014 

78   Apotomis capreana wilgenmarmerbladroller 22/04/2014 

79   Hedya salicella pinguintje 6/06/2014 

80   Hedya nubiferana gewone witvlakbladroller 5/05/2014 

81   Metendothenia atropunctana kleine stipbladroller 31/07/2014 

82   Celypha lacunana brandnetelbladroller 22/04/2014 

83   Spilonota ocellana rode knopbladroller 24/07/2014 

84   Spilonota laricana bonte lariksbladroller 2013 

85   Epinotia immundana elzenoogbladroller 31/03/2014 

86   Epinotia demarniana berkenoogbladroller 6/06/2014 

87   Epinotia tenerana v-oogbladroller 22/04/2014 

88   Epinotia ramella gemarmerde oogbladroller 24/07/2014 

89   Epinotia rubiginosana dennenoogbladroller 29/04/2014 

90   Epinotia bilunana witte oogbladroller 19/05/2014 

91   Epinotia nisella variabele oogbladroller 3/07/2014 



92   Eucosma cana distelknoopvlekje 25/05/2014 

93   Eucosma campoliliana ijsmot 3/07/2014 

94   Gypsonoma minutana rode populierenbladroller 3/07/2014 

95   Gypsonoma dealbana loofboombladroller 2013 

96   Gypsonoma sociana witkoppopulierenbladroller 19/05/2014 

97   Gypsonoma aceriana populierenbladroller 25/05/2014 

98   Epiblema foenella hoefijzermot 17/07/2014 

99   Notocelia uddmanniana bramenbladroller 25/05/2014 

100   Notocelia rosaecolana rozenhermelijnbladroller 2013 

101   Rhyacionia buoliana gewone dennenlotboorder 6/06/2014 

102   Rhyacionia pinicolana rode dennenlotboorder 5/07/2014 

103   Rhyacionia pinivorana grijze dennenlotboorder 29/04/2014 

104   Cydia pomonella appelbladroller 2010 

105   Cydia splendana gewone spiegelmot 17/07/2014 

106   Cydia amplana oranje eikenbladroller 2013 

107   Lathronympha strigana hertshooibladroller 24/07/2014 

108   Pammene aurana oranje dwergbladroller 24/07/2014 

109   Pammene argyrana fruitdwergbladroller 22/04/2014 

110   Pammene regiana maanmot 6/06/2014 

111   Pammene aurita morgeroodbladroller 17/07/2014 

  CHOREUTIDAE     GLITTERMOTTEN   

112   Anthophila fabriciana brandnetelmot 5/05/2014 

  PTEROPHORIDAE     VEDERMOTTEN   

113   Emmelina pentadactyla vijfvingerige vedermot 2010 

114   Adaina microdactyla dwergvedermot 7/08/2014 

115   Emmelina monodactyla windevedermot 20/03/2014 

  PYRALIDAE     LICHTMOTTEN   

116   Aphomia sociella hommelnestmot 5/05/2014 

117   Synaphe punctalis pinokkiomot 25/05/2014 

118   Pyralis farinalis meelmot 6/06/2014 

119   Hypsopygia costalis triangelmot 11/09/2014 

120   Orthopygia glaucinalis tweelijnmot 3/07/2014 

121   Endotricha flammealis strooiselmot 3/07/2014 

122   Cryptoblabes bistriga boslichtmot 19/05/2014 

123   Paranephopterix adelphella bandlichtmot 19/05/2014 

124   Dioryctria simplicella kleine sparappelboorder 3/07/2014 

125   Phycita roborella eikenlichtmot 17/07/2014 

126   Conobathra repandana oranje eikenlichtmot 2010 

127   Acrobasis advenella mutsjeslichtmot 2013 

128   Phycitodes saxicola kustweidemot 24/07/2014 



129   Scoparia ambigualis grijze granietmot 19/05/2014 

130   Dipleurina lacustrata lichte granietmot 25/05/2014 

131   Eudonia truncicolella roomkleurige granietmot 3/07/2014 

132   Eudonia mercurella variabele granietmot 17/07/2014 

  CRAMBIDAE     GRASMOTTEN   

133   Chilo phragmitella rietmot 19/05/2014 

134   Calamotropha paludella lisdoddesnuitmot 6/06/2014 

135   Chrysoteuchia culmella gewone grasmot 25/05/2014 

136   Crambus pascuella zilverstreepgrasmot 3/07/2014 

137   Crambus lathoniellus vroege grasmot 19/05/2014 

138   Crambus perlella bleke grasmot 2013 

139   Agriphila tristella variabele grasmot 7/08/2014 

140   Agriphila selasella smalle witlijnmot 2010 

141   Agriphila straminella blauwooggrasmot 3/07/2014 

142   Agriphila geniculea gepijlde grasmot 24/07/2014 

143   Catoptria falsella drietandvlakjesmot 7/08/2014 

144   Catoptria verellus zwartbruine vlakjesmot 3/07/2014 

145   Platytes alpinella baardsnuitmot 21/08/2014 

146   Schoenobius gigantella rietsnuitmot 6/06/2014 

147   Donacaula forficella liesgrassnuitmot 19/05/2014 

148   Donacaula mucronella zeggesnuitmot 3/07/2014 

149   Acentria ephemerella duikermot 3/07/2014 

150   Cataclysta lemnata kroosvlindertje 5/05/2014 

151   Parapoynx stratiotata krabbenscheervlinder 6/06/2014 

152   Evergestis forficalis lijnvalkmot 19/05/2014 

153   Evergestis extimalis aangebrande valkmot 2010 

154   Evergestis pallidata bonte valkmot 24/07/2014 

155   Udea ferrugalis oranje kruidenmot 2011 

156   Udea olivalis witvlekkruidenmot 5/05/2014 

157   Pyrausta aurata muntvlinder 17/07/2014 

158   Pyrausta purpuralis purpermot 24/07/2014 

159   Nascia cilialis moerasduiveltje 31/07/2014 

160   Sitochroa palealis bruidsmot 31/07/2014 

161   Perinephela lancealis lichte coronamot 17/07/2014 

162   Phlyctaenia coronata gewone coronamot 3/07/2014 

163   Anania perlucidalis donkere coronamot 2013 

164   Ostrinia nubilalis maïsboorder 17/07/2014 

165   Ebulea crocealis gegolfde lichtmot 21/08/2014 

166   Eurrhypara hortulata bonte brandnetelmot 19/05/2014 

167   Pleuroptya ruralis parelmoermot 3/07/2014 



168   Palpita vitrealis satijnlichtmot 21/08/2014 

169   Nomophila noctuella luipaardlichtmot 18/08/2012 

  LASIOCAMPIDAE     SPINNERS   

170   Lasiocampa quercus hageheld 2013 

171   Euthrix potatoria rietvink 3/07/2014 

  SPHINGIDAE     PIJLSTAARTEN   

172   Mimas tiliae lindepijlstaart 17/07/2014 

173   Smerinthus ocellata pauwoogpijlstaart 3/07/2014 

174   Laothoe populi populierenpijlstaart 19/05/2014 

175   Hyloicus pinastri dennenpijlstaart 3/07/2014 

176   Deilephila elpenor avondrood 3/07/2014 

  DREPANIDAE     EENSTAARTEN   

177   Thyatira batis braamvlinder 17/04/2014 

178   Habrosyne pyritoides vuursteenvlinder 19/05/2014 

179   Tethea ocularis peppel orvlinder 29/04/2014 

180   Tethea or orvlinder 19/05/2014 

181   Ochropacha duplaris tweestip orvlinder 17/07/2014 

182   Watsonalla binaria gele eenstaart 22/04/2014 

183   Drepana curvatula bruine eenstaart 25/05/2014 

184   Drepana falcataria berkeneenstaart 17/04/2014 

  GEOMETRIDAE     SPANNERS   

185   Lomaspilis marginata gerande spanner 22/04/2014 

186   Ligdia adustata aangebrande spanner 31/03/2014 

187   Macaria notata klaverblaadje 22/04/2014 

188   Macaria alternata donker klaverblaadje 31/03/2014 

189   Macaria signaria lariksspanner 29/04/2014 

190   Macaria liturata gerimpelde spanner 19/05/2014 

191   Itame  brunneata kleine wintervlinder 2010 

192   Petrophora chlorosata varenspanner 19/05/2014 

193   Opisthograptis luteolata hagedoornvlinder 22/04/2014 

194   Epione repandaria puntige zoomspanner 4/09/2014 

195   Apeira syringaria seringenvlinder 2010 

196   Ennomos autumnaria iepentakvlinder 2013 

197   Ennomos alniaria geelschouderspanner 17/07/2014 

198   Selenia dentaria herculesje 31/03/2014 

199   Selenia lunularia lindeherculesje 2013 

200   Crocallis elinguaria kortzuiger 2011 

201   Ourapteryx sambucaria vliervlinder 3/07/2014 

202   Colotois pennaria gepluimde spanner 2010 

203   Angerona prunaria oranje iepentakvlinder 2013 



204   Lycia hirtaria dunvlerkspanner 19/05/2014 

205   Biston strataria vroege vlinder 9/03/2014 

206   Biston betularia berkenspanner 19/05/2014 

207   Agriopis marginaria grote voorjaarsspanner 9/03/2014 

208   Peribatodes rhomboidaria taxusspikkelspanner 29/04/2014 

209   Peribatodes secundaria geveerde spikkelspanner 6/06/2014 

210   Alcis repandata variabele spikkelspanner 3/07/2014 

211   Hypomecis roboraria grote spikkelspanner 6/06/2014 

212   Hypomecis punctinalis ringspikkelspanner 6/06/2014 

213   Ectropis crepuscularia gewone spikkelspanner 9/03/2014 

214   Parectropis similaria witvlekspikkelspanner 8/06/2014 

215   Aethalura punctulata berkenspikkelspanner 19/05/2014 

216   Bupalus piniaria dennenspanner 8/06/2014 

217   Cabera pusaria witte grijsbandspanner 22/04/2014 

218   Cabera exanthemata bruine grijsbandspanner 17/04/2014 

219   Lomographa temerata witte schaduwspanner 6/06/2014 

220   Campaea margaritata appeltak 19/05/2014 

221   Hylaea fasciaria rode dennenspanner 8/06/2014 

222   Alsophila aescularia voorjaarsboomspanner 9/03/2014 

223   Geometra papilionaria zomervlinder 3/07/2014 

224   Comibaena bajularia gevlekte zomervlinder 25/05/2014 

225   Hemithea aestivaria kleine zomervlinder 3/07/2014 

226   Jodis lactearia melkwitte zomervlinder 22/04/2014 

227   Cyclophora punctaria gestippelde oogspanner 25/05/2014 

228   Timandra comae lieveling 5/05/2014 

229   Scopula nigropunctata zwartstipspanner 2013 

230   Scopula immutata bosspanner 2010 

231   Idaea biselata schildstipspanner 6/06/2014 

232   Idaea seriata paardenbloemspanner 8/06/2014 

233   Idaea dimidiata vlekstipspanner 17/07/2014 

234   Idaea aversata grijze stipspanner 25/05/2014 

235   Orthonama vittata moeraswalstrospanner 19/05/2014 

236   Xanthorhoe designata koolbandspanner 24/07/2014 

237   Xanthorhoe spadicearia bruine vierbandspanner 22/04/2014 

238   Xanthorhoe ferrugata vierbandspanner 22/04/2014 

239   Xanthorhoe montanata geoogde bandspanner 19/05/2014 

240   Xanthorhoe fluctuata zwartbandspanner 8/06/2014 

241   Epirrhoe alternata gewone bandspanner 22/04/2014 

242   Epirrhoe rivata bosbandspanner 2010 

243   Camptogramma bilineata gestreepte goudspanner 21/08/2014 



244   Eulithis pyraliata gele agaatspanner 6/06/2014 

245   Ecliptopera silaceata marmerspanner 21/08/2014 

246   Chloroclysta truncata schimmelpanner 19/05/2014 

247   Plemyria rubiginata blauwrandspanner 3/07/2014 

248   Thera obeliscata naaldboomspanner 17/09/2014 

249   Thera britannica schijn-sparvlinder 2010 

250   Colostygia pectinataria kleine groenbandspanner 22/04/2014 

251   Hydriomena furcata variabele spanner 29/04/2014 

252   Hydriomena impluviata groenbandspanner 22/04/2014 

253   Rheumaptera undulata gegolfde spanner 31/07/2014 

254   Epirrita dilutata herfstspanner 2010 

255   Operophtera brumata kleine wintervlinder 2013 

256   Perizoma alchemillata hennepnetelspanner 3/07/2014 

257   Perizoma flavofasciata silenespanner 25/05/2014 

258   Eupithecia tenuiata wilgendwergspanner 2013 

259   Eupithecia valerianata valeriaandwergspanner 25/05/2014 

260   Eupithecia pygmaeata hoornbloemdwergspanner 2010 

261   Eupithecia centaureata zwartvlekdwergspanner 7/08/2014 

262   Eupithecia intricata streepjesdwergspanner 5/05/2014 

263   Eupithecia absinthiata egale dwergspanner 24/07/2014 

264   Eupithecia assimilata hopdwergspanner 2011 

265   Eupithecia vulgata gewone dwergspanner 2014 

266   Eupithecia tripunctaria schermbloemdwergspanner 22/04/2014 

267   Eupithecia subfuscata grijze dwergspanner 2013 

268   Eupithecia succenturiata witvlakdwergspanner 24/07/2014 

269   Eupithecia abbreviata voorjaarsdwergspanner 5/05/2014 

270   Eupithecia pusillata jeneverbesdwergspanner 6/06/2014 

271   Eupithecia tantillaria fijnspardwergspanner 5/05/2014 

272   Gymnoscelis rufifasciata zwartkamdwergspanner 31/03/2014 

273   Chloroclystis v-ata v-dwergspanner 29/04/2014 

274   Rhinoprora rectangulata groene dwergspanner 31/03/2014 

275   Aplocera  plagiata streepblokspanner 2010 

276   Aplocera efformata sint-janskruidblokspanner 5/05/2014 

277   Euchoeca nebulata leverkleurige spanner 29/04/2014 

278   Hydrelia flammeolaria geel spannertje 6/06/2014 

279   Pterapherapteryx sexalata kleine blokspanner 31/07/2014 

  NOTODONTIDAE     TANDSPINNERS   

280   Thaumetopoea processionea eikenprocessierups 31/07/2014 

281   Clostera curtula bruine waprendrager 2010 

282   Closter anachoreta kleine wapendrager 5/07/2014 



283   Cerura erminea witte hermelijnvlinder 2010 

284   Furcula furcula kleine hermelijnvlinder 17/04/2014 

285   Furcula bifida wilgenhermelijnvlinder 29/04/2014 

286   Notodonta dromedarius dromedaris 22/04/2014 

287   Notodonta tritophus geelbruine tandvlinder 29/04/2014 

288   Notodonta ziczac kameeltje 29/04/2014 

289   Drymonia querna witlijntandvlinder 25/05/2014 

290   Pheosia tremula brandvlerkvlinder 29/04/2014 

291   Pheosia gnoma berkenbrandvlerkvlinder 22/04/2014 

292   Pterostoma palpina snuitvlinder 22/04/2014 

293   Ptilodon capucina kroonvogeltje 22/04/2014 

294   Gluphisia crenata populierentandvlinder 19/05/2014 

295   Phalera bucephala wapendrager 22/04/2014 

296   Harpyia milhauseri draak 2014 

  NOCTUIDAE     UILTJES   

297   Acronicta psi psi uil 17/04/2014 

298   Acronicta aceris bont schaapje 2013 

299   Acronicta leporina schaapje 6/06/2014 

300   Acronicta megacephala schilddrager 5/05/2014 

301   Acronicta rumicis zuringuil 17/07/2014 

302   Craniophora ligustri schedeldrager 22/04/2014 

303   Simyra albovenosa kleine rietvink 17/04/2014 

304   Cryphia algae donkergroene korstmosuil 24/07/2014 

305   Bryophila domestica lichte korstmosuil 2010 

306   Macrochilo cribrumalis Stippelsnuituil 5/07/2014 

307   Herminia tarsicrinalis schaduwsnuituil 25/05/2014 

308   Herminia grisealis boogsnuituil 6/06/2014 

309   Polypogon plumigeralis gepluimde snuituil 2010 

310   Zanclognatha tarsipennalis lijnsnuituil 11/09/2014 

311   Schrankia costaestrigalis gepijlde microuil 31/07/2014 

312   Catocala nupta rood weeskind 21/08/2014 

313   Dysgonia algira bruine prachtuil 7/08/2014 

314   Scoliopteryx libatrix roesje 3/07/2014 

315   Hypena proboscidalis bruine snuituil 5/05/2014 

316   Hypena rostralis hopsnuituil 8/06/2014 

317   Rivula sericealis stro uiltje 5/05/2014 

318   Parascotia fuliginaria paddenstoeluil 2013 

319   Diachrysia chrysitis koperuil 19/05/2014 

320   Macdunnoughia confusa getekende gammauil 21/08/2014 

321   Plusia festucae goudvenstertje 17/07/2014 



322   Autographa gamma gammauil 21/08/2014 

323   Abrostola tripartita brandnetelkapje 25/05/2014 

324   Abrostola triplasia donker brandnetelkapje 29/04/2014 

325   Protodeltote pygarga donkere marmeruil 25/05/2014 

326   Deltote uncula zilverhaak 3/07/2014 

327   Deltote bankiana zilverstreep 2010 

328   Trisateles emortualis geellijnsnuituil 8/06/2014 

329   Cucullia umbratica grauwe monnik 2010 

330   Amphipyra pyramidea piramidevlinder 21/08/2014 

331   Caradrina morpheus morpheusstofuil 2010 

332   Caradrina kadenii kadeni-stofuil 2010 

333   Hoplodrina octogenaria gewone stofuil 3/07/2014 

334   Hoplodrina ambigua zuidelijke stofuil 25/05/2014 

335   Charanyca trigrammica drielijnuil 19/05/2014 

336   Chilodes maritima smalvleugelrietboorder 6/06/2014 

337   Rusina ferruginea randvlekuil 6/06/2014 

338   Mormo maura zwart weeskind 11/09/2014 

339   Trachea atriplicis meldevlinder 17/07/2014 

340   Euplexia lucipara levervlek 19/05/2014 

341   Phlogophora meticulosa agaatvlinder 19/05/2014 

342   Ipimorpha retusa heremietuil 3/07/2014 

343   Ipimorpha subtusa tweekleurige heremietuil 3/07/2014 

344   Enargia paleacea gele uil 3/07/2014 

345   Parastichtis suspecta populierenuil 2014 

346   Parastichtis ypsillon wilgenschorsvlinder 6/06/2014 

347   Cosmia trapezina hyena 3/07/2014 

348   Xanthia togata wilgengouduil 2/10/2014 

349   Xanthia icteritia gewone gouduil 2010 

350   Xanthia gilvago iepengouduil 2010 

351   Agrochola circellaris bruine herfstuil 2010 

352   Omphalocelis lunosa maansikkelvlinder 2010 

353   Eupsilia tranversa wachtervlinder 2010 

354   Conistra vaccinii bosbesuil 31/03/2014 

355   Lithophane leautieri coniferenuil 2010 

356   Xylocampa areola kamperfoelie-uil 2010 

357   Apamea monoglypha graswortelvlinder 2010 

358   Apamea lithoxylaea bleke grasworteluil 2010 

359   Apamea crenata variabele grasuil 2010 

360   Apamea remissa grauwe grasuil 2010 

361   Apamea unanimis rietgrasuil 6/06/2014 



362   Apamea scolopacina bosgrasuil 7/08/2014 

363   Apamea ophiogramma moerasgrasuil 3/07/2014 

364   Oligia strigilis gelobd halmuiltje 19/05/2014 

365   Oligia latruncula donker halmuiltje 25/05/2014 

366   Mesoligia furuncula zandhalmuiltje 2010 

367   Mesapamea secalis halmrupsvlinder 7/08/2014 

368   Mesapamea didyma weidehalmuiltje 17/07/2014 

369   Rhizedra lutosa herfstrietboorder 17/09/2014 

370   Hydraecia micacea aardappelstengelboorder 7/08/2014 

371   Celaena leucostigma gele lisboorder 3/07/2014 

372   Nonagria typhae lisdoddeboorder 31/07/2014 

373   Lenisa geminipuncta gestippelde rietboorder 2013 

374   Archanara dissoluta geelbruine rietboorder 17/07/2014 

375   Globia sparganii egelskopboorder 2010 

376   Arenostola phragmitides egale rietboorder 2010 

377   Chortodes fluxa gele duinrietboorder 24/07/2014 

378   Chortodes pygmina zeggenboorder 2010 

379   Coenobia rufa russenuil 2010 

380   Anarta trifolii spurrie-uil 2010 

381   Lacanobia oleracea groente uil 19/05/2014 

382   Lacanobia suasa variabel w-uil 2010 

383   Hecatera dysodae kompassla-uil 2010 

384   Aethenia bicolorata tweekleuringe uil 2010 

385   Hadena bicruris gewone silene-uil 2013 

386   Hadena rivularis gevorkte sileneuil 3/07/2014 

387   Melanchra persicariae perzikkruiduil 3/07/2014 

388   Mamestra brassicae kooluil 25/05/2014 

389   Mythimna ferrago gekraagde grasuil 25/05/2014 

390   Mythimna albipuncta witstipgrasuil 7/08/2014 

391   Mythimna straminea spitsvleugelgrasuil 24/07/2014 

392   Mythimna impura stompvleugelgrasuil 6/06/2014 

393   Mythimna pallens bleke grasuil 2010 

394   Mythimna obsoleta gestreepte rietuil 19/05/2014 

395   Mythimna comma komma-uil 2010 

396   Orthosia incerta variabele voorjaarsuil 9/03/2014 

397   Orthosia gothica nunvlinder 9/03/2014 

398   Orthosia cruda kleine voorjaarsuil 9/03/2014 

399   Orthosia populeti populierenvoorjaarsuil 2010 

400   Orthosia cerasi tweestreepvoorjaarsuil 9/03/2014 

401   Orthosia munda dubbelstipvoorjaarsuil 2010 



402   Panolis flammea dennenuil 29/04/2014 

403   Axylia putris houtspaander 5/05/2014 

404   Ochropleura plecta haarbos 29/04/2014 

405   Diarsia mendica variabele breedvleugeluil 2010 

406   Diarsia rubi gewone breedvleugeluil 19/05/2014 

407   Noctua pronuba huismoeder 6/06/2014 

408   Noctua comes volgeling 3/07/2014 

409   Noctua fimbriata breedbandhuismoeder 5/07/2014 

410   Noctua janthina kleine breedbandhuismoeder 31/07/2014 

411   Noctua janthe open breedbandhuismoeder 3/07/2014 

412   Noctua interjecta kleine huismoeder 17/07/2014 

413   Xestia c-nigrum zwarte c-uil 19/05/2014 

414   Xestia triangulum driehoekuil 19/05/2014 

415   Xestia xanthographa vierkantvlekuil 11/09/2014 

416   Naenia typica splinterstreep 17/07/2014 

417   Anaplectoides prasina bruine groenuil 2014 

418   Agrotis puta puta uil 17/04/2014 

419   Agrotis exclamationis gewone worteluil 25/05/2014 

420   Agrotis clavis geoogde worteluil 3/07/2014 

421   Agrotis segetum gewone velduil 17/07/2014 

  LYMANTRIIDAE     DONSVLINDERS   

422   Lymantria dispar plakker 24/07/2014 

423   Calliteara pudibunda meriansborstel 29/04/2014 

424   Orgyia antiqua witvlakvlinder 3/07/2014 

425   Euproctis similis donsvlinder 2010 

  NOLIDAE     VISSTAARTJES   

426   Meganola albula groot visstaartje 3/07/2014 

427   Nycteola revayana variabele eikenuil 22/04/2014 

428   Earias clorana kleine groenuil 5/05/2014 

  ARCTIIDAE     BEERVLINDERS   

429   Thumatha senex rondvleugelbeertje 17/07/2014 

430   Pelosia muscerda muisbeertje 2010 

431   Atolmis rubricollis zwart beertje 6/06/2014 

432   Eilema depressa naaldboombeertje 6/06/2014 

433   Eilema griseola glad beertje 6/06/2014 

434   Eilema lurideola kokerbeertje 17/09/2014 

435   Eilema complana streepkokerbeertje 2/10/2014 

436   Eilema sororcula geel beertje 29/04/2014 

437   Phragmatobia fuliginosa kleine beer 3/07/2014 

438   Spilosoma lutea gele tijger 19/05/2014 



439   Spilosoma lubricipeda witte tijger 22/04/2014 

440   Spilosoma urticae sneeuwbeer 19/05/2014 

441   Arctia caja grote beer 2010 

442   Tyria jacobaeae sint jacobsvlinder 25/05/2014 

 

Zeldzame nachtvlinders Molsbroek 

# 
Wetenschappelijke naamgeving 

Nederlandse naam Datum 
Familie Genus Specie 

  GLYPHIPTERIGIDAE     PARELMOTTEN   

1   Orthotelia sparganella rietstreepmot 2013 

  GELECHIIDAE     PALPMOTTEN   

2 

 

Brachmia inornatella poeltjespalpmot 5/05/2014 

  TORTRICIDAE     BLADROLLERS   

3   Phalonidia udana wederikbladroller 17/07/2014 

4 

 

Aethes rubigana donker c-smalsnuitje 24/07/2014 

5 

 

Cydia amplana oranje eikenbladroller 2013 

6 

 

Pammene argyrana fruitdwergbladroller 22/04/2014 

7 

 

Pammene aurita morgeroodbladroller 17/07/2014 

  CRAMBIDAE     GRASMOTTEN   

8 

 

Donacaula mucronella zeggesnuitmot 3/07/2014 

9 

 

Pyrausta purpuralis purpermot 24/07/2014 

10 

 

Palpita vitrealis satijnlichtmot 21/08/2014 

11 

 

Nascia cilialis moerasduiveltje 31/07/2014 

  GEOMETRIDAE     SPANNERS   

12 

 

Macaria signaria lariksspanner 29/04/2014 

13 

 

Scopula nigropunctata zwartstipspanner 2013 

14 

 

Orthonama vittata moeraswalstrospanner 19/05/2014 

15 

 

Eupithecia valerianata valeriaandwergspanner 25/05/2014 

16 

 

Eupithecia pygmaeata hoornbloemdwergspanner 2010 

17 

 

Aplocera  plagiata streepblokspanner 2010 

18 

 

Cerura erminea witte hermelijnvlinder 2010 

19 

 

Furcula bifida wilgenhermelijnvlinder 29/04/2014 

  NOCTUIDAE     UILTJES   

20 

 

Simyra albovenosa kleine rietvink 17/04/2014 

21 

 

Polypogon plumigeralis gepluimde snuituil 2010 

22 

 

Dysgonia algira bruine prachtuil 7/08/2014 

23 

 

Parascotia fuliginaria paddenstoeluil 2013 

24 

 

Deltote uncula zilverhaak 3/07/2014 

25 

 

Caradrina kadenii kadeni-stofuil 2010 

26 

 

Mormo maura zwart weeskind 11/09/2014 

27 

 

Ipimorpha retusa heremietuil 3/07/2014 

28 

 

Enargia paleacea gele uil 3/07/2014 

29 

 

Xanthia gilvago iepengouduil 2010 



30 

 

Nonagria typhae lisdoddeboorder 31/07/2014 

31 

 

Archanara dissoluta geelbruine rietboorder 17/07/2014 

32 

 

Hecatera dysodae kompassla-uil 2010 

33 

 

Naenia typica splinterstreep 17/07/2014 

34 

 

Anaplectoides prasina bruine groenuil 2014 

  ARCTIIDAE     BEERVLINDERS   

35   Spilosoma urticae sneeuwbeer 19/05/2014 

 

Moerasnachtvlinders Molsbroek   

  
doorstreept = verdwenen soort  

vetgedrukt = nieuwe soort 

# 
Wetenschappelijke naamgeving 

Nederlandse naam 

Z
e
ld

zaam
? 

Aantal nachten 

waargenomen 

Familie Genus Species 

2013-2014 

(totaal=33) 
1995-2010  

  GEOMETRIDAE SPANNERS       

1 

 

Orthonama vittata moeraswalstrospanner x 3 2 

-   Gagitodes  sagittata poelruitspanner x 0 3 

2   Eupithecia valerianata valeriaandwergspanner x 1 1 

-   Anticollix sparsata wederikdwergspanner   0 1 

  ARCTIIDAE     BEERVLINDERS       

3   Spilosoma urticae sneeuwbeer x 3 6 

  NOCTUIDAE     UILTJES       

4   Mythimna straminea spitsvleugelgrasuil   6 5 

5   Mythimna obsoleta gestreepte rietuil 

 

6 3 

6   Simyra albovenosa kleine rietvink x 14 2 

7   Naenia typica splinterstreep x 1 1 

8   Apamea ophiogramma moerasgrasuil   8 4 

9   Apamea unanimis rietgrasuil   6 3 

10   Celaena leucostigma gele lisboorder   6 4 

11   Nonagria typhae lisdoddeboorder   5 0 

12   Lenisa geminipuncta gestippelde rietboorder   3 0 

13   Archanara dissoluta geelbruine rietboorder x 5 1 

14   Globia sparganii egelskopboorder   6 0 

15   Rhizedra lutosa herfstrietboorder   2 1 

16   Arenostola phragmitides egale rietboorder   8 3 

17   Coenobia rufa russenuil   1 2 

18   Chilodes maritima smalvleugelrietboorder   5 2 

19   Deltote uncula zilverhaak x 8 5 

20   Plusia festucae goudvenstertje   6 2 

21   Macrochilo cribrumalis Stippelsnuituil   1 3 

  COSMOPTERIGIDAE  PRACHTMOTTEN       

22   Limnaecia phragmitella lisdoddeveertje   5 2 

  CRAMBIDAE     GRASMOTTEN       

23   Calamotropha paludella lisdoddesnuitmot   19 4 

24   Schoenobius gigantella rietsnuitmot   7 0 



25   Donacaula forficella liesgrassnuitmot   17 11 

26   Donacaula mucronella zeggesnuitmot x 3 5 

27   Chilo phragmitella rietmot   12 10 

28   Nascia cilialis moerasduiveltje x 3 2 

  GELECHIIDAE     PALPMOTTEN       

29   Brachmia inornatella poeltjespalpmot x 2 0 

  GLYPHIPTERIGIDAE  PARELMOTTEN       

30   Orthotelia sparganella rietstreepmot x 3 1 

  TORTRICIDAE     BLADROLLERS       

31   Phalonidia manniana muntbladroller   8 0 

 



Bijlage 10 libellen in het Molsbroek 

Libellen in het Molsbroek (Tom Vermeulen) 

Suborde: Anisoptera - echte libellen (ongelijkvleugeligen) 

# 
Wetenschappelijke naamgeving 

Nederlandse naam Eerste waarneming Eerste waarnemer 
Totaal aantal 

waarnemingen 

Familie Genus Species 

 

AESHNIDAE GLAZENMAKERS 

1 
 

Aeshna mixta Paardenbijter 11/09/2010 Herman Blockx 8 

2 
 

Anax imperator Grote Keizerlibel 29/06/2010 Thomas Van Lancker 6 

3 
 

Aeshna cyanea Blauwe Glazenmaker 31/08/2010 Raphael Windey 1 

  CORDULIIDAE  GLANSLIBELLEN  

4   Cordulia aenea Smaragdlibel 17/05/2014 Joris Everaert 1 

  LIBELLULIDAE KORENBOUTEN  

5   Orthetrum cancellatum Gewone Oeverlibel 30/06/2010 Raphael Windey 10 

6   Sympetrum sanguineum Bloedrode Heidelibel 2/07/2010 Raphael Windey 19 

7   Sympetrum striolatum Bruinrode Heidelibel 30/06/2010 Raphael Windey 4 

8   Crocothemis erythraea Vuurlibel 1/08/2013 Kris De Wit 1 

9   Libellula quadrimaculata Viervlek 4/05/2014 Joris Everaert 3 

Suborde: Zygoptera - juffers (gelijkvleugeligen) 

# 
Wetenschappelijke naamgeving 

Nederlandse naam Eerste waarneming Eerste waarnemer 
Totaal aantal 

waarnemingen 
Familie Genus Species 

 
COENAGRIONIDAE WATERJUFFERS 

10   Ischnura elegans Lantaarntje 30/06/2010 Raphael Windey 12 

11   Coenagrion puella Azuurwaterjuffer 14/06/2011 Eric Pannier 12 

12   Erythromma najas Grote Roodoogjuffer 7/06/2013 Kristof Scheldeman 11 

13   Enallagma cyathigerum Watersnuffel 23/06/2014 Hugo De Beuckeleer 2 

14   Pyrrhosoma nymphula Vuurjuffer 30/06/2013 Tom Vermeulen 7 

15   Erythromma viridulum Kleine Roodoogjuffer 24/06/2014 Tom Vermeulen 2 

16   Coenagrion pulchellum Variabele Waterjuffer (RL) 6/06/2012 Tom Vermeulen 1 

 

LESTIDAE PANTSERJUFFERS 

17   Lestes viridis Houtpantserjuffer 14/09/2011 Fonny Schoeters 10 

18   Lestes sponsa Gewone Pantserjuffer 22/06/2014 Joris Everaert 3 

 

PLATYCNEMIDAE BREEDSCHEENJUFFERS 

19   Platycnemis pennipes Blauwe Breedscheenjuffer 11/07/2013 Joris Everaert 5 

 



Bijlage 11: zweefvliegen in het Molsbroek 2014 

Soortenlijst zweefvliegen in het Molsbroek 
waarnemer: Hugo De Beuckeleer 

 

vetgedrukt = zeldzaam 

# 
Wetenschappelijke naamgeving 

Nederlandse naam 
Familie Genus Species 

  SYRPHIDAE ZWEEFVLIEGEN 

1   Cheilosia illustrata wollig gitje 

2 
 

Cheilosia latifrons bruin gitje 

3 
 

Episyrphus balteatus snorzweefvlieg 

4 
 

Eristalis arbustorum kleine bijvlieg 

5 
 

Eristalis interrupta puntbijvlieg 

6 
 

Eristalis intricaria hommelbijvlieg 

7 
 

Eristalis pertinax kegelbijvlieg 

8 
 

Eristalis tenax blinde bij 

9 
 

Helophilus pendulus gewone pendelvlieg 

10 
 

Helophilus trivittatus citroenpendelvlieg 

11 
 

Melanostoma mellinum gewone driehoekzweefvlieg 

12 
 

Myathropa florea doodskopzweefvlieg 

13 
 

Sphaerophoria scripta grote langlijf 

14 
 

Syrphus sp. bandzwever 

15 
 

Tropidia scita moeraszweefvlieg 

16 
 

Volucella bombylans hommelreus 

17   Volucella zonaria stadsreus 

 



Bijlage 12 loopkevers in het Molsbroek 

Loopkevers Molsbroek 2014 (Agnes van Grimberge & Michel Van Malderen) 
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  CARABIDAE                                                     

1   Acupalpus brunnipes Zeldzaam Natte heide en hoogveen                           X           X X     

2   Acupalpus consputus Zeldzaam Oevers van stilstaand eutroof water                                         X     

3   Acupalpus dubius Momenteel niet bedreigd Oevers van stilstaand eutroof water X X X X X     X X X                   X X X   

4   Acupalpus exiguus Kwetsbaar Oevers van stilstaand eutroof water     X                                         

5   Acupalpus flavicollis Momenteel niet bedreigd Vochtige biotopen                                       X X     

6   Acupalpus parvulus Momenteel niet bedreigd Oevers van stilstaand oligotroof water     X           X X                           

7   Agonum afrum Momenteel niet bedreigd Oevers van stilstaand oligotroof water     X X X     X                       X X     

8   Agonum fuliginosum Momenteel niet bedreigd Vochtige biotopen X X X X           X             X     X X   X 

9   Agonum gracile Zeldzaam Oevers van stilstaand oligotroof water   X X X     X                                 

10   Agonum livens Zeldzaam Bossen     X                                         

11   Agonum marginatum Momenteel niet bedreigd Oevers van stilstaand eutroof water               X                       X X   X 

12   Agonum micans Zeldzaam Oevers van stromend water   X X X   X X   X                       X     

13   Agonum muelleri Momenteel niet bedreigd Droge biotopen                                       X X     

14   Agonum piceum Bedreigd Oevers van stilstaand eutroof water       X   X                                   

15   Agonum sexpunctatum Momenteel niet bedreigd Droge biotopen                                         X     

16   Agonum thoreyi Momenteel niet bedreigd Moerassen X X X X X   X     X                   X X X X 

17   Agonum viduum Momenteel niet bedreigd Oevers van stilstaand oligotroof water       X     X                         X     X 

18   Agonum viridicupreum Zeldzaam Vochtige graslanden                                       X X     

19   Amara aenea Momenteel niet bedreigd Droge biotopen                     X                   X     

20   Amara apricaria Momenteel niet bedreigd Droge biotopen                                             X 

21   Amara communis Momenteel niet bedreigd Vochtige biotopen                                           X   

22   Amara consularis Kwetsbaar Droge biotopen                              X                 

23   Amara convexiuscula Zeldzaam Slikken, schorren en rotskusten                             X                 

24   Amara familiaris Momenteel niet bedreigd Droge biotopen           X X       X                     X   

25   Amara similata Momenteel niet bedreigd Ruigten en akkers           X                                   

26   Anisodactylus binotataus Momenteel niet bedreigd Vochtige biotopen           X                     X     X X     

27   Asaphidion curtum Momenteel niet bedreigd Bossen                                       X       



28   Badister bullatus Momenteel niet bedreigd Bossen     X             X                       X   

29   Badister  collaris Zeldzaam Oevers van stilstaand eutroof water     X X         X   X   X                 X X 

30   Badister  dilatatus Zeldzaam Oevers van stilstaand eutroof water     X               X     X X X   X     X   X 

31   Badister  lacertosus Momenteel niet bedreigd Droge biotopen       X                                       

32   Badister  peltatus Zeldzaam Oevers van stilstaand eutroof water   X X X                     X               X 

33   Badister  sodalis Momenteel niet bedreigd Vochtige biotopen   X X X                                       

34   Bembidion articulatum Momenteel niet bedreigd Vochtige biotopen           X   X X X                   X     X 

35   Bembidion assimile Momenteel niet bedreigd Oevers van stilstaand oligotroof water     X X X   X X                       X X X   

36   Bembidion biguttatum Momenteel niet bedreigd Vochtige graslanden X   X X X     X   X                           

37   Bembidion bipunctatum Zeldzaam Oevers van stilstaand water               X                               

38   Bembidion bruxellense Bedreigd Oevers van stilstaand oligotroof water               X X                     X       

39   Bembidion deletum Zeldzaam Bossen             X                                 

40   Bembidion dentellum Momenteel niet bedreigd Oevers van stilstaand oligotroof water   X     X   X X X                     X X     

41   Bembidion doris Zeldzaam Oevers van stilstaand oligotroof water           X X   X                           X 

42   Bembidion genei Kwetsbaar Oevers van stilstaand water               X X X                           

43   Bembidion gilvipes Zeldzaam Vochtige biotopen         X                                     

44   Bembidion guttula Momenteel niet bedreigd Vochtige biotopen X X X X           X                           

45   Bembidion lampros Momenteel niet bedreigd Droge biotopen                                       X X X   

46   Bembidion lunulatum Momenteel niet bedreigd Vochtige biotopen                 X                     X X     

47   Bembidion minimum Zeldzaam Slikken, schorren en rotskusten                                         X     

48   Bembidion obliquum Zeldzaam Oevers van stilstaand oligotroof water               X X                     X X X   

49   Bembidion obtusum Momenteel niet bedreigd Ruigten en akkers                                           X   

50   Bembidion octomaculatum Zeldzaam Oevers van stilstaand eutroof water                                         X X   

51   Bembidion properans Momenteel niet bedreigd Vochtige graslanden                 X                         X   

52   Bembidion quadrimaculatum Momenteel niet bedreigd Droge schrale graslanden                                         X   X 

53   Bembidion quadripustulatum Zeldzaam Oevers van stilstaand eutroof water               X                               

54   Bembidion semipunctatum Bedreigd Oevers van stilstaand water               X X                     X       

55   Bembidion tetracolum Momenteel niet bedreigd Droge biotopen             X     X                         X 

56   Bembidion varium Zeldzaam Slikken, schorren en rotskusten               X                       X X     

57   Bradycellus harpalinus Momenteel niet bedreigd Droge biotopen X X                     X X X X   X X X X   X 

58   Bradycellus verbasci Momenteel niet bedreigd Droge biotopen                         X X           X     X 

59   Calathus melanocephalus Momenteel niet bedreigd Droge biotopen                                       X       

60   Calathus rotundicollis Momenteel niet bedreigd Bossen                       X                       

61   Carabus granulatus Momenteel niet bedreigd Vochtige biotopen      X X                                       

62   Chlaenius nigricornis Zeldzaam Oevers van stilstaand eutroof water                                       X X     

63   Clivina collaris Momenteel niet bedreigd Vochtige biotopen                                         X     

64   Clivina fossor Momenteel niet bedreigd Droge biotopen X             X X X                       X   

65   Demetrias atricapillus Momenteel niet bedreigd Vochtige biotopen                                       X X X   

66   Demetrias imperialis Zeldzaam Moerassen         X                             X X     

67   Dromius linearis Momenteel niet bedreigd Droge biotopen     X X X     X                       X X     

68   Dromius melanocephalus Zeldzaam Droge biotopen   X X   X                             x       

69   Dromius spilotus Zeldzaam Bossen                                       X       

70   Dyschirius aeneus Momenteel niet bedreigd Oevers van stromend water               X X X                           



71   Dyschirius globosus Momenteel niet bedreigd Vochtige biotopen X X X X X     X X X X                         

72   Dyschirius leudersi Momenteel niet bedreigd Oevers van stilstaand eutroof water               X X X                           

73   Dyschirius politus Zeldzaam Droge biotopen                 X                             

74   Elaphrus cupreus Momenteel niet bedreigd Vochtige biotopen     X X X X   X X X                   X X X X 

75   Elaphrus riparius Momenteel niet bedreigd Oevers van stilstaand water     X X   X   X X X                   X X X x 

76   Harpalus tardus Momenteel niet bedreigd Droge biotopen                     X                         

77   Limodromus assimilis Momenteel niet bedreigd Bossen   X X X     X                                 

78   Loricera pilicornis Momenteel niet bedreigd Vochtige biotopen         X         X                           

79   Nebria brevicollis Momenteel niet bedreigd Droge biotopen   X         X X X X   X                     X 

80   Notiophilus bigittatus Momenteel niet bedreigd Bossen                       X                       

81   Notiophilus palustris Momenteel niet bedreigd Vochtige biotopen                                        X   X   

82   Notiophilus substriatus Momenteel niet bedreigd Droge schrale graslanden             X       X X                       

83   Odacantha melanura Zeldzaam Moerassen         X X                           X X X X 

84   Oodes helopioides Momenteel niet bedreigd Vochtige graslanden             X                         X       

85   Ophonus punticeps Zeldzaam Kalkgraslanden en stenige hellingen                         X   X               X 

86   Ophonus rufibarbis Zeldzaam Droge biotopen                             X               X 

87   Oxypselaphus obscurus Momenteel niet bedreigd Vochtige biotopen                                           X   

88   Panagaeus cruxmajor Momenteel niet bedreigd Vochtige graslanden     X X X   X   X   X                 X X     

89  Pseudoophonus griseus Zeldzaam Droge schrale graslanden             X X X X             X 

90  Pseudoophonus rufipes Momenteel niet bedreigd Ruigten en akkers                     X                       X 

91   Poecilus versicolor Momenteel niet bedreigd Droge biotopen           X                             X     

92   Pterostichus anthracinus Momenteel niet bedreigd Oevers van stilstaand eutroof water X X X           X X                       X   

93   Pterostichus diligens Momenteel niet bedreigd Vochtige biotopen X   X X           X                         X 

94   Pterostichus minor Momenteel niet bedreigd Vochtige biotopen X X X X                               X       

95   Pterostichus niger Momenteel niet bedreigd Bossen     X       X     X   X                       

96   Pterostichus nigrita Momenteel niet bedreigd Vochtige biotopen X X X X   X   X   X                     X     

97   Pterostichus oblongopunctatus Momenteel niet bedreigd Bossen                       X                       

98   Pterostichus strenuus Momenteel niet bedreigd Droge biotopen X X X         X   X   X                   X   

99   Pterostichus vernalis Momenteel niet bedreigd Vochtige biotopen   X X                                 X X     

100   Stenolophus mixtus Momenteel niet bedreigd Oevers van stilstaand water   X X         X X       X X X         X x X X 

101   Stenolophus skrimshiranus Kwetsbaar Vochtige graslanden                                           X   

102   Stenolophus teutonus Momenteel niet bedreigd Vochtige biotopen                                        X X x   

103   Stomis pumicatus Momenteel niet bedreigd Bossen     X                                         

104   Syntomus foveatus Momenteel niet bedreigd Droge biotopen   X       X X                         X X     

105   Syntomus truncatellus Momenteel niet bedreigd Droge schrale graslanden           X X       X                 X X     

106   Trechus obtusus Momenteel niet bedreigd Droge biotopen       X               X               X       

107   Trichocellus placidus Zeldzaam Vochtige graslanden         X                                 X   

 

 



BIJLAGE 13: paddenoverzetactie Molsbroek 

soort 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

gewone pad 1209 759 871 524 422 619 933 950 471 698 1064 1735 2474 2360 2210 2407 1943 1703 2527 2462 1535 1879 1840 1758 1539 868

bruine kikker 4 6 2 3 5 10 2 9 5 7 28 13 8 24 0 42 7 32 56 43 62 16 85 21

alpenwatersalamander 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 5 0 0 0 2 3 0 3 1 3 0 3 2 1

kleine watersalamander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 4 3 4 16 6 7 4

totaal 1209 759 875 530 424 623 938 961 473 707 1069 1746 2510 2373 2218 2431 1946 1748 2534 2501 1595 1929 1918 1783 1633 894
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Bijlage 14:  Vleermuizen van het Molsbroek (2010-2014) 

Joris Everaert 

  

Met behulp van een professionele bat-detector (Batbox Griffin) werden in 2014 door Joris Everaert 6 volledige 

inventarisatierondes voor vleermuizen uitgevoerd in het Molsbroek (ongeveer 24 volledige of gedeeltelijke 

bezoeken). Meestal werd geluisterd langs het fiets- en wandelpad, maar enkele bosgedeeltes werden ook een 

paar keer betreden. Er konden 7 soorten worden vastgesteld. In tabel 1 worden ter informatie ook de 

waarnemingen van tijdens de vorige jaren weergegeven. De komende jaren zullen ook continue metingen 

worden uitgevoerd gedurende meerdere nachten met een automatische bat-detector.  

 

gewone dwergvleermuis 

De gewone dwergvleermuis is de meest algemene vleermuissoort in Vlaanderen. Ook in het Molsbroek is de 

soort steeds algemeen aanwezig. De voorkeur wat betreft jachtgebieden gaat uit naar bosranden, houtkanten 

en bossen. Ook aan de rand van de moerasvlakte is de soort aanwezig. De soort is voor verblijfplaatsen sterk 

aan de menselijke omgeving gebonden. Tijdens één van de inventarisatierondes langs het wandel- en fietspad 

rond het Molsbroek, werden in 2014 minstens 18 individuen waargenomen. Het werkelijke aantal zal hoger 

liggen. 

  

ruige dwergvleermuis 

De ruige dwergvleermuis is een typische soort van waterrijke en bosrijke landschappen. Het natuurlijk 

leefgebied bestaat uit bossen, moerasbossen en andere natte bossen, grote rivieren, meren, plassen en 

moerassen. In 2014 werd de soort in het Molsbroek foeragerend gedetecteerd aan de moerasvlakte en langs de 

Durme. Ook in de omgeving, bijvoorbeeld langs de naastliggende Hamputten en Durme, werden in 2014 

verschillende ruige dwergvleermuizen gedetecteerd (incl. sociaal gedrag). 

 

Vroeger was de ruige dwergvleermuis in Vlaanderen alleen bekend van enkele dode dieren. Dankzij recent bat-

detectoronderzoek weten we dat de ruige dwergvleermuis verspreid over gans Vlaanderen voorkomt. Tijdens 

de lente en de herfst zijn de aantallen hoger dan in de zomer. Dit wijst erop dat ten minste een deel van de 

populatie migreert. Het aantal gekende kolonies is laag en tot nu toe is het niet duidelijk of de soort zich 

voortplant in Vlaanderen. Van slechts één kolonie werd de exacte rustplaats gevonden. Op andere plaatsen kon 

wel zwermgedrag rond bomen worden waargenomen. Dit toont aan dat in Vlaanderen zomerkolonies in holle 

bomen aanwezig zijn. 

 

watervleermuis 

De watervleermuis jaagt voornamelijk op lage hoogte boven stilstaand en stromend water, maar ook soms tot 

5 m hoogte rondom bomen. De soort kan in het Molsbroek op verschillende plaatsen aangetroffen worden, 

vooral boven de moerasvlakte en langs de brede sloten. Waarnemingen van een groot aantal watervleermuizen 

(minimaal 6 visueel, maar wellicht eerder 10-20) in augustus en september 2014, wijzen op de aanwezigheid van 

één of meerdere broedkolonies in de holle bomen van het Molsbroek.  

 

laatvlieger 

De laatvlieger wordt omschreven als een kenmerkende soort voor open en halfopen landschap. Jagen doen ze 

dikwijls langsheen opgaande vegetatie, maar echter steeds op enige afstand ervan verwijderd, aangezien zich 

daar dikwijls grote concentraties insecten bevinden. In het Molsbroek kan de soort soms waargenomen 

worden aan de rand van het gebied (o.m. langs de Durme). Wellicht is er in de omgeving een kolonie aanwezig 

in een gebouw.  

 

 

 

rosse vleermuis 

De rosse vleermuis is naast de laatvlieger één van de grotere vleermuizen van Europa. Het is een vleermuis die 

vaak al rond zonsondergang uitvliegt (vandaar ook de bijnaam "vroegvlieger") en ook op relatief grote hoogte 

jaagt (10 tot 40 meter hoog, maar ook regelmatig hoger tot zelfs 100 à 150 meter). Vooral in de zomer 

worden tijdens de avondschemering verschillende individuen (tot zeker 12) foeragerend waargenomen boven 

de moerasvlakte van het Molsbroek. Wellicht is er dus in de omgeving een broedkolonie (meestal in oude 

loofbossen). De rosse vleermuis blijkt sterk achteruit te gaan in Vlaanderen. De moerasvlakte van het 

Molsbroek kan zeker één van de belangrijke jachtgebieden voor deze soort genoemd worden in de Durme- en 

Scheldevallei en omgeving. 



 

grootoorvleermuis (spec.) 

De grootoorvleermuizen worden beschouwd als echte bossoorten. Een groot gedeelte van de tijd foerageren 

ze inderdaad in bos, bij voorkeur loofbos of gemengd bos, maar recente studies tonen aan dat ook meer open 

gebieden een aanzienlijk deel uitmaken van het jachtbiotoop. In het Molsbroek werd de soort foeragerend 

vastgesteld langs het loofbos op de enclave (Molsbergen), langs het wandel- en fietspad, en ter hoogte van het 

bezoekerscentrum. Het gaat vrijwel zeker om de gewone grootoorvleermuis. De soort heeft zowel 

zomerkolonies in gebouwen als in holle bomen en vleermuiskasten. De waarnemingen wijzen op de 

aanwezigheid van een kolonie in het Molsbroek of zeker in de directe omgeving. 

 

baardvleermuis (baard / brands vleermuis) 

De baardvleermuizen zijn allebei in meer of mindere mate aan bos gebonden, zowel voor hun 

foerageergebieden als voor hun zomerverblijfplaatsen. Op basis van bat-detectoronderzoek (vnl. in Duitsland 

en Noord-Europa) rond kolonies die tot op de soort gedetermineerd werden, ontstond het beeld van de 

brandts vleermuis die strikt gebonden is aan vochtig (loof)bos, liefst met open water. De (gewone) 

baardvleermuis zou een meer flexibele soort zijn, die niet zo sterk aan bos en water gebonden is en ook 

voorkomt in structuurrijke landschappen (dorpen, parken, tuinen) en open rivierlandschappen. De 

waarnemingen in het Molsbroek hebben waarschijnlijk allen betrekking op de (gewone) baardvleermuis, hoewel 

brandts vleermuis niet volledig kan uitgesloten worden. De waarnemingen wijzen op de aanwezigheid van een 

kolonie net buiten het Molsbroek in een gebouw ten noordoosten van de moerasvlakte. 

 

 
Tabel 1. Waarnemingen van vleermuizen in het Molsbroek. 

Soort Maximum aantal tegelijk vastgestelde individuen in het 

volledige gebied (aantal waarnemingen) 

 

 
2010 2011 2012 2013 2014* 

gewone dwergvleermuis 8 (5)  2 (3) 1 (1) 18 (15) 

ruige dwergvleermuis     2 (7) 

dwergvleermuis spec. 1 (1) 3 (1)  1 (1) 6 (2) 

watervleermuis 2 (1) 6 (1) 6 (6) 4 (6) 25 (14) 

laatvlieger 1 (2)  1 (1)  1 (1) 

rosse vleermuis   12 (10) 5 (4) 8 (10) 

grootoorvleermuis spec.     1 (3) 

baardvleermuis     1 (1) 

baard / brandts vleermuis     2 (5) 

(*) Inventarisatiejaar 
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BIJLAGE 16 – INDELING WATERTAFELS 

 

 



Bijlage 17: digitaal terreinmodel (DTM) Molsbroek 
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Bijlage 22: rietontwikkeling in de moerasvlakte van 1970 tot 2012 

De evolutie van de rietontwikkeling in de moerasvlakte van het Molsbroek van 0,1 ha naar 2,5 ha. 

Linksboven: situatie 1970 (0,1 ha). Linksonder: situatie 1985 (0,5 ha). Rechts: situatie 2012 (2,5 ha). 

 

 



Moerasvlakte

Molsbergen

Zuidelijk 
bosgebied

Palingsberg

Hagemeersen

Zuidelijk 
groot rietveld

Kleinschalig 
meersenlandschap

Noordelijk 
bosgebied

Centraal bosgebied

Westelijke 
plas

0 250 500125 m

BIJLAGE 23: OVERZICHT DEELZONES MOLSBROEK

±



Weideken René
Kerkmeers

Den Hazelaar

't Straatje

Lo's akker

Hofstee

RozendonkGroot gat

Langenakker

Bekmeers

Hogen akker

Suikermeers

Muizemeers

Spiessemeers

Wissemeers

0 250 500125 m

BIJLAGE 24: OVERZICHT TOPONIEMEN MOLSBROEK

±



moerasvaren in mesotroof elzenbroekbos 

vzw Durme 
Molsbergenstraat 1 
9160 Lokeren 

09 348 30 20 - info@vzwdurme.be – www.vzwdurme.be 


	INHOUDSOPGAVE
	1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
	2. BEKNOPTE GEBIEDSBESCHRIJVING
	Inleiding
	Statuut & situering
	Historiek

	3. HYDROLOGISCHE MONITORING
	3.1. Peilbuismetingen
	3.2. Waterpeil oppervlaktewater in de twee waterbekkens
	Algemeen
	Peilstanden oppervlaktewater 2010
	Peilstanden oppervlaktewater 2011
	Peilstanden oppervlaktewater 2012
	Peilstanden oppervlaktewater 2013
	Peilstanden oppervlaktewater 2014

	3.3 Digitaal terreinmodel (DTM) Molsbroek

	4. VEGETATIEONDERZOEK
	5. GEVOERD BEHEER EN EVOLUTIE NATUURTYPOLOGIE
	5.1 Evolutie van flora en vegetatie onder invloed van het gevoerde beheer
	5.1.1 Het Molsbroek (ingedijkt gedeelte ten noorden van de Durme)
	5.1.1.1 De moerasvlakte
	Rietontwikkeling in de moerasvlakte
	Natte ruigtevegetaties in de moerasvlakte
	Pioniersgemeenschappen van het type slijkgroen-associatie
	Waterplanten
	Moerasspirearuigte ‘weideke Rene’
	Bosgemeenschappen
	Botanische evolutie in vijf uitgezette permanente kwadraten (in 2009 uitgezette pq’s)
	Evaluatie beheer moerasvlakte:


	5.1.1.2 Bossen en struwelen
	Mesotroof elzenbroek (BWK-code : vm, Habitatcode : 91E0_meso)
	Elzenbroekbos in deelzone noordelijk bosgebied en deelzone westelijke plas
	Elzenbroekbos in deelzone zuidelijk bosgebied

	Ruigt-elzenbos  (BWK-code : vn, Habitatcode: 91E0_eutr)
	Ruigt-elzenbos in deelzone noordelijk bosgebied (’t Straatje en Lo’s akker)
	Ruigt-elzenbos in deelzone zuidelijk bosgebied
	Voormalige loofhoutaanplant Hofstee (noordelijk deel moerasvlakte)
	Voormalige loofhoutaanplant Rozendonk
	Bossen Hagemeersen
	Zuidelijke beboste eilanden moerasvlakte
	Evaluatie beheer alluviale bossen (vn en vm):

	Struwelen en overgangssituaties naar bos (BWK-code : sf, sz Habitatcode : rbbsf, gh)
	Evaluatie beheer struwelen:


	5.1.1.3 Moerasspirearuigtes (BWK-code: hf, hft Habitatcode: 6430_hf, rbbhf)
	Moerasspirearuigte Rozendonk (hf, pq 21, nr 10 in grassentabel)
	Evaluatie beheer moerasspirearuigte Rozendonk:

	Moerasspirearuigte westrand aanplant Rozendonk (kleine hf)
	Evaluatie beheer moerasspirearuigte westrand aanplant Rozendonk:

	Moerasspirea-rietruigte ‘Groot gat’ (hft mru hr)
	Evaluatie beheer moerasspirea-rietruigte ‘Groot gat’:

	Verruigde moerasspirearuigte in zuidoosten van het reservaat (deelzone Palingsberg) (hrb/hf)
	Evaluatie beheer verruigd perceel tussen Palingsberg en pompgemaal:

	Moerasspirearuigtes van de moerasvlakte
	Moeraspirearuigtes van het begrazingsblok

	5.1.1.4 Kleinschalig meersenlandschap
	5.1.1.4.1 Extensief begrazingsblok
	Slotencomplex met waterplantengemeenschappen
	Evaluatie beheer slotencomplex:
	Moerasspireavegetaties van het begrazingsblok
	Grote zeggenvegetaties van het begrazingsblok
	Graslandvegetaties van het begrazingsblok
	Evaluatie beheer begrazingsblok in functie van de begraasde vegetatietypes:

	5.1.1.4.2 Hooilanden in het meersenlandschap (BWK-code: hc , Habitatcode rbbhc)
	Hooiland Muizemeers (hc  hft, nr. 3 in grassentabel, pq 9 en pq 10)
	Hooiland ten oosten van Suikermeers (hc  hft kbs, nr. 6 in grassentabel, pq 7)
	Hooiland ‘Hogen akker’ (hc  k(hf), nr. 6 in grassentabel)
	Hooiland in centraal gedeelte meersenlandschap (hc  hft, nr.13 in grassentabel, pq 6 en pq 7)
	Evaluatie beheer maaibeheer hooilanden:


	5.1.1.5  Rietlanden en rietruigten
	5.1.1.5.1 Rietlanden (BWK-code: mr, mrb, Habitatcode: rbbmr)
	Evaluatie beheer rietlanden

	5.1.1.5.2 Rietruigtes (BWK-code: mru, Habitatcode: rbbmr)
	Evaluatie beheer rietruigtes:


	5.1.1.6 Stuifzandrelict Palingberg (BWK-code: cp ha, Habitatcode: 2310 2330)
	Evaluatie beheer Palingsberg:

	5.1.1.7 Talud- en oevervegetaties (BWK-code: kd)
	Evaluatie beheer ‘Durmedijk’ en ‘Molsbroekdijk’:

	5.1.1.8 Stilstaande waters (BWK-code: ae, Habitatcode: 3150)
	5.1.1.9 Grote zeggenvegetaties(BWK-code: mc, Habitatcode: rbbmc)

	5.1.2 De Hagemeersen
	5.1.2.1 Bossen
	Bufferbos (vn) (nrs. 826/A, 826/D en 829/F)
	Jonge bos (vn ) (nr. 808/B)

	5.1.2.2 Graslanden en grote zeggenvegetaties
	Grote zeggenvegetatie westelijk deel (mc hf  mr) (nrs. 805, 806, 807)
	Grote zeggenvegetaties oostelijk deel (mc hc )(816/A) (mc) (822/A, 823/A) (mc mr) (824/A)
	Hooiland oostelijk deel (hc  mc) (821/B)


	5.1.3 Beschrijving van enkele opmerkelijke plantensoorten van het Molsbroek
	Zwanebloem
	Kikkerbeet
	Schildereprijs
	Bosbies
	Reuzenbalsemien
	Grote ratelaar
	Moerasvaren
	Welriekende agrimonie
	Zeegroene muur
	Dotterbloem
	Bruin cypergras en slijkgroen
	Gele plomp
	Waterviolier
	Knikkend tandzaad
	Poelruit
	Watermunt
	Canadese kornoelje
	Moerasbasterdwederik
	Akkerandoorn
	Gewone eikvaren

	5.1.4 Conclusie

	5.2. Evolutie van fauna onder invloed van het gevoerde beheer
	5.2.1 Avifauna
	5.2.2 Insecten
	5.2.2.1 Dagvlinders
	5.2.2.2 Nachtvlinders
	5.2.2.3 Libellen
	5.2.2.3 Sprinkhanen
	5.2.2.4 Zweefvliegen
	5.2.2.5 Loopkevers

	5.2.3 Vissen
	5.2.4 Amfibieën
	5.2.5 Zoogdieren

	5.3 Evolutie van de op te volgen aandachtsoorten.

	6. NOG UIT TE VOEREN EENMALIG BEHEER
	7. LITERATUUR
	8. BIJLAGEN



