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Aanleiding 

Het Marum, integraal deel van SBZ-H BE2100016 ´Klein en Groot Schietveld´ en SBZ-V 

BE2101437 ´De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld´, bestaat gedeeltelijk 

(ongeveer 100 ha) uit graslanden. Deze graslanden zijn al dan niet in relatief intensief 

landbouwgebruik. Met het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014 waarbij de 

instandhoudingsdoelstellingen voor het gehele Habitat- en Vogelrichtlijngebied werden 

goedgekeurd (kortweg S-IHD-besluit), werd voor het Marum o.a. behoud en herstel van het 

kleinschalig extensief landbouwgebied en herstel van leef- en/of foerageergebied voor 

soorten als kamsalamander, blauwe kiekendief, regenwulp, verschillende vleermuissoorten,… 

vastgesteld. Meer specifiek gaat het om behoud en/of stijging van populatieaantallen middels 

kwaliteitsverbetering van het leefgebied. Verder wordt vermeld dat uitspoeling van 

nutriënten en drainage vanwege nabijgelegen landbouwgebieden een negatief effect hebben 

op dit gedeelte van het Natura 2000-gebied. 

 

In het verordenend gedeelte van het S-IHD-besluit staat: 

 

“Art. 2 

(..) 

Het noordelijk deel van het Groot Schietveld, het Marum, omvat de waardevolle 

vallei van de Weerijsbeek met broekbossen (ca. 50 ha) en een kleinschalig 

weidelandschap dat leef- en foerageergebied is voor vleermuizen, 

kamsalamander, regenwulp en blauwe kiekendief. 

 

Art. 3 

(..) 

§2. Het gebied ‘BE2100016 Klein en Groot Schietveld’ wordt als speciale 

beschermingszone aangewezen voor de onderstaande soorten van bijlage II van het 

Natuurdecreet: 

1° ingekorven vleermuis - Myotis emarginatus  

2° kamsalamander - Triturus cristatus  

3° meervleermuis - Myotis dasycneme. 

 

Art. 4 

Overeenkomstig (..) worden de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van de 

gebieden ‘BE2100016 Klein en Groot Schietveld’, ‘BE2101437 De Maatjes, 

Wuustwezelheide en Groot Schietveld’ vermeld in bijlage 2, gevoegd bij dit besluit, 

vastgesteld.” 

 

In die bijlage 2 (instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten) staat er o.a.: 
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Het feit dat de landbouwactiviteiten voorlopig binnen de beheercommissie niet als uitdovend 

worden beschouwd maakt het concreet werken aan het behalen van de Europese 

doelstellingen complex. Het ANB maakte een visiedocument op waarin de doelstellingen 

werden vertaald naar zones : 
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Figuur 1: situering van het Marum als onderdeel van het Groot schietveld; de gekleurde percelen 

vormen het onderzoeksgebied 

 

 

 

De vertaling van deze vereisten naar concrete maatregelen, ingrepen of 

concessievoorwaarden op het terrein zelf maakt geen deel uit van deze adviesvraag en zal 

gebeuren in het kader van een vervolgstudie.  

 

 

Vragen 

1) Welke concrete vereisten m.b.t. landbouwgebruik stellen de doelsoorten aan de 

graslanden gelegen in het Marum (bijv.. grondwaterstand + variatie doorheen het jaar, 

maairegimes, bemestingsdruk, graasdruk, gewaskeuzes (hoogte van gewas), evt. 

poelensnoer, landbiotoop,...) ? 

  

2) Welke eisen stellen de diverse doelsoorten aan hun omgeving als leefgebied (voor de 

beoogde functie(s) cfr. Natura 2000): foerageergebied, rustgebied, jaarrond leefgebied, 

…  welke randvoorwaarden zijn er voor de tot doel gestelde soorten ? 

 

3) In hoeverre functioneert het Marum als actueel leefgebied voor de tot doel gestelde 

soorten? 

 

4) Kunnen de voorgestelde vereisten worden vertaald naar het PAS-herstelbeheer conform 

de gebiedsanalyse die INBO opstelde, indien ja hoe ? 
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Toelichting 

1) Vleermuizensoorten 

 

De speciale beschermingszone ‘BE2100016 Klein en Groot Schietveld’ omvat ook het fort van 

Brasschaat, waar veel vleermuizen zwermen en overwinteren, waaronder meervleermuis en 

ingekorven vleermuis. De aanwijzing van de speciale beschermingszone voor deze soorten 

moet in dit licht worden gezien. De soorten zijn daarom geen specifieke doelsoorten voor het 

Marum. Het Marum wordt wel expliciet vernoemd als leef- en foerageergebied voor 

vleermuizen in zijn algemeenheid. In het Marum zelf zijn er maar een beperkt aantal 

vleermuiswaarnemingen gekend (waarnemingen.be) van gewone dwergvleermuis, gewone 

grootoorvleermuis, franjestaart en laatvlieger. Er is in dit gebied echter geen gericht 

onderzoek gebeurd. In de ruime omgeving van het Marum zijn er waarnemingen van gewone 

dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, grijze grootoorvleermuis, 

laatvlieger, rosse vleermuis, watervleermuis, franjestaart en baardvleermuis. Deze soorten 

en hun vereisten worden hieronder verder besproken. 

 

a) Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) 

 

Deze soort komt vrijwel overal in Europa voor, met uitzondering van het noorden van 

Scandinavië en het Iberisch schiereiland. Het is de meest algemeen voorkomende 

vleermuizensoort in Vlaanderen.  

 

De gewone dwergvleermuis is een cultuurvolger die verblijft in van buitenaf toegankelijke, 

beschutte plaatsen in gebouwen, zoals in spouwmuren, onder dakbedekking en achter 

vensterluiken of gevelbekleding. Het merendeel van de kolonies wordt aangetroffen in 

woningen. De kolonies houden er een netwerk van verblijfplaatsen op na en verplaatsen zich 

in de loop van de zomer regelmatig (Gyselings & Van der Wijden, 2014; Lefevre, 2003; Dietz 

et al., 2011; Schober & Grimmberger, 1998). 

 

De soort jaagt in zeer diverse milieus, zolang het landschap maar niet te open of te gesloten 

is: open (loof)bossen, bosranden, bomenrijen en hoge hagen, allerlei typen waterlichamen, 

onbemeste graslanden en veeweiden. Ook in residentiële woonwijken en in grote steden kan 

de soort jagend aangetroffen worden in tuinen, rond huizen, langs wegen, onder 

straatlampen en in parken of langs vijvers en sloten (Barlow, 1997; Bartonicka & Zukal, 

2003; Boughey et al., 2011b; Davidson-Watts et al., 2006; Glendell & Vaughan, 2002; 

Kaňuch et al., 2008; Kapteyn, 1997; Kusch & Schmitz, 2013; Lefevre, 2003; Nicholls & 

Racey, 2006; Russo & Jones, 2003; Sattler et al., 2007; Warren et al., 2000; Zahn et al., 

2008). Zowel als vliegroute als om te jagen gebruiken ze goed aaneengesloten, lijnvormige 

landschapsstructuren (Boughey et al., 2011a; Brandt et al., 2007; Kapteyn, 1997; Nicholls & 

Racey, 2006; Verboom & Huitema, 1997).  

 

b) Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) 

 

Het centrum van het verspreidingsgebied van deze soort is gelegen in Oost-Europa en 

Rusland. Ruige dwergvleermuizen vertonen jaarlijkse trekbewegingen tussen de zomer- en 

winterkwartieren en kunnen daarbij grote afstanden afleggen (tot 1.900 km) (Schober & 

Grimmberger, 1998). In Vlaanderen wordt op sommige plaatsen een zeer hoge activiteit 

waargenomen tijdens de trekperiode. Ze wordt daarbij verspreid in Vlaanderen aangetroffen.  

 

De soort verblijft vooral in boomholten, achter losse schors en in vogel- en vleermuiskasten. 

Ze heeft een voorkeur voor dode of stervende bomen aan de rand van een perceel, voor 

kleine holten en kiest vaak hoog gelegen boomholten (5-10 m) (Arthur & Lemaire, 2009; 
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Van de Sijpe, 2003). In mindere mate wordt de soort ook in gebouwen aangetroffen, waar ze 

een voorkeur heeft voor smalle spleten (Schober & Grimmberger, 1998; Van de Sijpe, 

2003). 

 

De soort bewoont water- en bosrijke landschappen. Het natuurlijk leefgebied bestaat uit 

bossen, moerasbossen en andere natte bossen, grote rivieren, meren, plassen en 

moerassen. In Vlaanderen jaagt ze voornamelijk langs waterwegen met bomen erlangs, 

bosvijvers, bosranden, bospaden, oude beukenpercelen, vennen, natte weiden met sloten en 

in de stad in groenzones en bij water (Van de Sijpe, 2003). Volgens Zahn et al. (2008) jaagt 

ze intensiever boven water dan de andere dwergvleermuizen. Ze gebruiken meestal 

aaneengesloten, lijnvormige landschapselementen zoals bomenrijen als vliegroute, al kunnen 

ze ook open landschappen oversteken (Van de Sijpe, 2003).  

 

c) Gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus) 

 

In Vlaanderen kunnen gewone grootoorvleermuizen vrij algemeen worden waargenomen 

(Boeckx & Verkem, 2003).  

 

Tijdens de zomer verblijven kraamkolonies in West-Europa vooral in gebouwen (Boeckx & 

Verkem, 2003; Dietz et al., 2011). Dit zijn vaak grote zolders of klokkentorens (Fairon et al., 

2003; Jansen & Buys, 1997; Boeckx & Verkem, 2003). Deze zijn bij voorkeur groot, met 

genoeg plaats om rond te vliegen (Briggs, 2004; Fairon et al., 2003). Soms verblijven 

kraamkolonies ook in oude spechtenholen, rottingsholen of nestkasten (Boeckx & Verkem, 

2003; Gyselings & Van der Wijden, 2014; Dietz et al., 2011; Arthur & Lemaire, 2009). In 

bomen verhuizen ze om de één tot vijf dagen en splitsen ze vaak op in subkolonies (Arthur & 

Lemaire, 2009). In gebouwen gebruiken ze daarentegen een vaste verblijfplaats (Arthur & 

Lemaire, 2009). In de omgeving van het Groot Schietveld werd de aanwezigheid van gewone 

grootoorvleermuis vastgesteld in de kerk van Gooreind, op 5 km van het Marum (Boers et 

al., 2018). 

 

Ze foerageren meestal in kleinschalige landschappen, parken, boomgaarden, rond groepjes 

bomen en in open bossen, al wordt de soort soms ook als een echte bossoort van 

structuurrijke bossen met ondergroei aanzien (Dietz et al., 2011; Arthur & Lemaire, 2009; 

Kaňuch et al., 2008; Schober & Grimmberger, 1998; Janssen & Buys, 1997; Ashrafi et al., 

2013; Entwistle et al., 1996; Rutishauser et al., 2012; Wermundsen & Siivonen, 2008). Ze 

vermijden open landschap (Janssen & Buys, 1997; Ashrafi et al., 2013).  

 

Grootoorvleermuizen behoren met hun brede vleugels en zachte fluistersonar tot de soorten 

die allerlei grotere insecten zoals nachtvlinders, kevers en vliegen vooral van de vegetatie 

‘plukken’ (Boeckx & Verkem, 2003). In vergelijking met de grijze grootoorvleermuis is de 

gewone grootoormuis een generalist met een brede niche (Ashrafi et al., 2011; Rutishauser 

et al., 2012). De vliegroute volgt lijnvormige landschapselementen (Entwistle et al., 1996).  

 

d) Grijze grootoorvleermuis (Plecotus austriacus) 

 

De grijze grootoorvleermuis is aanzienlijk zeldzamer dan de gewone grootoorvleermuis. 

Recent onderzoek met behulp van DNA-analyses heeft echter aangetoond dat ze op veel 

kerkzolders in de Antwerpse Kempen (Boers et al., 2018) en in het oosten van Vlaams-

Brabant (Willems & Yskout, 2014) voorkomen. Op minder dan 5 km van het Marum zijn er 

vier kerken waar het verblijf van deze soort werd vastgesteld (Boers et al., 2018): 

Wuustwezel, Brecht, Sint Leenaerts en Overbroek. 
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Tijdens de zomer verblijven kraamkolonies van ‘grijze grootoren’ vooral op warme zolders 

van gebouwen, bij voorkeur onder zwarte leien daken (Arthur & Lemaire, 2009; Boeckx & 

Verkem, 2003; Buys & Vergoossen, 1997; Fairon et al., 2003; Scheunert et al., 2010).  

 

‘Grijze grootoren’ foerageren meestal in kleinschalige cultuurlandschappen (traditionele 

landbouwgebieden), dorpen, tuinen, parken, boomgaarden, onbemeste graslanden en 

weiden, langs bosranden en bomenrijen, in gebouwen boven strooisel voor vee en rond 

straatlampen (Arthur & Lemaire, 2009; Dietz et al., 2011; Schober & Grimmberger, 1998; 

Buys & Vergoossen, 1997; Ashrafi et al., 2013; Razgour et al., 2011). In vergelijking met 

‘gewone grootoren’ vliegen ze meer in open landschap, en ze mijden grote bosgebieden 

(Ševčík, 2003; Schober & Grimmberger, 1998; Dietz et al., 2011). Ze mijden akkers en 

naaldbossen, en gebruiken loofbossen enkel bij lage temperaturen of harde regen (Razgour 

et al., 2011). Ze zijn net als ‘gewone grootoren’ in staat om hun prooi van bladeren te 

plukken, maar ze zijn gespecialiseerd in kleine vliegende prooien (Arthur & Lemaire, 2009; 

Dietz et al., 2011).  

 

e) Watervleermuis (Myotis daubentonii) 

 

In Vlaanderen is de watervleermuis een van de meer algemene vleermuissoorten. Over de 

verspreiding van kraamkolonies in Vlaanderen is echter weinig bekend. 

 

Tijdens de zomer verblijft de watervleermuis vooral in oude, holle bomen in een bosrijke 

omgeving, in parken of in dreven, sporadisch ook op zolders, in spleten onder bruggen, 

bunkers en forten (Van der Wijden, 2003a). Volgens sommige bronnen heeft ze een 

voorkeur voor spechtenholen (Gyselings & Van der Wijden, 2014; Lučan et al., 2009; 

Mostert, 1997; Van der Wijden, 2003a) en in het Zoniënwoud is ze enkel in natuurlijke 

holten gevonden (Kapfer et al., 2008), maar ook worden rottingsholen, spechtengaten, 

nauwe spleten in de stam, losse schors en nestkasten vernoemd als verblijf (Arthur & 

Lemaire, 2009; Dietz et al., 2011). Ze gebruiken meerdere holten in eenzelfde omgeving en 

blijven ook verbonden aan hetzelfde jachtgebied (Kapfer et al., 2008). Ze verhuizen 

gemiddeld om de twee à drie dagen (Rieger, 1996; Van der Wijden, 2003a) en gebruiken 

een netwerk van boomholten binnen een gebied. 

 

Watervleermuizen foerageren op geringe hoogte boven het oppervlak van allerlei niet 

verlichte, bij voorkeur beschutte waterpartijen, brede sloten en traag stromende beken. Ze 

plukken hun prooien uit de lucht of met de achterpoten van het wateroppervlak (Mostert, 

1997; Siemers et al., 2001). Bij windstil weer is de beschutting minder belangrijk, omdat het 

wateroppervlak dan overal rimpelloos is. Op turbulent water komen minder insecten voor en 

de turbulentie verstoort bovendien de echolocatie (Warren et al., 2000). Warren et al. 

(2000) vonden een significant hogere foerageeractiviteit langs kanalen waar het 

wateroppervlak glad was en aan beide zijden begeleidende bomen aanwezig waren. Ook 

Russo en Jones (2003) vermelden dat watervleermuizen bij sterke wind enkel boven water 

met oeverbegroeiing jagen. Verder mijden ze water met kroos, waterlelies, riet of 

boomopslag (Mostert, 1997). Ze kiezen vooral voor veel voedsel. Eutrofe wateren kunnen 

dus gunstig zijn (Dietz et al., 2011).  

 

De watervleermuis jaagt voornamelijk boven water, maar af en toe, voornamelijk bij 

langdurige regen of harde wind, jaagt ze ook in bossen of rond bomen (Mostert, 1997; Van 

der Wijden, 2003a; Wermundsen & Siivonen, 2008; Zahn et al., 2008). Ze heeft daarbij een 

voorkeur voor open plekken op het grondniveau, vermoedelijk omdat ze minder goed 

aangepast is aan jagen in een besloten omgeving (Plank et al., 2012). 
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De jachtgebieden liggen tot maximum 5 à 10 kilometer van de zomerverblijfplaats, waarbij 

de vliegroutes zo veel mogelijk lijnvormige structuren volgen en verlichting vermeden wordt 

(Arthur & Lemaire, 2009; Dietz et al., 2011; Mostert, 1997; Schober & Grimmberger, 1998; 

Van der Wijden, 2003a; Schaub & Schnitzler, 2007).  

 

f) Laatvlieger (Eptesicus serotinus) 

 

Tijdens de zomer komt de laatvlieger wijd verspreid voor in Vlaanderen, maar doorgaans in 

lage dichtheden. 

 

De laatvlieger is een cultuurvolger en bewoont het hele jaar door allerlei typen gebouwen, 

zoals woonhuizen, kerken en schuren. In de zomer worden kolonies gevormd op zolders of in 

spouwmuren (Dietz et al., 2011; Schober & Grimmberger, 1998; Boeckx, 2003).  

 

In tegenstelling tot de meeste andere vleermuizen worden eerder halfopen landschappen 

geprefereerd, soms enkele kilometers verwijderd van het dagverblijf. De aanwezigheid van 

aaneengesloten, lijnvormige landschapselementen is niet per se vereist als vliegroute 

(Boughey et al., 2011a; Kapteyn, 1997), maar Verboom & Huitema (1997) vonden wel een 

hogere foerageeractiviteit in de ruime omgeving van lijnvormige opgaande elementen, en 

Robinson & Stebbings (1997) vermelden dat bomenrijen en hagen als vliegroute werden 

gebruikt. Bij winderig weer was dit meer uitgesproken. Glendell & Vaughan (2002) vonden 

laatvlieger foeragerend in parkgebied en boven grasland. Ook aan plassen en kanalen met 

opgaande vegetatie wordt laatvlieger foeragerend aangetroffen (Gyselings et al., 2009). 

Laatvliegers foerageren vooral op grotere insecten zoals kevers en nachtvlinders die uit de 

lucht geplukt worden; soms worden glijvluchten uitgevoerd waarbij prooien van de grond 

geplukt worden (Boeckx, 2003). Ze reageren flexibel op de beschikbaarheid van prooidieren 

zoals mest-, mei- en junikevers, nachtvlinders en sluipwespen en hebben hierdoor ook een 

seizoensgebonden variatie in jachthabitats (Boeckx, 2003; Dietz et al. 2011; Tink et al. 

2014). In de late zomer jagen ze bijvoorbeeld vaak boven veeweiden met verse mest 

(Boughey et al., 2011b; Catto et al., 1996). Ze jagen niet boven akkers (Robinson & 

Stebbings, 1997); bij het ploegen van de grond worden hier immers alle meikeverlarven 

gedood (Kervyn & Libois, 2008). Ze mijden dicht bos en jagen hier enkel in open plekken 

(Kaňuch et al., 2008; Plank et al., 2012). Samenvattend kan een geschikt jachtgebied 

omschreven worden als een kleinschalig landbouwlandschap met weiden en opgaande 

elementen, open water, tuinen, dreven, parkgebied en kleinschalig bosgebied met veel 

randen en open plekken. Akkers en gesloten bos zijn geen geschikt jachtgebied. 

 

g) Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) 

 

Tijdens de zomer worden behalve in de bosarme regio’s verspreid over Vlaanderen kolonies 

van rosse vleermuizen aangetroffen. 

 

De soort verblijft in de zomer hoofdzakelijk in boomholten. Ze hebben een voorkeur voor 

dikke en grote bomen, zowel levende als stervende bomen (Ruczynski & Bogdanowicz, 2005 

& 2008; Dietz et al., 2011; Lucan et al., 2009; Boonman, 2000; Arthur & Lemaire, 2009). Ze 

verkiezen spechtenholen maar gebruiken ook natuurlijk ontwikkelde holten of nestkasten 

(Arthur & Lemaire, 2009; Gyselings & Van der Wijden, 2014). Ze verhuizen gemiddeld om de 

2,5 dagen binnen een gebied tot 200 ha. Een samenhangende groep splitst zich vaak op over 

meerdere bomen (Dietz et al., 2011; Boonman et al., 1997).  

 

De rosse vleermuis jaagt vooral boven moerassen en andere waterrijke gebieden (Bartonicka 

& Zukal, 2003; Boonman et al., 1997; Rachwald, 1992, Ciechanowski, 2002). Verder worden 

ook open bossen, bosranden, parken en weilanden benut (Boonman et al., 1997; Kaňuch et 
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al., 2008; Mackie & Racey, 2007; Rachwald, 1992; Schober & Grimmberger, 1998). 

Lijnvormige landschapsstructuren zijn niet noodzakelijk voor de verplaatsing naar de 

foerageergebieden (Boonman et al., 1997; Boughey et al., 2011b; Gyselings & Van der 

Wijden, 2014).  

 

h) Franjestaart (Myotis nattereri) 

 

De franjestaart komt verspreid voor over Vlaanderen.  

 

In Vlaanderen is de franjestaart vooral boombewonend, maar er zijn ook gebouwbewonende 

kolonies bekend. Ze verkiest oude, naar boven ingerotte spechtenholen, en verblijft vaak in 

dode holle bomen (Van der Wijden, 2003b). Ze verhuist om de 2-5 dagen en de 

koloniegrootte varieert voortdurend (Dietz et al., 2011). Een kolonie heeft een netwerk aan 

geschikte locaties nodig. In gebouwen zijn ze jaar na jaar plaatstrouw aan hun verblijven 

(Arthur & Lemaire, 2009). 

 

Het is een soort van bijna alle bostypen en kleinschalige, vaak waterrijke landschappen die 

rijk zijn aan randstructuren (Van der Wijden, 2003b; Smith & Racey, 2008; Swift, 1997) en 

water met oevervegetatie. In tegenstelling tot andere vleermuizen kunnen ze ook in dichte 

vegetatie jagen (bv. jonge aanplanten). Ze jaagt soms ook in veestallen (Gyselings & Van 

der Wijden, 2014).  

 

Ze vliegen tot maximum 4 km naar hun jachtgebied en volgen hiervoor landschapselementen 

zoals hagen, houtwallen en weiden met bomen (Dietz et al., 2011; Siemers et al., 1999).  

 

i) Baardvleermuis (Myotis mystacinus) 

 

De baardvleermuis komt verspreid voor over Vlaanderen.  

 

Ze verblijven zowel in gebouwen als in bomen. Ook platte vleermuizenkasten worden 

gebruikt (Arthur & Lemaire, 2009). De kraamkolonie verplaatst zich geregeld binnen het 

leefgebied, maar ze blijven wel trouw dezelfde plekken opzoeken (Arthur & Lemaire, 2009; 

Dietz et al., 2011; Verkem & Van der Wijden, 2003). 

 

De baardvleermuis jaagt overwegend in bosrijke gebieden (Verkem & Van der Wijden, 2003; 

Zukal & Rehak, 2006). Het gaat hier over bossen, boomgaarden en parken (Arthur & 

Lemaire, 2009; Dietz et al., 2011). Ze rust in spleten en holtes in bomen en vangt een breed 

spectrum aan insecten uit de lucht op relatief lage hoogte langs bospaden, bosranden, beken 

en op open plekken in het bos. De gewone baardvleermuis jaagt in mindere mate ook in 

parken, tuinen en kleinschalige landschappen met veel houtkanten en bomenrijen.  

Lijnvormige structuren zijn belangrijk als verbinding tussen jachtgebieden (Schaub & 

Schnitzler, 2007).  

 

2) De tot doel gestelde vogelsoorten 

 

a) Korhoen (Lyrurus tetrix) 

 

Deze soort is op het einde van de jaren 80 uitgestorven in Vlaanderen. De hoogste aantallen 

broedvogels in Vlaanderen werden genoteerd na WO II toen ca. 500 paren aanwezig waren 

(Vlavico, 1989). Een terugkeer van deze soort wordt niet direct verwacht. Enkel een 

terugkeer naar het landbouwregime dat toegepast werd tot ca. de jaren 60-70 van de vorige 

eeuw en de daarmee gepaard gaande landschapsconfiguratie, en dit op een veel ruimere 

schaal dan enkel de landbouwzones binnen Marum, zouden een goede uitgangssituatie 

kunnen bieden voor deze soort (Keulen et al., 2003; Siepel et al., 2009). De wisselwerking 
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tussen kleinschalige, voedselrijke hooilanden en akkers en het aangrenzende heidelandschap 

is door de intensivering van het landbouwgebruik (zie tevens De Saeger (2019)) verloren 

gegaan. In de loop der jaren nam ook de predatiedruk – deels gestuurd door het 

habitatverlies - fors toe.  

 

Pogingen tot herintroducties in het verleden (bv. in de Kalmthoutse Heide) bleken niet 

succesvol en een herhaling ervan is niet raadzaam tenzij het leefgebied – inclusief dat van 

het aanpalende en momenteel erg intensieve landbouwgebied- fors ten goede zou 

verbeteren. 

 

b) Blauwe kiekendief (Circus cyaneus) 

 

Blauwe kiekendieven foerageren vooral boven ruige graslanden en (graan)akkers rijk aan 

knaagdieren (muizen) en kleine vogelsoorten (Birdguides, 2006). De voor deze soort 

noodzakelijke prooidieren zijn gebaat bij een niet te hoge waterstand (minimaal 20 cm onder 

het maaiveld) en periodieke overstromingen zijn dan ook erg ongunstig. De huidige evolutie 

naar verdere verarming van de graslanden (De Saeger, 2019) pakt negatief uit voor een 

soort als blauwe kiekendief aangezien in dergelijke monotone graslanden steeds minder 

voedsel kunnen vinden. Verruiging van bestaande graslanden of hooilandbeheer en de 

aanleg van niet geoogste graanakkers kan positief uitpakken, maar dergelijke maatregelen 

werken vooral in meer open terreinen. Het terugdringen van KLE’s is niet wenselijk 

aangezien het conflicteert met vestiging van broedvogelsoorten zoals geelgors en grauwe 

klauwier (zie verder). 

 

Enkel tijdens de najaarstrek en in de winterperiode worden slechts heel sporadisch jagende 

blauwe kiekendieven waargenomen boven de graslanden in het Marum. De open heidevlakte 

van het Groot Schietveld is iets meer in trek, maar ook daar lijkt de soort toch vooral als 

doortrekker in het najaar te worden waargenomen. Mogelijk kunnen aangelegde 

graanakkertjes in de toekomst fungeren als tijdelijk jachtgebied tijdens de doortrekperiodes. 

De te geringe oppervlakte ervan zal ook dan in het Marum een barrière vormen voor de 

soort. Echte goede gebieden voor die soort zijn honderden hectares groot en quasi boomloos 

(Watson, 1977). De soort neemt overal in Europa af als broedvogel en ook het aantal 

doortrekkers vertoont een significante afname (https://www.sovon.nl/nl/soort/2610). 

c) Regenwulp (Numenius phaeopus) 

 

Foeragerende groepen regenwulpen zijn in het voorjaar vooral te verwachten op natte 

graslanden met niet te hoge (<30 cm) vegetatie. Die zijn er nog in beperkte mate in het 

zuidelijk deel van Marum. Beheer in functie van regenwulpen impliceert een vernatting, 

vooral tussen eind maart en begin juni. Deze vernatting conflicteert echter met de eisen die 

een soort als blauwe kiekendief stelt aan z’n jachtgebied. Bovendien is, gezien de afnemende 

aantallen doortrekkers van de regenwulp, wellicht niet snel een toename van de aantallen in 

het gebied Marum te verwachten. 

 

Regenwulp is een soort die in het verleden gebruik maakte van de grotere vennen in de 

Antwerpse heidegebieden als veilige slaap- en verzamelplaats tijdens de voorjaarstrek (tot 

6.000 exemplaren in 1978, Vlavico (1989)). Momenteel zijn er geen gekende slaapplaatsen 

meer in Vlaanderen en ook in Nederland verschuiven dergelijke slaapplaatsen steeds verder 

naar het noorden en richting de Waddenzee. De totale aantallen nemen er fors af 

(https://www.sovon.nl/nl/soort/5380). Tijdens de voorjaarstrek vertoeven regenwulpen 

graag op voedselrijke, natte graslanden (Wilke & Johnston-Gonzalez, 2010). Binnen het 

Marum zijn ons sinds 2010 geen waarnemingen bekend van dergelijke foeragerende 

groepen. De soort wordt er enkel overtrekkend (vooral in het voorjaar) waargenomen. In de 

omgeving worden wel nog jaarlijks kleine groepjes van deze soort foeragerend aangetroffen 

op intensief landbouwgebied. Er zijn geen gestandaardiseerde data m.b.t. de tijdens de 

voorjaarstrek in Vlaanderen getelde aantallen. Toch lijken deze in lijn te liggen van de 

https://www.sovon.nl/nl/soort/2610
https://www.sovon.nl/nl/soort/5380
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waarnemingen in Nederland en is de soort ook bij ons afgenomen. Regionale gegevens uit de 

Antwerpse Noorderkempen (bron: waarnemingen.be) wijzen ook lokaal op een duidelijke 

afname tijdens de voorjaarstrek. 

 

d) Kemphaan (Philomachus pugnax) 

 

Deze soort is, net als regenwulp, vooral gebaat bij de aanwezigheid van natte graslanden 

tijdens de voorjaarstrek (Verkuil & De Goeij, 2003). De internationaal fors afnemende 

aantallen broedvogels (en dus ook trekvogels) (website European bird census council: 

www.ebcc.info) lijken echter een snelle respons op eventuele bijsturing van het beheer in de 

weg te staan. 

 

Kemphaan is, net als korhoen, verdwenen als broedvogel in Vlaanderen. Ook dit is een soort 

die zich niet kon aanpassen aan de verdere intensivering van het landbouwgebied. 

Verdroging en afname van beschikbaar voedsel zijn de belangrijkste factoren die hiermee 

gepaard gaan. Ook de natte weilanden van de Maatjes (noordoosten van Kalmthout, ca. 10 

km ten noordwesten van het Marum gelegen), waar bv. in het begin van de jaren 80 nog 

groepen van tientallen baltsende vogels werden aangetroffen (bron: waarnemingen.be) 

werden ondertussen verlaten. De aantallen vogels die op doortrek worden waargenomen zijn 

eveneens afgenomen aangezien kemphaan ook elders in Europa fors onder druk staat 

(www.ebcc.info, https://www.sovon.nl/nl/soort/5170). Er zijn ons geen waarnemingen 

bekend uit het laatste decennium binnen de grenzen van het Marum. Ook in de nabije 

omgeving wordt de soort nauwelijks waargenomen en meestal betreft het kleine aantallen, 

overtrekkende vogels. 

 

Kemphanen zijn gebaat bij een tijdelijke vernatting in het voorjaar (maart-april). 

Overstroomde graslanden met talrijke ondiepe plaatsen zijn optimaal: < 3 cm waterdiepte 

verspreid over ≥ 50 % van het wateroppervlak (Stroud et al., 1990). 

 

e) Overige soorten 

 

Voor de hierboven geschetste doelsoorten zijn de kansen op succes door een eventuele 

bijsturing van het beheer beperkt en bovendien conflicteren ze gedeeltelijk. Rekening 

houdend met de stabiele trend van de KLE’s (De Saeger, 2019) en de huidige positieve 

Vlaamse trends van geelgors en grauwe klauwier (Vermeersch et al., 2019 in prep.) lijkt het 

eerder zinvol in te zetten op een beter beheer en eventuele uitbreiding van die kleine 

landschapselementen. Verjonging van hoog opgaande bomenrijen, uitbreiding van voldoende 

brede (5-10m) houtkanten met soorten als sleedoorn en meidoorn, bij voorkeur in 

combinatie met een toenemend oppervlak grasland onder hooilandbeheer (eerste maaibeurt 

niet voor 15/07) kan voor die soorten op vrij korte termijn wellicht al resultaten opleveren. 

 

Binnen het betreffende gebied komen actueel geen Natura 2000-habitattypen voor (De 

Saeger et al., 2018) en zijn er geen tot doel gesteld (S-IHD-besluit). Indien dergelijke 

habitattypen ontstaan en PAS-herstelbeheer nodig is, zijn de maatregelen opgesomd in De 

Saeger et al. (2018) van toepassing met extra aandacht voor de aanwezige fauna-soorten. 

 

Conclusies 

1. Welke concrete vereisten m.b.t. landbouwgebruik stellen de doelsoorten aan 

de graslanden gelegen in het Marum (bijv.. grondwaterstand + variatie 

doorheen het jaar, maairegimes, bemestingsdruk, graasdruk, gewaskeuzes 

(hoogte van gewas), evt. poelensnoer, landbiotoop,...) ? 

 

Uit bovenstaande soortbesprekingen volgt dat vijf van de negen verschillende 

vleermuizensoorten kleinschalige weiden en graslanden ook gebruiken als 

http://www.ebcc.info/
https://www.sovon.nl/nl/soort/5170
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foerageergebied. Een kleinschalig bocagelandschap met hagen en bomenrijen is goed 

voor bijna alle soorten. De aanwezigheid van bos in het Marum biedt dan weer 

mogelijkheden als kolonieplaatsen voor de boombewonende vleermuizensoorten, en 

uitwijkmogelijkheden om te foerageren bij slechter weer. De vereisten voor vleermuizen 

in het algemeen zijn een goed insectenaanbod. Ook de aanwezigheid van bomenrijen 

en/of hagen rondom is belangrijk voor veel soorten. Concrete maatregelen die de 

insectendensiteit stimuleren zijn o.a.: 

 

• Het vernatten van de graslanden en de aanleg van poelen 

• Geen te hoge bemestingsdruk en laat genoeg maaien zodat kruiden kunnen 

bloeien en de larven van de insecten de kans krijgen om hier op te groeien en te 

verpoppen vooraleer de vegetatie gemaaid is. Voor dit laatste is een gefaseerd 

maaibeheer aangewezen. 

• Begrazing. De aanwezigheid van vee is belangrijk voor vleermuizen omdat de 

uitwerpselen belangrijk zijn als voedingsbodem voor veel insecten. Extensieve 

begrazing kan bovendien voor een hoge variatie in vegetatiestructuur zorgen en 

zo voor een rijke insectenfauna. Een groot probleem is echter het gebruik van 

antibiotica als ontwormingsmiddelen bij dieren voor consumptie. Een groot 

percentage van de toegediende middelen wordt terug uitgescheiden via de 

uitwerpselen, waardoor dergelijke mest ongeschikt wordt als voedingsbodem voor 

insecten (Gyselings & Van der Wijden, 2014). De residus ervan inhiberen immers 

de ontwikkeling van insectenlarven (Schmidt, 1983; Strong, 1992). 

De bomenrijen en hagen moeten ook zorgen voor een goede connectiviteit in het gebied 

en tussen het gebied en de mogelijke kolonieplaatsen. Voor gebouwbewonende soorten 

wil dit zeggen dat de dorpskernen rondom het gebied goed moeten verbonden zijn met 

het Marum door opgaande landschapselementen of bosranden. Als we deze situatie 

bijvoorbeeld bekijken voor de gekende kolonieplaatsen van grijze grootoorvleermuis, 

dan lijkt de connectiviteit naar het noorden toe, naar Wuustwezel, wel aanwezig, maar 

naar de drie andere kolonieplaatsen ten zuiden van het Marum is dit veel minder het 

geval. Maatregelen binnen het Marum zullen effectiever zijn als deze ruimere 

landschappelijke context ook mee verbeterd wordt. 

Naar analogie met De Saeger (2019) stellen we vast dat het huidige landschap met 

vooral (zeer) soortenarme graslanden weinig geschikt is als leef- of foerageergebied 

voor de in het S-IHD-rapport vooropgestelde vogelsoorten. Het is dan ook zinvol de 

bestaande beheerovereenkomsten te herzien en daarbij rekening te houden met de te 

behalen fauna- en habitatdoelen, of om een andere beheervorm uit te werken. 

 

2. Welke eisen stellen de diverse doelsoorten aan hun omgeving als leefgebied 

(voor de beoogde functie(s) cfr. Natura 2000): foerageergebied, rustgebied, 

jaarrond leefgebied, …  welke randvoorwaarden zijn er voor de tot doel 

gestelde soorten? 

 

Voor de antwoorden op deelvraag 2 verwijzen we naar de toelichting in dit advies.  

 

3. In hoeverre functioneert het Marum als actueel leefgebied voor de tot doel 

gestelde soorten? 

 

We hebben geen informatie over de aanwezigheid van vleermuizen in het Marum zelf. 

Daarop is zover on bekend geen onderzoek uitgevoerd. Bovenstaande bespreking is 

gebaseerd op waarnemingen van soorten in de ruime omgeving van het Marum. 
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De doelsoorten onder de vogels gebruiken het Marum momenteel slechts erg sporadisch 

en enkel tijdens de periodes van doortrek in voor- en/of najaar. 

 

4.  Kunnen de voorgestelde vereisten worden vertaald naar het PAS-herstelbeheer 

conform de gebiedsanalyse die INBO opstelde, indien ja hoe ? 

 

Binnen het betreffende gebied komen actueel geen Natura 2000-habitattypen voor (De 

Saeger et al., 2018) en zijn er geen tot doel gesteld (S-IHD-besluit). Indien dergelijke 

habitattypen ontstaan en PAS-herstelbeheer is nodig, zijn de maatregelen opgesomd in 

De Saeger et al. (2018) van toepassing met extra aandacht voor de aanwezige fauna-

soorten. 

 

Maatregelen die het PAS herstelbeheer (De Saeger et al., 2018) voorschrijft in het kader 

van herstel en verbetering van de waterkwaliteit en hydrologische toestand van de vallei 

van de Weerijsbeek zullen ook gunstig zijn voor regenwulp, kemphaan en insecten, en 

daardoor ook voor vleermuizen. Bij maatregelen die ingrijpen in de boom- en struiklaag 

moet worden opgelet dat de connectiviteit en bocagestructuur van het landschap niet 

vermindert. 
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