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Aanleiding 

Op het industrieterrein ‘de Balim Gronden’ in Lommel leven een aantal zeldzame diersoorten. 
De Limburgse Investeringsmaatschappij (LRM) en de gemeente Lommel stellen voor om voor 
het behoud van deze soorten een gelijkaardige werkwijze te hanteren als bij het 
Havengebied in Antwerpen en het Ontsnipperingsplan van Bosland mee als leidraad te 
hanteren.  

In een overleg tussen de gemeente Lommel, LRM, het Agentschap voor Natuur en Bos 
(ANB), Natuurpunt vzw, ARABEL vzw en Projectgroep Levend Zand, is besloten om vijf 
prioritaire soorten te kiezen die als een soort van kapstok fungeren voor de andere 
organismen op het terrein.  

Natuurpunt en Levend Zand stellen volgende soorten voor: de lentevuurspin, de 
boszandloopkever, de heivlinder, de kommavlinder en ‘wilde bijen’. Door de overleggroep 
werd aan Natuurpunt vzw gevraagd om aan het INBO de onderstaande vragen te stellen in 
verband met de door hen voorgestelde prioritaire soorten (‘kapstoksoorten’). 

Vraag 

1. Kunnen de lentevuurspin, de boszandloopkever, de heivlinder, de kommavlinder en 
‘wilde bijen’ fungeren als kapstok voor de andere organismen op het terrein? 

2. Wat zijn prioritair te vrijwaren zones in het industrieterrein ‘de Balim Gronden’ om 
leefgebied van deze soorten te vrijwaren? 

 

Toelichting 

1 Belang van de Balim Gronden voor de 
lentevuurspin, de boszandloopkever, de 
heivlinder, de kommavlinder en ‘wilde bijen’  

De vijf soorten(groepen) zijn stuk voor stuk kenmerkend voor (hei)schrale graslanden. 
Doordat het veeleisende soorten zijn, kunnen ze voor dit biotooptype fungeren als een 
paraplugroep voor andere ongewervelden. De lentevuurspin, heivlinder en kommavlinder zijn 
daarnaast ook Vlaams prioritaire soorten (Herremans et al., 2014). 

1.1 Lentevuurspin (Eresus sandaliatus) 
Zoals uit de nota van Natuurpunt blijkt, zijn de Balim Gronden en omgeving de enige 
vindplaats van de lentevuurspin in België en herbergt de Balim Gronden in het bijzonder 
vermoedelijk een van de grootste populaties in Noordwest-Europa. Omdat de soort 
endemisch is in Noordwest-Europa, is het ook een van de grootste populaties ter wereld. 
Eerdere pogingen om nesten van de lentevuurspin te verplaatsen naar ‘veilige’ plekken, 
bleken niet erg succesvol (Van Keer et al., 2011). Het behoud van de bestaande 
voortplantingsplaatsen van deze soort is dan ook de beste garantie voor het behoud van 
deze grote populatie in Lommel. 
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1.2 Boszandloopkever (Cicindela sylvatica) 
De boszandloopkever is een bijzonder zeldzame loopkever die op de Rode Lijst als “Met 
uitsterven bedreigd” vermeld staat (Desender et al., 2008a; Desender et al., 2008b). De 
Balim Gronden herbergt meer dan waarschijnlijk de grootste populatie van de soort in België. 
Meer naar het noorden is er een tweede gekende populatie (Hamont-Achel), die aansluit bij 
de populatie in de Nederlandse Kempen. Voor een duurzaam behoud van deze soort in 
Vlaanderen is het behoud van beide populaties bijzonder belangrijk. 

 

1.3 Heivlinder (Hipparchia semele) 
De heivlinder komt in Vlaanderen op een 20-tal plaatsen in het binnenland voor. De soort 
staat te boek als “Bedreigd” op de Vlaamse Rode Lijst (Maes et al., 2013; Maes et al., 2015). 
Voor de heivlinder werd een wetenschappelijk basisrapport voor een 
soortbeschermingsprogramma opgemaakt (Segers et al., 2014) dat ondertussen door de 
minister goedgekeurd werd. Hierin werd de Balim Gronden voor de regio omschreven als een 
grote en belangrijke bronpopulatie die de link legt tussen de populaties ten zuiden (Militair 
domein Kamp van Beverlo, de Keiheuvel in Balen) en ten noorden (Maatheide, Riebos, 
Hageven ...; Figuur 1) van de Balim Gronden. De Balim Gronden vormt volgens de analyse 
…. niet alleen een groot potentieel leefgebied1 voor heivlinder in Vlaanderen, het is ook nu al 
een van de gebieden met het grootste aantal reële waarnemingen (actueel leefgebied2)(Maes 
et al., 2016). 

                                                
1 Maes et al. (2016) stellen over ‘het potentieel leefgebied’ het volgende: op basis van literatuur (Decleer 2007; Van 
Uytvanck & Goethals 2014), naslagwerken over of verspreidingsatlassen van taxonomische groepen en de 
ecologische kennis van soortexperten werd voor elke soort een ecologisch profiel opgesteld dat de 
leefgebiedvereisten van de soort beschrijft op basis van kwalitatieve (bv. welke biotopen) en kwantitatieve 
informatie (bv. minimaal noodzakelijke oppervlakte per biotooptype, maximale afstanden tussen de verschillende 
onderdelen van het leefgebied). Indien het leefgebied bestaat uit verschillende onderdelen (bv. voor voortplanting, 
foerageren, rusten, overwinteren), wordt elk van de onderdelen apart beschreven. Indien de verschillende 
onderdelen van het leefgebied in een voor de soort geschikte configuratie voorkomen (i.e., afstand tussen de 
onderdelen is overbrugbaar), wordt het geheel van de verschillende onderdelen uiteindelijk beschouwd als 
potentieel leefgebied van de soort. 
2 Over actueel leefgebied stellen Maes et al. (2016) het volgende: Van alle soorten waarvoor in deze oefening 
potentiële leefgebieden afgebakend werden, werd ook de actueel gekende verspreiding gebruikt om de potentiële 
leefgebieden verder te verfijnen. Deze waarnemingen zijn afkomstig uit www.waarnemingen.be en werden 
opgevraagd op 11/4/2016 (INBO datavraag 127) en 14/12/2016 (INBO datavraag 149, aanvullende gegevens van 
zoogdieren). Voor de boommarter (Van Den Berge 2007) en de das (Van Den Berge & Gouwy 2015) werd de 
carnivorendatabank van het INBO gebruikt. Voor deze oefening beperken we de gegevens, waar mogelijk, tot 
goedgekeurde waarnemingen uit de periode 2011‐2016. Voor soorten waarvan het percentage goedgekeurde 
waarnemingen kleiner is dan 50%, geven we zowel een kaart met alle waarnemingen als een kaart met enkel de 
goedgekeurde waarnemingen. Het al dan niet goedkeuren van waarnemingen is de taak van de zogenaamde 
administrator. Goedkeuring gebeurt vaak op basis van een meegeleverde foto of ander bewijsmateriaal of op 
expertkennis van de waarnemer. Een laag percentage goedgekeurde waarnemingen betekent geenszins dat vele 
van de waarnemingen twijfelachtig zijn, maar wijst eerder op het feit dat, met name, waarnemingen van 
broedvogels moeilijk te bewijzen zijn door de waarnemer (vogels fotograferen of geluiden opnemen is immers veel 
moeilijker dan een foto van een vlinder of libel maken). Bij de broedvogels werden enkel waarnemingen gebruikt 
die afkomstig zijn uit de broedperiode (van Dijk 2011) en die wijzen op voortplanting (baltsen, nestvondst, 
territorium, ...). Bij de andere soorten werden de waarnemingen door de soortenspecialist(en) gecontroleerd en 
werden zwervers of twijfelachtige waarnemingen verwijderd. Indien de verspreiding in www.waarnemingen.be 
onvolledig lijkt, werd er beschreven waar er vermoedelijk nog bijkomende populaties te vinden zijn. 
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Figuur 1: Potentiële leefgebieden voor de heivlinder (in het oranje) in de omgeving van de Balim 
Gronden (in het roze). In het rood de waarnemingen van de heivlinder uit waarnemingen.be, het 
dataportaal van Natuurpunt. 

 

1.4 Kommavlinder (Hesperia comma) 
De kommavlinder komt maar op 11 plaatsen voor in Vlaanderen. De soort staat te boek als 
“Bedreigd” op de Vlaamse Rode Lijst (Maes et al., 2013; Maes et al., 2015). De Balim 
Gronden herbergt vermoedelijk de grootste populatie in Vlaanderen. In de provincie Limburg 
is het de meest noordelijk gelegen populatie. Ze ligt op ongeveer 12 km van de populatie in 
Kleine Brogel en die van het Militair domein Kamp van Beverlo, de twee dichtbij gelegen 
gekende populaties van de soort. Deze afstand is vermoedelijk te groot om door 
kommavlinders overbrugd te worden. Behoud van de populatie op de Balim Gronden is dan 
ook van groot belang. 

De Balim Gronden vormt een van de grootste potentiële leefgebieden voor de kommavlinder 
in Vlaanderen (Maes et al., 2016). Andere grote potentiële leefgebieden in de omgeving zijn 
Sahara in Lommel ten noorden, de Keiheuvel in Balen ten westen en de Heide achter de 
Steenweg ten oosten van de Balim Gronden (Figuur 2). Actueel zijn er echter geen 
populaties aanwezig in deze potentiële leefgebieden en vormt de Balim Gronden het enige 
‘bevolkte’ potentiële leefgebied in Noordwest-Limburg. 
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Figuur 2: Potentiële leefgebieden voor de kommavlinder (in het oranje) in de omgeving van de Balim 
Gronden (in het roze). In het rood de waarnemingen van de kommavlinder uit waarnemingen.be, het 
dataportaal van Natuurpunt. 

1.5 Wilde bijen 
De groeiende aandacht voor wilde bijen zorgt ervoor dat we een steeds beter beeld krijgen 
van de verspreiding van deze soortengroep in Vlaanderen. Uit recente waarnemingen is 
gebleken dat de Balim Gronden een groot aantal zeldzame soorten wilde bijen herbergt, 
waaronder soorten die nauwelijks elders in Vlaanderen gevonden worden. 

 

2 Prioritaire zones in het industrieterrein ‘de 
Balim Gronden’ 

Om prioritair te vrijwaren zones af te bakenen voor het behoud van de hogervermelde 
soorten, is een detailinventarisatie nodig. Een dergelijke inventarisatie valt buiten de 
mogelijkheden van deze adviesvraag. Door gebruik te maken van de gegevens in 
waarnemingen.be, kan gezocht worden naar locaties met een hoge dichtheid aan deze 
soorten. Ook de inventarisatie door de Vlinderstichting kan gebruikt worden om de meest 
waardevolle locaties aan te duiden. Het feit dat potentieel geschikt leefgebied in de buurt van 
bestaande populaties (nog) niet gebruikt wordt door soorten als de lentevuurspin, de 
boszandloopkever en de kommavlinder, duidt erop dat er hier nog specifieke ecologische 
hulpbronnen ontbreken en dat een eventuele verplaatsing van populaties weinig kans op 
slagen maakt. Ook voor de veel mobielere heivlinder kunnen bepaalde hulpbronnen 
ontbreken, maar de soort is voldoende mobiel om geschikt geworden gebieden op eigen 
kracht te bereiken. 

 



 

6 INBO.A.3591 www.inbo.be 

Conclusie 

1. De soorten die in de nota van Natuurpunt gebruikt worden om het belang van de Balim 
Gronden te duiden, vormen een goede groep van indicatorsoorten voor de (hei)schrale 
biotopen die er voorkomen. De Balim Gronden herbergt grote populaties van elk van 
deze soorten en is daarom van groot belang voor hun behoud in Vlaanderen. De gekende 
fauna van de Balim Gronden geeft daarnaast een goede indicatie van de erg hoge 
ecologische waarde van het gebied. 

2. Het afbakenen van prioritair te vrijwaren zones in de Balim Gronden vereist een 
gedetailleerde inventarisatie van het terrein, wat niet mogelijk is binnen het tijdsbestek 
van een advies. Een alternatief is het aangeven van de locaties met de hoogste 
dichtheden van deze soorten. Natuurpunt beschikt over dergelijke gegevens via 
waarnemingen.be. Ook de recente inventarisatie door de Vlinderstichting kan hiervoor 
gebruikt worden. 
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