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AANLEIDING 

In het advies INBO.A.2013.66 (Mergeay 2013) staat een tabelmatige weergave van de populaties van 
de Europees beschermde amfibieën en reptielen binnen de speciale beschermingszones. Voor het 
uitwerken van soortbeschermingsmaatregelen is het van belang te weten hoe duurzaam de 
(meta)populaties zijn en of er ook buiten SBZ nog populaties aanwezig zijn. 

VRAAGSTELLING 

Kan de tabelmatige analyse van de populaties cartografisch voorgesteld worden en uitgebreid met de 
populaties die zich buiten SBZ bevinden? 

TOELICHTING 

1.1.1.1. Algemene toelichtingAlgemene toelichtingAlgemene toelichtingAlgemene toelichting    

Na een algemene inleiding over de toestand van amfibieën en reptielen van de bijlages II en IV worden per 
soort de eigenschappen die relevant zijn voor deze oefening weergegeven. De bepaling en verantwoording 
van kritische populatiegroottes is reeds gebeurd in INBO.A.2013.66. Vervolgens wordt per soort de 
verspreidingskaart weergeven met differentiatie in de periode van waarneming (1994 tot 2003 of na 
2003). Elke populatie is omcirkeld met een kleurcode die verwijst naar een snelle inschatting van de 
toestand in functie van het metapopulatiecriterium: gunstig, ongunstig, onzeker, potentieel (of 
waarschijnlijk) gunstig. Per populatie wordt verder uitleg gegeven via een referentiecode op de figuur. 

In vele gevallen is het niet eenvoudig om met de huidige gegevens (aanwezigheden) in te schatten of een 
populatie voldoende groot is in de huidige constellatie. Een genetische studie die focust op bepaling van de 
effectieve populatiegrootte (bv. Geeraerts & Mergeay 2012) kan soelaas bieden. In sommige gevallen zijn 
reeds data aanwezig (bv. poelkikker voor sommige gebieden), of worden actief data ingezameld 
(kamsalamander, rugstreeppad, vroedmeesterpad, knoflookpad), anticiperend op een nood aan deze 
informatie.  

 

2.2.2.2. Landschapsecologie van amfibieën en gladde slangLandschapsecologie van amfibieën en gladde slangLandschapsecologie van amfibieën en gladde slangLandschapsecologie van amfibieën en gladde slang    

De meeste van onze amfibieën zijn in min of meerdere mate pioniersoorten: ze hangen af van een relatief 
dynamisch milieu in eerder jonge aquatische systemen of in systemen die regelmatig of onregelmatig fysiek 
abiotisch verstoord worden, of waar een hoge mate van abiotische stress aanwezig is die successie sterk 
vertraagt. Weinig amfibieën verdragen goed predatie door vissen en komen daardoor vaak eerder in jonge 
en of dynamische systemen dan wel zeer kleine poelen voor waar vissen nog niet zijn geraakt of waar de 
intrinsieke condities ongeschikt zijn voor vissen, zoals oligotrofe vennen, bospoelen, ... Dit vereist van het 
landschap ook een intrinsieke dynamiek om voortdurend nieuw leefgebied bij te maken of om meer 
gevorderde successiestadia terug te zetten naar jongere fases in de successie. Onder natuurlijke condities 
zorgen meanderende rivieren in grootschalige landschappen voor een hoge dynamiek in de valleien, 
waarbij ze regelmatig overstromen en sediment afzetten, in extreme condities nieuwe poelen uitschuren in 
het landschap, of vegetaties gedeeltelijk wegspoelen, oevers doen afkalven, rivierduinen ontstaan, … In 
een door mensen gedomineerd en gecultiveerd landschap, waarin rivierdynamiek beperkt wordt tot de 
winterbedding en waterstanden in vijvers actief gecontroleerd worden, ontbreekt deze natuurlijke dynamiek 
die essentieel is voor het behoud van leefgebied van vele amfibieën op lange termijn. Bij gebrek aan deze 
natuurlijke landschapsdynamiek hebben vele soorten hun leefgebied verschoven naar 
cultuurlandschappen met voldoende dynamiek, veroorzaakt door mensen. Poelkikkers, boomkikkers, 
kamsalamanders, vroedmeesterpadden, … bleven voortbestaan in veedrinkpoelen en grachten die 
regelmatig geschoond werden door mensen. Afhankelijk van de regio en het substraat kwamen 
knoflookpad, rugstreeppad en vroedmeesterpad aan randen voor op de overgang tussen heide en akkers, 
of bos en akkers. Daar kwamen ze aan hun trekken door zich in de kale taludranden in te graven. Deze 
akkerranden vormden een surrogaat voor jonge vijveroevers in vroege successiestadia. Rugstreeppad 
profiteert momenteel nog van industriële activiteiten, zandopspuitingen en –ontginningen om voldoende 
pioniermilieus met open zand te vinden, daar waar er geen spontane dynamiek is van duinen en 
riviervalleien. Waar deze activiteiten stopgezet worden en natuurlijke dynamiek of actief beheer ontbreekt, 
verdwijnt deze soort al gauw. Gladde slang en heikikker profiteerden tot c. 1900-1950 van het intensieve 
heidebeheer met heidebegrazing, maaien van heide als strooisel in de potstal, plaggen van zoden als 
brandstof, turfkuilen als voortplantingsgebied voor amfibieën, en kappen van bomen als materiaalhout en 
brandstof (Burny 1999). Het verdwijnen van deze praktijken heeft geleid tot een verdwijnen van deze 
dynamische milieus.  
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De echte pionier soorten (boomkikker, rugstreeppad, in mindere mate knoflookpad en poelkikker) worden 
gekenmerkt door een r-strategie en een relatief hoge dispersiecapaciteit. Ze kunnen een populatie stichten 
met slechts een handvol individuen en op korte termijn expanderen. Bij hoge densiteiten treedt 
verspreiding op tot 10 km van de geboorteplaats. Deze sterk dispersieve strategie volgt uit het risico dat 
successie en kolonisatie door vis het voortplantingsgebied minder geschikt maakt dan in de generatie 
ervoor.  

Kamsalamander is van de hier besproken amfibieën de meest sedentaire soort, vaak gebonden aan 
bosranden of halfopen bossen met kleine tot grote vijvers rijk aan waterplanten. Deze soort heeft een 
eerder lage dispersiecapaciteit, maar kan hogere lokale densiteiten bereiken dan de meeste 
kikkers/padden, en kan via overstromingen occasioneel meeliften en aldus nu en dan grotere afstanden 
afleggen in riviervalleien.  

Gladde slang kan niet meer als een pionier soort beschouwd worden, maar hangt intrinsiek ook af van een 
hoge dynamiek in open bos en heidesystemen, om voldoende zon beschenen leefgebied met een korte 
vegetatie te garanderen. 

Algemeen kan men stellen dat de doorgaans slechte toestand van de hier besproken soorten te wijten is 
aan een gebrek aan landschapsdynamiek. Historisch was dit eerst een natuurlijke dynamiek die verdween, 
dan de menselijke. Het afbakenen van kleine gebiedjes waar populaties van die soorten tot doel gesteld 
worden en in mogen overleven staat in contrast met de dynamiek die vereist is om ze spontaan te 
behouden. De keuze voor een statisch systeem waarbij soorten vastgepind worden in een relatief klein 
gebied zal een intensief beheer vereisen om telkens weer pionier situaties te herstellen en de kwaliteit van 
het leefgebied constant op peil te houden. Behoud van deze soorten zal dus niet volstaan met een 
éénmalige herstelmaatregel, maar zal een continue inspanning vereisen.  
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3.3.3.3. Gedetailleerde fichesGedetailleerde fichesGedetailleerde fichesGedetailleerde fiches    

3.13.13.13.1 HeikikkerHeikikkerHeikikkerHeikikker    

Deze soort is sterk afhankelijk van natte heide en vennen, en het leefgebied is dan ook veel moeilijker te herstellen in een geschikte toestand dan bij kamsalamander, 
boomkikker, vroedmeesterpad, ... omdat de hydrologische randvoorwaarden veel strikter zijn.  
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Details bij Figuur Heikikker.  

    
ID_gebiedID_gebiedID_gebiedID_gebied    

N°N°N°N°    OPMERKINGOPMERKINGOPMERKINGOPMERKING    

BE2100015 1 Gunstige grote populatie. 

BE2100016 2 verbinding Klein en Groot Schietveld, hoewel zeer moeilijk te realiseren, lijkt aangewezen voor behoud in Klein Schietveld op lange 
termijn. Huidige status in Klein Schietveld is niet geheel duidelijk, maar totale oppervlakte geschikt leefgebied (80-125 ha, afhankelijk 
van de bron) lijkt net te laag voor duurzaam behoud, waardoor ook potentieel voor gunstige geïsoleerde toestand niet gehaald wordt. 
De totale huidige populatie lijkt te klein voor duurzaam behoud. Alternatief kan zijn een recurrente translocatie van individuen om 
effecten van genetische drift tegen te gaan.  

BE2100016 3 Gunstige grote populatie. 

BE2100017 6 Hoewel Kamp Tielen op zich groot genoeg zou kunnen zijn is het huidige aantal vennen te klein en is de dominantie van bos te groot. 
Herstel van vennen en heide is aangewezen, alsook van interne connectiviteit tussen de deelpopulaties (Tielenheide, centraal ven 
Zevendonkse weg, ...). De mogelijkheid voor een verder herstel van  vennen moet worden nagegaan. Verbinding tussen Mil Kamp 
Tielen over Hoge Rielen en naar BE2100026, deelgebied Grote Heide is optie om uitbreiding naar Hoge Rielen toe te laten. Spoorlijn 
Tielen-Turnhout is mogelijke hinderpaal.  

BE2100017 7 Geïsoleerde minuscule relictpopulatie aan Tikkebroeken. Weinig vrijheidsgraden.  

  4 Geïsoleerde minuscule relictpopulatie in "Brechtse Heide". Weinig vrijheidsgraden.  

BE2100019 5 volgens rapport zijn "reddingsmaatregelen" nodig, om uitsterven te voorkomen; populatie in deelgebied Hoge Bergen - Ekstergoor is 
geïsoleerd en in slechte SVI; hoewel de huidige LSVI onvoldoende is, lijken verbindingsmaatregelen hier mogelijk. Verbinding 
Kievitsheide en Hoge Bergen - Ekstergoor lijkt meest geschikte optie. Verbinding over Kanaal heen is geen optie. Populatie in Blak is 
mogelijk verdwenen.  

  8 Geïsoleerde minuscule relictpopulatie aan Eindepoel 

BE2100024 9 Volgens rapport is versnippering een knelpunt, vooral Kijkverdriet en Lei. Ecologische verbindingen komen ook boomkikker ten goede, 
die zich recent heeft weten te hervestigen vanuit Nederland. Situatie in Zwart Water en aangrenzende vennen (9a) is onzeker, mogelijk 
gunstig. Interne versnippering door N119 is mogelijk knelpunt voor functionele verbinding. Situatie in Kijkverdriet (9b) is ongunstig, te 
veel verbost, te weinig vennen, en versnipperd ten opzichte van andere delen leefgebied in de regio. Situatie in de Liereman (9c) is 
niet geheel duidelijk, maar lijkt zich onder de ondergrens van 80 ha geschikt leefgebied te bevinden. In 9d nog twee geïsoleerde 
relicten die in principe aansluiting kunnen vinden bij aangrenzende Nederlandse populatie van Turnhoutsche Heide mits herstel.  

BE2100026 10 Situatie in Snepkensvijver is ongunstig. Slechts één enkel geschikt ven, en interne versnippering in gebied tussen andere potentiële 
vennen/vijvers is veel te groot door verbossing en N123.  

  11 Geïsoleerde minuscule relictpopulatie aan Hoeven in verboste omgeving.  

BE2100026 12 Geïsoleerde relictpopulaties in Ronde Put, Postel (nog aanwezig?) en aan Groesgoor. Interne versnippering tussen dg van SBZ en 
eutrofiëring lijken primaire oorzaken van achteruitgang en ongunstige toestand.  

BE2100026 13 Geïsoleerde relictpopulatie in Arendonk. Kan aansluiten bij naburige populatie in Nederland. Herstel van leefgebied in Rode Del, 
Reuselse Moeren, Cartierheide, Koninklijke schenking etc kan op termijn leiden tot een gunstigere toestand.  

BE2100026 14 Geïsoleerde relictpopulaties in Riebos, Lommel. Geen directe aansluiting meer bij Nederlandse populaties. Situatie uitermate slecht.  
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BE2200032 15 Populaties (beide gevallen) sluiten aan bij een groter leefgebied in Nederland. Situatie niet geheel duidelijk, maar niet bij voorbaat 
ongunstig te beschouwen.  

BE2200033 16 Geïsoleerde waarneming. Niet duidelijk of er geschikt leefgebied is op basis van de huidige informatie. Op basis van aantal 
waarnemingen als ongunstig te beschouwen.  

BE2200034 17 Geïsoleerde kleine populaties die zich wel waarschijnlijk binnen De Brand als één metapopulatie gedragen. Combinatie met 
habitatherstel noodzakelijk (aantal poelen), maar onzeker of dit haalbaar is. Aantal waarnemingen per poel suggereert dat populatie 
veel te klein is voor duurzaam behoud binnen dit gebied alleen.  

BE2200029 18 Klein relict aan Pijnven in sterk verboste omgeving. Geen geschikt leefgebied in de nabije regio om aansluiting mogelijk te maken. 
Bebossingsgraad is knelpunt.  

BE2200029 19 Zit geconcentreerd rond 5tal vennen in heidegebied. Dit volstaat mogelijk, maar situatie is niet zeer duidelijk. Herstel van poelen, 
vijvers en vennen binnen SBZ is aangewezen. Verbinding naar BE2200030 is niet eenvoudig.  

BE2200030 20 Gunstige grote populatie die als bron kan dienen voor spontane dispersie naar andere gebieden. Verbinding naar andere SBZ of 
andere SBZ deelgebieden is gunstig voor die andere gebieden. Spoort samen met verbindingen rugstreeppad, knoflookpad, gladde 
slang, boomkikker 

BE2200031 21 Huidige situatie relatief sterk versnipperd. Binnen de Teut zijn waarnemingen van voortplanting geconcentreerd rond één enkel ven. 
Populatie van Het Wik heeft te weinig geschikt leefgebied voor zelfstandige duurzame populatie. Bosgordels errond vormen een 
mogelijke hindernis voor verbinding naar andere gebieden. Aansluiting tussen Het Welleken, De Teut, Platweyers en De Maten zijn 
wenselijk voor alle populaties.  

BE2200031 22 Belangrijke recente achteruitgang in westelijk deel van het gebied. Habitatherstel is essentieel voor behoud. Verbinding met andere dg 
is mogelijk en aangewezen, en spoort samen met eerder gesuggereerde verbindingen voor knoflookpad en boomkikker: De Maten, 
Wik, Bokrijk, Teut enerzijds, en verbinding ten W van N74 (tussen fragmenten van DG1) 

BE2200028 23 zie eerdere reeks nota's ecologische verbindingen. Zie hierboven nota 22. Situatie in Mechelse heide zelf is onzeker 

  24 Geïsoleerde relictpopulatie in één vijver ten O van koolmijn André Dumont. Net ten N liggen twee grote vennen met potenties voor 
heikikker, maar spoorlijn vormt hinderpaal.  

BE2200043 25 zie eerdere reeks nota's ecologische verbindingen: verbinding Ruwmortelven met Mechelse Heide. Ook ten O van BE2200035 
bevinden zich in bosgebied enkele vennen met heikikker, tegen de Zuidwillemsvaart. zonder ingrepen dreigen deze meest oostelijke 
populaties ook te verdwijnen. 

BE2200035 26 Interne versnippering binnen Mechelse heide lijkt niet zonder risico. Heikikker komt slechts verspreid in hele SBZ voor geconcentreerd 
rond enkele venclusters. Tussenliggende delen vormen vaak geen geschikt leefgebied of verbindingsgebied.  

BE2400014 27 Recent herstel van vennen binnen Averbode Bos en Heide geeft potentieel om mits herintroductie hier een populatie te vestigen.  

 

    
3.23.23.23.2 PoelkikkerPoelkikkerPoelkikkerPoelkikker    

De geografische verspreiding van poelkikker komt sterk overeen met die van heikikker, met een zwaartepunt in vennen, kleine vijvers en heidegebieden. Sterker gebonden 
aan water dan heikikker. Ze stelt echter lagere eisen aan haar omgeving, en kan ook voorkomen in meer eutrofe poelen en vijvers mits er veel waterplanten in staan. In dat 
type vijvers komt de soort regelmatig samen voor met kamsalamander en boomkikker, maar minder tolerant voor beschaduwing dan kamsalamander. De soort kwam 
vroeger waarschijnlijk meer voor buiten de Antwerpse en Limburgse Kempen, maar is door invasie van meerkikkers (Pelophylax ridibundus en P. cf. bedriagae) verdwenen in 
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vele andere regio’s. Deze soorten hebben hun zwaartepunt in minder oligotrofe vijvers, en verdringen aldaar de kleinere poelkikker via competitie enerzijds, en via inkruising 
anderzijds (Holsbeek & Jooris 2010). Behoud van poelkikker hangt af van goede scheiding van leefgebieden, en behoud van oligotrofe en mesotrofe vennen en vijvers. 
Enkel in vennen in heidegebieden houdt poelkikker relatief goed stand, maar verzuring van de vennen via eutrofiëring is nefast omdat de ontwikkeling van de larven dan 
slecht verloopt. 

De soort is relatief moeilijk te onderscheiden van de bastaardkikker (een hybride taxon dat stabiele gemengde populaties met poelkikker kan onderhouden), en werd er 
vroeger zelden van onderscheiden. Dit, en het feit dat “groene kikkers” als banaal worden beschouwd en dus niet snel ingegeven worden door externe waarnemers, 
verklaart het relatief kleine aantal waarnemingen uit de periode 1994-2003, en maakt de inschatting van de actuele toestand vaak relatief moeilijk. De soort heeft een 
relatief hoog dispersievermogen, tot enkele kilometer. Ze heeft de capaciteit om in ge-urbaniseerde omgeving te overleven en ze door te steken. Grootste bedreiging in dit 
meer urbane milieu zijn tuinvuivers waar exotische kikkersoorten zijn geïntroduceerd (Levantijnse meerkikker, Turkse meerkikker, Europese meerkikker, …). Dit is 
vooralsnog geen groot probleem in de Antwerpse Kempen buiten de vallei van de Grote Nete, maar is van toenemend belang in Limburg, vooral in grote eutrofe vijvers.  
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Details bij Figuur Poelkikker 

ID_ID_ID_ID_gebiedgebiedgebiedgebied    Nummer Nummer Nummer Nummer 
op kaartop kaartop kaartop kaart    

OPMERKINGOPMERKINGOPMERKINGOPMERKING    

BE2100015 1 op zich staande populatie 

BE2100016 2 De feitelijke verbinding tussen groot en klein schietveld is mogelijk al gerealiseerd. Waarschijnlijk gunstige toestand in Klein Schietveld.  

BE2100016 3 De feitelijke verbinding tussen groot en klein schietveld is mogelijk al gerealiseerd. Gunstige toestand in Groot Schietveld.  

  4 Door Kanaal Dessel-Schoten geïsoleerd van Groot Schietveld. Verder klein en geïsoleerd. Situatie in Kooldriespark (BE2100019) is in 
feite gunstig maar de soort is afwezig. Verbinding is haalbaar.  

BE2100019 5 Situatie in Klokkeven is huidig ongunstig. Stapstenen naar Kooldries mogelijk. Huidig potentieel lijkt groter dan toestand doet 
uitschijnen. Mogelijk is aquatisch leefgebied te voedselrijk met te weinig waterplanten.  

BE2100019 6 Situatie moeilijk in te schatten. Uitbreiding poelkikker naar andere leefgebieden buiten heideterreinen (binnen SBZ) is mogelijk. Kleinere 
poelen voor kamsalamander zijn in principe ook geschikt voor poelkikker. Scheiding tussen Blak en Kievitsheide-Ekstergoor als gevolg 
van Kanaal  

BE2100020 7 elk deelgebied is in principe, en mits een gerichte inrichting, groot genoeg om een zelfstandige metapopulatie te herbergen. In Wortel 
Kolonie zou aanleg van extra poelen gunstig zijn, en daarmee vanzelf ook leiden tot functionele verbinding met populaties buiten SBZ 
als de populatiegrootte toeneemt.  

BE2100024 9 Huidige toestand niet duidelijk. Mogelijk ongunstig. Komt blijkbaar niet voor in de grotere vennen, en meer in kleine poelen in de regio, 
die niet abundant zijn.  

  8 Geïsoleerd relict.  

BE2100024 10 Situatie in Kijkverdriet en andere deelgebieden van SBZ en tussenliggende populaties lijkt ongunstig door tekort aan leefgebied en 
ontbreken van geschikte corridors en stapstenen doorheen bossen.  

BE2100020 11 Mogelijk gunstige situatie maar moeilijk in te schatten, op enkele ongunstige geïsoleerde relicten in de omgeving na. Sluit aan bij 
vennen en vijvers in Nederland, waardoor de situatie gunstiger lijkt dan louter op basis van de Belgische context.  

  12 Geïsoleerd relict.  

BE2100024 13 Situatie in Liereman lijkt gunstig.  

BE2100026 14 Situatie in Groesgoor eerder ongunstig door hoge bebossingsgraad en laag aantal geschikte poelen.  

BE2100026 15 Situatie in Den Diel lijkt eerder ongunstig door kleine oppervlak geschikt leefgebied en klein aantal poelen/vennen. Ten Z van 
Zilvermeer nog één relictpopulatie in een ven, dat gescheiden is van andere populaties door dichte bossen en woonzones/campings. 
Tussenliggende poelen ontbreken blijkbaar.  
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BE2100026 16 Geïsoleerde kleine populaties. Combinatie met habitatherstel noodzakelijk 

BE2100017 17, 18 Leefgebied in Tikkebroeken (17) is te klein, te weinig poelen. Verbinding Kamp Tielen (18) naar Hoge Rielen/ De Goorkes waar de soort 
ook aanwezig is, is aangewezen. Kamp Tielen heeft in principe potentieel voor gunstige situatie, maar toestand is niet geheel duidelijk. 
Verbinding tussen dg 11 en dg 13, nodig voor LSVI in dg11.  

BE2100026 19 Verbinding tussen De Zegge-Mosselgoren en Snepkensvijver is haalbaar en bevorderlijk. Mogelijk leidt dit tot een gunstige toestand. 
Situatie is echter moeilijk in te schatten door relatief laag aantal waarnemingen.  

BE2200032 20 Populaties (beide gevallen) sluiten aan bij een groter leefgebied in Nederland. Situatie niet geheel duidelijk, maar niet bij voorbaat 
ongunstig te beschouwen.  

BE2100040 21 Geïsoleerd relict.  

BE2100040 22 Geïsoleerd relict van Westmeerbeek (Goor-Asbroek), maar met hoge potentie voor herstel door aanwezigheid van groot aantal vijvers. 
Meerkikker is aanwezig, hetgeen nefast kan zijn op termijn. Uitroeiing van meerkikker is hier aangewezen.  

BE2400014 23 Komt enkel nog voor in Averbode/Domein Merode. Dit is in principe voldoende groot voor duurzame metapopulatie, maar dit vereist 
habitatherstel met geschikte vennen. Ook hier weer is probleem van meerkikker  aanwezig, met meerdere populaties ten N, Z en O van 
gebied binnen kleine afstand.  

  24, 25 Geïsoleerde populatie van Mispeldonk naast Mechels Broek. Groot risico van wegkruising door meerkikker, die meerdere populaties in 
de omgeving kent. Mogelijk de grootste huidige populatie in Vlaanderen buiten de Antwerpse en Limburgse Kempen. Is van prioritair 
belang om deze populatie te behouden, die op enkele relicten na de ZW areaalgrens weergeeft in de biogeografische regio. 25 stelt 
geïsoleerde en onbevestigde waarneming in Tildonk voor.  

  26 Genetisch bevestigde waarneming van poelkikker in tuinvijver met Turkse en Europese meerkikker, en bewijs voor inkruising ten nadele 
van poelkikker (J. Mergeay & G. Holsbeek, eigen gegevens). Weinig hoopvolle toestand.  

BE2200033 27 Potentiële situatie in Stamprooierbroek lijkt door aantal vijvers eerder gunstig. In aansluitende Nederlandse gebieden echter geen 
recente waarnemingen, en ook binnen gebied slechts klein aantal waarnemingen. Onduidelijk wat hiervan aan de oorzaak ligt.  

BE2200032 28 gedeeltelijk aangetaste actuele staat van instandhouding obv populatiegrootte, voortplanting en nabijheid van andere populaties; 
onduidelijk of habitatherstel voldoende is om in elk deelgebied zelfstandige duurzame populaties te herbergen 
(metapopulatiecriterium). Dit metapopulatiecriterium wordt momenteel niet gehaald in de verschillende deelgebieden. Verbinding 
tussen Stamprooierbroek en Jagersborg lijkt aangewezen. Een andere optie voor de populatie van Jagersborg-De Brand is om te 
verbinden met NP Hoge Kempen.  

BE2200034 29 Geïsoleerde kleine populatie van Bergerven. Combinatie van verbinding met habitatherstel lijkt aangewezen 

BE2200030 30 Gunstige situatie  binnen SBZ 

BE2200035 31 Geïsoleerde kleine populaties in buurt van SBZ. Combinatie met habitatherstel noodzakelijk 

BE2200043 31 idem als voor heikikker: ongunstige situatie in Ruwmortelven. Verbinding met Mechelse Heide is aangewezen.  
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BE2200035 32 Interne versnippering binnen Mechelse heide lijkt niet zonder risico. Heikikker komt slechts verspreid in hele SBZ voor geconcentreerd 
rond enkele venclusters. Tussenliggende delen vormen vaak geen geschikt leefgebied of verbindingsgebied.  

BE2200037 33 Geïsoleerde kleine relictpopulatie aan de Maas. 

BE2200031 34 Potentiële toestand is gunstig in Wijvenheide en Playweyers, maar primaire bedreiging hier is invasie van meerkikkers die vooral 
voorkomen in visvijvers maar uitzwermen naar andere  vijvers via beken. Onzeker of dit reeds de toestand van poelkikker heeft 
aangetast. Verbindingen hier: Tenhaagdoornheide naar schietveld Houthalen-Helchteren; vijvergebied (dg1) naar 
Teut/tenhaagdoornheide (idem als boomkikker); De Maten naar Wik/Bokrijk en naar Teut. Bijkomend via Slangebeek Vijvergebied naar 
Wik/Bokrijk 

BE2200031 35 Toestand in Welleken, Teut en Tenhaagdoorheide lijkt gunstig. Onduidelijk of Wik-Bokrijk reeds functioneel verbonden zijn voor deze 
soort, met andere gebieden.  

BE2200028 36 Situatie in De Maten is redelijk aangetast, met slechts verspreid in kleine poelen/vennetjes hier en daar nog poelkikker. Visloze 
systemen die rijk zijn aan waterplanten zijn nodig. Kan meesurfen op voorgestelde  verbinding voor boomkikker, knoflookpad, 
rugstreeppad richting Wik en Bokrijk 

 37 Ongunstige toestand in Dauteweyers, want te klein. Isolatie als gevolg van Albertkanaal.  

 38 Relictpopulatie van Tommelen, die niet voldoet aan metapopulatiecriterium. Volledig ingesloten door infrastructuur.  

 39 Relictpopulatie in Wellen, Grote beemd, gemengd met bastaardkikker. Meest zuidelijke populatie van Vlaanderen. Heeft in principe 
potentieel voor relatief grote populatie, indien aantal poelen groot genoeg is.  

 40 Relictpopulatie in Temse, gemengd met bastaardkikker en kamsalamander.  

BE2500004 41, 42 Huidig enkel relatief veelvuldig aanwezig in Bulskampveld een aangrenzende villawijk met tuinvijvers (41), maar zou ook nog in 
Nieuwenhovebos (Oostkamp, 42) voorkomen. Verbinding van SBZ-V naar DG1, via beekvallei kan leiden tot herkolonisatie van dg1 en 
tesamen een metapopulatie vormen. Binnen dg 2 en dg 6 is intensief herstel van vennen en poelen nodig om in elk van de twee 
gebieden een duurzame metapopulatie te kunnen krijgen, zoniet dreigen beide populaties op lange termijn een groot risico te 
ondergaan van inteelt. Belangrijkste populatie in West-Vlaanderen. Hoge bebossingsgraad ongunstig. Aanleg van poelen buiten SBZ en 
stimulatie van aangepaste tuinvijvers lijkt gunstig om de metapopulatie te vergroten.  

BE2500004 43 Relictpopulatie in Vloethemveld, en mogelijk ook nog  Beisbroek/Zevenkerken (Brugge St-Andries). Oppervlakte geschikt leefgebied 
echter te klein voor duurzame populatie zonder extra inspanningen buiten SBZ.  

BE2300006 44 Verdwenen uit SBZ? Verbinding is niet relevant op zich, want geen naburige populaties in de buurt. Vergroten van geschikt leefgebied 
essentieel, maar risico op hybridisatie en competitie met verschillende exotische soorten meerkikker is zeer groot in deze regio. 

BE2500002 45 Populaties aan poelen en grachten van Oude Stadswallen van Damme, en in grachten langsheen zowel Damse Vaart als 
Schipdonkkanaal, aan weerskanten. Beide kanalen vormen aldus barrières voor migratie. De meest evidente (korte termijn) oplossing 
lijkt recurrente translocatie om inteelt te reduceren.  
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BE2500831 46 De Blankaart, Woumen. Heeft mits aanleg van extra poelen potentie tot ontwikkeling tot zelfstandige populatie. Essentiële populatie aan 
rand van areaal. Huidige situatie niet geheel duidelijk, maar leefgebied lijkt in de huidige toestand onvoldoende groot.  

  47 Viconia Kleiputten van Stuivenskerke. Op zich te klein voor duurzame geïsoleerde toestand. Herstel en aanleg van extra poelen in de 
regio is essentieel. 

 

3.33.33.33.3 KamsalamanderKamsalamanderKamsalamanderKamsalamander    

Kamsalamander komt nog op veel plaatsen voor, maar in zeer veel gevallen gaat het om sterk geïsoleerde en zeer kleine populaties die getuigen van een historisch veel 
betere toestand met veel kleine landschapselementen, poelen, houtkanten, .... Zonder ingrepen naar herstel van poelenclusters, herstel van waterkwaliteit in 
grachtenstelsels, en herstel van kleinschalige lanschapselementen en andere elementen van het leefgebied, dreigen de meeste van deze populaties op relatief korte termijn 
(<2030) te verdwijnen. De soort is langlevend (tot 20 j) en kan zeer lang overleven als adult in situaties die ongunstig zijn voor voortplanting. Aldus krijgen we nu mogelijk 
een sterk vertekend beeld, met een imminente extinctieschuld. De soort is naar oppervlakte relatief weinig veeleisend, aangezien er op een gebied van 15 ha reeds een 
geïsoleerde gunstige metapopulatie kan onderhouden worden, mits het leefgebied ideaal is.  
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Details bij Figuur Kamsalamander 

ID_gebiedID_gebiedID_gebiedID_gebied    Nummer Nummer Nummer Nummer 
op kaartop kaartop kaartop kaart    

OPMERKINGOPMERKINGOPMERKINGOPMERKING    

BE2100015 1 leefgebied globaal minder geschikt voor deze soort binnen SBZ. Zwaartepunt ligt buiten SBZ in extensief landbouwgebied. In het 
aansluitende grenspark De Zoom is leefgebied geschikter, met afwisseling van vennen, vijvers, loofbos,  en is de populatie groter. 
Mogelijk is de metapopulatie an sich gunstig. Ze is echter sterk geïsoleerd van andere metapopulaties.  

BE2100016 2 Huidige verspreiding van kamsalamander in Groot Schietveld is beperkt tot één mesotrofe gracht in het zuiden van het gebied. Ten zuiden 
ervan, buiten SBZ, ijlen nog geïsoleerde zeer kleine populaties na die zonder ingrepen dreigen te verdwijnen. Translocatie naar Marum, 
waar potenties zijn voor een populatie die voldoet aan het metapopulatiecriterium is een mogelijkheid om binnen dit SBZ de doelen te 
realiseren.  

BE2100019 3 in rapport staat verbinding van de verschillende deelpopulaties als prioritaire maatregel; verbinding Kooldries-Klokkeven lijkt zowel nuttig 
voor beide deelgebieden als haalbaar, via stapstenen langsheen vijvers ten z van Kanaal Antwerpen-Turnhout. De woonkern van Klein-
Veerle vormt een belangrijke barrière. Deze kunnen op termijn een gunstige metapopulatie vormen, maar de huidige toestand volstaat 
niet. Voor de oostelijke DG is slechts een kleine inspanning vereist om de deelgebieden met elkaar te verbinden (Kievitsheide, Ekstergoor, 
Duivelskuil). Gebieden te N kunnen niet verbonden worden. Er moet daar nagegaan worden (Blak-Abtsheide) of verbindingen buiten SBZ 
nodig zijn naar andere poelen in omgeving. In westelijke richting loopt een reeks van kleine vijvers en poelen in Merskplas door 
(ingesloten door Kanaal Dessel-Schoten, N131 en N124), met slechts een matige graad van versnippering door infrastructuur (N132). Via 
enkele bijkomende stapstenen (kleine poelen in grasland met houtkanten) kan hier een gunstig potentieel gerealiseerd worden.  

buiten SBZ 4 In handvol poelen ten Z van Hoogstraatsebaan (omgeving Korenblokweg) zit de soort nog. Verbinding naar andere metapopulaties lijkt 
moeilijk. Vergroting van leefgebied lijkt enige optie hier.  

BE2100020 5 elk deelgebied is in principe, en mits een gerichte inrichting, groot genoeg om een zelfstandige metapopulatie te herbergen. In Wortel 
Kolonie moet vooral werk gemaakt worden van aanleg van veel meer poelen, dat zal vanzelf ook leiden tot functionele verbinding met 
populaties buiten SBZ als de populatiegrootte toeneemt. De toestand is als potentieel gunstig aangeduid.  

BE2101538 6 In handvol poelen binnen vogelrichtlijngebied zit de soort nog, maar afstand tussen poelen is groot en habitat lijkt weinig geschikt. 
Vergroting van leefgebied lijkt enige optie hier. Geen andere populaties in de buurt, ook niet in Nederland.  

BE2100024 7 Uit rapport: "De deelpopulaties komen eerder geïsoleerd voor. Aan land zijn er vaak te weinig verbindende elementen aanwezig". 
Verbindingen tussen SBZ-V en SBZ-H zijn aangewezen. 7a: Kamsalamander slechts in één poel aanwezig, waarschijnlijk als gevolg van 
aanwezigheid van vis in andere poelen ten westen ervan binnen het dg. 7b: één enkele poel met kamsalamander, en weinig ander 
potentieel leefgebied in de omgeving. Compleet geïsoleerde relictpopulatie die zeer moeilijk in een gunstige staat te krijgen is zonder 
aanleg van grote visloze poelencluster in de buurt.  

BE2100026 8 Geïsoleerde relictpopulatie. Mits herstel van visloze poelen en aanleg bijkomende poelen is op termijn misschien een gunstige toestand 
mogelijk.  

BE2200032 9 Relictpopulaties in vloeiweiden van Lommel-Kolonie. Mogelijk reeds uitgestorven, laatste waarneming van 2004. Groot potentieel is 
aanwezig, dat niet gehaald wordt. Gunstige metapopulatie grensoverschrijdend is mogelijk. Herstel van vijverdynamiek en nastreven van 
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visloze poelen is mogelijk nodig voor gunstige situatie.  

BE2100017 10 Twee uitermate geïsoleerde relictpopulaties. Toestand quasi hopeloos zonder drastische lokale maatregelen. 

buiten SBZ 11 Twee waarnemingen van Pulderbos (11a) en één andere (11b); onvoldoende informatie om potentieel in te schatten. Op basis van 
hoeveelheid leefgebied ongunstig ingeschat.  

BE2100040 12 Langdonken is in principe groot genoeg om mits goede inrichting een duurzame metapopulatie voor deze soort te herbergen. Huidige 
toestand lijkt echter ongunstig.  

BE2300006 13 Kleine metapopulatie in Tielrode. Situatie moeilijk in te schatten. Dorpskern Temse is barrière. Metapopulatie Steendorp lijkt matig 
gunstig. Detailstudie is vereist om situatie met zekerheid in te schatten. Net ten N van Steendorp enkele niet-duurzame relicten in 
intensief landbouwlandschap.  

  14 Meerdere compleet geïsoleerde relictpopulaties omgeven door woonzones. 

  15 Kleine actuele populatie in Rumst, maar met groot potentieel voor herstel en duurzame metapopulatie.  

  16 Metapopulatie in voormalige bomputten Mechels Broek; actuele toestand niet geheel duidelijk, waarschijnlijk eerder gunstig.  

  17 Geïsoleerde populaties aan Oude Dijlearm, ingesloten tussen Zenne en Zennegatvaart enerzijds, Zennegatvaart en Dijle anderzijds. 

  18 Geïsoleerde relictpopulatie omgeven door woonzones. 

BE2300044 19 zeer gefragmenteerde populaties in kleine gebieden. Combinatie van herstel leefgebied en verbinden nodig. De waarnemingen van 1994-
2003 suggereren  dat er vroeger een verbonden metapopulatie was. Verbindingen tussen dg 8,9, 10 enerzijds, en 14-17 anderzijds. 
Kanaal van Willebroek is barrière. Tevens verbindingen van deelpopulaties die net buiten SBZ gelegen zijn maar binnen 2 km gelegen zijn, 
bv dg1. Huidige situatie is ongunstig. Herverbinden zoals aangewezen kan leiden tot gunstige metapopulatie.  

  20 Geïsoleerde relictpopulatie in één vijver omgeven door woonzones. Eén enkele waarneming in 2009.  

  21 Antitankgracht Haacht. Relatief grote populatie in lintvormige situatie. Recent habitatherstel is gunstig geweest maar onzekerheid of dit 
volstaat. Verbinding met andere relictpopulaties Werchter aangewezen. Bijkomende poelen in regio zouden potentie maximaliseren.  

  22 Geïsoleerde kleine relictpopulaties in enkele vijvers te Betekom en Begijnendijk. Tweede is compleet ingesloten door intensieve 
landbouw, woonzones en wegeninfrastructuur. 

  23 Geïsoleerde kleine relictpopulaties in enkele vijvers te Rotselaar.  

BE2400014 24 Geïsoleerde kleine relictpopulaties in Wijgmaalbroek. In principe is gebied groot genoeg om na habitatherstel en inrichting van poelen een 
duurzame metapopulatie te herbergen.  

  25 Geïsoleerde kleine relictpopulatie in één enkele vijver Herent, ingesloten door  industrie, wegen, landbouw en woonzones 

  26 Geïsoleerde kleine relictpopulatie in één enkele vijver in Lubbeek, Linden.  
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BE2400008 27 Geïsoleerde kleine relictpopulatie in één enkele vijver in Tervuren, Zoniënwoud. 

BE2400012 28 Zie eerdere nota's verbindingen 

  29 Geïsoleerde kleine relictpopulatie in één enkele vijver Herk-De-Stad 

BE2200038 30 Set van min of meer geïsoleerde populaties in vallei van Kleine Gete en haar affluenten, in Linter, Zoutleeuw en St-Truiden. Sommige 
populaties in sterke achteruitgang, veel poelen intussen verlaten. Intensief habitatherstel is bezig in Linter en Zoutleeuw, met aanleg van 
nieuwe poelen. Aanleg van minstens 20-30 nieuwe poelen is vereist om via stapstenen  tot een duurzame verbonden metapopulatie te 
komen. Huidige toestand onvoldoende gunstig, maar heeft potentieel om gunstig te worden. Herstel van dynamiek van beken, met 
occasionele overstromingen, lijkt gunstig. 

  31 Geïsoleerde kleine relictpopulatie in één enkele vijver in Kortenaken. Mogelijk reeds verdwenen.  

  32 Na-ijlende populatie in één klein gebied in hoogstamweide.  

  33 metapopulatie in Grote Beemd en omgeving. Gunstig potentieel indien leefgebied geschikter wordt gemaakt. Huidige toestand 
onvoldoende gekend.  

BE2200038 34 Kleine populatie in Mombeekvallei. Mits habitatherstel binnen SBZ en aansluiting tussen 2 SBZ-fragmenten is hier een gunstig potentieel.  

BE2200041 35 Geïsoleerde kleine relictpopulatie, ingesloten door E313 en spoorlijn. Enkel habitatuitbreiding mogelijk.  

BE2200041 36 Geïsoleerde middelmatige relictpopulatie in Dauteweyers. Situatie is lokaal gunstig, maar de populatie is op zich te klein om in isolatie 
duurzaam voor te komen. Vroeg of laat wordt inteelt hier problematisch. Verbindingen naar andere populatiekernen nagenoeg onmogelijk.  

  37 Geïsoleerde kleine relictpopulaties in Helshoven beemden en in Zepperen.   

  38 Geïsoleerde kleine relictpopulatie in intensief landbouwgebied in Borgloon 

  39 Geïsoleerde grote relictpopulatie in Tommelen. Ingesloten door spoorlijn, ringweg en E313. Op zich voldoende groot.  

  40 Twee geïsoleerde kleine relictpopulaties, die niet met Tommelen te verbinden zijn.  

BE2200031 41 Meerdere kleine populaties. Surfen vooralsnog niet mee op succes van boomkikker in de regio, mogelijk door veel lagere 
dispersiecapaciteit en hogere gevoeligheid voor fragmentatie. Bokrijk-Wik heeft potentie voor zelfstandige populatie, maar dit vereist een 
doorgedreven beheer met aandacht voor visloze vijvers. Relictpopulatie in omgeving van De Teut zou via stapstenen in principe ZW-waarts 
naar Welleken kunnen aansluiten. Extra stapstenen tussen Welleken, Wik-Bokrijk en De Maten zijn eveneens aangewezen voor 
poelkikker, knoflookpad, boomkikker, rugstreeppad. Dit zijn prioritaire acties. 

BE2200029 42 Waarnemingen voornamelijk buiten SBZ in loofbos. duurzaam behoud vereist veel grotere metapopulatie, die dan bij voorkeur binnen SBZ 
haar zwaartepunt heeft. Binnen SBZ voorkomen aan bospoelen. Eén geisoleerde waarneming aan rand van SBZ in Leopoldsburg in tuin, 
die mogelijk een zwerver uit een ongekende populatie in de buurt voorstelt. Noord-Zuid verbinding is barrière om oostelijke populaties met 
westelijke populaties langsheen loofbos-gordel te verbinden.  

  43 Geïsoleerde waarneming in Bree.  
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BE2200033 44 Doelstellingen kunnen via herstel van habitat gehaald worden, maar huidige toestand ontoereikend.  

BE2200034 45 Intensief habitatherstel heeft deze relictpopulaties grote boost gegeven. Verdere monitoring nodig om na te gaan of de potentiële 
gunstige toestand gerealiseerd wordt.  

BE2200037 46 Huidig versnipperde relicten van voormalige metapopulatie in Maasbeemden. Herstel van poelen en dynamiek met occasionele 
overstromingen, spontane en artificiële creatie van nieuwe tijdelijke poelen en sloten met stapstenen is aangewezen. Vereiste densiteit 
van stapstenen is voor kamsalamander hoger dan voor boomkikker.  

BE2200039 47 landbiotoop voldoende; waterbiotoop limiterend. Kan snel verholpen worden via inrichting. Huidige toestand ongunstig. Mogelijk reeds 
verdwenen. 

BE2300005 48 Drongengoed kan mits uitbreiding van leefgebied een gunstige geïsoleerde populatie herbergen. Momenteel is toestand ongunstig door 
gebrek aan leefgebied en kleine populatie.  

BE2300005 49 Het Leen: geïsoleerde relictpopulatie in één enkele vijver. Ongunstige uitgangssituatie. Aansluiting met Drongengoed lijkt niet mogelijk 
door Veldekens vaart. Omgevend landschap huidig ongeschikt voor kamsalamander.  

  50 Geïsoleerde populatie in centrum Tielt, midden in woonzone. Weinig vrijheidsgraden voor verbetering toestand.  

  51 Geïsoleerde populatie in handvol poelen in landbouwgebied van Tielt, langsheen beekvalleitje. Niet hopeloos, maar ingrijpende 
maatregelen nodig voor behoud.   

BE2300044 52 Geïsoleerde populatie in handvol poelen binnen SBZ. Groot aantal waarnemingen lijkt waarnemerseffect. Bijkomende poelen aangewezen 
voor behoud op termijn.  

BE2300044 53 Geïsoleerde populatie in handvol poelen binnen SBZ te Wetteren. Groot aantal waarnemingen lijkt waarnemerseffect. Bijkomende poelen 
aangewezen voor behoud op termijn, naast stapstenen om dg te verbinden.  

BE2300044 54 Geïsoleerde populatie in handvol poelen binnen SBZ te Aalst. Bijkomende poelen aangewezen voor behoud op termijn, naast stapstenen 
om populaties buiten SBZ te verbinden.  

  55 Geïsoleerde populatie in handvol poelen in Opwijk.  

BE2300007 56 Liedekerkebos. Gebied is in principe groot genoeg voor autonome populatie mits geschikte inrichting.  

  57 Geïsoleerde matige grote populatie in Zottegem (omgeving Duivenbos). 127 individuen gevangen in 2013. Onvoldoende groot, evenwel, 
voor duurzaam behoud. Landschapsinrichting aangewezen met aanleg van extra geschikte poelen.  

BE2400008 27 Zoniënwoud is groot genoeg om zelfstandige populaties te herbergen. Eventuele perifere populaties worden best wel verbonden met de 
SBZ (cfr vroedmeesterpad).  

BE2400009 59 Hallerbos is groot genoeg om zelfstandige populaties te herbergen. Echter geen waarnemingen uit de regio in de databanken. Eventuele 
perifere populaties worden best wel verbonden met de SBZ (cfr vroedmeesterpad). In Tollembeek en Sint-Pieters-Kapelle twee 
geïsoleerde relictpopulaties in ongunstige toestand in landbouwgebied-woonzones.  
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BE2400011 58 Nagenoeg uitgestorven. Herstel in Meerdaal is aangewezen en mogelijk.  

BE2500001 60 verbinding tussen dg1 en 2 is aangewezen. Habitatherstel met groot aantal poelen aangewezen voor duurzame toestand. Huidige 
toestand mogelijk reeds gunstig.  

BE2500001 61 Relictpopulatie in handvol vijvers te Lombardsijde. Ongunstige uitgangssituatie.  

  62 Relictpopulaties in enkele vijver(s) 

  63 Relictpopulaties in enkele vijver(s) 

BE2500001 64 Relictpopulaties in enkele vijver(s) 

BE2500004 65 Relictpopulaties in enkele vijver(s) 

BE2500004 66 Relictpopulaties in enkele vijver(s) 

BE2500001 67 verbinding tussen dg25, 26 en aansluitende gebieden van BE2500002 is aangewezen. Habitatherstel met groot aantal poelen 
aangewezen voor duurzame toestand. Zeer haalbare kaart.  

BE2500002 67 Verbinding met BE2500001 een aansluiting met Zwinpolders 

BE2500003 68 zie eerdere nota's ecologische verbindingen. Verbinding tussen dg, en lintvormig habitatherstel met stapstenen is essentieel voor behoud.  

  69 Verspreid in ZW-Vlaanderen komt kamsalamander voor maar telkens geïsoleerd in enkele poel. Nagenoeg nergens is een gunstige 
metapopulatie als dusdanig aanwezig. De enige min of meer grote populaties zijn te vinden in de buurt van Ieper-Heuvelland enerzijds, en 
Wervik anderzijds. Deze hebben echter ook nood aan zuurstof, want poelen zijn sterk versnipperd ten opzichte van elkaar of te weinig 
talrijk.  

 

3.43.43.43.4 RugstreeppadRugstreeppadRugstreeppadRugstreeppad    

Rugstreeppad is een uitgesproken pioniersoort met hoge voortplantingscapaciteit en hoge dispersiecapaciteit (tot 10 km). Ze is gebonden aan dynamische open biotopen. 
Ook ecologische verbindingen bestaan best uit zeer korte deels open vegetaties.  

In Limburg komt de soort op vele voormalige koolmijnterrils voor en aanpalende industrieterreinen. De soort is er in sterke mate afhankelijk van de dynamiek op deze 
industrieterreinen, of van verstoring van de vegetatie door militaire oefeningen. Niet toevallig De soort doet het daar duidelijk minder goed in natuurgebieden, die te kampen 
hebben met verbossing van heidegebieden, vijveroevers, een gebrek aan dynamiek van de watertafel, … Op terrils profiteert de soort verder van de extreem stressvolle 
situatie waardoor successie wordt tegengehouden. In de natuurgebieden moet de dynamiek sterk verhoogd worden om populaties daar te kunnen behouden. In de 
Kempense populaties bestaat dit uit stuifduin gecombineerd met visloze vijvers en de overgangen daartussen. Betreding is daar gunstig om dynamiek te introduceren, net 
als graaf- en graasactiviteiten door konijnen.  

In het havengebied van Antwerpen (linkeroever) profiteert de soort van natuurlijke dynamiek van de Schelde (bv. Wintam) enerzijds, en de opspuiting van zand voor 
havenuitbreiding, anderzijds. Waar deze dynamiek verdwijnt, ijlt de soort nog enige tijd na, en verdwijnt dan langzaamaan.  
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Details bij Figuur Rugstreeppad 

ID_gebiedID_gebiedID_gebiedID_gebied    Nummer Nummer Nummer Nummer 
op kaartop kaartop kaartop kaart    

OPMERKINGOPMERKINGOPMERKINGOPMERKING    

BE2100015 1 SBZ is in principe voldoende groot voor duurzame metapopulatie 

BE2100016 2 Klein Schietveld is mogelijk net groot genoeg voor duurzame metapopulatie, maar verbinding met Kalmthoutse Heide of Groot 
Schietveld geeft meer zekerheid.  

BE2100016 3 Groot Schietveld: gunstige situatie, mits er voldoende verstoring blijft optreden door militaire oefeningen.  

BE2300006 4 Aan de linkeroever van de Schelde is in het havengebied de situatie gunstig. De soort profiteert er van zandopspuiting, industriële 
activiteiten en open, vochtige industrieterreinen. Waar dynamiek verkleint, verdwijnt de soort. Op rechteroever is de situatie behoorlijk 
slecht.  

BE2300006 5 De populaties van Niel, Boom en Rumst zijn grotendeels afhankelijk van industriegebieden voor hun voortbestaan. Ingesloten tussen de 
linkeroever van de Rupel en de rechteroever van Zeekanaal is ook een relatief geïsoleerde populatie. Onduidelijk in welke mate deze als 
functioneel verbonden kan beschouwd worden. Het is onwaarschijnlijk dat rugstreeppadden actief de Rupel kunnen overzwemmen.  

BE2300005 6 Geïsoleerde en waarschijnlijk reeds uitgestorven relictpopulatie van Stropersbos. Geen recente (>2006) waarnemingen. Heeft niet 
voldoende kunnen profiteren van heide-herstel aldaar.  

BE2300006 7, 8 Geïsoleerde relictpopulaties van Temse en Tielrode, na-ijlend op of in de buurt van bedrijventerreinen 

BE2100019 9 Geïsoleerde relictpopulatie. Weinig opties voor herstel zonder dramatische en grootschalige inrichting. 

BE2100024 10 Geïsoleerde relictpopulatie. Weinig opties voor herstel zonder dramatische en grootschalige inrichting. Te weinig dynamiek in Turnhouts 
Vennengebied 

BE2100024 11 Recent redelijk herstel van populatie door heide-herstel. Op zich lijkt de situatie niet zeer duurzaam omwille van te weinig dynamische 
heidesystemen, stuifduin etc.  

BE2100026 12 Komt enkel in DG6 binnen SBZ voor met een redelijke populatie. Populatie echter te klein en te geïsoleerd voor duurzaam behoud. 
Kleine populatie buiten SBZ aanwezig ten N. Enige optie voor behoud is grootschalige landschapsinrichting.  

BE2200032 13 Geïsoleerde relictpopulatie. Weinig opties voor herstel zonder grootschalige inrichting. Geen aansluitende populaties in Nederland.  

BE2200032 14 Aansluitend een relatief grote populatie in Nederland, waardoor de toestand hier misschien gunstig is.  

BE2200029 15 Gunstige metapopulatie. Profiteert van verstoring door militaire oefeningen? 

BE2200030 16 Gunstige metapopulatie. Profiteert van verstoring door militaire oefeningen? 

BE2200031 17 De soort is hier geconcentreerd in de meer dynamische milieu's ten zuiden van De Teut. Verbinding De Maten naar Teut, via Wik/Bokrijk 
en terril Winterslag lijkt essentieel. Hoge bebossingsgraad tussen Teut en Terril Winterslag en bedrijventerreinen is problematisch ter 
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hoogte van Zonhovenheide.  

 18 Kleine populatie in zandontginningsgebied Schemmersberg, Genk. Deze hangt volledig af van de dynamiek die gecreëerd wordt door de 
zandontginning. Onduidelijk waar er voortplanting optreedt, mogelijk in kleine tijdelijke poelen, of in de bronpoelen van het 
aangrenzende Klotbroek-Wik. Aansluitend een andere deelpopulatie aan de terril van Winterslag. Het is essentieel om deze populaties 
te verbinden met die van De Maten, het relict van Het Wik, en de Teut.  

BE2200028 19 Verbinding met Bokrijk-Wik en  zo verder naar Teut. Ook verbinding naar terrils en industriegebied Genk nuttig.  

  20 De terril van Waterschei, Koolmijn André Dumont, bedrijventerrein Genk-Noord, ... vormen deel van een andere metapopulatie dan die 
van de Teut-Wik-Winterslag-Maten, als gevolg van de versnippering door de E314. Aansluiting naar Mechelse Heide of Schietveld 
Houthalen-Helchteren is momenteel problematisch door hoge graad van bebossing van tussenliggende matrix. Hiervoor zijn brede open 
zandige corridors vereist.  

BE2200034 21 Geïsoleerde populatie op bedrijventerrein van Dilsen-Rotem, en kleine populatie van Bergerven. Verbinding tussen deze twee en naar 
Mechelse Heide via bedrijvenzone ten O van Mechelse Heide is aangewezen.  

BE2200035 22 voldoende groot gebied met potenties voor duurzame metapopulatie 

 23 Geïsoleerde relictpopulatie in Landen, in akkers. Voortplanten in karresporen, ondiepe tijdelijke poelen, ... Verplaatst zich regelmatig in 
het landschap afhankelijk van de opportuniteiten. Vereist prioritaire aandacht voor behoud.  

 24 Geïsoleerde relictpopulatie in Tienen (Vissenaken) in buurt van ruilverkaveling Vissenaken. Kortstonding herstel geweest na gewaand 
uitgestorven, nu weer mogelijk verdwenen. Heeft enkele jaren overleefd in tuinvijvers in de buurt.   

 25 Geïsoleerde relictpopulatie in Boutersem. Eén waarneming in een tuinvijver.  

 26 Geïsoleerde relictpopulatie in Bierbeek. Twee geïsoleerde waarnemingen in 2005 en 2006 

 27 Geïsoleerde relictpopulatie in tuin te Ternat. Meerdere waarnemingen tussen 2002-2008.  

BE2500001 28 tussen bepaalde deelgebieden is een verbinding wenselijk om dynamische herkolonisatie na extinctie, wat behoorlijk gewoon is voor 
zo'n pioniersoort, toe te laten. De situatie in het Westhoekreservaat is op zich gunstig. In de oostelijkere gebieden is habitatherstel 
mogelijk nodig. Idealiter vormen de verschilleden clusters één grote metapopulatie. De situatie is onzeker aangegeven omdat met de 
huidige gegevens moeilijk in te schatten valt in welke mate er reeds sprake is van één functioneel metapopulatie, of van meerdere 
functioneel geïsoleerde populaties.  

 

3.53.53.53.5 KnoflookpadKnoflookpadKnoflookpadKnoflookpad    

Deze soort van mesotrofe poelen in dynamisch landschap met losse opengewerkte bodem is op de afgrond van extinctie in België. Ze kwam vroeger ook nog voor in de regio 
van Aarschot-Begijnendijk, waar ze een typische akkerrandsoort was in de buurt van poelen. Deze soort vereist drastische ingrepen in het landschap om imminente 
uitsterving te voorkomen. Ze komt vaak voor in hoge densiteiten, en kan dan behoorlijke afstanden (2-3 km) afleggen. Populaties hebben soms de neiging om cyclisch sterk 
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te fluctueren, waarbij ze kunnen crashen. Ze zijn dan ook afhankelijk van een behoorlijk aantal geschikte poelen voor voortplanting binnen één gebied, om zodoende 
bufferend te werken op de cyclische populatiedynamieken.  

De knoflookpad is een bedreigde soort in Vlaanderen, met nog slechts een handvol relictpopulaties die in allen een onvoldoende staat van instandhouding zijn. De laatste 
huidige schatting (2008-2010) geeft aan dat er nog slechts op vier locaties met zekerheid kleine populaties zijn, met name in De Maten (Genk), Het Welleken (Zonhoven) en 
Bomerhei (Peer). Recent is een belangrijke populatie na 20 jaar herontdekt, te Kolberg-Zonderik. Op de volgende historische vindplaatsen is de soort waarschijnlijk 
uitgestorven, en is monitoring aangewezen om dit te controleren: Mullermerbeemden (Peer), De Teut (Zonhoven), Smeetshof (Bocholt), Marmorithgroeve (Houthalen) en Het 
Wik/Bokrijk (Genk) (Lewylle & Roosen 2009; Lewylle et al. 2009; I. Lewylle - Natuurpunt Studie, pers. comm.).  

Momenteel zijn de voornaamste risico’s voor de resterende populaties knoflookpad terug te brengen op toevalsprocessen waaraan kleine populaties inherent aan 
blootstaan. Knoflookpad is bij uitstek een soort met sterke fluctuaties in populatiegrootte doorheen de tijd, waardoor in kleine populaties fluctuaties makkelijk kunnen 
leiden tot extinctie (Hels & Nachmann 2002). Alle drie de resterende populaties hebben een hoog risico op uitsterven op korte termijn. Ondanks recente herstelmaatregelen 
voor het leefgebied (Lewylle & Roosen 2009) is de respons van de populaties zeer matig te noemen. Dit wijst mogelijk op een sterk negatief effect van inteeltdepressie op 
de populaties als gevolg van geaccumuleerde effecten van inteelt en genetische drift, maar ook op onvoldoende habitatherstel. 

Prioritair moeten deze populaties drastisch vergroot en genetisch versterkt worden om toekomstige genetische drift te minimaliseren (stabiliseren tot vergroten van de nog 
aanwezige genetische diversiteit) en om effecten van inteelt te reduceren tot minder dan één percent per generatie. Dit garandeert geen voldoende staat van 
instandhouding, maar reduceert de kans op uitsterven op zeer korte termijn. Dit kan gerealiseerd worden via 1) verbetering van de lokale habitatkwaliteit en uitbreiding van 
het leefgebied van de soort in de onmiddellijke omgeving van het huidige leefgebied (binnen de grenzen van de SBZ) en 2a) de genetische verbinding van populaties via 
ecologische verbindingen of 2b) een tijdelijke toevoeging genetische diversiteit door bijplaatsing van weinig-verwante individuen. De vergroting van de populaties tot een 
voldoende lokale staat van instandhouding lijkt, op basis van de hoeveelheid beschikbaar potentieel leefgebied, mogelijk binnen de beschikbare grenzen van de huidige SBZ 
in De Maten. Ter vergelijking, Hels & Nachmann (2002) voerden levensvatbaarheidsanalyses uit op een metapopulatie (c. 1000 individuen) in vijf nabijgelegen vijvers 
(kortste afstand tussen vijvers < 400 m; totale oppervlakte leefgebied c. 35 ha) en concludeerden dat deze, ondanks herhaaldelijke extinctie van individuele deelpopulaties 
(gevolgd door herkolonisatie vanuit de andere vijvers) de metapopulatie een lage kans op extinctie heeft over een periode van 100 jaar. Essentieel is dat er leefgebied wordt 
bijgecreëerd in de buurt van bestaande populaties, om zodoende de populaties te versterken.  

Details bij Figuur Knoflookpad 

ID_gebiedID_gebiedID_gebiedID_gebied    Nummer 
op kaart 

OPMERKINGOPMERKINGOPMERKINGOPMERKING    

BE2200028 1 Kleine relictpopulatie in De Maten, in één enkele vijver. Verbinding met Wik-Welleken-Teut-Platweyers is essentieel. 

BE2200030 3 Relict in Het Welleke, van een tiental dieren?  

BE2200030 2 Nieuw herontdekte populatie van Kolberg-Zonderik van minstens 16 mannetjes 

BE2200031 4 Relict van Marmoritgroeve Houthalen. Mogelijk reeds uitgestorven?  

 5 Relict in Linde te Peer, buiten SBZ. De oude waarneming in Hechtel-Eksel, iets westelijker is van een intussen gedempte poel. 

 6 Relictpopulatie te Bomerhei Wijchmaal. Mogelijk nog de grootste populatie?  
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3.63.63.63.6 BoomkikkerBoomkikkerBoomkikkerBoomkikker    

De boomkikker is een relatief weinig veeleisende pionierend soort van mesotrofe poelen en vijvers. Ze heeft vooral nood aan een visloze situatie, veel waterplanten, en 
landbiotoop in de vorm van ruigtes, bosranden, … In bepaalde delen van Frankrijk is het het meest algemene amfibie. Eenmaal in een gunstige toestand in een grote 
populatie, kan plots expansie door dispersie gebeuren waarbij afstanden tot 10 km van de voorplantingspoel worden vastgesteld. Ze komt vaak samen voor met 
kamsalamander en poelkikker.  
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Details bij Figuur Boomkikker 

ID_gebiedID_gebiedID_gebiedID_gebied    Nummer 
op kaart 

OPMERKINGOPMERKINGOPMERKINGOPMERKING    

BE2500001 1 Vergroting lokale populatie via habitatherstel binnen, tussen en buiten SBZ is essentieel; De facto komt de soort ook voor in 
BE2500002. Verbinding Zwin-Retranchement (NL) via stapstenen van veedrinkpoelen lijkt aangewezen.  

BE2200034 2 Geïsoleerde relatief kleine populaties, maar in uitbreiding door herstel van leefgebied. Vergroting van populaties via verhoging kwaliteit 
leefgebied en aantal visloze poelen, en verbinding tussen deelgebieden kan leiden tot een duurzame populatie binnen SBZ en 
aangrenzende gebieden buiten SBZ. Sterke vergroting van deze metapopulatie zal waarschijnlijk ook leiden tot spontane dispersie naar 
andere gebieden. Interne versnippering binnen SBZ is geen onoverkomelijk knelpunt door hoge dispersiecapaciteit van de soort. Staat 
als potentieel gunstig aangeduid.  

BE2200037 4 Geïsoleerde kleine tot zeer kleine populaties. Combinatie met habitatherstel noodzakelijk. Een relatief dens netwerk van onregelmatig 
droogvallende veedrinkpoelen langs de Grensmaas lijkt een haalbare optie.  

BE2200033 3 Huidig geïsoleerde kleine populaties. Via habitatherstel is belangrijk populatieherstel mogelijk. Verbinding met BE2200034 lijkt 
aangewezen.  

BE2200031 5 Situatie in westelijk deel van SBZ is gunstig. Situatie in oostelijk deel is ongunstig want populaties zijn uitgestorven. N74 vormt 
belangrijke barrière voor verbinding O-W, N75 en spoorweg vormt belangrijke barrière voor verbinding N-Z met BE2200028.  

BE2200028 6 Recent uitgestorven populatie. Leefgebied binnen SBZ waarschijnlijk onvoldoende geschikt en groot om onafhankelijke geïsoleerde 
populatie te onderhouden. Albertkanaal ten Z is onoverbrugbare barrière, ten N zijn N75 en spoorweg belangrijke te ontsnipperen 
barrières. Stapstenen buiten SBZ zijn aangewezen om verbindingen met BE2200031 en noodzakelijke minimale grootte van populatie 
te realiseren. Herintroductie alleen kan niet tot duurzame toestand  leiden.  

BE2200041 7 Relictpopulatie aanwezig in Dauteweyers (buiten SBZ-H) die voor de aanleg van Albertkanaal waarschijnlijk deel uitmaakte van de 
metapopulatie De Maten (BE2200028) maar die nu geïsoleerd is hiervan. Verbinding vanuit Dauteweyers naar BE2200041-7  en 
eventueel verder zuidelijker en oostelijk naar BE2200041-5 moet leiden tot vergroten van populatie Dauteweyers en omstreken in een 
duurzame context. 

BE2100026 8 geïntroduceerde populatie in de Zegge, Geel; gebied onvoldoende groot voor duurzame geïsoleerde populatie; potentie in de regio is 
aanwezig maar vereist habitatinrichting die ook geschikt is voor andere amfibieën.  

BE2100020 9 spontane verspreiding van geherintroduceerde populatie in aangrenzende Nederlandse gebieden; onvoldoende informatie ivm 
potenties en huidige grootte 

 

 

3.73.73.73.7 VroedmeesterpadVroedmeesterpadVroedmeesterpadVroedmeesterpad    
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Deze soort bevindt zich in Vlaanderen op de rand van haar areaal. Ze is relatief thermofiel.  
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Details bij Figuur Vroedmeesterpad 

ID_gebiedID_gebiedID_gebiedID_gebied    Nummer 
op kaart 

OPMERKINGOPMERKINGOPMERKINGOPMERKING    

BE2200039 1 De situatie lijkt hier relatief gunstig te evolueren na een periode van achteruitgang, maar het is niet duidelijk in welke mate er aan het 
metapopulatiecriterium is voldaan. Inschatting van populatiegroottes is zeer moeilijk, daarom is voorzichtigheid geboden. Aantal poelen in 
de regio lijkt primaire limiterende factor, naast beschikbaarheid van zonbeschenen taluds.  

BE2200038 2 Geïsoleerde relictpopulatie in Borgloon en kleine andere relictjes in de buurt. Reageert gunstig op herstel van poelen, maar op zich veel te 
klein voor duurzaam behoud. Sterke aandacht nodig voor vergroten van deze en volgende populatie, en idealiter vorming van een grote 
regionale metapopulatie.  

  3 Geïsoleerde relictpopulatie aan Kasteel van Rijkel, Borgloon.  

BE2400008, 
BE2400011 

4 Meerdere geïsoleerde populatie in en rond Tersaerthoeve, in Overijse, en Huldenberg. Relatief stabiele populaties, maar niet groot genoeg 
voor duurzaam behoud, en geïsoleerd ten opzichte van elkaar. Uitbreiding naar de ZW-rand van Zoniënwoud is gewenst, alsook verbinding 
via stapstenen van BE2400011 en BE2400008 om aldus één regionale gunstige metapopulatie te creëren. Dit vereist aandacht voor 
landhabitat (zomer en winter) en waterhabitat.  Zie eerdere nota ecologische verbindingen vroedmeesterpad.  

  5 Geïsoleerde niet-bevestigde waarneming van een mannetje met eieren op de rug in Herk-De-Stad 

BE2400009 6 relatief geïsoleerde populatie van Sint-Genesius Rode, aansluitend (functioneel?) op populatie in Waterloo. Aantal individuen per 
waarneming doorgaans laag. Vergroting van populatie essentieel. Potentieel mogelijk in Hallerbos en Zoniënwoud.  

 7 Geïsoleerde relictpopulatie in een tuin te Ternat. Huisvest ook Rugstreeppad?! 

 8 Geïsoleerde populatie (twee waarnemingen) op bedrijventerrein in St-Amandsberg Gent. Mogelijk geïntroduceerd?   

 9 Geïsoleerde relictpopulatie in Wervik, mogelijk reeds verdwenen.   

 10 Geïsoleerde waarneming in Moorsele in 2002.  

 

3.13.13.13.1 Gladde slangGladde slangGladde slangGladde slang    

De gladde slang is geconcentreerd in grote droge heidegebieden. Ze kent grosso modo drie grote kernen: Kalmthout, Mol-Lommel en Limburgse heidegebieden. Interne 
versnippering door ongeschikt leefgebied of infrastructuur is regelmatig een probleem.  
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Details bij Figuur Gladde slang 

ID_gebiedID_gebiedID_gebiedID_gebied    Nummer Nummer Nummer Nummer 
op kaartop kaartop kaartop kaart    

OPMERKINGOPMERKINGOPMERKINGOPMERKING    

BE2100015 1 Gladde slang komt voor in grote delen van de Kalmthoutse Heide en in het aangrenzende deel van het gebied (De Zoom) in Nederland. 
Het gebied is op zich voldoende groot om een op zichzelf staande populatie te onderhouden. De actuele toestand lijkt gunstig.  

BE2100026 2 Gladde slang vereist voor duurzaam behoud een totale oppervlakte leefgebied van minimaal 500 - 1000 ha in metapopulatieverband. 
Geen enkel van de aangemelde deelgebieden is voldoende groot, zelfs indien elk deelgebied volledig uit optimaal leefgebied zou 
bestaan. De situatie is minst slecht in Lommel-Sahara, maar populatiegroottes zijn ongekend. Maximaal aantal dieren dat daar op één 
dag is waargenomen is 9. Grote delen van het SBZ zijn momenteel volledig ongeschikt leefgebied, bestaande uit relatief soortenarme 
dennenbossen, waardoor het actuele leefgebied veel kleiner is dan de oppervlakte van het deelgebied zelf. Omvorming naar geschikt 
leefgebied via heide-herstel dringt zich hier op. Idealiter worden de verschillende huidige of voormalige populaties en relicten (Lommel 
Sahara, Den Diel, Ronde Put, Koninklijke Schenking Postel-Cartierheide (Nl)-Goorloop (Nl), Reuselse Moeren (Nl) - Rode Del, ) uitgebreid 
en allemaal verbonden via minstens één connectie met een ander gebied. Het kanaal Dessel-Schoten, Postels Vaartje en Kanaal naar 
Beverlo scheiden delen van het gebied op een noord-zuid as, daarbij een nagenoeg onoverbrugbare barrière vormend tussen 
verschillende paren van deelgebieden (bv. Den Diel vs Sahara). Het kanaal Bocholt-Herentals dat oost-west loopt scheidt bovendien Den 
Diel (dg6) en Lommel-Sahara (dg13) in tweeën. Bovendien vormt de E34 een bijkomende  barrière in het noorden van het 
verspreidingsgebied, daarbij twee relictpopulaties scheidend op de grens met België-Nederland. Dit maakt dat er feitelijk drie tot vier 
aparte en nagenoeg niet verbindbare metapopulaties in stand moeten worden gehouden met elk een verbonden minimumareaal van 
500 - 1000 ha. Een meer gedetailleerde studie naar habitatpotenties en beheeropties is vereist, zeker ook met betrekking tot 
landsgrensoverschrijdende populaties. Voor de gefragmenteerde populaties ten zuiden van kanaal Bocholt-Herentals (verbinding Den 
Diel met Lommel-Sahara) vormen dichte dennenbossen een belangrijke barrière, net als de industriezone. De kanaalbermen kunnen 
mogelijk geoptimaliseerd worden om popualties te verbinden, in combinatie met  heide-herstel. Daarnaast zijn er mogelijk opties voor 
gladde-slangvriendelijk beheer op de industrieterreinen zelf. Ten noorden van dit kanaal is aansluiting met Nederlandse populaties te 
Lommel essentieel. Een verdere verbinding in NW richting over Postelse Heide zou gunstig zijn, daarbij aansluitend bij Cartierheide in Nl. 
Louter lintvormige ecologische verbindingen volstaan waarschijnlijk niet  omdat de huidige populaties zeer klein zijn. De primaire 
risicio's op verdwijnen zijn van ecologische aard, eerder dan genetische aard. De populaties bevinden zich aan de rand van het 
Belgische areaal en zijn daardoor van groot belang.   

BE2100024 3 Zie BE2100026. Gladde slang kwam voor in dg 16, maar is momenteel verdwenen, maar maakte vroeger deel uit van een grotere 
metapopulatie met Reuselse Moeren en Peelsche Heide. Aansluiting van leefgebied naar Reuselse moeren is aangewezen. Op termijn 
kan grootschaliger herstel van leefgebied via ecoduct Kempengrens, op voorwaarde dat de populaties aan weerskanten groot zijn, 
zorgen voor samenhang tot één metapopulatie met leefgebieden in Koninklijke Schenking, Cartierheide (Nl) en Goorloop (Nl). Verdere 
aansluiting in Nederland naar Lommel via Postelse Heide zou zeer gunstig zijn voor vorming van een duurzame regionale metapopulatie. 

BE2200029 4 Populatie van Pijnven (grotendeels buiten SBZ)  herbergt de "grootste" populatie, maar een inschatting van de grootte is niet mogelijk 
met de huidige gegevens. Leefgebied aldaar is slechts matig gunstig, door sterke bebossingsgraad. Maximaal aantal waargenomen 
individuen per dag op eender welke locatie in de regio is 2. Ten zuiden daarvan vormen zowel de vallei van de Grote Nete als van de 
Zwarte Beek ecologisch minder geschikt maar passeerbaar leefgebied. Vergroting van de populaties lijkt aangewezen in Pijnven, 
Schrikheide-Lange heuvelheide en Hoeverheide om te komen tot functioneel verbonden metapopulatie binnen de regio. Interne 
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versnippering door wegeninfrastructuur (bv N73, N74) is bijkomend knelpunt. Globale actuele situatie lijkt onvoldoende gunstig, maar er 
is onvoldoende informatie. Verbinding ten zuiden met Schietveld Houthalen-Helchteren lijkt aangewezen om populatie in zuidelijke deel 
van gebied in goede conditie te krijgen, maar dit stuit ook weer op twee belangrijke wegen.  

BE2200030 5 zie eerdere nota's verbindingen; verbinding met BE2200031 lijkt aangewezen ten bate van BE2200030; Potentie binnen SBZ is 
voldoende voor duurzame populatie.  

BE2200031 6 zie eerdere nota's verbindingen; verbinding met BE2200030; Versnippering door E314 is nefast, ondanks eco-corridor. Mits nagaan van 
geschiktheid habitat in Teut is translocatie een optie. In principe is een voldoende grote populatie verspreid over de twee dg voldoende 
als metapopulatie, maar deze potentie wordt momenteel verre van gerealiseerd. Voorkomen is momenteel beperkt tot omgeving E314 
in Tenhaagdoornheide.  

BE2200035 7 zie eerdere reeks nota's ecologische verbindingen; globaal is de toestand in potentie gunstig, maar interne versnippering tussen dg van 
het SBZ door wegeninfrastructuur vormt een knelpunt. Ecologische verbinding naar relicten in SBZ2200043 lijkt nodig voor behoud van 
deze laatste.  

BE2200043 8 zie eerdere reeks nota's ecologische verbindingen 

BE2200034 9 komt voor in Bergerven, geïsoleerd. Bergerven is op zich te klein voor een duurzame metapopulatie. Verbindingsmogelijkheid met 
Mechelse Heide is moeilijk omdat de kern van de populatie Gladde slang ten Z van N75 en ten ZW van N771 voorkomt in Mechelse 
Heide.  Beide wegen vormen knelpunten om eventuele verbindingen functioneel te maken. Zonder kunstgrepen is deze populatie niet 
duurzaam te krijgen.  

 

CONCLUSIE 

Voor elke besproken soort gebeurde een voorstelling van de verspreiding in Vlaanderen waarbij een inschatting gebeurde van de duurzaamheid op basis van het 
metapopulatiecriterium. Hierbij werden ook populaties buiten SBZ en buiten de landsgrenzen in overweging genomen. Voor elke metapopulatie werden bedenkingen 
geformuleerd.  
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