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Samenvatting 

In dit rapport wordt een verkennend onderzoek gedaan naar de keverdiversiteit in holle 

bomen. Het onderzoek gebeurt aan de hand van pit falls en feromen van twee soorten die 

vaak als biodiversiteitsindicatoren worden gebruikt. In totaal werden 161 keversoorten en 8 

mierensoorten gedetermineerd waarvan 77 saproxyle kevers. 23 soorten (allemaal saproxyl) 

staan op de Duitse rode lijst (Geiser 1998). Crepidophorus mutilatus werd als nieuwe soort 

gevonden voor de Belgische fauna. Gnorimus variabilis werd herontdekt voor het eerst sinds 

1932. De eerste indicatorsoort, Juchtleerkever, werd niet gevonden maar de Roestbruine 

kniptor werd gevonden in maar liefst 13 van de 16 onderzoeksgebieden. Dit rapport geeft 

ten slotte een aantal algemene en gebiedsspecifieke aanbevelingen voor het beheer.  
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Aanbevelingen voor beheer en/of beleid 

Zie hoofdstuk 4 Conclusies voor het beheer  
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English abstract 

This reports presents an exploratory research on the beetle diversity of hollow trees. This 

research was performed with pitt falls and pheromones of two species that are often 

considered to be biodiversity indicators. In total, 161 beetle species and 8 ant species were 

determined from which 77 saproxylic beetles. 23 species (all saproxylic) are listed on the 

German red list (Geiser 1998). Crepidophorus mutilatus was found as a new species for the 

Belgian fauna. Gnorimus variabilis was rediscovered for the first time since 1932. The first 

indicatorspecies, hermit beetle, was not found but the Red click-beetle was found in as many 

as 13 of the 16 research sites. This report, finally gives some general and site specific 

management recommendations.  

 

 

  



 

www.inbo.be INBO.R.2014.1539365 8 

Inhoudstafel 

Dankwoord ............................................................................................................. 4 

Samenvatting .......................................................................................................... 5 

Aanbevelingen voor beheer en/of beleid ................................................................ 6 

English abstract ...................................................................................................... 7 

1 Inleiding .............................................................................................. 10 

1.1 Dood hout organismen ............................................................................. 10 
1.2 Dood hout buiten bos ............................................................................... 10 
1.3 Landschapsinversie .................................................................................. 10 
1.4 Huidig kader en onderzoek ....................................................................... 11 

2 Materiaal en methoden ........................................................................ 12 

2.1 Holle bomen ........................................................................................... 12 
2.2 Doelsoorten ............................................................................................ 14 
2.2.1 Juchtleerkever, Osmoderma eremita .......................................................... 14 
2.2.1.1 Herkenning ............................................................................................. 14 
2.2.1.2 Ecologie ................................................................................................. 14 
2.2.1.3 Verspreiding ........................................................................................... 15 
2.2.1.4 Onderzoek .............................................................................................. 15 
2.2.2 Roestbruine kniptor, Elater ferrugineus: ..................................................... 15 
2.2.2.1 Herkenning ............................................................................................. 15 
2.2.2.2 Ecologie ................................................................................................. 15 
2.2.2.3 Verspreiding ........................................................................................... 16 
2.2.2.4 Onderzoek .............................................................................................. 16 
2.3 Onderzoeksgebieden ................................................................................ 16 
2.4 Feromoonvallen ....................................................................................... 17 
2.5 Pit falls ................................................................................................... 18 
2.6 Karteren bomen ...................................................................................... 20 
2.7 Manueel zoeken ...................................................................................... 20 
2.8 Statistiek ................................................................................................ 20 
2.8.1 Ordinatie ................................................................................................ 20 
2.8.2 Lineair verband ....................................................................................... 20 

3 Resultaten ........................................................................................... 22 

3.1 Holle en dode bomen ............................................................................... 22 
3.2 Pit falls ................................................................................................... 23 
Bijzonder vondst: Crepidophorus mutilatus .................................................................. 24 
3.3 Feromoonvallen ....................................................................................... 25 
3.4 Manueel zoeken ...................................................................................... 26 
Eerste waarneming sinds 1932: Gnorimus variabilis ...................................................... 28 

4 Conclusies voor het beheer ................................................................. 29 

Referenties ........................................................................................................... 31 

5 Bijlage: Resultaten per gebied ............................................................. 33 

5.1 Alserbos ................................................................................................. 33 
5.2 Altenbroek .............................................................................................. 35 
5.3 Altenbroek boomgaard ............................................................................. 39 
5.4 Berg ...................................................................................................... 42 
5.5 Bois de Mortroux ..................................................................................... 44 
5.6 Bois du Roi ............................................................................................. 46 
5.7 Gulp ...................................................................................................... 48 
5.8 Kijs ........................................................................................................ 51 

file://INBOLINDATA/users/davy_verspeet/kevers-Osmoderma/veldwerk%202011/rapport/rapport%20def-zref.docx%23_Toc381104707
file://INBOLINDATA/users/davy_verspeet/kevers-Osmoderma/veldwerk%202011/rapport/rapport%20def-zref.docx%23_Toc381104710


 

www.inbo.be INBO.R.2014.1539365 9 

5.9 Kolmont noord ........................................................................................ 54 
5.10 Kolmont zuid .......................................................................................... 57 
5.11 Middelhof ............................................................................................... 59 
5.12 Moelingen ............................................................................................... 62 
5.13 Sart ....................................................................................................... 65 
5.14 Schoppem .............................................................................................. 67 
5.15 Val Dieu ................................................................................................. 70 
5.16 Veurs ..................................................................................................... 72 
5.17 Veursbos ................................................................................................ 75 
5.18 Vitchen .................................................................................................. 77 
 

 



 

www.inbo.be INBO.R.2014.1539365 10 

1 Inleiding 

1.1 Dood hout organismen 

Een groot deel van de biodiversiteit van bosecosystemen is gebonden aan dood hout (Müller 

et al. 2008). Dit wil niet zeggen dat al deze organismen hout eten (wat de definitie is van 

xylobiont). Er zijn ook tal van organismen die van dood hout afhankelijk zijn (definitie van 

saproxyl) omdat ze er schuilen (vb. vleermuizen, loopkevers), omdat ze predateren op 

andere dood-houtafhankelijke organismen (vb. spechten, schimmelkevers). De groep van 

dood hout organismen bestaat naast enkele meer bekende soorten zoals spechten en 

vleermuizen ook uit grote groepen schimmels en ongewervelden. Van de ongewervelden die 

in dood hout te vinden zijn, zijn het vooral de kevers, zweefvliegen, langpootmuggen en 

peudoschorpioenen die beter bestudeerd zijn. Al deze dood hout organismen vormen een 

complexe gemeenschap op zich met detrivoren, herbivoren, predators, parasieten en 

dergelijke meer.    

Bij dood hout denkt men spontaan aan een dode staande boom midden in het bos. Dood 

hout omvat echter een zeer brede gamma aan habitat en bijna alle soorten zijn gebonden 

aan een zeer specifiek facet van dood hout. Zo zijn er vers gestorven bomen en sterk 

verteerde bomen, staand of liggend, stammen en fijne twijgen, zon beschenen of sterk 

beschaduwd en vochtig of droog. Maar er zijn ook organismen die levende of verzwakte 

bomen aantasten, organismen die van sap uitvloei leven, of die enkel in dood hout leven dat 

nog aan een levende boom vasthangt. Ook holle (levende) bomen kennen een enorme 

diversiteit aan gespecialiseerde organismen.  

1.2 Dood hout buiten bos 

Ook buiten het bos komen houtige elementen voor, de zogenaamde houtige kleine 

landschapselementen (we zullen ze verder in de tekst aanduiden als hkle). Deze omvatten 

struwelen, hagen, houtkanten, dreven, bomenrijen, knotbomen, hakhoutbosjes, … Verder 

zijn ook boomgaarden en parken zeer belangrijk, al kunnen we ze niet direct tot de ‘kleine’ 

landschapselementen rekenen.  

Ook hier is er allerhande dood hout te vinden en dus ook aan dood hout gebonden 

organismen, In tegenstelling tot dood hout in het bos gaat het hier vaker over zon 

beschenen dood hout. Zon beschenen dood hout heeft heel andere soorten dan soorten die 

we in gesloten bos vinden. Door het beheer van knotten of afenten (bij hoogstammen) 

vinden we hier ook veel meer holle bomen dan in vergelijking met bossen. De holtes in deze 

bomen zijn, voor mensen, ook gemakkelijker bereikbaar dan deze in bosbomen.  

1.3 Landschapsinversie 

Vlaanderen heeft al zeer lang een vrij hoge bevolkingsdruk wat tot grote ontbossingen en tot 

een lage bosindex heeft geleid (De Keersmaeker 2013). De overgebleven bossen werden 

zeer intensief beheerd waardoor er nauwelijks dood hout in het bos achter bleef. Takken en 

twijgen werden gesprokkeld, minder productieve hakhoutstobben werden uitgegraven en 

vervangen en de weinige opgaande bomen liet men niet sterven of hol worden. Hierdoor was 

er gedurende eeuwen zeer weinig dood hout in onze bossen (Vandekerkhove et al. 2011). 

Het huidige bosbeheer heeft veel meer aandacht voor oude bomen en dood hout. ‘Dood hout 

brengt leven in het bos’ is een leuze die al enkele decennia ingang vindt. Er is echter weinig 

kennis over de ecologische waarde van dit toegenomen dood hout. Kunnen saproxyle 

organismen zich voldoende herstellen en opnieuw soortenrijke habitat ontwikkelen. Enkele 

eerste onderzoeken, in de meest waardevolle bosgebieden, die wellicht ook in het verleden 

net iets meer dood hout hebben gehad, tonen alvast aan dat er daar alvast nog zeer veel 

soorten aanwezig zijn die zich dankzij de bosreservaten weten te herstellen (Köhler et al. 
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2001; Dufrene et al. 2006). De vraag is echter of en hoe de biodiversiteit zich moet 

herstellen op plaatsen waar dood hout zeer lang afwezig was.  

Door het gebrek aan bossen, kende ons landschap vroeger echter een groot aandeel hkle die 

instonden voor het leveren van het nodige (brand)hout. Vooral knotbomen namen hier een 

belangrijke positie in. Deze bomen waren in de eerste plaats bestemd voor de productie van 

hout. Een oude knotboom, ook al is die hol, produceert echter nog steeds meer hout dan een 

jonge nieuwe knotboom. We mogen dus verwachten dat knotbomen pas vervangen werden 

als ze te sterk begonnen af te takelen. Verder waren er ook hoogstamboomgaarden 

waarvoor dezelfde redenering kan gelden. Een dikke oude maar holle hoogstam heeft nog 

steeds een grote kroon en produceert nog veel fruit. Pas als te veel takken zijn afgebroken 

en de kroon sterk is gereduceerd, is het productiever om deze te vervangen door een jonge 

boom. Holle bomen waren dus frequent aanwezig en boden zo habitatcontinuïteit voor 

soorten van holle bomen.  

De grootschalige productie van fruit in de zogenaamde fruitstreken, onder meer Haspengouw 

en het Land van Herve, ontstond pas in de tweede helft van de 19e eeuw. Dit was het gevolg 

van de industriële verwerkingsmogelijkheden van fruit, de toegenomen 

transportmogelijkheden (voornamelijk met de trein) en de groeiende vraag naar fruit vanuit 

de steden. Deze aanplantingen zorgden tijdelijk voor een sterke toename van geschikt 

habitat. In 1936 verscheen echter de eerste laagstamboomgaard in Haspengouw en na de 2e 

wereldoorlog verloren hoogstamboomgaarden grotendeels hun economische betekenis.  

We mogen dus aannemen dat er heel wat holle bomen voorkwamen in de halfopen 

landschappen. Na de tweede wereldoorlog gingen onze halfopen landschappen echter sterk 

achteruit. Deze achteruitgang gaat nog steeds gestaag verder. Hier tegenover staat een 

toename aan dood hout in bossen en natuurgebieden. De vraag is echter of en hoe de 

saproxyle soorten met deze landschapsinversie kunnen omgaan.  

1.4 Huidig kader en onderzoek 

Momenteel gaat er steeds meer aandacht uit naar oude bomen en dood hout in het bos. De 

hkle krijgen echter lang niet zoveel aandacht en gaan nog steeds achteruit. Niet alleen in het 

landbouwgebied is deze achteruitgang te merken maar ook in natuurgebieden word de focus 

meer en meer verlegd van kleinschalig historisch beheer waarbinnen knotbomen en 

hoogstammen thuishoren naar grootschalig ongeperceleerd begrazingsbeheer waarbij een 

wastine landschap vaak als einddoel vooropgesteld word.  

We vermoeden echter dat deze hkle een hoge biodiversiteit aan dood hout organismen 

kunnen huisvesten. Mogelijks hebben we hier te maken met een zogenaamde extinction dept 

of uitsterfschuld. Dit wil zeggen dat de soorten nog wel te vinden zijn in de individuele 

bomen maar dat er te weinig geschikte bomen aanwezig zijn in het omliggende landschap. 

De holle bomen die er nu nog staan, werden lang geleden gekoloniseerd toen er nog een 

voldoende dicht netwerk van holle bomen voorkwam. Nu liggen de bomen echter te ver van 

elkaar zodat genetische uitwisseling afneemt en er komen geen of onvoldoende nieuwe holle 

bomen bij die gekoloniseerd kunnen worden. Hierdoor zullen deze soorten op termijn 

verdwijnen als we niet snel ingrijpen.  

Met deze studie willen we dan ook in de eerste plaats nagaan of er inderdaad nog 

waardevolle relicten te vinden zijn met soortenrijke holle bomen. De studie is als een eerste 

verkenning bedoeld waardoor we moeilijk zeer gerichte hypothesen naar voor kunnen 

schuiven. Wel worden een aantal gekende verbanden uit de literatuur afgetoetst.  
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2 Materiaal en methoden 

2.1 Holle bomen 

Oude bomen worden hol door toedoen van schimmels en ongewervelden die het inwendige 

hout verteren. Het uithollen van een boom hoeft niet noodzakelijk ongunstig te zijn voor de 

boom zelf. Vooral solitair opgroeiende oude bomen leven langer als ze hol zijn. Door het 

uithollen verlaagt bv. het zwaartepunt van een boom waardoor hij minder snel omwaait. 

Bomen die in een bos opgroeien, zullen echter net sneller afbreken op de plaats van de holte 

(Cornelis et al. 2012). De organismen die de boom uithollen (schimmels, ongewervelden) 

geraken bij het hout via spechtengaten, afgebroken en afgezaagde takken, aantastingen 

door andere insecten of bij schimmels ook via de bodem.  

De ontwikkeling van een boomholte kan verschillende decennia duren en verloopt via 

verschillende ontwikkelingsstadia (Figuur 1 en 2). Eerst is er steeds een beschadiging van de 

schors waardoor het onderliggende hout bloot komt te liggen. Naargelang de grootte van 

deze schade en de vitaliteit van de boom zal deze wonde al dan niet op tijd overgroeien om 

kolonisatie door schimmels en andere organismen te voorkomen. De eerste organismen gaan 

enkel in het massieve hout leven en het verteren. Te sterk verteerd hout valt naar beneden 

waardoor een holte ontstaat. Op de bodem van deze holte verzameld zich het sterk 

verteerde dood hout en vormt een laag molm die een nieuw substraat is voor tal van 

organismen. Dit substraat wordt vaak aangerijkt met afgevallen bladeren, nestmateriaal, 

mest en prooiresten van holte bewonende vogels en zoogdieren (Jansson and Antonsson 

2002). Dit proces wordt vaak opgedeeld in een zestal verschillende fasen. In een eerste 

stadium is de schors beschadigd en het onderliggende hout duidelijk aangetast door 

schimmels en ongewervelden, er is echter nog geen fysieke holte of opstapeling van molm. 

Deze initiële holte kan nog overgroeien. In een tweede fase is er onderaan wel al een zeer 

klein kuiltje met molm, ook deze holtes kunnen nog terug overgroeien. In een derde fase is 

het hout al dieper aangetasten en is er een kleine holte waarin een grote hoeveelheid sterk 

aangetast hout aanwezig is. Er is meer aangetast hout dan molm. Dergelijke holtes zullen 

niet meer overgroeien. In de vierde fase is er al een grote holte en een sterke opstapeling 

van molm terwijl het aantasten van het hout aan de bovenkant van de holte nog sterk 

doorgaat. In de vijfde fase vervolgens is het uitgroeien van de holte naar boven toe 

grotendeels gestopt of volledig open. In een zesde fase zijn de bomen naar onder toe 

volledig uitgehold tot op de grond. De molm vermengt zich hierdoor met bodemdeeltjes, 

hierin leven andere insectensoorten dan in molm die niet in contact staat met grond.  

 

Figuur 1 Verschillende stadia van de ontwikkeling van een boomholte (Gouix 2011).  
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A  B  

C  D  

Figuur 2 Voorbeelden van holle bomen. A: Linde met uitgebroken tak, de wonde begint langzaam te 

overgroeien maar onderaan is er al enige molm opstapeling (fase 2); B: Appelboom met 

holte ten gevolge van afgebroken zijtakken, de stam holt geleidelijk aan uit, De holte is 

open en bevat zowel molm als verterend hout (fase 4); C: Knotes met holle knot, de holte 

bevat wel nog molm maar is naar boven toe helemaal open (fase 5); D Knotwilg die 

helemaal uitgehold is. Op de bodem vermengt de molm zich met aarde wat vaak aanleiding 

geeft tot de vestiging van ruigtekruiden (fase 6).  
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2.2 Doelsoorten 

2.2.1 Juchtleerkever, Osmoderma eremita 

2.2.1.1 Herkenning 

Deze geheel bruine bladsprietkever is 28 tot 32 mm groot (Vignon 2006). De dekschilden 

zijn niet glad zoals bij bv. Vliegend hert of Neushoornkever maar onregelmatig gegroefd, wel 

glanzend metallic (Figuur 3).  

De mannetjes scheiden een geur af die aan juchtleer (Russisch leer) doet denken (Larsson et 

al. 2003). De geur doet ook denken aan rijpe pruimen. Vandaar dat de Franse benaming 

‘Pique – prune’ (Tauzin 2005). ‘Osmoderma’ zou ook verwijzen naar stinkende huid. Deze 

kever heeft geen vlekken op de dekschilden zoals de nauw verwante maar kleinere Gnorimus 

variabilis. De mannetjes hebben een duidelijke langsgroef op het halsschild.  

2.2.1.2 Ecologie 

Deze kever leeft in grote holtes in hoogstambomen, knotbomen en andere loofbomen. 

Larven leven twee tot drie jaren in het vermolmde hout in de holte en kunnen tot 60mm lang 

worden. Vervolgens verpoppen ze zich in een zelf gebouwde cocon op de bodem van de 

molm. Uit onderzoek in laboratoria bleek dat de volwassen mannetjes slechts tien tot twintig 

dagen leven. Vrouwtjes kunnen echter tot 90 dagen blijven leven. In die periode kan het 

vrouwtje verschillende legsels hebben. Ze is ook in staat om met verschillende mannetjes te 

paren. Na de dissectie van een pas ontpopt wijfje bleken er 18 eitjes in het wijfje aanwezig 

te zijn. Het wijfje kan tot 80 eitjes leggen. Die eitjes komen uit na 14 tot 20 dagen (Tauzin 

2005). Slechts 15% van de volwassen kevers verlaten de holte (Ranius 2000b; Ranius and 

Hedin 2001). Kevers die de holte toch verlaten vliegen bij valavond, uitzonderlijk ook in de 

zon. Het zijn slechte vliegers die zelden meer dan 200m afleggen (Hedin and Ranius 2002). 

A  B  C  

Figuur 3 A: Juchtleerkever; B: Cocon van de Juchtleerkever en C: Uitwerpselen van de 

Juchtleerkever 

De Juchtleerkever ontwikkelt zich doorgaans in holle bomen die een grote hoeveelheid 

houtmolm bevatten (Ranius 2000a). Ranius et al. (2005) vermelden echter ook vondsten in 

kleine holtes en in bomen vanaf een diameter van 22 cm tot 25 cm. De holtes staan bij 

voorkeur naar het zuiden of westen gericht (Ranius and Nilsson 1997; Ranius et al. 2005). 

De meeste vondsten gebeuren in levende, staande bomen. Doorgaans zijn dode bomen 

ongeschikt omdat ze te droog zijn. In omgevallen holle bomen kan een populatie gedurende 

een beperkte periode nog verder overleven (Ranius et al. 2005). De kever is niet gebonden 

aan één specifieke boomsoort en werd al gevonden in eik, linde, wilg, beuk, es, olm, 

populier, tamme kastanje, berk, esdoorn, moerbei, plataan, zwarte els, walnoot en 

haagbeuk. Enkele uitzonderlijke vondsten gebeurde ook in taxus, zilverspar, grove den, 

acacia en paardenkastanje.  
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De larven van deze kever fixeren stikstof waardoor het stikstofgehalte van de molm 

toeneemt wanneer deze of andere Gouden torren (Cetoniidae) in holle bomen aanwezig zijn 

(Jönsson et al. 2004; Mico et al. 2011). Stikstof is een limiterende factor voor vele 

organismen die van dood hout leven (Haack and Slansky 1985). De toename aan stikstof 

zorgt voor een toenemende soortenrijkdom (Ranius and Nilsson 1997; Ranius 2002a). De 

soort wordt daarom als ‘ecosystem engineer’ bestempeld.  

De mannelijke juchtleerkever gebruikt een feromoon ((R)-(C)-γ –decalactone) om vrouwtjes 

te lokken en dit geeft de kever zijn typische geur (Larsson et al. 2003; Svensson and 

Larsson 2008). Deze stof wordt ook artificieel aangemaakt en commercieel verhandeld als 

smaakstof (een onderdeel van de essence van pruimen). Deze stof kan gebruikt worden om 

de aanwezigheid van de kever vast te stellen.  

2.2.1.3 Verspreiding 

Deze kever is verspreid over heel Europa. De soort is op basis van genetisch onderzoek 

echter recent opgedeeld in verschillende soorten waardoor Osmoderma eremita sensu stricto 

enkel nog in West Europa voorkomt. Overal in Europa is deze soort zeer zeldzaam geworden 

en is daarom beschermd als prioritaire habitatrichtlijnsoort. Op de Europese rode lijst staat 

de soort als ‘near threatened’ vermeld (Nieto and Alexander 2010). In Vlaanderen is de soort 

vroeger gevonden op verschillende plaatsen in Limburg (voornamelijk in 

hoogstamboomgaarden in Haspengouw) en is er ook één oude waarneming uit Steenhuize 

nabij Galmaarden. Verder was de regio rond Luik zeer belangrijk voor deze soort (eveneens 

in hoogstamboomgaarden). De huidige situatie van deze kever is onvoldoende gekend, de 

soort is vermoedelijk extreem zeldzaam geworden of verdwenen. De laatste waarnemingen 

zijn van 1994 (Kinrooi) en 2002 (langsheen de Berwijn, ten zuiden van Voeren).   

2.2.1.4 Onderzoek 

Om deze kever te vinden, moet je eerst zijn broedboom vinden. Deze kan je gaan zoeken op 

basis van de historische verspreidingsgegevens en op plaatsen waar er nog een min of meer 

geschikt habitat aanwezig is. In de holte zal de aanwezigheid van deze soort zich vaak 

verraden door de aanwezigheid van vrij typische uitwerpselen van Gouden torren. De gehele 

holte kan ermee gevuld zijn. Deze uitwerpselen kunnen, bij sommige soorten, tot op 

soortniveau gedetermineerd worden. Uitwerpselen van 6 tot 8 mm duiden op Juchtleerkever 

terwijl deze van Gouden tor slechts 3 tot 4 mm groot zijn. Verder is de geur van de 

mannetjes vrij opvallend en soms van ver te ruiken. Verder kan het vinden van de cocon of 

dekschilden van de kever een aanwijzing vormen. De kever wordt best met behulp van de 

feromonen gevangen in een pit fall trap of met een flight interception trap in of nabij de 

holte. Doordat de kevers echter weinig vliegen is een flight interception trap maar zelden 

succesvol tenzij ze direct naast een bewoonde holte hangt.  

2.2.2 Roestbruine kniptor, Elater ferrugineus: 

2.2.2.1 Herkenning 

Zoals de Nederlandse naam aangeeft, is deze 2cm grote kniptor doorgaans geheel 

roestbruin. Andere kniptorsoorten zijn zelden zo groot. Soorten van het Geslacht Ampedus 

zijn opvallend kleiner (ongeveer 1cm) en hebben rode of roodbruine dekschilden maar een 

zwarte kop en halsschild. In Vlaanderen werden voorlopig enkel de geheel roestbruine vorm 

van de Roestbruine kniptor gevonden. In o.a. de Scandinavische landen bestaat echter ook 

een vorm met zwarte kop en halsschild.  

2.2.2.2 Ecologie 

Nilsson et al. (2001) en Andersson (2012) beschouwen ook de Roestbruine kniptor als een 

indicator van soortenrijkdom in holle bomen. De kever is voor zijn ontwikkeling gebonden 

aan holtes in bladverliezende bomen zoals olm, beuk, es, eik, wilg en paardenkastanje (Allen 

1966). De larven leven in de houtmolm van de holte. Ze zijn facultatief carnivoor en 
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predateren eieren en larven van grotere kevers, zweefvliegen, langpootmuggen en andere 

ongewervelden. Toch kunnen ze ook ontwikkelen door uitsluitend houtmolm te eten 

(Alexander 2002; Svensson et al. 2004; Tolasch et al. 2007). De soort indiceert vaak de 

aanwezigheid van goede populaties Gouden torren en Vliegende herten, die wellicht een 

belangrijk deel van het voedsel uitmaken (Svensson et al. 2004; Schimmel and Tarnawski 

2010).  

Een populatie van de Roestbruine kniptor kan verschillende decennia overleven in één vitale 

boomholte al is dit wel een uitzondering (Tolasch et al. 2007). Over het algemeen zal een 

goede populatie aan prooidieren nodig zijn en dus een voldoende intact landschap met vele 

holle bomen. De kever is actief van eind juni tot augustus. 

2.2.2.3 Verspreiding 

Het verspreidingsgebied van de Roestbruine kniptor reikt van Spanje tot de Kaukasus, en 

van het noorden van Zweden tot Italië. Door habitatverlies in Europa is de populatie van 

deze soort sterk achteruitgegaan. De soort staat op de Europese rode lijst als ‘near 

threatened’ (Nieto and Alexander 2010). Gezien deze soort niet van één individuele boom 

afhankelijk is (zoals dat bv. bij Juchtleerkever wel kan) maar van een landschap met 

voldoende holle bomen met prooisoorten, is de soort extra gevoelig voor het verdwijnen van 

zijn habitat (Larsson and Svensson 2010). Anderzijds is de soort wel een goede vlieger en 

kan hij gemakkelijker nieuwe gebieden koloniseren dan de Juchtleerkever. De verspreiding in 

België omvat vooral midden België maar bij de start van dit onderzoek zijn er maar zeer 

weinig waarnemingen bekend.  

2.2.2.4 Onderzoek 

Waarneming van de kever zijn zeer zeldzaam aangezien er geen systematische manier 

bestond om de soort gemakkelijk te onderzoeken. De kevers werden dan ook voornamelijk 

bij toeval gevonden. Bij het onderzoeken van holle bomen kunnen dekschilden gevonden 

worden en ook de larven worden dan gemakkelijk gevonden maar determinatie hiervan is 

niet evident. In pit falls worden ze eerder uitzonderlijk gevonden. Verschillende malen zijn ’s 

nachts waarnemingen gedaan in de buurt van licht (Alexander 2002). Mannetjes vliegen op 

het warmste moment van de dag terwijl vrouwtjes wellicht eerder ’s nachts actief zijn.  

De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan op de Roestbruine kniptor over de invloed van 

feromonen. Het feromoon van de Juchtleerkever trekt immers ook zijn predator, de 

Roestbruine kniptor, aan die op deze manier geschikte afzetplaatsen voor eieren vindt 

(Svensson et al. 2004). Dit feromoon trekt dan ook hoofdzakelijk vrouwtjes aan (Larsson 

and Svensson 2010).  

Vrouwelijke kevers van de Roestbruine kniptor geven zelf ook een feromoon af, vier stoffen 

werden geïdentificeerd (Tolasch et al. 2007). Uit recent onderzoek blijkt dat slechts één van 

deze, een ester (7-methyloctyl-(Z)-4-decenoat) verantwoordelijk is voor het aantrekken van 

mannelijke exemplaren van de Roestbruine kniptor (Svensson and Larsson 2008).  

2.3 Onderzoeksgebieden 

We selecteerden Voeren als locatie omdat daar nog veel holle bomen voorkomen, 

voornamelijk knotbomen en hoogstambomen. De laatste waarneming van Juchtleerkever 

gebeurde in 2002 langsheen de Berwijn nabij Visé. In het voorjaar van 2011 werd de 

Roestbruine kniptor gevonden in een holle knotes in Voeren die werd uitgegraven voor de 

aanleg van een gasleiding.  

In Voeren werden 10 onderzoeksgebieden geselecteerd met uiteenlopende landschappen 

(boomgaard, bocage met knotes, riviervallei met knotwilg of park, tabel 1). Deze 

onderzoeksgebieden werden aangevuld met 2 locaties in het bosreservaat Kolmont waar in 

1999 nog Roestbruine kniptor werd gevonden en 4 gebieden werden geselecteerd net ten 
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zuiden van Voeren in overleg met Thierry Kervyn (Département de l’étude du milieu naturel 

et agricole). 

Tabel 1 Overzicht van de geselecteerd onderzoeksgebieden. 

Type  Gebied  Gemeente  Belangrijkste 

boomholten 

Eigenaar  

Vallei  Berg  Voeren  Wilg, es Privé 

 Bois de Mortroux Dalhem  Wilg Privé en bois 

communal 

 Gulp  Voeren  Es, wilg Privé, ANB 

 Middelhof Voeren  Wilg Privé 

Park  Altenbroek  Voeren  Es Natuurpunt, ANB 

 Val Dieu* Aubel  Eik, Zwarte els Abdij 

Bos  Bois du Roi  Dalhem  Es Forêt domaniale 

 Kolmont noord** Kolmont  Beuk, Es, wilg ANB 

 Kolmont zuid** Kolmont  Beuk, Es, wilg ANB 

Boomgaard  Altenbroek boomgaard  Voeren  Appel Natuurpunt 

 Moelingen Voeren  Appel, es ANB 

 Schoppem Voeren  Appel, es Privé, ANB 

 Veurs Voeren  Haagbeuk, appel ANB 

Bocage  Kijs**  Voeren  Es Privé 

 Sart* Aubel Beperkt aantal 

holle bomen 

Gemeente Aubel, 

privé 

 Vitchen Voeren  Es, appel Privé, Natuurpunt 

*: Gebieden met oude waarnemingen van Juchtleerkever en **: waarnemingen van 

Roestbruine kniptor.  

2.4 Feromoonvallen 

In elk onderzoeksgebied werd een centrale boom geselecteerd. Het gaat telkens om een 

holle boom met een interessante molmhoudende holte.  

In deze boom werden 2 feromoonvallen opgehangen op 2m van de holte en diametraal 

tegenover elkaar (holte en feromoonvallen op één lijn). De vallen werden opgehangen van 4 

tot 29 juli 2011. Oorspronkelijk was het de bedoeling om Lindgren funnel traps te gebruiken 

waarvan onderzoek in het buitenland al heeft aangetoond dat ze goed werken voor het 

vangen van Roestbruine kniptor en Juchtleerkever. Omwille van een te late levering van deze 

vallen, werd gebruik gemaakt van zelfgemaakte vallen. Deze werden gemaakt van plastieken 

potten met een diameter van 11cm (1 liter). Vlak onder het deksel werd in de zijwand een 

invliegopening gemaakt van 3 cm hoog en een halve omtrek breed (Figuur 4). Onderaan in 

de vallen werd een kleine hoeveelheid molm aangebracht om de kevers levend te houden en 
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werden drainage gaten aangebracht. Onder het deksel bevindt zich een buisje met 

feromonen.  

De ene val werd uitgerust met feromonen van Juchtleerkever, de andere met feromonen van 

Roestbruine kniptor. Het gasvormig feromoon van Roestbruine kniptor, geleverd door 

Swedish University of Agricultural Sciences, bevindt zich in een eppendorfbuisje van 0,2 ml. 

Dit buisje werd doorprikt met een insectenspeld (dikte 3) waardoor er gedurende 45 dagen 

een vrij constante hoeveelheid aan feromonen vrijkomt (Svensson et al. 2004). Van het 

vloeibare feromoon van Juchtleerkever werd 0,4ml aangebracht in een eppendorfbuisje van 

2ml met een diameter van 10mm. Een speekseltampon (Celluron, Paul Hartmann, S.A., 

France) met een doorsnede van 10mm werd gebruikt om dit feromoon te verdampen.  

 

Figuur 4 Feromoonval 

Om de vier of vijf dagen wisselden we de 2 vallen van plaats. Dat had als doel de factor 

plaats, in functie van de wind en de zon, uit te sluiten. De controle van de vallen op 

aanwezigheid van Juchtleerkever en Roestbruine kniptor gebeurde elke twee of drie dagen.  

Gevangen kevers kregen een unieke markering op hun dekschilden met een zilverkleurige 

stift om hervangsten te achterhalen. Deze vallen werden opgevolgd in het kader van een 

thesis (Wijnants 2012).  

2.5 Pit falls 

Een pit fall is een plastieken potje dat ingegraven wordt zodat rondkruipende insecten erin 

vallen en in een vloeistof verdrinken en geconserveerd worden. Pit falls worden vaak 

gebruikt om bodemactieve insecten zoals loopkevers te bestuderen. In holle bomen hoopt 

zich onderaan een molmlaag op waarin zeer veel insecten actief zijn. Ook in deze molm kan 

een pit fall geplaatst worden wat een gekende manier is om de aanwezige soorten te 

bemonsteren (figuur 5).  
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In het project werden pit falls geplaatst met een diameter van 9,5cm en een diepte van 6cm. 

De vallen werden gevuld met ongeveer 2cm Scheerpeltz oplossing. Deze vloeistof heeft 

volgende samenstelling: 4 delen ethanol, 3 water, 2 azijnzuur en 1 deel glycerol. 

 

Figuur 5 Pit fall in holle boom in Frankrijk (bemerk de uitwerpselen van Juchtleerkever in de molm) 

In de 10 gebieden in Voeren werden 48 pit falls geplaats, aangevuld met 3 pit falls in 

individuele verspreide bomen, één aan de rand van het Veursbos en 2 aan de rand van het 

Alserbos (Figuur 6). De vallen werden geplaatst tussen 9 en 24 mei en de inhoud werd 

verzameld eind mei, eind juni en eind juli. Net als de onderzoeksgebieden omvatten de 

bomen met de pit falls verschillende types van bomen: appelbomen, knotessen, knotwilgen, 

knoteiken en een beperkt aantal andere bomen.  

De verzamelde inhoud werd voorzichtig uitgespreid in water en alle kevers en mieren werden 

eruit geselecteerd en bewaard op ethanol.  
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Figuur 6 14 onderzoeksgebieden (paarse cirkel, 500m rond centrale boom) en 51 bomen met pit falls 

(rode punten). De onderzoeksgebieden van Kolmont staan niet op deze kaart.  

2.6 Karteren bomen 

In de 16 deelgebieden werd in een straal van 500m alle holle en dode bomen gekarteerd. 

Ook recent beschadigde bomen waar een holte uit kan voortvloeien werden opgenomen. Van 

elke boom werd de positie, de boomsoort, status (dood of hol) en verteringsstadium (zie 

eerder) genoteerd. Deze bomen werden gekarteerd in het kader van een thesis 

(Wijnants 2012).  

2.7 Manueel zoeken 

Tijdens het plaatsen van de pit falls en het karteren van de holle bomen werd de holte 

vluchtig bekeken op sporen die wijzen op bepaalde soorten (gangen van Klein vliegend hert, 

uitwerpselen van Gouden torren, fragmenten van dode kevers).  

2.8 Statistiek 

2.8.1 Ordinatie 

Voor de ordinatie van de gevangen kevers in de pit falls werden enkel de aan- en 

afwezigheid van de soorten gebruikt, niet de aantallen. Er werden slechts 29 van de 

geïnventariseerde bomen gebruikt, waar minstens resultaten van 2 of 3 maand bekend 

waren en waar voldoende soorten in de pit falls gevonden werden. In R werd met de vegan 

library een PERMANOVA model uitgevoerd waarbij volgende parameters werden 

meegenomen: boomsoort, onderzoeksgebied, positie van de holte (voet, stam), oppervlakte 

van de holte opening, fase en aantal maanden gegevens. Forward selection werd gebruikt 

om termen op te nemen in volgorde van de hoogste residuele R² tot dat opgenomen termen 

niet meer significant waren (p<0.05).  

2.8.2 Lineair verband 

Om de indicatoraarde van de Roestbruine kniptor te testen werd het verband tussen het 

aantal gevangen Roestbruine kniptorren met de feromoonvallen vergeleken met het aantal 
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aanwezige levende bomen met molmhoudende holtes (fase 3 tot 5) en gevonden soorten in 

de pit falls met een generalised linear model (glm) met poisson verdeling. De statistiek werd 

uitgevoerd met R.   
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3 Resultaten  

3.1 Holle en dode bomen 

In de onderzoeksgebieden werden tussen de 6 (Sart) en de 192 (Bois de Mortroux) holle 

bomen geïnventariseerd waarvan respectievelijk 3 tot 151 molmhoudend (fase 3 tot 5). 

Gemiddeld zijn er 111 holle bomen en 67 molmhoudende bomen. Omgerekend is dat 3,8-

192 (gem. 85) holle molmhoudende bomen per vierkante kilometer.  

In de departementen Orne en Sarthe (Noordwest Frankrijk) werden respectievelijk 500 en 

100 holle molmhoudende bomen per km² gevonden (Ranius et al. 2005) in een zeer 

gelijkaardig agrarisch landschap. Dubois et al. (2009) vond 491 holle molmhoudende bomen 

van 16 km² (31/km²) in Orne. Jonsell (2012) bestudeerde 27 parken en wood pastures in 

Zweden en vond tussen de 10 en 300 holle bomen, in gebieden van maximum enkele ha en 

vaak kleiner dan één ha. In een andere Zweedse studie werden 4 woodpastures onderzocht 

met 1 tot 79 holle bomen per vierkante km². De oppervlakte van deze gebieden varieerde 

wel van 1 km² (met de hoogste dichtheid) tot een gebied van200 km² (met de laagste 

dichtheid) (Ranius et al. 2011). Al deze waarden liggen in de range van onze resultaten of 

iets hoger maar in al deze gebieden komt wel nog Juchtleerkever voor.  

Deze hoge aantallen zijn belangrijk omdat niet elke holte geschikt is voor sommige 

veeleisende dood-hout organismen, elke soort stelt immers specifieke eisen. In de meeste 

gebieden in Voeren was het moeilijk om 5 bomen te vinden met een voldoende grote holte 

en met voldoende molm om er een pit fall in te plaatsen. Vaak werden er daarom bomen 

bemonsterd buiten de straal van 500m of werden minder dan 5 bomen bemonsterd. Dit 

geeft direct aan dat ook in deze gebieden grote geschikte holtes zeer zeldzaam zijn.  

In de meeste gebieden is 45 tot 65% van de holle bomen molm houdend. Het zijn vooral 

deze bomen die interessant zijn voor dood-houtkevers maar anderzijds is het belangrijk om 

voldoende bomen te hebben in de fase 1 en 2 om toekomstig habitat te verzekeren. Het 

percentage molmhoudende bomen is opvallend hoog in Bois de Mortroux (79%) en Kolmont 

noord en zuid (71 en 75%). Het percentage is opvallend laag in Bois du Roi waar 33% van 

de 33 holle bomen molm bevat. Het aandeel toekomstige holtes (fase 1 en 2) is gemiddeld 

39%, en is opvallend laag in Bois de Mortroux (16%) en hoog in Bois du Roi (64%). Slechts 

een beperkt deel van de bomen in fase 1 zullen later uitgroeien tot een boom met 

interessante holte, aangezien de wonde nog kan overgroeien of de boom kan sterven of 

gekapt kan worden alvorens de holte kan ontwikkelen. Bomen in fase 2 maken al iets meer 

kans om uit te groeien tot een boom met geschikte holte. Algemeen kan gesteld worden dat 

er weinig bomen in deze fase aanwezig zijn om de toekomstige continuïteit in holle bomen te 

verzekeren. Dit valt vooral te verklaren door het gebrek aan nieuwe aanplantingen van 

hoogstamboomgaarden en het stopzetten van het knotbeheer.  

In de meeste gebieden werden minder dan 4 bomen gevonden in fase 6, enkel in Bois de 

Mortroux, Veurs en Vitchen werden er respectievelijk 11, 15 en 11 gevonden. In Bois de 

Mortroux, is het aandeel (procentueel) in fase 6 niet echt hoger dan in de andere 

onderzoeksgebieden en heeft dit dus vooral te maken met het hoog aantal holle bomen. In 

Veurs en Vitchen zijn er ook procentueel gezien, meer bomen in fase 6 (11 en 7%, tegen 4% 

gemiddeld). Bomen in fase 6 bevatten geen molm meer op de bodem maar zijn wel 

interessant voor zeer specifieke soorten die leven in het substraat van molm vermengd met 

aarde.  

Het aantal dode bomen varieert van 0 tot 304 (gemiddeld 60). De grootste uitschieters zijn 

onderzoeksgebieden met daarin een deel onbeheerd bos: Kolmont noord en zuid (304 en 

302), Gulp (deel Teuvenerbos, 56 bomen) en Bois de Mortroux (51). De twee cirkels van 

Kolmont overlappen sterk en een aantal bomen komen dus tweemaal in de metingen voor. 

In de meeste cirkels zijn de dode bomen van de eerste verteringsklassen fase 1 en 2 

(methode zie De Keersmaeker et al. 2005). Het gaat meestal om dunne bomen die te snel 
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verteren om ook in de hogere verteringklassen lang vertegenwoordigd te zijn. Enkel in Bois 

de Mortroux en Kolmont komen alle verteringsklassen voor door de aanwezigheid van dikke 

dode bomen.  

3.2 Pit falls 

De pit falls werden maandelijks opgehaald, maar regelmatig werd vastgesteld dat er vallen 

verdwenen waren, uitgegraven of samengedrukt. Dit gebeurde bij lage holtes vermoedelijk 

door das of vos en op sommige plaatsen ook door koeien. In hogere holtes gebeurde dit 

mogelijks door uilen of andere vogels die de holtes benutten. In dergelijke gevallen was er 

geen resultaat. Verder waren er regelmatig pit falls die deels of volledig gevuld waren met 

molm. Ook dit is meestal te verklaren door vogels die gebruik maken van de holte of door 

molm die van uit hogere delen van de holte naar beneden komen. In dat geval ligt het aantal 

gevonden soorten opvallend lager. De korte soortenlijsten wijzen dan ook vooral op de 

slechte werking van de vallen (vaak in kleine holtes) en niet zozeer op het feit dat er minder 

soorten voorkomen. De resultaten moeten daarom met de nodige voorzichtigheid 

geïnterpreteerd worden. In de boomgaard in Moelingen slaagden we er bv. niet in om één 

goed staal te verzamelen.  

Verder is de soortenlijst in geen enkel gebied als volledig te beschouwen maar slechts een 

eerste ruwe prospectie. Meerdere technieken en meerdere jaren onderzoek zijn nodig om 

een goed beeld te krijgen op de totale soortenrijkdom.  

In totaal werden 161 keversoorten en 8 mierensoorten gedetermineerd waarvan 77 

saproxyle kevers. 23 soorten (allemaal saproxyl) staan op de Duitse rode lijst (Geiser 1998). 

Zes soorten behoren tot de categorie ‘bedreigd’ (nl. Elater ferrugineus, Platycis cosnardi, 

Psedocistela ceramboides, Rhyncolus punctatulus, Taphrorychus villifrons en Sphinginus 

lobatus), 16 soorten zijn ‘kwetsbaar’ en Biphyllus lunatus is ‘met uitsterven bedreigd’. Deze 

laatste werd in één holle es gevonden, aan de zuidrand van Veursbos. Drie bomen bevatten 

elk 4 rode lijstsoorten: nl. één dode holle appelboom in Altenbroek (bevat tevens de meeste 

saproxyle kevers: 17 en keversoorten: 29), een gigantisch dikke knotwilg in Gulp (bevat 

tevens 2e meest saproxyle soorten: 10 en keversoorten: 21) en een knotes in Altenbroek. De 

verdere top-vijf van soortenrijkste bomen zijn allemaal oude appelbomen, nog 2 in 

Altenbroek boomgaard, en één in Veurs. Ook qua rode lijst-soorten scoren de appelbomen 

van Altenbroek en Veurs goed. Appelbomen blijken dus vaak de meest interessante bomen 

te zijn, al moet gesteld dat er ook appelbomen zijn met weinig saproxyle kevers. Een van de 

kevers is nieuw voor België (zie box: Bijzonder vondst: Crepidophorus mutilatus).  

De soortenrijkdom van de dode holle appelboom in Altenbroek wordt verklaard door het feit 

dat de holte groot is, er dierlijke resten in lagen (braakballen en prooiresten van uilen) en er 

een mierennest in aanwezig was. Mierennesten leveren vaak extra keversoorten op die van 

mierennesten afhankelijk zijn. Braakballen en ander nestmateriaal leveren ook bijkomende 

soorten op (bv. Attagenus pellio, Dendrophilus punctatus, Dermestes lardarius, Philonthus 

subuliformis en Veileius dilatatus). De grote wilg aan Gulp heeft eveneens een zeer grote en 

oude holte waardoor er meer soorten in voorkomen, aanvullend werden er een aantal bodem 

actieve soorten (bv. Nebria brevicollis) gevonden aangezien de boom tot beneden is 

uitgehold.  

Voor een gedetailleerde analyse, zoals een ordinatie (Figuur 8), zijn de gegevens te beperkt 

dus de resultaten moeten met enige voorzichtigheid beoordeeld worden. De 

onderzoeksgebieden en de boomsoorten verklaren het grootste deel van de variatie maar 

beiden zijn niet significant. Het is wellicht noodzakelijk om meer bomen te bemonsteren en 

de soortenlijsten per boom verder te vervolledigen alvorens een goede analyse mogelijk is. 

Ook in andere onderzoeken zijn deze factoren vaak significant wat aangeeft dat bescherming 

best niet focust op één bepaald boomsoort of een beperkte set aan gebieden.  
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Bijzonder vondst: Crepidophorus mutilatus 

Deze kniptor (Figuur 7) werd door deze studie voor het eerst vastgesteld in België, nl. in 

een knoteik in Vitchen. Ook voor Nederland is de soort niet gekend. De soort is typisch voor 

oude eikenbossen en parken met oude holle loofbomen. De larven leven daar als predator, 

adulten overwinteren eerst in de holte en worden in mei en juni actief. Op de Europese rode 

lijst (Nieto and Alexander 2010) staat de soort als near threatened en in de meeste landen 

zijn er maar een handvol populaties gekend. In Frankrijk wordt deze soort in de hoogste 

categorie (score 7) als indicator van habitatcontinuïteit geplaatst (Brustel 2004; 2005). Op 

de Duitse rode lijst staat de soort als bedreigd (Geiser 1998).  

Mogelijks breid deze soort zich uit of wordt talrijker in zijn relictgebieden, dit omdat deze 

soort nieuw werd vastgesteld in Urwald Von Taben (2011), unsrück (2012) en Eifel (2012) 

ondanks dat deze gebieden eerder goed onderzocht werden (Köhler, pers. meded.). 

 

Figuur 7 Crepidophorus mutilatus (foto Luc Crevecoeur) 
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Figuur 8 Ordinatie van de gevangen kevers uit pit falls van 29 goed bemonsterde bomen met zwart: 

Appel, rood: Es, groen: Eik, licht blauw: Wilg en blauw: Andere boomsoorten, ○: Altenbroek 

boomgaard, Δ: Altenbroek, +: Berg, X: Gulp, : Kijs, : Middelhof, @: Schoppem,: 

Veurs, : Vitchen en ·: Veursbos. Grijze kruisen en afgekorte namen stellen de positie van 

verschillende kevers voor.  

3.3 Feromoonvallen 

In de feromoonvallen werd enkel de Roestbruine kniptor gevonden maar wel in 13 van de 16 

onderzoeksgebieden. De gevonden aantallen zijn echter vrij laag wat verklaard wordt door 

het gebruik van kleine vallen. Hierdoor is het moeilijk om deze resultaten verder in detail te 

analyseren. Er is wel een relatie tussen het aantal gevonden dieren en het aantal 

molmhoudende holle bomen (habitat van deze soort). Dit geeft aan dat de Roestbruine 

kniptor als een indicator voor waardevolle landschappen met veel holle bomen kan dienen. In 

de vijf gebieden met minder dan 50 geschikte holtes, werden maximaal 2 kevers gevangen 

met de feromoonval (Figuur 9). Het aantal gevangen individuen van Roestbruine kniptor 

toont geen significant verband met de soortenrijkdom aan kevers gevonden in de pit falls. 

Naast de beperkte gegevens van de Roestbruine kniptor, zijn ook de resultaten van de pit 
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falls per gebied onvoldoende om als identificatie van de verschillende gebieden te 

beschouwen. Op basis van de Zweedse literatuur (e.g. Ranius 2002b) kan gesteld worden 

dat deze soort daar ook een goede indicator is voor holle bomen en holtebewonende kevers. 

In Zweden werden door hervangsten vastgesteld dat deze soort zich tot 15km ver kan 

verspreiden (Svensson, pers. meded.). 

 

Figuur 9 Relatie tussen het aantal molmhoudende holle bomen (fase 3 tot 5) in een gebied en het 

aantal gevangen individuen van Roesbruine kniptor met feromoonvallen.  

Voor het feromonenonderzoek was de Roesbruine kniptor slechts van 8 plaatsen in België 

gekend sinds 1950. Door het gebruik van feromonen kon de soort in 2011 en 2012 in tal van 

geschikte gebieden vastgesteld worden (Figuur 10).   

3.4 Manueel zoeken 

In het voorjaar kon een beperkt aantal soorten opgelijst worden bij het zoeken van geschikte 

bomen voor pit falls (weergegeven in bijlage). Het gaat overwegend over eerder algemene 

soorten. Hier werd maar een beperkte hoeveelheid tijd aan besteed. Verder werden er 

regelmatig gangen gevonden die vrij waarschijnlijk op de aanwezigheid van Klein vliegend 

hert duiden, maar de soort werd enkel genoteerd indien daadwerkelijk resten of kevers 

gevonden werden. Tijdens het karteren van de holle bomen werden verder 2 bijzondere 

soorten gevonden, Vliegend hert (Schoppem) en Gnorimus variabilis (zie box: Eerste 

waarneming sinds 1932: Gnorimus variabilis). 
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Figuur 10 Verspreiding van Roestbruine kniptor met rood: < 1950, oranje: 1951-1989, groen: 1990-

2010 en blauw: 2011-2012 met behulp van feromonen.  
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Eerste waarneming sinds 1932: Gnorimus variabilis  

Gnorimus variabilis (Figuur 11) is een gouden tor (zoals Juchtlerkever) en is ook in 

ecologisch opzicht zeer nauw verwant met Juchtleerkever. Gnorimus variabilis kan zowel 

in holle bomen als in dode voldoende vermolmde bomen gevonden worden maar 

uitsluitend in hout aangetast door bruinrot (Köhler, pers. meded.). Ook bij de holle bomen 

heeft de soort een voorkeur voor vrij natte holtes en voor Zwarte els die vaak door 

bruinrot wordt aangetast. Door deze specifieke eisen is deze soort nog zeldzamer dan 

Juchtleerkever. Tijdens het onderzoek werd Gnorimus variabilis vastgesteld in 1 gebied en 

in minstens 4 bomen. In België waren slechts 8 waarnemingen van 5 locaties bekend, de 

recentste uit 1932. Ook in Nederland en Luxemburg zijn er geen recentere vondsten 

bekend. In Duitsland zijn er slechts een handvol locaties bekend, in het nabije Rhineland-

Pfalz en Northrine is de soort enkel bekend van 2 topgebieden, Bienwald en Urwald Von 

Taben (Köhler, pers. meded.).  

 

Figuur 11 Gnorimus variabilis 
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4 Conclusies voor het beheer 

Het onderzoek leert alvast dat holle bomen in Voeren en omgeving nog behoorlijk soortenrijk 

zijn en tal van rode lijst soorten bevatten. Ze vormen belangrijke refugia voor heel wat 

zeldzame en bedreigde soorten van holtes met vermolmd hout. Gezien vele soorten van deze 

groepen zeer moeilijk nieuwe gebieden koloniseren is het behoud van deze populaties zeer 

belangrijk.  

In eerste instantie dienen de resterende holle bomen zo veel mogelijk behouden te worden. 

Dat betekent absoluut beschermen wat er nog is aan oude hoogstamboomgaarden, 

knotbomenrijen en houtkanten en de oude en dode bomen zeker laten staan. Veel van de 

onderzochte bomen bevinden zich nu al in reservaatgebieden maar ook de bomen die 

daarbuiten liggen vertonen vaak een hoge soortenrijkdom. De gevonden 

soortensamenstelling verschilt naargelang de boomsoort en deelgebied wat aangeeft dat 

bescherming zich best focust op verschillende gebieden en boomsoorten/beheervormen. De 

soortenrijkdom wordt dan ook in belangrijke mate bepaald door het historisch landschap en 

slechts in mindere mate door recent beheer.  

Naast het behouden van de bomen is een goed beheer van de bomen belangrijk. Bij 

knotbomen is het belangrijk om ze te blijven knotten. Indien de bomen niet meer geknot 

worden, worden ze te zwaar en scheuren ze open of vallen ze om. Ook is er meer kans op 

inrotten bij gebrek aan knotten waardoor er water in de holte sijpelt en de aanwezige 

insecten hun habitat verliezen. Holtes met natte molmlaag herbergen nauwelijks kevers 

maar kunnen interessant zijn voor bv. zweefvliegen. Bomen die al lang niet meer geknot 

zijn, moeten voorzichtig en stapsgewijs herknot worden om te vermijden dat de boom 

afsterft. Voor meer informatie hierover verwijs ik naar Cornelis et al. (2012). Verder is het 

belangrijk om te voorkomen dat oude bomen overgroeien door verbossing en bebossing. 

Oude bomen, knotbomen en hoogstambomen zijn veel minder hoog en minder vitaal dan 

jonge opgroeiende bomen. Als er tot vlak tegen dergelijke oude bomen aangeplant wordt of 

als er rond dergelijke bomen spontane verbossing optreedt, zullen de bomen door 

lichtconcurrentie afsterven. Het is dan ook belangrijk om ze voldoende vrij te stellen. Grazers 

kunnen de vestiging van jonge bomen tegen gaan maar anderzijds kunnen grazers ook 

nefaste schade aanrichten aan oude bomen.  

Het behouden van deze relictpopulaties heeft echter enkel zin indien in het omliggend 

landschap op termijn nieuwe holtes kunnen ontstaan die gekoloniseerd kunnen worden. Vele 

van de resterende holle bomen zijn oud en staan geïsoleerd in het landschap. Enkel door 

actief ingrijpen in het omliggende landschap kan het uitsterven van de aanwezige populaties 

op lange termijn vermeden worden. Daarom dienen best nieuwe knotbomen en 

hoogstammen aangeplant te worden. Deze kunnen op relatief korte termijn voorzien in 

nieuwe holtes. Er werd in Frankrijk aangenomen dat een knotwilg na 30j intensief knotten 

een geschikte holte kan hebben en eiken na ongeveer 50j maar eiken blijven veel langer 

geschikt (Vignon 2006). Es houdt vermoedelijk ergens het midden tussen eik en wilg, 

haagbeuk heeft doorgaans holtes die vrij snel doorrotten of openbreken en dus maar 

gedurende een korte periode geschikt zijn. Voor hoogstambomen kan gesteld worden dat 

vooral appelbomen interessant zijn, Peren worden slechts zelden hol en het hout van kersen 

rot zeer snel waardoor de boom volledig of grotendeels afsterft bij aantasting en er dus geen 

holte ontstaat. Ook bij appelbomen moet wellicht op minstens 30j gerekend worden.  

Op korte termijn is het dus belangrijk om nieuwe hoogstammen en knotbomen aan te 

planten en te onderhouden. Onze huidige bossen bevatten nauwelijks of geen bomen met 

grote holtes en deze holte zullen pas op zeer lange termijn (meer dan 100 jaar) ontstaan. 

Ook in Wastines zullen nieuwe holtes pas na meer dan 100 jaar ontstaan terwijl huidige 

knotbomen al snel dreigen te verdwijnen bij gebrek aan beheer. Enkel op lange termijn 

kunnen onbeheerde bossen en wastines een alternatief vormen op voorwaarde dat deze 
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gebieden gekoloniseerd kunnen worden en er dus de komende decennia een continuïteit is 

aan geschikte holle bomen.  

Ten slotte zijn er een aantal mogelijkheden om vrij artificieel het gebrek aan holle bomen op 

te vangen. In het buitenland zijn er een aantal experimenten met het terug rechtzetten van 

omgevallen holle bomen, het verplanten van oude (dode) holle bomen naar een meer 

geschikt landschap, het ophangen van nestkasten gevuld met zaagsel, het inbrengen van 

mycelium of het inzagen in vitale bomen om een holte te induceren.  
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5 Bijlage: Resultaten per gebied 

5.1 Alserbos 

Kaart 

 

 

Tabel 2 Bomen die geselecteerd werden voor het plaatsen van pit falls (onderlijnd) met vermelding van het 

aantal holte openingen en hoogte en breedte van de grootste holte opening (metingen in cm)  

Nr Boomsoort Boomtype Dood Omtrek 
Positie 
holte 

Aantal Hoogte Breedte 
Fase 
holte 

25 Es Knot 
 

201 Voet 1 175 30 5 

26 Haagbeuk Knot 
 

288 Voet 2 30 20 3 

 

Vangsten pit falls 

Tabel 3 Vangsten van de pit falls met habitat van de saproxyle soorten (Habitat), 

Duitse rode lijst (Geiser 1998, RL met 1: met uitsterven bedreigd, 2: bedreigd 

en 3: kwetsbaar) en resultaten per boom en maand 

    
25 26 

Familie Naam Habitat RL 5 6 7  

Alleculidae Pseudocistela ceramboides molm 2 
 

1 
 Carabidae Carabus monilis 

  
1 

  Carabidae Carabus problematicus 
    

1 

Carabidae Nebria brevicollis 
  

1 
 

1 

Eucnemidae Eucnemis capucina hout 3 1 
  Histeridae Paromalus flavicornis schors 

 
1 

  Scarabaeidae Valgus hemipterus hout 
 

1 
  Staphylinidae Aleochara sparsa 

   
1 

 Tenebrionidae Alphitobius diaperinus 
  

1 
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Handvangsten 

Soort stadium Datum 

Dorcus paralellipipedus resten 12/05/2011 

Melolontha melolontha adult 12/05/2011 

Pachytodes cerambyciformis adult 27/06/2011 

Pyrochroa coccinea adult 12/05/2011 

Ragium mordax dood 27/06/2011 

Trichius zonatus adult 12/05/2011 

Valgus hemipterus adult 12/05/2011 
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5.2 Altenbroek  

Kaart 

 

 

Tabel 4 Bomen die geselecteerd werden voor het plaatsen van pit falls (onderlijnd) of 

feromoonvallen (vet) met vermelding van het aantal holte openingen en 

hoogte en breedte van de grootste holte opening (metingen in cm) 

Nr Boomsoort Boomtype Dood Omtrek 
Positie 
holte 

Aantal Hoogte Breedte 
Fase 
holte 

1 Appel Hgst dood 165 Stam 1 35 25 5 

40 Noot Opgaand 
 

209 Stam 2 180 35 5 

41 Plataan Opgaand 
 

410 Voet 1 180 95 5 

42 Es Knot 
 

251 Stam 2 55 35 4 

55 
Tamme 
kastanje Opgaand  500 Stam 1 400 1 ? 

 

Vangsten Roestbruine kniptor met feromonen 

Vangstmethode Datum Hervangst 

Elaterval 8/07/2011  
Elaterval 28/07/2011  
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Vangsten pit falls 

Tabel 5 Vangsten van de pit falls met habitat van de saproxyle soorten (Habitat), 

Duitse rode lijst (Geiser 1998, RL met 1: met uitsterven bedreigd, 2: bedreigd 

en 3: kwetsbaar) en resultaten per boom en maand 

  
  1 40 41 42 

Familie Naam Habitat RL 5 6 7 6 5 6 7 5 6 7 

Alleculidae Mycetochara linearis Hout 
 

1   
       Alleculidae Pseudocistela ceramboides Molm 2 

 
  

 
1 

   
1 

 Anobiidae Priobium carpini Hout    1        

Carabidae Leistus fulvibarbis 
   

  
   

1 
   Carabidae Nebria brevicollis 

   
  

 
1 1 1 

   Cerylonidae Cerylon histeroides molm 
  

  
      

1 

Ciidae Cis castaneus paddenstoel 
 

1   
       Curculionidae Rhyncolus punctatulus hout 2 

 
  

      
1 

Curculionidae Stereocorynes truncorum hout 
 

1  1 1 
      Dermestidae Attagenus pellio 

  
1   

       Dermestidae Dermestes lardarius 
  

1   
       Elateridae Melanotus rufipes molm 

  
  

 
1 1 

    Endomychidae Mycetaea subterranea 
  

1   
       Eucnemidae Eucnemis capucina hout 3   1        

Histeridae Dendrophilus punctatus nest 
  

1  1 
      Histeridae Gnathoncus buyssoni 

  
1 1  

       Histeridae Margarinotus striola 
  

1  1 
       Histeridae Paromalus flavicornis schors 

 
3   

  
1 

    Lucanidae Dorcus parallelipipedus hout 
 

1  1 
 

1 1 1 1 1 1 

Monotomidae Rhizophagus parvulus schors 
  

  
    

1 
  Mycetophagida

e Mycetophagus quadriguttatus 
   

1  
  

1 
    Nitidulidae Glischrochilus hortensis 

  
1 1 1 1 

 
1 

   
1 

Pselaphidae Euplectus nanus molm   1         

Scarabaeidae Valgus hemipterus hout 
  

  
   

1 
   Scolytidae Taphrorychus villifrons schors 2 1   

       Scolytidae Xyleborus dispar hout 
 

1   
       Scraptiidae Scraptia fuscula hout 3 

 
  1 

      Silvanidae Uleiota planata schors 
 

1   
       Staphylinidae Aleochara sparsa 

   
 1 1 

 
1 

 
1 1 

 Staphylinidae Anotylus tetracarinatus 
  

1   
       Staphylinidae Atheta hybrida 

   
  1 

      Staphylinidae Hypnogyra glabra molm 3 1   
       Staphylinidae Placusa pumilio schors 

  
  

  
1 

  
1 

 Staphylinidae Philonthus subuliformis nest   1         

Staphylinidae Sepedophilus bipunctatus molm 
 

1  1 
       Staphylinidae Thamiaraea cinnamomea sap 3 

 
  

    
1 

  Staphylinidae Veilleius dilatatus nest 3 
 

  1 
     

1 

Tenebrionidae Corticeus unicolor schors    1        

Tenebrionidae Diaclina fagi 
  

1  1 
       Tenebrionidae Palorus ratzeburgi     1        

Tenebrionidae Pentaphyllus testaceus molm 3 1   
       Trogidae Trox scaber 

  
1  1 

       Formicidae Lasius brunneus     1        
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Handvangsten 

soort stadium Datum 

Trichodes alvearius adult 23/05/2011 

 

Holle bomen 

Boomsoort 1 2 3 4 5 6 Totaal 

Berk 1 
     

1 

Beuk 2 
 

1 1 
  

4 

Eik 7 1 1 
 

1 
 

10 

Es 5 8 13 7 2 
 

35 

Esdoorn 4 1 4 1 1 
 

11 

Haagbeuk 1 4 4 4 
  

13 

Kers 
 

1 2 1 
  

4 

Lijsterbes 1 
     

1 

Notelaar 
 

1 
 

1 
  

2 

Paardenkastanje 1 
 

2 
  

1 4 

Peer 1 
    

1 2 

Plataan 
    

1 
 

1 

Populier 2 
     

2 

Robinia 
  

1 
  

1 2 

Tamme kastanje 5 1 1 
   

7 

Totaal 30 17 29 15 5 3 99 

 

Dode bomen 

Boomsoort 1 2 Totaal 

Onbekend 
 

2 2 

Berk 1 6 7 

Beuk 
 

6 6 

Eik 
 

1 1 

Es 2 4 6 

Grove den 
 

1 1 

Kers 
 

3 3 

Peer 
 

1 1 

Populier 
 

2 2 

Robinia 
 

1 1 

Spar 
 

1 1 

Totaal 3 28 31 

 

Specifieke conclusies voor beheer 

Dit gebied is deels in beheer bij ANB en deels bij Natuurpunt, de centrale Kastanjeboom en pit fall 

42 stond op een privé terrein, de pit falls 1 en 41 stonden in bomen van Natuurpunt. Het gebied 

kent veel holle bomen en er werden veel keversoorten gevonden. De boom met de meeste rode 

lijst soorten, de meeste saproxyle soorten en ook de grootste totale soortenlijst werd hier 
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gevonden (pit fall 1). Het gaat echter om een dode appelboom waardoor deze holte op korte 

termijn zal verdwijnen.  

Aangezien de grootste delen al in beheer zijn is een eerste bescherming verzekerd. ANB beheert 

het domeinbos Schoppem. Het is een relatief jong bos met momenteel weinig dood hout of 

monumentale bomen wat normaal is gezien de leeftijd. Natuurpunt beheerd vooral weilanden die 

gemaaid of begraasd worden en waarin her en der nog hoogstambomen staan. Verder zijn er 

enkele opgaande holle bomen aanwezig die een relict vormen van het vroeger parkbeheer. 

Ondanks dat deze bomen niet altijd inheemse soorten betreft (Plataan, Notelaar, Tamme kastanje, 

Paardenkastanje, Populier, …) zijn het grote en oude bomen die een zeer waardevol habitat 

vormen voor saproxyle kevers. Sommige bomen vertonen holtes ter hoogte van de kruin waardoor 

ze niet onderzocht werden. Het behoud van deze bomen is dan ook belangrijk voor het 

voortbestaan van de saproxyle biodiversiteit ongeacht hun uitheems karakter.  

Het beheer bij Natuurpunt richt zich op lange termijn op het realiseren van een wastine landschap. 

Op korte termijn dreigt het aanbod aan holle bomen echter af te nemen. Indien knotbomen niet 

meer geknot worden en er geen nieuwe hoogstammen of knotbomen aangeplant worden, zal het 

aanbod in geschikte holtes de komende jaren verder afnemen en zelfs zo goed als verdwijnen 

vooraleer de opgroeiende bomen in de nieuwe wastine geschikte holtes beginnen te vertonen. Dit 

leidt uiteraard tot het verdwijnen van alle soorten die strikt aan boomholtes gebonden zijn. 

Het lijkt me daarom zinvol om knotbomenrijen in heel het gebied verder te blijven knotten en te 

voorkomen dat jonge bomen ze overgroeien. In hoogstamboomgaarden zoals deze met boom 1 en 

deze met bomen 2, 3 en 4 (zie volgend gebied) worden best nieuwe appelbomen of knotbomen 

aangeplant. Op deze manier kan er in bepaalde delen van het reservaat (bv. de randzone) meer 

energie gestopt worden in het creëren van nieuwe holtes met een meer traditioneel 

landschapsbeeld tot gevolg. Terwijl in de grote aaneengesloten delen van het reservaat gestreefd 

kan worden naar wastine met meer natuurlijke holtes op lange termijn. 
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5.3 Altenbroek boomgaard  

Kaart 

 

 

Tabel 6 Bomen die geselecteerd werden voor het plaatsen van pit falls (onderlijnd) of 

feromoonvallen (vet) met vermelding van het aantal holte openingen en 

hoogte en breedte van de grootste holte opening (metingen in cm) 

Nr Boomsoort Boomtype Dood Omtrek 
Positie 
holte 

Aantal Hoogte Breedte 
Fase 
holte 

2 Appel Hgst 
 

170 Stam 1 25 20 5 

3 Appel Hgst 
 

159 Stam 1 20 15 5 

4 Appel Hgst 
 

168 Voet 2 45 20 5 

 

Vangsten Roestbruine kniptor met feromonen 

Vangstmethode Datum Hervangst 

Handvangst 4/07/2011  
Elaterval 6/07/2011  
Elaterval 8/07/2011  
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Vangsten pit falls 

Tabel 7 Vangsten van de pit falls met habitat van de saproxyle soorten (Habitat), 

Duitse rode lijst (Geiser 1998, RL met 1: met uitsterven bedreigd, 2: bedreigd 

en 3: kwetsbaar) en resultaten per boom en maand 

  
  2 3 4 

Familie Naam Habitat RL 5 5 6 7 5 7 

Alleculidae Mycetochara linearis hout   
   

1 
 Anobiidae Anobium nitidum hout   

  
1 

  Anobiidae Anobium punctatum hout   
    

1 

Cerambycidae Leiopus nebulosus schors   
    

1 

Cerambycidae Phymatodes testaceus schors   
  

1 
  Cerylonidae Cerylon histeroides molm   1 

    Curculionidae Leiosoma deflexum 
 

  
    

1 

Curculionidae Otiorhynchus raucus 
 

  
    

1 

Curculionidae Stereocorynes truncorum hout   1 1 
   Erotylidae Dacne bipustulata paddenstoel   

   
1 

 Histeridae Paromalus flavicornis schors   1 1 
 

1 1 

Lucanidae Dorcus parallelipipedus hout  1 1 1 
 

1 1 

Mycetophagidae Mycetophagus populi paddenstoel 3  1 
    Nitidulidae Glischrochilus hortensis 

 
  

   
1 1 

Nitidulidae Glischrochilus quadriguttatus schors   
   

1 
 Nitidulidae Glischrochilus quadrisignatus 

 
  

    
1 

Scolytidae Scolytus mali schors   
  

1 
  Scolytidae Xyleborus saxeseni hout   

    
1 

Staphylinidae Aleochara sparsa 
 

  
    

1 

Staphylinidae Atrecus affinis molm   
   

1 
 Staphylinidae Hypnogyra glabra molm 3  

    
1 

Staphylinidae Sepedophilus marshami 
 

  
    

1 

Staphylinidae Tasgius ater 
 

  
  

1 
  Staphylinidae Thamiaraea cinnamomea sap 3  1 

    Formicidae Lasius brunneus       1 1       

 

Handvangsten 

Soort stadium datum 

phymatodes testaceus adult 9/05/2011 
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Holle bomen 

Boomsoort 1 2 3 4 5 6 Totaal 

Amerikaanse eik 1 
     

1 

Appel 2 6 13 3 1 1 26 

Beuk 1 
     

1 

Eik 3 
 

1 
   

4 

Es 1 2 3 1 2 
 

9 

Esdoorn 1 1 2 1 
  

5 

Haagbeuk 1 
 

1 
   

2 

Kers 2 
     

2 

Notelaar 
   

1 
  

1 

Paardenkastanje 1 
 

2 
  

1 4 

Peer 1 1 
    

2 

Plataan 
    

1 
 

1 

Populier 3 
 

1 
   

4 

Robinia 
     

1 1 

Veldesdoorn 
 

2 
    

2 

Wilg 2 
     

2 

zwarte els 1 
     

1 

Totaal 20 12 23 6 4 3 68 

 

Dode bomen 

Boomsoort 1 2 3 Totaal 

Onbekend 1 
  

1 

Amerikaanse vogelkers 1 
  

1 

Appel 3 
 

1 4 

Berk 2 
  

2 

Beuk 4 
  

4 

Eik 2 
  

2 

Es 2 
  

2 

Grove den 
 

1 
 

1 

Populier 15 
  

15 

Spar 1 
  

1 

Wilg 1 
  

1 

Zwarte els 1 
  

1 

Totaal 33 1 1 35 

 

Specifieke conclusies voor beheer 

Dit gebied is grotendeels in beheer bij Natuurpunt, op Nederlands grondgebied is het gebied De 

Noor eveneens als reservaat beschermd. De centrale boom en pit falls stonden in bomen van 

Natuurpunt. Het gebied kent een redelijk aantal holle bomen en er werden veel soorten gevonden.  

Specifieke conclusies voor het beheer worden toegelicht bij het gebied Altenbroek.  
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5.4 Berg  

Kaart 

 

 

Tabel 8 Bomen die geselecteerd werden voor het plaatsen van pit falls (onderlijnd) of 

feromoonvallen (vet) met vermelding van het aantal holte openingen en 

hoogte en breedte van de grootste holte opening (metingen in cm) 

Nr Boomsoort Boomtype Dood Omtrek 
Positie 
holte 

Aantal Hoogte Breedte 
Fase 
holte 

16 Schietwilg Knot 
 

330 Voet 1 220 75 4 

17 Schietwilg Knot 
 

222 Stam 1 15 40 3 

18 Schietwilg Knot 
 

222 Voet 1 130 15 5 

43 Schietwilg Knot 
 

303 Stam 1 40 30 4 

44 Schietwilg Knot 
 

614 Voet 1 130 75 5 

 

Vangsten Roestbruine kniptor met feromonen 

In Berg werd geen Roestbruine kniptor gevonden.  

Vangsten pit falls 

Tabel 9 Vangsten van de pit falls met habitat van de saproxyle soorten (Habitat), 

Duitse rode lijst (Geiser 1998, RL met 1: met uitsterven bedreigd, 2: bedreigd 

en 3: kwetsbaar) en resultaten per boom en maand 

  
  16 17 18 

Familie Naam Habitat RL 5 6 7 5 7 5 6 7 

Alleculidae Pseudocistela ceramboides molm 2 
   

1 
    Anobiidae Anobium punctatum hout 

       
1 

 Carabidae Carabus monilis 
       

1 
  Carabidae Nebria brevicollis 

  
1 

       



 

www.inbo.be INBO.R.2014.1539365 43 

  
  16 17 18 

Familie Naam Habitat RL 5 6 7 5 7 5 6 7 

Cerambycidae Phymatodes testaceus schors 
     

1 
   Chrysomelidae Crepidodera aurata 

         
1 

Curculionidae Barypeithes pellucidus 
        

1 
 Curculionidae Ceutorhynchus sulcicollis 

        
1 

 Curculionidae Kyklioacalles roboris hout 
 

1 
       Curculionidae Stereocorynes truncorum hout 

        
1 

Lampyridae Lamprohiza splendidula 
   

1 
      Lucanidae Dorcus parallelipipedus hout 

 
1 

 
1 1 1 

   Monotomidae Rhizophagus perforatus schors 
       

1 
 Nitidulidae Glischrochilus hortensis 

  
1 

 
1 

  
1 1 

 Nitidulidae Glischrochilus quadriguttatus schors 
      

1 
  Nitidulidae Glischrochilus quadrisignatus 

   
1 

      Scarabaeidae Valgus hemipterus hout 
 

1 
       Staphylinidae Aleochara sparsa 

   
1 1 

 
1 

 
1 

 Staphylinidae Anotylus sculpturatus 
  

1 
 

1 
     Staphylinidae Carpelimus elongatulus 

  
1 

       Staphylinidae Quedius mesomelinus 
        

1 
 Formicidae Lasius brunneus               1     

 

Handvangsten 

soort stadium datum 

Clytus Arietis adult 10/05/2011 

 

Holle bomen 

Boomsoort 1 2 3 4 5 6 Totaal 

Appel 7 5 4 4 
  

20 

Eik 1 
   

1 
 

2 

Es 4 10 9 6 6 1 36 

Haagbeuk 
 

2 
    

2 

Kers 1 2 
 

1 
  

4 

Peer 
  

2 
   

2 

Pruim 1 1 
    

2 

Wilg 11 14 16 9 3 
 

53 

zwarte els 1 4 9 3 2 
 

19 

Totaal 26 38 40 23 12 1 140 

 

Specifieke conclusies voor beheer 

Het gehele gebied is privé. Er komen behoorlijk veel knotwilgen voor in een dicht netwerk en er 

werd een matig aantal soorten gevonden. De Roestbruine kniptor kon niet worden gevonden in het 

gebied, ook tijdens het opmeten van de bomen kwam de kever niet af op de feromonen. 

Desondanks zijn prooisoorten als Klein vliegend hert toch duidelijk aanwezig. Ik heb dan ook geen 

verklaring voor de afwezigheid van deze soort aangezien de omliggende gebieden wel bezet zijn 

door deze soort en de soort voldoende mobiel is.  

Het behoud van de knotwilgen en andere holle bomen is een minimum voorwaarde. Verder zou het 

beheer van bestaande en de aanleg van nieuwe habitatbomen verzekerd moeten worden. 
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5.5 Bois de Mortroux 

Kaart 

  

 

Tabel 10 Bomen die geselecteerd werden voor het plaatsen van feromoonvallen (vet) 

met vermelding van het aantal holte openingen en hoogte en breedte van de 

grootste holte opening (metingen in cm) 

Nr Boomsoort Boomtype Dood Omtrek 
Positie 
holte 

Aantal Hoogte Breedte 
Fase 
holte 

61 Zomereik Opgaand 
 

261 / 0 / / / 

 

Vangsten Roestbruine kniptor met feromonen 

Vangstmethode Datum Hervangst 

Elaterval 12/07/2011  
Handvangst 25/07/2011  
Handvangst 25/07/2011  
Elaterval 27/07/2011  

 



 

www.inbo.be INBO.R.2014.1539365 45 

Holle bomen 

Boomsoort 1 2 3 4 5 6 Totaal 

Appel 1 
 

4 
   

5 

Eik 1 
 

2 
 

2 1 6 

Es 5 4 21 
 

4 4 38 

Haagbeuk 1 3 32 
 

17 1 54 

Kers 
 

1 1 
   

2 

Populier 
 

1 1 
   

2 

Pruim 
  

1 
   

1 

Veldesdoorn 
 

2 8 1 4 2 17 

Wilg 4 2 21 
 

10 2 39 

Zwarte els 1 4 16 
 

6 1 28 

Totaal 13 17 107 1 43 11 192 

 

Dode bomen 

Boomsoort 1 2 3 5 Totaal 

Onbekend 2 3 1 2 8 

Berk 9 11 3 1 24 

Eik 3 1 1 
 

5 

Es 1 1 
  

2 

Esdoorn 1 
   

1 

Kers 3 
 

1 
 

4 

Populier 1 
   

1 

Wilg 3 1 1 1 6 

Totaal 23 17 7 4 51 

 

Specifieke conclusies voor beheer 

Dit gebied is een van de beste bewaarde bocage landschappen met knotbomen die we in 

de Berwijnvallei gevonden hebben. Het aantal holle bomen is er zeer hoog. Ik zou 

aanbevelen om dit gebied en de ruime omgeving verder te onderzoeken op aanwezigheid 

van Juchtleerkever en aanverwante soorten aangezien het aannemelijk is om ze hier nog 

aan te treffen. De vallei van het gebied is privé en het bosgebied is bois communal met 

redelijk veel dood hout, maar ook meer intensief beheerde delen met naaldhout.  

Een extensivering van het bosbeheer of aanwijzing als bosreservaat lijkt me, gezien de 

ecologische potenties, zinvol. In de randzone worden best initiatieven genomen om 

knotbomen verder te beheren en voldoende vrij te stellen van overschaduwing. In deze 

randzone zouden ook vele jonge opgaande bomen omgevormd kunnen worden tot 

knotbomen. Ook een goede bescherming van de vallei dient overwogen te worden. Het 

beheer van de vallei zou zich op de saproxyle waarden moeten focussen met het knotten 

van de knotbomen en het aanplanten van nieuwe knotbomen (waar mogelijk en zinvol). 
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5.6 Bois du Roi  

Kaart 

 

 

Tabel 11 Bomen die geselecteerd werden voor het plaatsen van feromoonvallen (vet) 

met vermelding van het aantal holte openingen en hoogte en breedte van de 

grootste holte opening (metingen in cm) 

Nr Boomsoort Boomtype Dood Omtrek 
Positie 
holte 

Aantal Hoogte Breedte 
Fase 
holte 

59 Zoete kers Opgaand 
 

178 Voet 1 20 20 3 

 

Vangsten Roestbruine kniptor met feromonen 

Vangstmethode Datum Hervangst 

Elaterval 27/07/2011  
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Holle bomen 

Boomsoort 1 2 3 5 6 Totaal 

Amerikaanse vogelkers 1 
    

1 

Appel 
  

2 
  

2 

Berk 1 
    

1 

Beuk 1 
    

1 

Eik 5 1 
  

1 7 

Es 2 1 3 1 
 

7 

Esdoorn 2 
    

2 

Haagbeuk 1 2 3 
  

6 

Kers 2 
 

1 
  

3 

Paardenkastanje 1 
    

1 

Tamme kastanje 1 
    

1 

Wilg 
  

1 
  

1 

Totaal 17 4 10 1 1 33 

 

Dode bomen 

Boomsoort 1 2 Totaal 

Onbekend 
 

1 1 

Amerikaanse vogelkers 
 

1 1 

Berk 5 
 

5 

Beuk 1 
 

1 

Es 3 
 

3 

Kers 
 

1 1 

Totaal 9 3 12 

 

Specifieke conclusies voor beheer 

Het bos wordt beheerd als Forêt domaniale en is een eerder jong en intensief beheerd 

bos met weinig dood hout. Ook in de omgeving komen maar weinig holle bomen voor. Ik 

verwacht hier dan ook geen bijzonder hoge soortenrijkdom in vergelijking met sommige 

andere gebieden.  

Het behoud van de huidige holle bomen (vaak in de bosrand) is aangewezen.   
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5.7 Gulp  

Kaart 

    

 

Tabel 12 Bomen die geselecteerd werden voor het plaatsen van pit falls (onderlijnd) of 

feromoonvallen (vet) met vermelding van het aantal holte openingen en 

hoogte en breedte van de grootste holte opening (metingen in cm) 

Nr Boomsoort Boomtype Dood Omtrek 
Positie 
holte 

Aantal Hoogte Breedte 
Fase 
holte 

9 Schietwilg Knot 
 

400 Voet 1 80 25 3 

10 Schietwilg Knot 
 

310 Voet 2 120 30 4 

11 Schietwilg Knot 
 

402 Voet + 165 70 5 

12 Schietwilg Knot 
 

630 Voet + 135 30 6 

13 Schietwilg Knot 
 

407 Voet 1 205 50 6 

14 Es Knot 
 

281 Stam 1 45 25 4 

 

Vangsten Roestbruine kniptor met feromonen 

Vangstmethode Datum Hervangst 

Elaterval 6/07/2011  
Elaterval 8/07/2011  
Elaterval 12/07/2011  
Handvangst 28/07/2011  
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Vangsten pit falls 

Tabel 13 Vangsten van de pit falls met habitat van de saproxyle soorten (Habitat), 

Duitse rode lijst (Geiser 1998, RL met 1: met uitsterven bedreigd, 2: bedreigd 

en 3: kwetsbaar) en resultaten per boom en maand 

  
  9 10 11 12 13 

Familie Naam Habitat RL 5 5 6 5 5 6 5 7 

Anobiidae Priobium carpini hout 
      

1 
  Cantharidae Cantharis fusca 

   
1 

      Carabidae Limodromus assimilis 
        

1 
 Carabidae Nebria brevicollis 

   
1 1 

  
1 

  Cerylonidae Cerylon histeroides molm 
     

1 
   Cholevidae Catops picipes 

   
1 

  
1 

   Cholevidae Nargus velox 
        

1 
 Cholevidae Sciodrepoides watsoni 

       
1 

  Curculionidae Cossonus cylindricus hout 3 
      

1 
 Curculionidae Stereocorynes truncorum hout 

  
1 

      Elateridae Hypoganus inunctus hout 3 
 

1 
      Elateridae Melanotus rufipes molm 

    
1 

 
1 

  Eucnemidae Eucnemis capucina hout 3 
    

1 
   Histeridae Dendrophilus punctatus nest 

  
1 

      Histeridae Paromalus flavicornis schors 
     

1 
   Hydrophilidae Megasternum obscurum 

       
1 

  Lucanidae Dorcus parallelipipedus hout 
  

1 
  

1 1 
  Lycidae Platycis cosnardi molm 2 

    
1 

   Malachiidae Sphinginus lobatus hout 2 
    

1 
   Monotomidae Rhizophagus bipustulatus 

       
1 

  Monotomidae Rhizophagus cribratus schors 
       

1 
 Monotomidae Rhizophagus parvulus schors 

    
1 

    Monotomidae Rhizophagus picipes schors 
    

1 
    Mycetophagidae Mycetophagus quadriguttatus 

      
1 

   Nitidulidae Epuraea ocularis 
        

1 
 Nitidulidae Glischrochilus hortensis 

  
1 1 

 
1 1 1 1 

 Nitidulidae Glischrochilus quadriguttatus schors 
  

1 
  

1 
 

1 
 Nitidulidae Glischrochilus quadrisignatus 

   
1 

  
1 

   Nitidulidae Omosita discoidea 
         

1 

Nitidulidae Soronia punctatissima 
      

1 
   Pselaphidae Batrisodes delaporti nest 

        
1 

Ptinidae Ptinus fur 
     

1 
    Staphylinidae Aleochara sparsa 

   
1 

   
1 

 
1 

Staphylinidae Anotylus rugosus 
        

1 1 

Staphylinidae Coprophilus striatulus 
   

1 
    

1 
 Staphylinidae Ilyobates nigricollis 

     
1 

    Staphylinidae Lesteva longelytrata 
     

1 
    Staphylinidae Philonthus marginatus 

        
1 

 Staphylinidae Quedius truncicola nest 3 
    

1 
   Trogidae Trox scaber 

      
1 

   Formicidae Lasius brunneus       1     1   1   

Formicidae Lasius fuliginosus       1             
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Handvangsten 

Soort stadium datum 

Diaperis boleti  adulten 10/05/2011 

 

Holle bomen 

Boomsoort 1 2 3 4 5 Totaal 

Appel 
  

1 
  

1 

Berk 1 
    

1 

Beuk 1 
    

1 

Eik 2 
   

1 3 

Es 4 6 10 1 3 24 

Esdoorn 3 
 

1 
 

1 5 

Haagbeuk 
 

2 5 2 5 14 

Kers 
 

1 
  

2 3 

Tamme kastanje 
 

2 
   

2 

Veldesdoorn 
  

1 
 

1 2 

Wilg 6 2 8 
 

5 21 

Zwarte els 
 

1 4 
 

2 7 

Totaal 17 14 30 3 20 84 

 

Dode bomen 

Boomsoort 1 2 3 5 Totaal 

Onbekend 
 

1 7 
 

8 

Berk 10 7 3 
 

20 

Eik 6 2 
 

1 9 

Es 1 1 
  

2 

Kers 7 7 
  

14 

Populier 1 
   

1 

Wilg 1 
 

1 
 

2 

Totaal 26 18 11 1 56 

 

Specifieke conclusies voor beheer 

Deze vallei is grotendeels privé. ANB beheert er een klein deel waar een jonge aanplant is 

gerealiseerd. In de vallei komen nog redelijk veel knotwilgen voor en er werden zeer veel soorten 

en rode lijst soorten gevonden in dit gebied. De pit falls in de bomen 11 en 13 liggen in het gebied 

van ANB (ten westen van de rivier), terwijl boom 12 ten oosten van de rivier staat.  

Het behoud (in het bijzonder van boom 13 en de naburige knotwilgen), beheer en heraanplant van 

deze knotbomen is dus belangrijk en kan met aankoop of beheersovereenkomsten verwezenlijkt 

worden. De aanplant van ANB benadeelt een heel aantal knotwilgen langsheen de Gulp waaronder 

de bomen 11, 12 en 13 bemonsterd werden. De opgroeiende bomen overschaduwen deze 

knotbomen die hierdoor op korte termijn dreigen af te sterven. Het lijkt me dan ook belangrijk hier 

een smalle zone langsheen deze knotbomen terug open te kappen. Enkele bomen kunnen 

geselecteerd worden om te knotten zodoende de rij langsheen de beek terug te vervolledigen. Na 

vrijstellen, valt het aan te bevelen om de knotbomen geleidelijk aan terug te knotten.  
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5.8 Kijs 

Kaart 

  

 

Tabel 14 Bomen die geselecteerd werden voor het plaatsen van pit falls (onderlijnd) of 

feromoonvallen (vet) met vermelding van het aantal holte openingen en 

hoogte en breedte van de grootste holte opening (metingen in cm) 

Nr Boomsoort Boomtype Dood Omtrek 
Positie 
holte 

Aantal Hoogte Breedte 
Fase 
holte 

19 Es Knot 
 

281 Voet + 40 30 6 

20 Es Knot 
 

278 Voet 2 35 45 3 

21 Es Knot 
 

304 Voet 1 144 19 4 

22 Es Knot 
 

280 Voet 1 140 65 3 

23 Es Knot 
 

285 Voet 2 85 65 6 

24 Es Knot 
 

282 Voet + 120 35 5 

 

Vangsten Roestbruine kniptor met feromonen 

Vangstmethode Datum Hervangst 

Elaterval 6/07/2011  
Elaterval 6/07/2011  
Elaterval 6/07/2011  
Elaterval 6/07/2011  
Elaterval 8/07/2011  
Elaterval 15/07/2011  
Elaterval 18/07/2011  
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Vangsten pit falls 

Tabel 15 Vangsten van de pit falls met habitat van de saproxyle soorten (Habitat), 

Duitse rode lijst (Geiser 1998, RL met 1: met uitsterven bedreigd, 2: bedreigd 

en 3: kwetsbaar) en resultaten per boom en maand 

  
  19 20 21 22 23 24 

Familie Naam Habitat RL 5 6 7 5 6 7 7 5 5 7 5 7 

Alleculidae Allecula morio molm 3 
  

1 
  

1 
      Alleculidae Pseudocistela ceramboides molm 2 

     
1 

   
1 

  Anobiidae Anobium punctatum hout 
         

1 
   Biphyllidae Biphyllus lunatus paddenstoel 1 1 

 
1 

         Carabidae Amara familiaris 
        

1 
     Carabidae Bembidion lampros 

        
1 

     Carabidae Calathus rotundicollis 
        

1 
     Carabidae Carabus monilis 

          
1 

 
1 

 Carabidae Carabus violaceus 

      
1 1 

      Carabidae Leistus rufomarginatus 
        

1 
     Carabidae Nebria brevicollis 

        
1 1 1 

   Carabidae Notiophilus biguttatus 
    

1 
         Carabidae Pterostichus melanarius 

            
1 1 

Cerambycidae Anaglyptus mysticus hout        1      

Cholevidae Catops picipes 
  

1 
         

1 
 Curculionidae Acalles ptinoides hout 

       
1 

     Curculionidae Rhyncolus punctatulus hout 2 
          

1 1 

Curculionidae Stereocorynes truncorum hout 
    

1 
 

1 1 
 

1 1 
  Elateridae Athous haemorrhoidalis 

          
1 

   Elateridae Denticollis linearis molm 
         

1 
   Elateridae Melanotus rufipes molm 

     
1 1 1 1 1 

   Latridiidae Enicmus histrio 
        

1 
     Lucanidae Dorcus parallelipipedus hout 

 
1 1 1 

 
1 1 1 

 
1 1 1 

 Nitidulidae Glischrochilus hortensis 
  

1 
    

1 1 
 

1 
   

Nitidulidae 
Glischrochilus 
quadrisignatus 

  
1 

       
1 

 
1 

 Ptinidae Ptinus fur 
           

1 
  Scarabaeidae Aphodius prodromus 

     
1 

        Scarabaeidae Valgus hemipterus hout 
        

1 1 1 
  Scolytidae Xyleborus monographus hout 

 
1 

           Staphylinidae Aleochara sparsa 
   

1 
   

1 1 
 

1 1 
  Staphylinidae Anotylus sculpturatus 

   
1 

          Staphylinidae Anthobium unicolor 
      

1 
       Staphylinidae Coprophilus striatulus 

  
1 

           Staphylinidae Quedius scitus molm 
    

1 
        Staphylinidae Sepedophilus testaceus molm 

         
1 

   Staphylinidae Tachinus rufipes 
       

1 
      Staphylinidae Zyras haworthi 

    
1 

         Formicidae Lasius brunneus     1           1           

Formicidae Myrmica rubra                 1           
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Handvangsten 

soort stadium datum 

Dorcus paralellipipedus dekschild 9/06/2011 

Leptura maculata adult 9/06/2011 

pseudovadania livida adult 9/06/2011 

Sinodendron cylindricum dekschild 9/06/2011 

Sinodendron cylindricum adult 9/06/2011 

Stenopterus rufus adult 9/06/2011 

Stenurella melanura adult 9/06/2011 

 

Holle bomen 

Boomsoort 1 2 3 4 5 6 Totaal 

Appel 1 
 

5 
 

1 
 

7 

Berk 1 
     

1 

Beuk 9 8 2 
 

1 
 

20 

Es 3 12 30 3 10 1 59 

Esdoorn 1 1 1 1 
  

4 

Haagbeuk 2 2 27 
 

3 1 35 

Peer 1 
     

1 

Pruim 1 
     

1 

Wilg 5 
 

7 2 6 
 

20 

Totaal 24 23 72 6 21 2 148 

 

Dode bomen 

Boomsoort 1 2 3 Totaal 

Appel 
  

1 1 

Beuk 2 3 
 

5 

Eik 2 
  

2 

Es 
  

1 1 

Kers 1 
  

1 

Totaal 5 3 2 10 

 

Specifieke conclusies voor beheer 

Dit gebied is privé en bevat een groot aantal holle knotessen. Een groot deel van de 

bomen is oud en grotendeels uitgehold. Er werden behoorlijk wat soorten gevonden maar 

slechts een beperkt aantal obligaat saproxyle soorten, maar wel verscheidene rode 

lijstsoorten, waaronder de enige vindplaats voor Biphyllus lunatus (met uitsterven bedreigd).  

Het behoud en beheer van de knotessen en andere holle bomen is hier belangrijk. Maar sterker dan 

elders is het bijplanten hier zeer belangrijk gezien het uitgeklede karakter van het landschap en de vrij 

oude holtes bij de meeste essen.  
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5.9 Kolmont noord 

Kaart 

 

Tabel 16 Bomen die geselecteerd werden voor het plaatsen van feromoonvallen (vet) 

met vermelding van het aantal holte openingen en hoogte en breedte van de 

grootste holte opening (metingen in cm) 

Nr Boomsoort Boomtype Dood Omtrek 
Positie 
holte 

Aantal Hoogte Breedte 
Fase 
holte 

62 Beuk Opgaand Dood 467 / 0 / / 3 

 

Vangsten Roestbruine kniptor met feromonen 

Vangstmethode Datum Hervangst 

Handvangst 5/07/2011  
Handvangst 12/07/2011  
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Holle bomen 

Boomsoort 1 2 3 4 5 6 Totaal 

Onbekend 2 
     

2 

Amerikaanse eik 1 
     

1 

Appel 
 

1 15 
 

1 
 

17 

Berk 3 5 2 
 

1 
 

11 

Beuk 5 3 
    

8 

Eik 1 3 1 
   

5 

Es 
 

7 42 
 

2 1 52 

Esdoorn 1 
 

1 
   

2 

Grauwe abeel 1 1 
    

2 

Haagbeuk 
 

1 8 
 

3 
 

12 

Kers 1 2 1 
   

4 

Lijsterbes 
  

1 
   

1 

Linde 
  

1 
   

1 

Populier 1 
 

1 
   

2 

Tamme kastanje 
 

1 1 
   

2 

Wilg 
 

2 20 1 2 
 

25 

Zwarte els 
   

1 
  

1 

Totaal 16 26 94 2 9 1 148 

 

Dode bomen 

Boomsoort 1 2 3 Totaal 

Onbekend 1 
  

1 

Amerikaanse eik 5 
  

5 

Appel 1 
  

1 

Berk 1 
 

1 2 

Es 1 
  

1 

Grauwe abeel 
 

2 
 

2 

Kers 4 
 

1 5 

Wilg 4 1 1 6 

Zwarte els 
 

1 
 

1 

Totaal 17 4 3 24 

In het kader van de thesis werden enkel dode bomen buiten het bosreservaat Kolmont 

genoteerd. Binnen het bosreservaat werden in 2008 159 staande en 121 liggende bomen 

geïnventariseerd.  

Specifieke conclusies voor beheer 

Het bos, Kolmont, wordt beheerd als bosreservaat door ANB. Het is een gekende hot spot 

voor saproxyle kevers (Köhler et al. 2011). De gevonden soortenrijkdom in dit kleine 

bosgebied overstijgt of evenaart tal van veel grotere Duitse en Britse topgebieden. 

Wellicht kan dit niet uitsluitend verklaard worden door een continuïteit aan voldoende 

dood hout. Het lijkt logisch dat ook het omliggend landschap met kasteelpark, 

hoogstamboomgaarden, knotessen en - wilgen doorheen de tijd heeft bijgedragen aan 

het behoud van de soortenrijkdom.  
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Het is dan ook aan te bevelen om de bescherming niet alleen op het bos te focussen voor 

het behoud van dood hout maar ook erbuiten de holle bomen te behouden, nieuwe aan 

te planten en te beheren (iets wat de laatste jaren op de omliggende gronden van ANB 

reeds is gebeurd).     
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5.10 Kolmont zuid 

Kaart 

 

Tabel 17 Bomen die geselecteerd werden voor het plaatsen van feromoonvallen (vet) 

met vermelding van het aantal holte openingen en hoogte en breedte van de 

grootste holte opening (metingen in cm) 

Nr Boomsoort Boomtype Dood Omtrek 
Positie 
holte 

Aantal Hoogte Breedte 
Fase 
holte 

63 Beuk Opgaand Dood 314 / 0 / / 4 

 

Vangsten Roestbruine kniptor met feromonen 

Vangstmethode Datum Hervangst 

Elaterval 12/07/2011  
Elaterval 25/07/2011  
Elaterval 25/07/2011  
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Holle bomen 

Boomsoort 1 2 3 4 5 Totaal 

Onbekend 2 
    

2 

Amerikaanse eik 1 
    

1 

Appel 
 

1 15 
 

1 17 

Berk 3 5 2 
 

1 11 

Beuk 5 2 
   

7 

Eik 1 3 1 
  

5 

Es 
 

6 41 
 

2 49 

Esdoorn 
  

1 
  

1 

Grauwe abeel 1 1 
   

2 

Haagbeuk 
  

8 
 

3 11 

Kers 
 

1 1 
  

2 

Lijsterbes 
  

1 
  

1 

Linde 
  

1 
  

1 

Tamme kastanje 
  

1 
  

1 

Wilg 
 

2 20 1 2 25 

Zwarte els 
   

1 
 

1 

Totaal 13 21 92 2 9 137 

 

Dode bomen 

Boomsoort 1 2 3 Totaal 

Onbekend 1 
  

1 

Amerikaanse eik 5 
  

5 

Appel 1 
  

1 

Berk 
  

1 1 

Grauwe abeel 
 

2 
 

2 

Kers 4 
 

1 5 

Wilg 4 1 1 6 

Zwarte els 
 

1 
 

1 

Totaal 15 4 3 22 

In het kader van de thesis werden enkel dode bomen buiten het bosreservaat Kolmont 

genoteerd. Binnen het bosreservaat werden in 2008 159 staande en 121 liggende bomen 

geïnventariseerd.  

Specifieke conclusies voor beheer 

Zie Kolmont noord
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5.11 Middelhof 

Kaart 

  

 

Tabel 18 Bomen die geselecteerd werden voor het plaatsen van pit falls (onderlijnd) of 

feromoonvallen (vet) met vermelding van het aantal holte openingen en 

hoogte en breedte van de grootste holte opening (metingen in cm) 

Nr Boomsoort Boomtype Dood Omtrek 
Positie 
holte 

Aantal Hoogte Breedte 
Fase 
holte 

45 Schietwilg Knot 
 

414 Voet 2 176 50 5 

46 Schietwilg Knot 
 

412 Voet 1 45 55 3 

47 Schietwilg Knot 
 

471 Voet 1 150 30 4 

48 Zwarte els Knot 
 

323 Stam 1 55 10 4 

 

Vangsten Roestbruine kniptor met feromonen 

In Middelhof werd geen Roestbruine kniptor gevonden.  

Vangsten pit falls 

Tabel 19 Vangsten van de pit falls met habitat van de saproxyle soorten (Habitat), 

Duitse rode lijst (Geiser 1998, RL met 1: met uitsterven bedreigd, 2: bedreigd 

en 3: kwetsbaar) en resultaten per boom en maand 

  
  45 46 47 48 

Familie Naam Habitat RL 5 6 7 5 7 5 6 7 5 7 

Alleculidae Pseudocistela ceramboides Molm 2 
     

1 
  

1 
 Anobiidae Anobium punctatum Hout 

          
1 

Carabidae Carabus coriaceus 
  

1 
         Carabidae Carabus nemoralis 

  
1 

         Carabidae Limodromus assimilis 
  

1 
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  45 46 47 48 

Familie Naam Habitat RL 5 6 7 5 7 5 6 7 5 7 

Carabidae Pterostichus madidus 
           

1 

Carabidae Pterostichus niger 
           

1 

Cerambycidae Clytus arietis Hout 
         

1 
 Cholevidae Catops fuliginosus 

     
1 

      Cholevidae Sciodrepoides watsoni 
      

1 
     Chrysomelidae Crepidodera aurata 

       
1 

    Curculionidae Stereocorynes truncorum Hout 
 

1 
    

1 
    Dermestidae Dermestes undulatus 

  
1 

         Elateridae Ampedus pomorum Molm 
         

1 
 Elateridae Athous haemorrhoidalis 

       
1 

    Eucnemidae Hylis olexai Hout 3 
 

1 
        Geotrupidae Anoplotrupes stercorosus 

  
1 

         Histeridae Abraeus perpusillus Molm 
      

1 
    Hydrophilidae Helophorus grandis 

         
1 

  Latridiidae Cartodere nodifer 
          

1 
 Lucanidae Dorcus parallelipipedus Hout 

     
1 

 
1 

   Monotomidae Rhizophagus bipustulatus 
       

1 1 
   Monotomidae Rhizophagus parvulus Schors 

   
1 

       Mordellidae Mordellochroa abdominalis Hout 
 

1 
         Nitidulidae Glischrochilus hortensis 

  
1 

         Nitidulidae Glischrochilus quadriguttatus Schors 
         

1 
 Nitidulidae Glischrochilus quadrisignatus 

     
1 

      Scolytidae Xyleborus dispar Hout 
         

1 
 Silphidae Nicrophorus vespilloides 

   
1 

        Staphylinidae Aleochara sparsa 
   

1 1 1 
 

1 1 1 1 
 Staphylinidae Ilyobates nigricollis 

   
1 

        Staphylinidae Omalium rivulare 
  

1 
         Staphylinidae Philonthus marginatus 

  
1 

         Staphylinidae Philonthus succicola 

     
1 

      Staphylinidae Phloeostiba planus Schors 
 

1 
       

1 
 Staphylinidae Placusa pumilio Schors 

    
1 

      Staphylinidae Scaphisoma boleti paddenstoel 
         

1 
 Staphylinidae Tachinus rufipes 

    
1 

       Staphylinidae Thamiaraea cinnamomea Sap 3 
     

1 
    Formicidae Lasius brunneus                       1 

Formicidae Lasius platythorax               1         

 

Handvangsten 

soort stadium Datum 

Anostirus purpureus adult 23/05/2011 
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Holle bomen 

Boomsoort 1 2 3 5 Totaal 

Berk 1 1 
  

2 

Eik 1 
 

1 
 

2 

Es 2 1 1 
 

4 

Esdoorn 
 

1 2 
 

3 

Haagbeuk 
 

1 2 
 

3 

Populier 
 

1 
  

1 

Wilg 8 1 23 3 35 

Zwarte els 
  

3 
 

3 

Totaal 12 6 32 3 53 

 

Dode bomen 

Boomsoort 1 2 3 Totaal 

Onbekend 2 1 
 

3 

Berk 1 6 1 8 

Eik 
 

1 
 

1 

Kers 
 

1 
 

1 

Peer 1 
  

1 

Populier 15 15 1 31 

Wilg 1 
 

1 2 

Totaal 20 24 3 47 

 

Specifieke conclusies voor beheer 

Dit gebied is privé en enkel in de vallei zone van de Gulp komen er nog 

noemenswaardige aantallen holle knotbomen voor, hoofdzakelijk wilg. Het bos bevat een 

redelijk aandeel dood hout, vooral populier. De rest van het landschap is eerder open. Er 

werden veel keversoorten gevonden, waaronder veel saproxyle soorten en verscheidene 

rode lijst soorten. Behoud, beheer en nieuwe aanplantingen zijn aan te bevelen. Vooral 

omdat wilg vrij snel openbarst en de meanderende rivier regelmatig knotwilgen onderuit 

spoelt, is het aanplanten van nieuwe bomen belangrijk.  

Bij het knotten van de wilgen moet erop gelet worden dat dit niet gebeurd wanneer de 

bomen onvoldoende vrijgesteld zijn van de bosbomen omdat ze in dat geval snel 

overgroeid kunnen worden. Ook hier zou het vrijstellen van de oude knotwilgen door het 

kappen van overschaduwende populieren en Zwarte elzen zinvol zijn maar gezien het 

privé bos betreft mogelijks moeilijker te verwezenlijken. 
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5.12 Moelingen 

Kaart 

  

 

Tabel 20 Bomen die geselecteerd werden voor het plaatsen van pit falls (onderlijnd) of 

feromoonvallen (vet) met vermelding van het aantal holte openingen en 

hoogte en breedte van de grootste holte opening (metingen in cm) 

Nr Boomsoort Boomtype Dood Omtrek 
Positie 
holte 

Aantal Hoogte Breedte 
Fase 
holte 

5 Appel Hgst 
 

108 Stam 1 25 20 5 

6 Appel Hgst 
 

161 Stam + 80 20 5 

7 Appel Hgst 
 

133 Stam 2 45 20 5 

8 Appel Hgst 
 

182 Stam 2 55 15 5 

64 Appel Hgst  / Stam 1 / / 3 

 

Vangsten Roestbruine kniptor met feromonen 

Vangstmethode Datum Hervangst 

Handvangst 4/07/2011 Het grote aantal 
handvangsten bij het 
ophangen van de 
vallen werd wellicht 
veroorzaakt door het 
morsen van feromonen 
van Juchtleerkever in 
combinatie met 
zonneschijn. Bij het 
ophangen van de 
overige vallen, eerder 
op de dag, was het 
bewolkt. 

Handvangst 4/07/2011 
Handvangst 4/07/2011 
Handvangst 4/07/2011 
Handvangst 4/07/2011 
Handvangst 4/07/2011 
Handvangst 4/07/2011 
Handvangst 4/07/2011 
Handvangst 4/07/2011 
Handvangst 4/07/2011 
Handvangst 4/07/2011 
Handvangst 4/07/2011 
Handvangst 4/07/2011 
Handvangst 4/07/2011 
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Handvangst 5/07/2011  
Handvangst 5/07/2011  
Handvangst 5/07/2011  
Elaterval 13/07/2011  
Elaterval 13/07/2011  
Elaterval 18/07/2011  
Handvangst 19/07/2011  

 

Vangsten pit falls 

Tabel 21 Vangsten van de pit falls met habitat van de saproxyle soorten (Habitat), 

Duitse rode lijst (Geiser 1998, RL met 1: met uitsterven bedreigd, 2: bedreigd 

en 3: kwetsbaar) en resultaten per boom en maand 

  
  6 8 9 

Familie Naam Habitat RL 5 5 5 

Elateridae Elater ferrugineus molm 2  1  

Lucanidae Dorcus parallelipipedus hout 
 

1 
 

 

Nitidulidae Glischrochilus hortensis 
  

1 
 

1 

Nitidulidae Pityophagus ferrugineus schors 
 

1 
 

 

Staphylinidae Tachyporus nitidulus 
  

1 
 

 

Trogidae Trox scaber 
  

1 
 

 

Formicidae Lasius brunneus     1     

Formicidae Lasius platythorax     1     

 

Handvangsten 

Soort stadium datum 

Dorcus paralellipipedus adult 13/05/2011 

Dorcus paralellipipedus adult 31/05/2011 

Elater ferrugineus resten 13/05/2011 

Leptura maculata adult 28/06/2011 

 

Holle bomen 

Boomsoort 1 2 3 4 5 6 Totaal 

Appel 5 13 14 11 3 
 

46 

Beuk 
    

1 
 

1 

Eik 3 2 1 
   

6 

Es 6 3 10 2 2 2 25 

Haagbeuk 
   

1 
  

1 

Iep 
   

1 
  

1 

Kers 4 5 4 2 
  

15 

Linde 
   

1 
  

1 

Paardenkastanje 
   

2 
  

2 

Populier 
    

1 
 

1 

Pruim 1 
     

1 

Wilg 1 1 5 3 3 
 

13 

Totaal 20 24 34 23 10 2 113 
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Dode bomen 

Boomsoort 1 2 3 Totaal 

Eik 
 

1 
 

1 

Es 7 1 2 10 

Haagbeuk 1 
  

1 

Kers 2 2 
 

4 

Notelaar 1 
  

1 

Peer 4 
  

4 

Totaal 15 4 2 21 

 

Specifieke conclusies voor beheer 

Het beboste talud en de boomgaarden onderaan het talud worden beheerd door ANB. De 

boomgaarden bovenaan het talud zijn privé. Ondanks dat er voldoende pit falls geplaatst 

werden in een aantal dikke appelbomen met interessante holtes, bleken deze slecht te 

werken. Hierdoor werden er maar weinig soorten gevonden. In het gebied staan veel 

holle bomen voornamelijk appel en es.  

Het gebied heeft een ideale combinatie van bos met nulbeheer, oude boomgaarden 

waartussen nieuwe hoogstammen werden aangeplant en jonge en oude knotwilgen en –

essen. In dit opzicht kan het gebied als inspiratie dienen voor andere gebieden. Mijn 

inschatting is dan ook dat dit gebied een continuïteit zal kunnen garanderen in holtes in 

bos, hoogstammen en knotbomen waardoor de kans op overleven van de verschillende 

soorten het grootst is.  

Sommige bomen van de nieuwe generatie hoogstammen vertonen beschadigingen en 

snoeiwonden die over enkele jaren nieuwe holtes zullen opleveren. Voor de saproxyle 

organismen zijn grote snoeiwonden bij de jonge bomen dus een opportuniteit zolang ze 

het overleven van de boom niet bedreigen (appel kan daar veel beter tegen dan kers). 

Het beheer van de oude hoogstammen zou er op gericht moeten zijn om hun vitaliteit 

zoveel mogelijk te verbeteren zodat de holtes zo lang mogelijk aanwezig blijven.  

Het beboste talud krijgt in de praktijk een nulbeheer waardoor de hoeveelheid dood hout 

kan toenemen. Er staan enkele dikke holle bomen op het talud maar de holtes zijn 

doorgaans niet toegankelijk. Indien dergelijke bomen bedreigt worden door jonge bomen 

worden ze, waar mogelijk, best vrijgesteld. Ook de betreding en de sterke erosie op 

sommige plaatsen bovenaan het talud kunnen een probleem gaan vormen voor enkele 

dikke holle bomen. 

De knotwilgen langsheen de Berwijn herbergen zeer grote holtes en zijn in dat opzicht 

zeer waardevol. Zover mogelijk, zou vermeden moeten worden dat deze bomen ten 

gevolge van de knaagsporen van bevers of afkalving van de oevers afsterven.  
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5.13 Sart 

Kaart 

 

 

Tabel 22 Bomen die geselecteerd werden voor het plaatsen van feromoonvallen (vet) 

met vermelding van het aantal holte openingen en hoogte en breedte van de 

grootste holte opening (metingen in cm) 

Nr Boomsoort Boomtype Dood Omtrek 
Positie 
holte 

Aantal Hoogte Breedte 
Fase 
holte 

57 Linde knot 
 

590 Stam 1 280 90 6 

 

Vangsten Roestbruine kniptor met feromonen 

In Sart werd geen Roestbruine kniptor gevonden. 

Holle bomen 

Boomsoort 1 3 6 Totaal 

appel 
 

2 
 

2 

beuk 1 
  

1 

eik 1 
  

1 

kers 
 

1 
 

1 

linde 
  

1 1 

Totaal 2 3 1 6 
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Handvangsten 

soort stadium datum 

Diaperis boleti  adulten 24/05/2011 

Dorcus paralellipipedus dekschild 24/05/2011 

Prionus coriaceus dekschild 24/05/2011 

Prionychus ater  adulten 24/05/2011 

Pyrochroa coccinea dekschild 24/05/2011 

 

Specifieke conclusies voor beheer 

De lindeboom in Sart is een prachtige dikke monumentale boom die eigendom is van de 

gemeente Aubel. De lindeboom werd vroeger wellicht geknot maar dit is de laatste jaren 

niet meer gebeurd. De boom is aan de ene zijde volledig uitgehold waardoor er slechts 

aan een zijde een kroon ontwikkeld is. Het gewicht van deze takken kan de boom omver 

trekken. In de loop van het onderzoek in 2011 braken een aantal grote takken uit de 

kroon. In de komende jaren zal het nodig zijn om de boom geleidelijk aan terug te 

knotten om de boom te kunnen behouden en vitaler te maken. Best wordt hiervoor 

geïnformeerd bij gespecialiseerde boomverzorgers.  

Voor dood-houtorganismen heeft deze boom zijn grootste waarde verloren. De holte is 

volledig open en bevat geen molm meer op de bodem. We kunnen er van uit gaan dat 

deze boom geen Juchtleerkever meer bevat (wat wel zo was in de jaren ’80).  

Jammer genoeg komen er ook in de omgeving nog nauwelijks holle bomen voor 

waardoor de Juchtleerkever hier wellicht geen nieuwe locaties heeft kunnen koloniseren. 

Meer naar het zuiden liggen echter nog zeer intacte bocage landschappen met dikke 

knotessen en –wilgen waar de soort mogelijks wel nog voorkomt.  
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5.14 Schoppem 

Kaart 

 

 

Tabel 23 Bomen die geselecteerd werden voor het plaatsen van pit falls (onderlijnd) of 

feromoonvallen (vet) met vermelding van het aantal holte openingen en 

hoogte en breedte van de grootste holte opening (metingen in cm) 

Nr Boomsoort Boomtype Dood Omtrek 
Positie 
holte 

Aantal Hoogte Breedte 
Fase 
holte 

54 Appel Hgst 
 

210 Voet 1 235 20 5 

60 Zomereik Knot  284 Voet 2 260 60 5 

 

Vangsten Roestbruine kniptor met feromonen 

Vangstmethode Datum Hervangst 

Handvangst 4/07/2011  
Elaterval 6/07/2011  
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Vangsten pit falls 

Tabel 24 Vangsten van de pit falls met habitat van de saproxyle soorten (Habitat), 

Duitse rode lijst (Geiser 1998, RL met 1: met uitsterven bedreigd, 2: bedreigd 

en 3: kwetsbaar) en resultaten per boom en maand 

  
  54 

Familie Naam Habitat RL 5 6 7 

Anobiidae Ptilinus pectinicornis hout 
 

1 
  Carabidae Carabus monilis 

   
1 

 Carabidae Nebria brevicollis 
  

1 1 1 

Carabidae Pterostichus melanarius 
  

1 
 

1 

Elateridae Ampedus pomorum molm 
 

1 
  Elateridae Melanotus rufipes molm 

 
1 

  Lucanidae Dorcus parallelipipedus hout 
 

1 
 

1 

Nitidulidae Glischrochilus hortensis 
  

1 
 

1 

Nitidulidae Glischrochilus quadrisignatus 

  
1 

 
1 

Staphylinidae Aleochara sparsa 
    

1 

Tenebrionidae Diaperis boleti paddenstoel 
   

1 

Tenebrionidae Eledona agaricola paddenstoel 
   

1 

Formicidae Lasius brunneus     1   1 

Formicidae Lasius fuliginosus         1 

Formicidae Myrmica rubra         1 

 

Handvangsten 

soort stadium datum 

Leptura maculata adult 13/05/2011 

Lucanus cervus adult 27/06/2011 

Pachytodes cerambyciformis adult 13/05/2011 

Stenochorus meridianus adult 13/05/2011 

Stenurella melanura adult 9/06/2011 
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Holle bomen 

Boomsoort 1 2 3 4 5 6 Totaal 

Appel 20 10 26 1 7 
 

64 

Beuk 2 
 

1 1 
  

4 

Eik 6 1 1 
 

1 1 10 

Es 5 8 13 7 5 
 

38 

Esdoorn 1 
 

2 2 1 
 

6 

Haagbeuk 1 4 4 4 1 
 

14 

Kers 1 3 5 1 
  

10 

Lijsterbes 1 
     

1 

Notelaar 
 

1 
    

1 

Peer 
  

1 
   

1 

Populier 
 

1 
    

1 

Robinia 
  

1 
   

1 

Tamme kastanje 4 1 
    

5 

Wilg 
  

2 
 

1 
 

3 

Zwarte els 
  

1 
   

1 

Totaal 41 29 57 16 16 1 160 

 

Dode bomen 

Boomsoort 1 2 Totaal 

Onbekend 
 

2 2 

Appel 2 1 3 

Berk 1 3 4 

Beuk 
 

6 6 

Eik 1 1 2 

Es 3 6 9 

Grove den 
 

1 1 

Kers 
 

2 2 

Peer 
 

1 1 

Populier 1 1 2 

Robinia 
 

1 1 

Spar 
 

1 1 

Totaal 8 26 34 

 

Specifieke conclusies voor beheer 

Het bosgebied Schoppem wordt beheerd door ANB en werd al besproken bij het 

onderzoeksgebied Altenbroek. 

In de ruimere omgeving liggen een aantal zeer interessante boomgaarden en knotbomen 

op privé gronden. Vooral de boomgaard met boom 54 ziet er zeer interessant uit. Behoud 

van deze bomen is dan ook belangrijk, maar ook heraanplanten is hier op korte termijn 

noodzakelijk om op termijn nog een continuïteit aan holle bomen te kunnen voorzien.    
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5.15 Val Dieu 

Kaart 

 

 

Tabel 25 Bomen die geselecteerd werden voor het plaatsen van feromoonvallen (vet) 

met vermelding van het aantal holte openingen en hoogte en breedte van de 

grootste holte opening (metingen in cm) 

Nr Boomsoort Boomtype Dood Omtrek 
Positie 
holte 

Aantal Hoogte Breedte 
Fase 
holte 

58 Eik Opgaand 
 

407 Stam 1 80 30 3 

 

Vangsten Roestbruine kniptor met feromonen 

Vangstmethode Datum Hervangst 

Handvangst 5/07/2011  
Handvangst 5/07/2011  
Elaterval 8/07/2011  
Osmodermaval 8/07/2011  
Elaterval 12/07/2011  
Elaterval 12/07/2011  
Elaterval 12/07/2011  
Handvangst 12/07/2011  
Elaterval 25/07/2011  
Elaterval 27/07/2011  
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Holle bomen 

Boomsoort 1 2 3 5 6 Totaal 

Onbekend 
  

1 
  

1 

Amerikaanse eik 
 

1 1 
  

2 

Amerikaanse vogelkers 1 
    

1 

Appel 
   

1 
 

1 

Beuk 
 

1 
   

1 

Eik 
 

4 9 4 
 

17 

Es 3 
 

7 1 
 

11 

Esdoorn 5 2 
   

7 

Haagbeuk 1 1 5 1 
 

8 

Kers 
 

1 1 
  

2 

Linde 8 3 5 
  

16 

Notelaar 
 

1 
   

1 

Paardenkastanje 
  

1 
  

1 

Plataan 1 
    

1 

Wilg 
 

3 6 
 

1 10 

Zwarte els 
 

3 11 2 
 

16 

Totaal 19 20 47 9 1 96 

 

Dode bomen 

Boomsoort 1 2 3 5 Totaal 

Onbekend 
 

2 
 

1 3 

Eik 1 
   

1 

Es 1 1 
  

2 

Esdoorn 
 

1 
  

1 

Haagbeuk 
  

1 
 

1 

Kers 2 1 
  

3 

Totaal 4 5 1 1 11 

 

Specifieke conclusies voor beheer 

Val Dieu is een abdij. De abdijtuin zelf heeft slechts een beperkt aantal holle bomen, 

maar een aantal stobben doet vermoeden dat de laatste jaren hier nog enkele 

monumentale holle bomen werden gekapt. In de directe omgeving komen wel nog 

allerhande geknotte en opgaande holle bomen voor.  

Dit gebied ziet er alvast veelbelovend uit voor holte bewonende kevers en verder 

onderzoek zou zinvol zijn. Verder valt het aan te bevelen om bestaande bomen te 

behouden en aan te vullen met nieuwe bomen.  
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5.16 Veurs 

Kaart 

  

Tabel 26 Bomen die geselecteerd werden voor het plaatsen van pit falls 

(onderlijnd) of feromoonvallen (vet) met vermelding van het aantal holte 

openingen en hoogte en breedte van de grootste holte opening (metingen 

in cm) 

Nr Boomsoort Boomtype Dood Omtrek 
Positie 
holte 

Aantal Hoogte Breedte 
Fase 
holte 

27 Appel Hgst 
 

124 Voet 1 50 15 5 

28 Es Knot 
 

298 Voet + 55 35 5 

49 Appel Hgst 
 

263 Stam 2 25 20 5 

50 Appel Hgst 
 

148 Voet + 45 25 5 

51 Schietwilg Knot 
 

400 Voet 1 100 55 5 

52 Appel Hgst 
 

242 Stam 1 85 45 5 

 

Vangsten Roestbruine kniptor met feromonen 

Vangstmethode Datum Hervangst 

Elaterval 6/07/2011  
Elaterval 6/07/2011  
Elaterval 6/07/2011  
Handvangst 6/07/2011  
Elaterval 8/07/2011  
Elaterval 8/07/2011  
Elaterval 12/07/2011  
Elaterval 12/07/2011  
Elaterval 18/07/2011  
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Vangsten pit falls 

Tabel 27 Vangsten van de pit falls met habitat van de saproxyle soorten (Habitat), 

Duitse rode lijst (Geiser 1998, RL met 1: met uitsterven bedreigd, 2: 

bedreigd en 3: kwetsbaar) en resultaten per boom en maand 

  
  27 28 49 50 51 52 

Familie Naam Habitat RL 7 5 7 5 7 5 6 7 7 5 6 

Alleculidae Prionychus ater molm 3 1 
          

Alleculidae 
Pseudocistela 
ceramboides molm 2 1 

    
1 

     Anobiidae Anobium punctatum hout 
     

1 
 

1 
    Anobiidae Priobium carpini hout 

   
1 

        Anobiidae Ptilinus pectinicornis hout 
           

1 

Anthribidae Choragus sheppardi paddenstoel 3 1 
          Carabidae Nebria brevicollis 

       
1 

  
1 

  Curculionidae Stereocorynes truncorum hout 
 

1 1 
 

1 
      

1 

Curculionidae 
Strophosoma 
melanogrammum 

            
1 

Elateridae Athous bicolor 
  

1 
          Elateridae Hemicrepidius hirtus 

       
1 

     Elateridae Hypoganus inunctus hout 3 
          

1 

Elateridae Melanotus rufipes molm 
 

1 1 
         Histeridae Carcinops pumilio 

  
1 

          Histeridae Paromalus flavicornis schors 
 

1 1 
  

1 1 
     Hydrophilidae Sphaeridium lunatum 

            
1 

Lucanidae Dorcus parallelipipedus hout 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

1 

Nitidulidae Epuraea marseuli hout 
 

1 
          Nitidulidae Glischrochilus hortensis 

       
1 

     
Nitidulidae 

Glischrochilus 
quadrisignatus 

       
1 

  
1 

 
1 

Staphylinidae Aleochara sparsa 
        

1 
    Staphylinidae Hypnogyra glabra molm 3 

 
1 

         Staphylinidae Quedius scitus molm 
 

1 
          Staphylinidae Tasgius ater 

  
1 

          Staphylinidae Thamiaraea cinnamomea sap 3 
          

1 

Tenebrionidae Alphitobius diaperinus 
      

1 
      Throscidae Trixagus dermestoides 

  
1 

          Formicidae Lasius brunneus               1       1   

Formicidae Lasius platythorax                       1   

 

Handvangsten 

soort stadium datum 

Stenurella melanura adult 27/06/2011 
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Holle bomen 

Boomsoort 1 2 3 4 5 6 Totaal 

Appel 3 5 10 1 9 3 31 

Eik 
  

3 
   

3 

Es 
 

9 5 
 

3 3 20 

Haagbeuk 1 23 17 
 

8 4 53 

Kers 1 2 1 
 

1 
 

5 

Peer 3 4 1 
   

8 

Pruim 
 

3 1 
  

1 5 

Wilg 
 

1 8 1 3 4 17 

Totaal 8 47 46 2 24 15 142 

 

Dode bomen 

Boomsoort 1 2 3 5 6 Totaal 

Onbekend 1 1 
  

1 3 

Appel 2 2 
 

1 
 

5 

Es 1 
 

2 
  

3 

Kers 1 5 
   

6 

Pruim 1 
 

1 
  

2 

Wilg 1 
    

1 

Totaal 7 8 3 1 1 20 

 

Specifieke conclusies voor beheer 

In Veurs beheert ANB verschillende naast elkaar liggende boomgaarden die de verbinding 

vormen tussen de bosreservaten Veursbos en Vrouwenbos. Er werden in dit gebied veel holle 

bomen gevonden en vele saproxyle kevers waarvan verschillende een rode lijst status 

hebben. Net als in Moelingen heb je hier dus de combinatie van boomgaarden, knotbomen 

en spontaan evoluerend bos.  

Het bos bevat nu al veel dood hout en monumentale bomen. Vaak zijn deze dikke bomen wel 

hol maar bevinden de holtes zich hoog in de kruin waardoor ze moeilijk te inventariseren 

zijn. In de bosrand zijn er veel knotessen en –haagbeuken. Bij het knotten van deze bomen 

moet vermeden worden dat ze door te sterke overschaduwing kunnen wegkwijnen. In dat 

geval niet knotten of knotten en vrijstellen in functie van de lokale natuurwaarden. 

In een deel van de boomgaarden werden al nieuwe hoogstammen aangeplant. Het is aan te 

bevelen om prioritair rond de dikke holle appelbomen nieuwe liefst snelgroeiende 

appelrassen aan te planten.   
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5.17 Veursbos 

Kaart 

  

Tabel 28 Bomen die geselecteerd werden voor het plaatsen van pit falls 

(onderlijnd) met vermelding van het aantal holte openingen en hoogte en 

breedte van de grootste holte opening (metingen in cm) 

Nr Boomsoort Boomtype Dood Omtrek 
Positie 
holte 

Aantal Hoogte Breedte 
Fase 
holte 

53 Es Opgaand 
 

248 Voet 1 155 50 5 
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Vangsten pit falls 

Tabel 29 Vangsten van de pit falls met habitat van de saproxyle soorten (Habitat), 

Duitse rode lijst (Geiser 1998, RL met 1: met uitsterven bedreigd, 2: 

bedreigd en 3: kwetsbaar) en resultaten per boom en maand 

  
  53 

Familie Naam Habitat RL 5 7 

Alleculidae Allecula morio Molm 3 
 

1 

Anthribidae Choragus sheppardi paddenstoel 3 
 

1 

Cantharidae Cantharis fusca 
  

1 
 Carabidae Nebria brevicollis 

   
1 

Cholevidae Ptomophagus subvillosus 

  
1 

 Curculionidae Stereocorynes truncorum Hout 
 

1 
 Lucanidae Dorcus parallelipipedus Hout 

  
1 

Lucanidae Sinodendron cylindricum Hout 3 1 
 

Mycetophagidae 
Mycetophagus 
quadriguttatus 

  
1 

 Salpingidae Lissodema denticolle schors 
  

1 

Staphylinidae Aleochara sparsa 
   

1 

 

Handvangsten 

Soort stadium Datum 

Dorcus paralellipipedus dekschild 24/05/2011 

Stenopterus rufus adult 24/05/2011 

 

Specifieke conclusies voor beheer 

Zie deelgebied Veurs.  
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5.18 Vitchen 

Kaart 

  

Tabel 30 Bomen die geselecteerd werden voor het plaatsen van pit falls 

(onderlijnd) of feromoonvallen (vet) met vermelding van het aantal holte 

openingen en hoogte en breedte van de grootste holte opening (metingen 

in cm) 

Nr Boomsoort Boomtype Dood Omtrek 
Positie 
holte 

Aantal Hoogte Breedte 
Fase 
holte 

31 Zomereik Knot 
 

240 Stam 2 105 25 5 

32 Zomereik Knot 
 

240 Voet 1 40 35 5 

33 Zomereik Knot 
 

311 Stam 1 50 30 5 

34 Es Knot 
 

220 Voet 2 30 15 5 

35 Es Knot 
 

326 Voet + 105 20 4 

36 Zomereik Knot 
 

332 Stam + 60 45 5 

37 Es Knot 
 

265 Voet 1 60 25 3 

38 Es Knot 
 

210 Voet 1 50 25 3 

39 Schietwilg Knot 
 

517 Voet 1 195 100 5 

 

Vangsten Roestbruine kniptor met feromonen 

Vangstmethode Datum Hervangst 

Elaterval 12/07/2011 18/07/2011, zelfde locatie 
Elaterval 15/07/2011  
Elaterval 25/07/2011  
Elaterval 25/07/2011  
Handvangst 28/07/2011  
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Vangsten pit falls 

Tabel 31 Vangsten van de pit falls met habitat van de saproxyle soorten (Habitat), 

Duitse rode lijst (Geiser 1998, RL met 1: met uitsterven bedreigd, 2: 

bedreigd en 3: kwetsbaar) en resultaten per boom en maand 

  
  31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Familie Naam Habitat RL 6 7 5 6 7 6 7 7 5 6 7 5 6 5 7 7 6 7 

Alleculidae Allecula morio molm 3 
 

1 
   

1 
            

Alleculidae 
Pseudocistela 
ceramboides molm 2 

     
1 

            Anobiidae Grynobius planus hout 3 
             

1 
    Byrrhidae Byrrhus pilula 

          
1 

         Carabidae Badister bullatus 

           
1 

        
Carabidae 

Leistus 
rufomarginatus 

     
1 

              Carabidae Nebria brevicollis 
     

1 1 
  

1 
          Carabidae Pterostichus madidus 

         
1 

          Cerylonidae Cerylon fagi molm 
          

1 
        

Cholevidae 
Nargus 
anisotomoides 

          
1 

  
1 

      Chrysomelidae Crepidodera aurata 
             

1 
  

1 
   Cucujidae Pediacus depressus schors 

  
1 

                Curculionidae Cossonus cylindricus hout 3 
           

1 
      

Curculionidae 
Rhyncolus 
punctatulus hout 2 

         
1 

    
1 

   
Curculionidae 

Stereocorynes 
truncorum hout 

     
1 

  
1 

 
1 

        
Elateridae 

Crepidophorus 
mutilatus hout 1 1                  

Elateridae Hemicrepidius hirtus 
     

1 
              Elateridae Melanotus rufipes molm 

   
1 

               
Endomychidae 

Mycetaea 
subterranea 

     
1 1 

             Histeridae Abraeus perpusillus molm 
          

1 
        Histeridae Gnathoncus buyssoni 

  
1 

        
1 

        Histeridae Paromalus flavicornis schors 
              

1 1 
   

Lucanidae 
Dorcus 
parallelipipedus hout 

   
1 

  
1 

 
1 1 1 1 

  
1 

    Lycidae Platycis cosnardi molm 2 
           

1 
     

1 

Monotomidae Rhizophagus bipustulatus 
                 

1 
 Mycetophagidae Mycetophagus quadriguttatus 

               
1 

   
Nitidulidae 

Glischrochilus 
hortensis 

    
1 1 

 
1 

 
1 

      
1 

 
1 

 
Nitidulidae 

Glischrochilus 
quadriguttatus schors 

      
1 

            Nitidulidae Glischrochilus quadrisignatus 
 

1 1 
   

1 
  

1 1 
        Pselaphidae Batrisodes delaporti nest 

                
1 

  Pselaphidae Batrisodes venustus nest 
      

1 
            Ptinidae Ptinus fur 

  
1 

  
1 

 
1 1 

           Staphylinidae Aleochara sparsa 
   

1 
 

1 
 

1 
 

1 1 1 1 1 
 

1 1 1 1 
 Staphylinidae Atheta corvina 

                
1 

   Staphylinidae Atrecus affinis molm 
 

1 
                 

Staphylinidae 
Placusa 
tachyporoides schors 

  
1 

                



 

www.inbo.be INBO.R.2014.1539365 79 

  
  31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Familie Naam Habitat RL 6 7 5 6 7 6 7 7 5 6 7 5 6 5 7 7 6 7 

Staphylinidae Quedius cruentus 
   

1 
   

1 
   

1 
        

Staphylinidae 
Quedius 
mesomelinus 

  
1 

             
1 

   Staphylinidae Quedius scitus molm 
 

1 1 
                Staphylinidae Scaphisoma boleti paddenstoel 

               
1 

   Staphylinidae Veilleius dilatatus nest 3 
 

1 
   

1 
            Trogidae Trox scaber 

    
1 

               Formicidae Formica cunicularia             1                           

Formicidae Lasius brunneus     1 1   1 1             1 1 1         

Formicidae Myrmica rubra           1 1                           

Formicidae Myrmica sabuleti                       1                 

Formicidae Temnothorax affinis     1                                   

Formicidae 
Temnothorax 
nylanderi                               1         

 

Handvangsten 

Soort stadium Datum 

Agrilus viridis adult 13/05/2011 

Corymbia fulva adult 28/06/2011 

Dorcus paralellipipedus resten 13/05/2011 

Leptura maculata adult 28/06/2011 

Melolontha melolontha resten 13/05/2011 

Sinodendron cylindricum dekschild 13/05/2011 

Stenurella melanura adult 13/05/2011 

Trichius zonatus adult 28/06/2011 

Valgus hemipterus adult 13/05/2011 

Pogonocherus sp. adult 9/05/2011 
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Holle bomen 

Boomsoort 1 2 3 4 5 6 Totaal 

Amerikaanse vogelkers 
 

1 
    

1 

Appel 8 6 13 1 6 
 

34 

Beuk 1 2 
    

3 

Eik 2 4 3 2 2 3 16 

Es 5 12 12 7 10 5 51 

Haagbeuk 
 

2 6 2 1 1 12 

Kers 4 5 1 
   

10 

Notelaar 1 
     

1 

Peer 1 
     

1 

Populier 4 3 
    

7 

Pruim 
 

2 
    

2 

Tamme kastanje 1 
     

1 

Veldesdoorn 
 

1 1 
 

2 1 5 

Wilg 
 

6 4 
 

1 
 

11 

Zwarte els 
 

1 
   

1 2 

Totaal 27 45 40 12 22 11 157 

 

Dode bomen 

Boomsoort 1 2 3 Totaal 

Eik 2 
  

2 

Es 5 2 4 11 

Haagbeuk 
 

3 
 

3 

Kers 1 1 1 3 

Populier 2 1 
 

3 

Pruim 1 
  

1 

Wilg 1 1 
 

2 

Totaal 12 8 5 25 

 

Specifieke conclusies voor beheer 

Vlak bij Vitchen werd een schraal en kalkrijk privé grasland gevonden waarin een aantal 

eiken en essen staan (pit falls 31-35). Deze bomen werden vermoedelijk lang geleden 

geknot, herknotten lijkt mij niet direct nodig om de bomen te behouden. Maar meer 

gespecialiseerd advies is hierover wenselijk. In de omgeving staan er nog veel holle 

appelbomen en knotessen, waaronder een rij knotessen op het terrein van Altenbroek 

(Natuurpunt, pit fall 37 en 38) en knotwilgen (Altenbroek, Natuurpunt: pit fall 39). De boom 

met pit fall 36 is een eik in een holle weg aan de rand van een akker.  

Het privé grasland is zowel qua vegetatie als voor holte gebonden soorten zeer waardevol. Er 

werd onder meer een nieuwe soort gevonden voor België (Crepidophorus mutilatus). Een 

goede bescherming van dit gebied is dan ook wenselijk. In de eerste plaats dienen de bomen 

bewaard te worden en op lange termijn zouden er verspreid nieuwe knotbomen voor 

toekomstige holtes kunnen zorgen.  
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Altenbroek werd al eerder in detail besproken. De rij knotessen met pit fall 37 en 38 lijkt zeer 

interessant al zijn veel holtes te klein of moeilijk toegankelijk om een pit fall te plaatsen. De 

bomen werden echter uit het begrazingsblok uitgerasterd. In deze uitrastering schieten 

jonge bomen op die de knotbomen dreigen te overschaduwen. Herknotten en vrijstellen (of 

verkleinen van de uitrastering) is dan ook belangrijk om de bomen voldoende lang te 

behouden en zo meer continuïteit te voorzien in de aanwezigheid van holle bomen.  

 


