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Dankwoord/Voorwoord 

Dit document geeft een overzicht van de beschermingsmogelijkheden voor het Vliegend hert 
en de huidige kennis over de verspreiding van deze soort in Vlaams-Brabant. Met de tekst 
willen we de nodige informatie verschaffen zodat beschermingsinitiatieven kunnen opgestart 
worden op de juiste plaatsen. Buiten Vlaams-Brabant komt de soort voor in Limburg maar de 
exacte vindplaatsen zijn hier momenteel nog onvoldoende gekend. In Antwerpen verdween 
de soort vermoedelijk ergens in de jaren ’60. 

Dit document is vooral gericht naar terreinbeheerders en bevoegde beleidvoerende instanties 
(zowel lokaal als gewestelijk). De doelstelling is om met dit document de nodige elementen 
aan te reiken om geschikte beheersmaatregelen te kunnen uitwerken en in het beleid de 
noodzakelijke keuzes te kunnen maken en funderen. Dit document is geen volwaardig 
soortenbeschermingsplan en bevat dus geen concrete acties of maatregelen die moeten 
uitgevoerd worden. Desondanks kan dit plan gemakkelijk vertaald worden naar een 
soortenbechermingsplan voor deze regio. 

Verder willen we meegeven dat deze tekst niet alle beschikbare kennis omvat over het 
Vliegend hert maar wel zoveel mogelijk de meest relevante kennis meegeeft die van belang 
kan zijn bij de bescherming. Enkele eerder verschenen rapporten en artikels over het 
Vliegend hert zijn in dit rapport verwerkt of als bijlage opgenomen. 

De aanwezigheid van broedplaatsen van Vliegend hert is op bepaalde plaatsen nog onzeker. 
Desondanks is het belangrijk om te stellen dat het noodzakelijk is om nu al de nodige 
beschermingsmaatregelen te nemen. De aan- of afwezigheid van Vliegend hert kan pas met 
zekerheid geconcludeerd worden indien een gebied gedurende minstens zes jaar en 
meerdere geschikte avonden per jaar onderzocht wordt. Kleine populaties kunnen immers 
slechts om de zes jaar volwassen kevers hebben. Wetende dat er per jaar slechte enkele 
tientallen geschikte avonden zijn om naar deze kever te zoeken, mag het duidelijk zijn dat 
de huidige technieken niet toestaan om ooit voldoende zekerheid te verkrijgen over alle 
mogelijke broedplaatsen nabij alle waarnemingen. Daarom zal er in de toekomst via 
vrijwilligers of andere samenwerking gezorgd moeten worden voor meer gericht onderzoek. 
Nieuwe technieken zullen in de toekomst mogelijk het jaar rond de aanwezigheid van de 
larven op een niet destructieve manier kunnen vaststellen. 

Wij bedanken Roger Cammaerts (VUB, Waals gewest), Thierry Kervyn (Waals gewest), Luc 
Crevecoeur en Olivier Beck (Brussels gewest) voor de samenwerking aan de 
gemeenschappelijke databank. We bedanken het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen, de universiteiten van Luik, Gent, Gembloux en Brussel (VUB) en het 
Natuurhistorisch museum van Maastricht voor het gebruik van de data van de collecties. 
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Samenvatting 

Dit document beschrijft het huidige voorkomen, de status en de beschermingsnoden van 
Vliegend hert in Vlaams-Brabant. Het Vliegend hert is een beschermde diersoort en 
opgenomen in de habitatrichtlijn. De soort is de voorbije decennia sterk achteruitgegaan in 
deze regio. 

Tussen Halle en Leuven komen in Vlaams-Brabant nog een 7tal populaties voor: nl. in 
Huizingen; tussen Dworp en Sint-Genesius-Rode; Park van Tervuren, Overijse, Rodebos, 
zuidgrens van Meerdaalwoud en Oud-Heverlee. Een populatie in Liedekerkebos en 
Zoniënwoud zijn vermoedelijk verdwenen. In het Brussels gewest is er nog een populatie in 
Watermaal-Bosvoorde. 

De huidige staat van instandhouding van bijna al deze populaties is slecht. Als er geen 
gerichte maatregelen komen voor de bescherming van Vliegend hert zal ook in de komende 
decennia de soort verder achteruitgaan en verschillende populaties dreigen te verdwijnen. 

Voor een goede bescherming is het belangrijk om te beseffen dat de soort een zeer beperkte 
kolonisatiecapaciteit heeft en dus geschikte biotopen niet vanzelf terug kan koloniseren. 
Gezien de bescherming van de soort in de huidige woonwijken en andere privé gebieden niet 
evident is, is het wenselijk om af te wegen of translocatie en/of repopulatie in parken, 
domeinbossen, natuurreservaten en andere overheidsdomeinen in deze regio geen betere 
beschermingsstrategie is. 
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English abstract 

This document describes de current distribution, status and need for protection of Stag 
beetle in Flemish Brabant. The Stag beetle is a protected species and is listed in de habitat 
directive. De species is in serious decline over the last decades in this region. 

Between Halle and Leuven there are currently 7 populations: namely in Huizingen, between 
Dworp and Sint-Genesius-Rode; Park of Tervuren, Overijse, Rode forest, south border of 
Meerdaal forest and Oud-Heverlee. Populations in Liedekerke forest and Sonian forest have 
probably disappeared. In the Brussels region there is another population in Watermaal-
Bosvoorde. 

De current conservation status of nearly al these populations are bad. If no specific 
measures are undertaken for the protection of Stag beetle, the species will decline further in 
the coming decades and several populations will probably disappear. 

For a good protection it is important to realise that the species has a very limited 
colonisation capacity en it will rarely recolonise nearby suitable habitat by itself. The 
protection of the species in its current locations, residential area’s and other private 
domains, is not evident. Therefore it is advisable to consider partly translocation to public 
forests, nature reserves and other domains within this region. This could be a better strategy 
for the protection of the species. 
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1 Inleiding 

1.1 Beschrijving en ecologie van de soort 
Het Vliegend hert Lucanus cervus is een grote opvallende kever. Vooral de tot ‘gewei’ 
uitgegroeide kaken van de mannetjes spreken tot de verbeelding (Figuur 1). Ondanks deze 
opvallende verschijning waren tot voor kort de verspreiding en ecologie van het Vliegend 
hert zowel in België als elders slechts fragmentarisch onderzocht. De lage trefkans van de 
soort is daar niet vreemd aan. Enerzijds komt de kever in West-Europa slechts in lage 
aantallen voor en is hij enkel gedurende een korte periode van warme nachten in juni en juli 
actief (Smit 2004, Smith, 2003, Sprecher-Ubersax 2003). De kevers zijn niet in staat om te 
vliegen bij temperaturen lager dan 16 °C (Hawes 2004; Sprecher-Ubersax 2001). Daarbij 
komt nog dat op sommige plaatsen niet elk jaar kevers bovenkomen (Smith 2003, pers. 
med. C.J. Hawes). 

 

Figuur 1 De mannetjes van het Vliegend hert zijn onmiskenbaar omwille van hun opvallend gewei. 

Vrouwelijke Vliegende herten zijn iets kleiner dan de mannetjes (3-6cm versus 4-8cm; Clark 
1977, Harvey & Gange 2003, Sprecher-Ubersax 2003). De mannetjes leven slechts enkele 
weken terwijl de vrouwtjes enkele maanden kunnen overleven (Klausnitzer 1995, 
Tochtermann 1992). Vliegende herten zijn slechte vliegers en bij hun moeizame vlucht hangt 
hun lichaam bijna verticaal. Tijdens de vlucht maken de vleugels een duidelijk hoorbaar 
snorrend geluid. De soort heeft een beperkte verspreidingscapaciteit waarbij de vrouwtjes 
maximaal ongeveer 1km afleggen en mannetjes tot 3km ver vliegen (Rink 2006, Rink & 
Sinsch 2007). 

De larven vallen voornamelijk op door hun grootte. Verwarring met larven van 
Neushoornkever Oryctes nasicornis komt vaak voor (Figuur 2). Larven van beide soorten 
kunnen immers tot bijna 10cm groot worden. Het belangrijkste onderscheid is dat de larven 
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van Vliegende herten slechts 1 rugplooi per segment hebben, terwijl alle bladsprietkevers 
(dus ook Neushoornkever) meerdere plooien per segment hebben. 

De larven van de Neushoornkever leven voornamelijk in houtcomposthopen. De larven van 
het Vliegend hert leven ongeveer vijf jaar vooraleer ze een poppenwieg maken van 
samengekitte aarde. In deze poppenwieg zal de larve verpoppen en overwinteren om het 
volgende voorjaar uit te vliegen (Klausnitzer 1995). 

Mannetjes en vrouwtjes ontmoeten elkaar aan zieke en verwonde bomen waar sap uitloopt 
(Klausnitzer 1995). De kevers leven van dit sap, maar ook sap van gebarsten fruit wordt 
benut (Krenn et al. 2002; Sprecher-Ubersax 2003). In tegenstelling tot bijvoorbeeld de 
Meikever Melolontha melolontha is zich voeden voor de volwassen Vliegende herten 
vermoedelijk niet noodzakelijk om tot rijping van zaad- en eicellen te komen (Sprecher-
Ubersax 2003, Tochtermann 1992). 

De mannetjes gebruiken hun kaken om rivalen te bekampen en proberen een ‘eigen’ 
boomwonde te verdedigen. Bij gebrek aan sapbomen kunnen ook houten verlichtingspalen 
dienst doen als ontmoetingsplek (eigen waarneming). Buiten de onderlinge kampen worden 
de kaken ook gebruikt bij de paring om het vrouwtje tegen te houden en om predatoren 
zoals spechten, kraaiachtigen, uilen en katten te imponeren (Klausnitzer 1995, Tochtermann 
1992). 

De vrouwelijke kever legt de eieren ondergronds af tegen dood vermolmd hout (Klausnitzer 
1995). Vroeger ging men er van uit dat alleen eik geschikt was, maar meerdere recente 
studies troffen larven aan in een ruime waaier van loofboomsoorten, zoals eik, Beuk, Linde, 
Haagbeuk, Tamme kastanje en fruitbomen (Napier 2003, Smith 2003, Sprecher-Ubersax 
2003). Maar ook bv. in dood hout van Klimop, hulst, wilg, populier en allerlei uitheemse 
struiken. Oude hakhoutstoven zijn eveneens geschikt. Belangrijk is dat het hout voldoende 
vermolmd en vochtig is en in direct contact komt met de grond. 

A B C 

 
 

 

 

 
 

Figuur 2 De vrouwtjes en larven van het Vliegend hert worden wel eens verward met nauw verwante 
keversoorten. (A) Vliegend hert Lucanus cervus, (B) Neushoornkever Oryctes nasicornis en (C) Klein 
vliegend hert Dorcus parallelipipedus (foto's: Arno Thomaes en larve Vliegend hert: Maria Fremlin). 
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1.2 Wettelijke bescherming 

1.2.1 Wetgeving 
Het Vliegend hert werd in 1979 opgenomen in bijlage III van het Verdrag van Bern inzake 
het behoud van wilde planten en dieren en hun natuurlijk leefmilieu in Europa. Het verdrag 
beoogt het behoud van bedreigde wilde dieren en planten en hun natuurlijk milieu in Europa 
en het mediterraan gebied.  

In navolging hiervan werd het Vliegend hert in België beschermd door het Koninklijk besluit 
ter bescherming van in het wild levende diersoorten (1980). Deze bescherming houdt in dat 
deze diersoorten niet gevangen, in gevangenschap gehouden, verhandeld of gedood mogen 
worden. Ook verstoren of beschadigen van de woon- of schuilplaats van deze dieren is niet 
toegestaan. 

In 1992 werd de Europese habitatrichtlijn uitgevaardigd door de EU. Deze richtlijn bevat veel 
meer concretere maatregelen en controlemechanismen. Kern van dit verdrag is dat elke 
lidstaat speciale beschermingszones (SBZ) moet aanduiden voor habitats uit bijlage I en 
soorten uit bijlage II (waaronder Vliegend hert). Deze gebieden zijn beter bekend als 
habitatrichtlijngebieden en vormen samen met de vogelrichtlijngebieden het Natura2000 
netwerk. Vuistregel is dat er bij de afbakening naar gestreefd wordt dat minimaal 60% van 
de habitats en populaties van soorten in het netwerk opgenomen worden.  

In de afgebakende gebieden dienen de nodige beschermingsmaatregelen genomen te 
worden om ervoor te zorgen dat de habitats en soorten in een gunstige staat van 
instandhouding gebracht of bewaard worden. Deze ‘gunstige staat’ wordt in elk land of regio 
apart gedefinieerd (zie verder). Op basis van deze gunstige staat en de huidige staat in 
Vlaanderen werden de gewestelijke instandhoudingdoelen opgesteld. Deze gewestelijke 
doelen worden verder in doelen per deelgebied vertaald. In dit document wordt de huidige 
staat van alle gekende populaties in Vlaams Brabant geëvalueerd om het opstellen van 
instandhoudingdoelen voor deelgebieden mogelijk te maken. 

Verder bepaalt de habitatrichtlijn dat schade preventief moet voorkomen worden, door alle 
activiteiten en plannen met mogelijke schade aan deze habitats en soorten aan een 
passende beoordeling (in Vlaanderen geregeld via de Milieu Effecten Rapportage, MER) te 
onderwerpen. Hierbij worden de ingeschatte effecten afgetoetst tegen de gunstige staat van 
de habitats en soorten. 

Het Vliegend hert werd niet opgenomen in bijlage IV van de habitatrichtlijn die de soorten 
oplijst die over het ganse grondgebied moeten beschermd worden tegen vangen, doden, 
verhandelen, …In de Belgische wetgeving is het Vliegend hert wel als beschermde soort 
opgenomen (waardoor deze activiteiten toch over het gehele grondgebied verboden zijn). 

Bij de afbakening van de SBZ in Vlaanderen (1996 en 1999) werden alle gebieden waarvan 
geweten was dat Vliegend hert er voorkwam beschermd binnen SBZ. In Vlaanderen werden 
drie habitatrichtlijngebieden aangemeld, onder ander wegens het voorkomen van Vliegend 
hert: het Zoniënwoud, de Voerstreek en de Mechelse heide en vallei van de Ziepbeek (Figuur 
3). Het Brussels Gewest heeft één van zijn drie habitatrichtlijngebieden aangemeld voor het 
Vliegend hert, nl. ‘Zoniënwoud met bosrand, aangrenzende bosgebieden en Woluwevallei’. 

Door recent onderzoek zijn er nu echter veel meer gebieden gekend waar de soort voorkomt. 
Uit de huidige kennis blijkt dan ook dat slechts een fractie van de populaties binnen SBZ 
beschermd zijn. Hierdoor is het noodzakelijk om ook buiten SBZ maatregelen te nemen om 
populaties voldoende te beschermen om op Vlaams niveau aan een gunstige staat van 
instandhouding te komen. 
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Figuur 3 De rood omlijnde habitatrichtlijngebieden werden aangewezen voor het Vliegend hert. Lichtgrijs: andere 
habitatrichtlijngebieden. 

1.2.2 Gunstige staat van instandhouding 
De gunstige staat van instandhouding is een standaard term uit de habitatrichtlijn en geeft 
aan in welke omstandigheden een soort of habitat op een duurzame manier beschermd is en 
veilig gesteld is voor de toekomst. De invulling van deze gunstige staat wordt in elk land of 
regio apart gedefinieerd. In Vlaanderen is deze beoordeling deels gebaseerd op de methodiek 
voor beoordeling in Duitsland. De beoordeling van de staat van instandhouding resulteert in 
de score A, B of C (Tabel 1). De score A staat voor een goede, B voor een voldoende en C 
voor een gedegradeerde staat van instandhouding.  

Methodiek: 

• Populatiegrootte: een populatie kan afgebakend worden als het geheel van nabij 
gelegen broedplaatsen. De onderlinge afstand tussen de broedplaatsen binnen één 
populatie bedraagt maximaal 3km (de grens voor genetische isolatie, Rink & Sinsch 
2007). Vermits de exacte populatiegrootte moeilijk exact te bepalen is, wordt de 
grootte geschat op een van de volgende manieren: 

o Losse waarnemingen: actief zoeken naar dode of levende kevers in geschikte 
biotopen tijdens warme avonden in de periode mei-augustus samen met 
gemelde waarnemingen 

o Monitoring van verkeersslachtoffers: gestandaardiseerd tellen van het aantal 
verkeersslachtoffers op een stuk weg van 200m. Deze weg moet naast een 
broedplaats liggen en een matige verkeersdrukte hebben (cf. Thomaes 
2008). De normen zijn gebaseerd op de eerste resultaten van een monitoring 
bij één van de beste broedplaatsen in Overijse (ongepubliceerde data). 

o Monitoring van gembervallen: gestandaardiseerd registreren van het aantal 
(levend) gevangen kevers met gembervallen (cf. Thomaes 2008). De 
richtwaarden zijn bij te stellen naarmate de techniek verder verfijnd wordt. 

o Aantal broedplaatsen: een broedplaats is een gebied (ter grootte van perceel 
of bestand) dat bestaat uit nagenoeg continu geschikt habitat. Op deze 
plaats moeten minstens op meerdere tijdstippen één of meerdere kevers 
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gezien zijn en moet ondergronds dood loofhout aanwezig zijn. Een 
broedplaats kan bv. bestaan uit een doodhoutrijke holle weg, een oude 
boomgaard, bosrand, rij treinbielzen, laanbomen of bv. een kunstmatige 
broedhoop. Verder kan een broedplaats ook aangetoond worden door het 
voorkomen van larven, poppen of poppenwiegen. Het graven naar dergelijk 
bewijs is echter destructief en moet te allen tijde vermeden worden 

• Habitatkwaliteit: 

o Geschikt biotoop: Hier wordt de oppervlakte aan geschikt biotoop beschouwd 
binnen één populatie. De oppervlakte bestaat enerzijds uit de broedplaatsen 
en anderzijds uit potentieel habitat: halfopen habitats op een ZW-ZO helling 
van 4° of meer (bijlage 1) zoals open bossen, hakhoutbossen, bosranden, 
parken, brede houtkanten, taluds, holle wegen, hoogstamboomgaarden, 
tuinen met treinbielzen, percelen met een kunstmatige broedhoop (Thomaes 
2007) die gelegen zijn op een afstand van maximaal 3km.(cf. Rink & Sinsch, 
2007) rond gekende broedplaatsen (of waarnemingen indien geen 
broedplaatsen bekend). Voorbeelden in het Brussels gewest tonen aan dat de 
soort gedurende lange periodes op een kleine oppervlakte kan overleven 
waardoor we de norm naar 1 ha afzwakten. 

o Dikke dode bomen: geschikte bomen zijn afgezaagde, staande of liggende 
harde loofhoutbomen met diameter > 40cm. Voor treinbielzen en 
kunstmatige broedhopen (Thomaes 2007) wordt de oppervlakte (horizontale 
projectie) in rekening gebracht. Een oppervlakte van 0,13 m² wordt 
gelijkgesteld met één boom van 40cm. Oud, regelmatig beheerd hak- of 
middelhout worden meegeteld a rato van 2 dode bomen / ha. 

o Dood hout op middellange termijn: nog levende bomen van harde 
loofhoutsoorten met diameter > 80cm. Oud, regelmatig beheerd hak- of 
middelhout wordt meegeteld a rato van 2 dikke levende bomen / ha. De 
aanwezigheid van dikke bomen verzekert enerzijds een goed huidig beheer 
en anderzijds geeft de zekerheid voor toekomstig dood hout voor de soort. 
De normen van 40cm voor dood hout en 80cm voor dikke levende bomen 
zijn gekozen op basis van algemene normen voor organismen gebonden aan 
dood hout en dikke oude bomen (Govaere & Vandekerkhove 2005, tabellen 
voor het bepalen van de lokale staat van instandhouding van de boshabitats) 
en niet specifiek voor het Vliegend hert op zich. Deze normen benadrukken 
dan ook het belang van Vliegend hert als paraplusoort voor dood hout 
organismen. 

o Dood hout op lange termijn: Uit de gevarieerde diameteropbouw van de 
aanwezige harde loofbomen lijkt een ononderbroken aanbod aan dood hout 
voor de komende decennia gegarandeerd binnen het geschikte biotoop. Ook 
hak- en middelhoutbeheer mogen hier aanzien worden als een garantie voor 
dood hout op langere termijn 
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• Monitoringstijdstip: mei-augustus met een piek eind juni tot begin augustus, op 
warme avonden met een temperatuur van minstens 12°C en liefst meer dan 16°C. 
De kevers zijn vooral actief tijdens de schemering. Meer info over monitoring in 
(Thomaes 2008). 

 

Tabel 1 Beoordelingstabel van de lokale staat van instandhouding. 

  Gunstig Ongunstig 

  Indicator A - goed B - voldoende 
C - 

gedegradeerd 

Toestand 
populatie 

    

 

Populatiegrootte 

 

 

Losse 
waarnemingen: 
> 30 / jaar of 

Losse 
waarnemingen: 
10-30 / jaar of 

Losse 
waarnemingen: 
< 10 / jaar of 

 
Verkeersslachtoff
ers: > 15 / jaar 

of 

Verkeersslachtoff
ers: 5-15 / jaar 

of 

Verkeersslachtof
fers: < 5 / jaar 

of 

 
Gembervallen: > 

x / jaar 
Gembervallen: x / 

jaar 
Gembervallen: < 

x / jaar 

 
Aantal 
broedplaatsen 

2 of meer 1 
Broedplaats 
onbekend 

Habitat-
kwaliteit 

  
     

 Geschikt biotoop ≥ 10 ha  1-10 ha < 1 ha 

  

Dikke dode 
bomen 

> 3 / ha in 
verschillende 
afbraakstadia 

1-3 / ha in 
verschillende 
afbraakstadia 

< 1 / ha 

  

Dood hout op 
middellange 
termijn 

> 3 dikke 
levende bomen / 

ha waaronder 
kwijnende bomen 

1-3 dikke levende 
bomen / ha  

< 1 / ha 

  

Dood hout op 
lange termijn  

Aanbod is 
beveiligd binnen 
de individuele 
broedplaatsen 

Aanbod is 
beveiligd binnen 
het geheel van 
het geschikt 

biotoop 

Aanbod is niet 
beveiligd en kan 

enkel 
opgevangen 
worden door 

externe aanvoer 
dood hout 
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2 Methodiek 

Sinds enkele jaren wordt de verspreiding van het Vliegend hert door het INBO gedetailleerd 
in kaart gebracht en dit in het kader van de opvolging en monitoring van de soorten en 
habitats van de habitatrichtlijn. Voor dit rapport werd gebruik gemaakt van de data uit de 
databanken van de VUB (Roger Cammaerts), BIM (Olivier Beck), Waalse Gewest (Thierry 
Kervyn) en Luc Crevecoeur. De verzamelde data bestaan uit (1) gegevens uit literatuur en 
collecties, (2) doorgegeven waarnemingen en (3) eigen veldwaarnemingen. In eerste 
instantie werden oude waarnemingen in literatuur en collecties opgezocht. De historische 
gekende verspreiding van het Vliegend hert in België werd gedocumenteerd door Janssens 
(1960) en Leclercq et al. (1973). De collecties van het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen, het Natuurhistorisch museum van Maastricht en de universiteiten van 
Gent, Brussel (ULB), Gembloux en Luik en verscheidene privé collecties werden onderzocht. 
Via verschillende tijdschriften en publicaties werd opgeroepen om oude en recente 
waarnemingen door te geven. De doorgegeven waarnemingen werden steeds zorgvuldig 
gecontroleerd: vele meldingen betroffen immers waarnemingen van Neushoornkever Oryctes 
nasicornis en Klein vliegend hert Dorcus parallelipipedus. 

Aanvullende terreinbezoeken en veldwerk werden vanaf 2005 verricht in gebieden met 
twijfelachtige of oude waarnemingen alsook om de exacte broedplaatsen te lokaliseren in 
gebieden met zekere waarnemingen. Van alle waarnemingslocaties werd het habitat ter 
plaatse en op kaart bekeken en geanalyseerd. 

Op basis van de voor België gekende verspreiding werd een verspreidingsmodel opgesteld 
om (1) het totale areaal beter te kunnen schatten; (2) potentieel geschikte gebieden te 
identificeren waarvan de soort niet bekend is (witte gaten) en (3) om de ecologische factoren 
te achterhalen die de huidige verspreiding verklaren. Als verklarende variabelen werden 
hiertoe landgebruik, bodemtype, klimatologische gegevens en hoogteligging op 5×5km2-
hokniveau gebruikt (Thomaes et al. 2008b). 

Voor het afbakenen van de belangrijke gebieden werden alle waarnemingen gebruikt sinds 
1974. Op basis van GIS en plaatsbezoeken werden gegevens over het gebied verzameld en 
een logisch geheel afgebakend als broedplaats of potentieel biotoop. Deze gebieden werden 
gegroepeerd tot populaties door gebieden die op minder dan 3km van elkaar liggen tot 
eenzelfde populatie te rekenen. Deze afstand is gebaseerd op een onderzoek in Duitsland 
(Rink & Sinsch 2007). Daar werd geconcludeerd dat mannetjes slechts zelden een afstand 
groter dan 3km overbrugden en dat hierdoor populaties die verder dan deze afstand van 
elkaar liggen genetisch geïsoleerd zijn ten opzichte van elkaar. Het afbakenen van deze 
populaties op kaart gebeurde aan de hand van bestaande beschermingsgrenzen (groene 
gewestplanbestemmingen, habitatrichtlijngebieden en VEN-gebieden) en andere logische 
grenzen. De grenzen zijn voldoende ruim genomen en de omsloten gebieden vertonen 
grotendeels de ecologische vereisten van de soort naar zuidhellingen en dood hout. 

De staat van instandhouding van de verschillende populaties werd vervolgens zo goed als 
mogelijk beoordeeld. De noodzakelijke gegevens rond dood hout en dikke bomen werden 
nooit opgemeten maar aan de hand van terreinkennis geschat. De verschillende populaties 
werden onderling vergeleken op basis van de staat van instandhouding, het aantal 
broedplaatsen, naar oppervlakte en naar huidige bescherming. Voor elke beoordeling werd 
een rangorde toegekend. Door de rangordes op te tellen werd de prioriteit voor bescherming 
bepaald. 
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Ten slotte werd via een eenvoudige modellering van de kolonisatie nagegaan wat we de 
komende decennia mogen verwachten van deze soort in Vlaams-Brabant. Het oorspronkelijk 
doel was om na te gaan waar er geschikte corridors konden aangelegd worden voor de soort 
om geïsoleerde populaties met grote bosgebieden en met elkaar te verbinden. De resultaten 
geven echter duidelijk aan dat zelfs in ideale situaties deze verbindingen voor de komende 
30 jaar volkomen onmogelijk zijn. Een bescherming moet zich dan ook op de huidige 
broedplaatsen en (potentieel) geschikt biotoop in de onmiddellijke omgeving richten. 
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3 Vliegend hert in Vlaanderen (uit Thomaes et al. 
2007) 

3.1 Verspreiding in Vlaanderen 
Voor Vlaams-Brabant zijn er ondertussen ongeveer 160 waarnemingen (680 voor België) 
waarvan er 45 uit de periode 1879 – 1973, 9 uit de periode 1974 – 1990 en 109 uit 1991 – 
2008.  

De oude gegevens betreffen voornamelijk literatuur- en collectiegegevens waarbij informatie 
over de exacte vindplaats meestal beperkt is. De recentere gegevens bestaan in hoofdzaak 
uit doorgegeven waarnemingen en eigen veldonderzoek. Figuur 4 toont de historische en 
huidige verspreiding van het Vliegend hert op basis van deze gegevens. 

 

Figuur 4 Historische en huidige vindplaatsen in België. Rood: 1850-1973; Oranje: 1974-1990; Groen: 1991-2008; 
Blauw vierkant: onbevestigde waarnemingen en Blauwe T: zekere waarnemingen waarbij er 

aanwijzingen van transport zijn. 

De verspreiding concentreert zich rond de grote boscomplexen in Vlaams Brabant, 
Haspengouw, Voeren en het oostelijk deel van de Kempen. De soort is niet meer 
waargenomen in de regio van Antwerpen na de jaren ‘60 noch in Postel (Mol) na 1877 en 
kan dus als uitgestorven in de provincie Antwerpen beschouwd worden. De soort is ook sterk 
achteruitgegaan in het westelijk deel van Vlaams-Brabant. Voor het Heuvelland is er één 
gepubliceerde waarneming waarvan we vermoeden dat deze niet correct is of dat het om een 
getransporteerd dier gaat. Uit Zele (Oost-Vlaanderen) zijn er recente gegevens die 
vermoedelijk duiden op een (al dan niet vrijwillig) geïntroduceerde populatie. Verder zijn er 
nog waarnemingen in Oost-Vlaanderen die vermoedelijk buiten het natuurlijk 
verspreidingsgebied liggen en meestal terug te leiden zijn op transport van grond. De 
populaties in Voeren en Riemst sluiten aan op de populaties in Wallonië en Nederland. 
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Uit het noordelijk deel van Vlaams-Brabant kwamen er 2 waarnemingen uit Diest, 1 
waarneming net ten noorden van Leuven en 1 uit Keerbergen (ten zuiden van Mechelen). Al 
deze waarnemingen zijn geloofwaardig maar voorlopig is er geen bevestigde waarnemingen 
van deze regio. We geven de waarnemingen hier weer omdat het al dan niet aanvaarden van 
deze waarnemingen een groot verschil maakt in het totale beeld van de verspreiding.  

De verzamelde gegevens laten niet toe om regionale of lokale aantalevoluties van deze soort 
te berekenen. Enkele getuigenissen geven aan dat de soort in de regio rond Brussel 
algemeen was in de jaren ’50–’60 van de vorige eeuw en dat ze vooral in de jaren ’70 en ’80 
sterk achteruit is gegaan. 

Een groot deel van de huidige vindplaatsen bevindt zich niet in grote boscomplexen maar in 
de perifere gebieden rond deze bossen. Ook Godefroid & Koedam (2006) geven aan dat het 
Vliegend hert recent niet meer waargenomen werd in het Brusselse deel van het 
Zoniënwoud. Gezien hun eerder beperkte vliegcapaciteit lijkt het weinig waarschijnlijk dat de 
kevers op vindplaatsen in de buurt van grotere boscomplexen uit de bossen zelf afkomstig 
zijn. De huidige vindplaatsen omvatten voornamelijk tuinen, steile beboste taluds, 
houtkanten, parken, holle wegen, laanbomen, oude hoogstamboomgaarden en bosranden. 
Kenmerkend is verder dat heel wat vindplaatsen zich op zuidwaarts geëxposeerde hellingen 
bevinden. 

Naast deze natuurlijke vindplaatsen zijn er ook vindplaatsen met meer artificiële 
broedsubstraten. Op verschillende plaatsen werden broedplaatsen in tuinen gevonden waar 
niveauverschillen werden overbrugd met treinbielzen. De larven leven er van het verteerde 
ondergrondse deel van deze balken. In Nederland (Hendriks & van der Ploeg 2006) en Groot-
Brittannië (Pratt 2000, pers. med. M. Fremlin) werden ook larven gevonden in verhakseld 
hout of zagemeel dat in een dikke laag werd gebruikt voor de aanleg van wandelpaden of 
speelterreinen. 

 

3.2 Achteruitgang 
Vergelijking van de historische en de huidige verspreiding toont aan dat de verspreiding van 
het Vliegend hert is afgenomen (Figuur 4). Het verlies van de populaties in Antwerpen en 
Postel (Mol) sluit aan bij het verdwijnen van de soort in Breda en langs de IJssel eind 1800 in 
Nederland (Huijbregts 2002). Ten westen van Brussel is de voormalige verspreiding herleid 
tot twee gekende vindplaatsen.  

Hoewel niet met cijfers te onderbouwen, laat het zich vermoeden dat ook de aantallen 
Vliegende herten over diezelfde periode sterk teruggelopen zijn. Deze achteruitgang hangt 
vermoedelijk samen met het verdwijnen van geschikt en kwaliteitsvol habitat, houtige kleine 
landschapselementen in het bijzonder. 

In de Limburgse kempen zijn er verschillende populaties bekend. Van geen enkele van deze 
plaatsen liggen echter historische waarnemingen voor. Gezien de beperkte 
verspreidingscapaciteit van het Vliegend hert lijkt het aannemelijk dat het geen nieuwe 
populaties betreft, maar eerder dat oude waarnemingen niet bewaard zijn gebleven en/of dat 
de soort er slechts recent werd ‘ontdekt’. Drie oude waarnemingen in Postel (Mol) doen de 
vraag rijzen of de soort vroeger algemeen dan wel verspreid voorkwam in de Kempen. Dit 
valt echter niet meer te achterhalen. 
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3.3 Habitatvoorkeur 

3.3.1 Fysisch-geografische analyse 
De huidige verspreiding van de soort in België op 5×5km2-niveau kan met behulp van een 
model verklaard worden op basis van de hoeveelheid loofbos en urbaan gebied, de 
gemiddelde jaarlijkse temperatuur, de aanwezigheid van geschikte bodem (diepgrondige 
voldoende gedraineerde zand- en leembodems) en het maximale hoogteverschil binnen het 
hok (Thomaes et al. 2008b). Op grote schaal is de hoeveelheid bos belangrijk. Vermoedelijk 
is de hoeveelheid bos een surrogaat voor een hoge continuïteit aan geschikt habitat 
gedurende de voorbije eeuwen. 

Drie andere variabelen wijzen op het warmteminnende karakter van de soort. Ook in Groot-
Brittannië wordt de verspreiding van Vliegend hert verklaard door de isotherm van de 
gemiddelde juli-temperatuur van 16,5 °C (Hawes, 2004). Urbane gebieden hebben een warm 
microklimaat, maar deze variabele zou ook verklaard kunnen worden doordat de soort in 
steden beter is onderzocht (Smith 2003, Rink 2006) of doordat oude monumentale bomen in 
steden vaker ‘gekoesterd’ en dus behouden blijven. Het maximale hoogteverschil is een 
variabele die samenhangt met het voorkomen van warme steile zuidhellingen in reliëfrijke 
gebieden. Het bodemtype tenslotte is van belang voor de graafactiviteiten van de vrouwtjes 
en de ontwikkeling van de larven. In zware kleibodems kunnen de vrouwelijke kevers 
vermoedelijk niet graven. Diepgrondige en goed gedraineerde bodems laten de larven toe 
diep genoeg in de bodem door te dringen om zich tegen vorst te beschermen (Pratt 2000, 
Napier 2003, Hawes 2004). 

In ( Figuur 5) wordt de verspreiding in België op basis van dit model weergegeven. In 
Vlaanderen komt de voorspelling goed overeen met de gekende verspreiding. In Wallonië 
zijn er wel gebieden waar de soort voorspeld werd en waar toen enkele oude waarnemingen 
bekend waren. 

 

Figuur 5 Verspreiding van het Vliegend hert op basis van een verspreidingsmodel (zwarte punten) vergeleken met 
de waarnemingen waarop het model gebaseerd is (1974-2005, grijze vierkanten; Thomaes et al. 2008b). 
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Op basis van dit model zouden slechts beperkte delen van de Kempen geschikt zijn als 
leefgebied voor het Vliegend hert. In West en Oost-Vlaanderen bevinden zich geen potentieel 
geschikte gebieden voor de soort omdat op de meeste plaatsen er geen reliëfverschillen zijn 
en aangezien de dichtheid aan loofbos kleiner is dan in regio’s waar momenteel Vliegend 
herten voorkomen. Mogelijk draagt ook het Atlantische karakter bij tot de afwezigheid van 
de soort. Zo is de verspreiding in Groot-Brittannië beperkt tot het uiterste zuidoosten van het 
eiland, net daar waar de Atlantische invloeden minimaal zijn. 

3.3.2 Vliegend hert en bos 
Nagenoeg alle (huidige) vindplaatsen in Vlaams-Brabant en in het Brussels Gewest bevinden 
zich in de buurt van de grote boscomplexen Hallerbos, Zoniënwoud, Meerdaalwoud en 
Heverleebos. In de bossen zelf hebben we geen Vliegende herten kunnen vaststellen. De 
‘bos’waarnemingen zijn beperkt tot enkele waarnemingen aan de bosrand van Meerdaalwoud 
en Heverleebos. Het meest opvallende kenmerk van de vindplaatsen is dat het locaties 
betreft met een halfopen vegetatiestructuur (een mozaïek van bosranden en houtkanten in 
‘urbaan cultuurlandschap’) met een warm microklimaat. Op kleine schaal lijkt de 
aanwezigheid van bos dus niet noodzakelijk. 

Tot in de achttiende eeuw werden veel van de bossen in Vlaams-Brabant beheerd als 
middelhoutbossen. Ze waren vermoedelijk arm aan dood hout door het intensieve beheer, 
maar hadden wel een open en lichtrijk karakter. Het Zoniënwoud werd slechts gedeeltelijk 
als middelhoutbos beheerd en diende voornamelijk als jachtterrein. Door kappingen en 
overbegrazing was het Zoniënwoud op het einde van de achttiende eeuw echter een zeer 
open en gedegradeerd bos (Baeté et al. 2002). Vanaf de negentiende eeuw werden deze 
Vlaams-Brabantse bossen omgevormd tot gesloten opgaande hooghoutbossen gedomineerd 
door Eik of Beuk (Baeté et al. 2004, Baeté et al. 2006). In deze bossen was er gedurende 
meerdere tientallen jaren amper dood hout aanwezig en de bestanden waren dicht en 
donker. In dergelijke bossen dringt de warmte niet meer door tot in de bodem en ontbreekt 
een uitgesproken microhabitat op zuidhellingen. 

Anderzijds werden delen van deze bossen geclaimd voor de landbouw en ontbost (Baeté et 
al. 2004, Baeté et al. 2006). In deze zones bleven holle wegen en steile taluds achter als 
bosrelicten waar het open karakter en het microhabitat van de zuidhellingen bewaard zijn 
gebleven. In deze relicten kon de soort wel overleven en van hieruit heeft ze 
hoogstamboomgaarden, tuinen en laanbomen in de onmiddellijke omgeving weten te 
koloniseren. Ook vele parken gaan terug op oude bossen die omwille van de recreatie een 
apart beheer kregen en zo een geschikt habitat bleven.  

In de Limburgse kempen is het verhaal niet hetzelfde. Hoewel het aantal beschikbare 
gegevens voorlopig beperkt is, lijkt het Vliegend hert hier wel in de bossen voor te komen. 
Mogelijk hangt dit samen met het feit dat zandige bodems sneller opwarmen en dat de 
bossen, vaak gedomineerd door eik en berk Betula, veel minder dicht zijn dan de Brabantse 
beukenbossen. 

Kortom, het Vliegend hert is in eerste plaats een thermofiele soort die nood heeft aan een 
halfopen habitat en een warm microklimaat. De stelling dat deze soort een kensoort is van 
uitgestrekte boscomplexen met grote hoeveelheden aan dik dood hout gaat niet op in 
Vlaanderen. De meeste bosreservaten en ecologisch beheerde bossen in Vlaanderen kennen 
slechts sinds een korte tijd grotere hoeveelheden dood hout (Hermy & Vandekerkhove 2004, 
Dumortier et al. 2005). Het Vliegend hert is echter al lang verdwenen uit vele van deze 
gebieden. Het is dan ook belangrijk om na te gaan welke maatregelen noodzakelijk zijn 
zodat de relictpopulaties van het Vliegend hert deze nieuwe habitat met meer continu 
geschikt dood hout terug kunnen koloniseren.  
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Vermoedelijk heeft het Vliegend hert een ecologie die tot verschillende 
overlevingsstrategieën heeft geleid. In verschillende buurlanden is de soort te vinden in 
grote boscomplexen waar grote delen al lang onbeheerd zijn gelaten. De soort kan hier 
overleven door de grote hoeveelheden liggend dood hout in een goede vertering. De grote 
hoeveelheden dood hout compenseren mogelijk het minder warm zijn van het habitat. Op 
vele plaatsen in onze regio wist de soort echter enkel te overleven op zuid-geëxposeerde 
plaatsen waar vaak beperkte hoeveelheden dood hout aanwezig zijn. Een warm microhabitat 
zorgt ervoor dat de soort zijn larvaal stadium sneller kan voltrekken (Smith 2003, Hawes 
2004). We vermoeden dat de larven op deze warme locaties ook met minder dood hout 
kunnen overleven omdat een groter deel een geschikt habitat vormt. 

3.4 Toekomstperspectieven 
Op basis van een eenvoudige modellering van de huidig gekende broedplaatsen (bijlage 1) 
kan aangetoond worden dat de soort de komende 30 jaar zelfs in ideale omstandigheden 
slechts ongeveer 1km kan koloniseren. Hierdoor is het onmogelijk de huidige geïsoleerde 
populaties opnieuw met elkaar te verbinden of om het Vlaams deel van het Zoniënwoud of 
het Hallerbos opnieuw te koloniseren. Het gevolg hiervan is uiteraard dat er maximaal moet 
geïnvesteerd worden in het behoud van de huidige populaties ook al komen deze voor in 
tuinen. Op basis van de beperkte kolonisatiemogelijkheden van de soort kunnen wel lokale 
parken, bossen en andere openbare terreinen geselecteerd en ingericht worden die 
gekoloniseerd kunnen worden. Deze besluiten worden in hoofdstuk 6 verder benut om een 
visie rond de bescherming uit te werken. 
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4 Huidige status in Vlaams-Brabant 

4.1 Overzicht van de populaties in Vlaams-Brabant 
Hieronder worden alle plaatsen waar er één of meerdere recentere waarnemingen zijn kort 
en systematisch besproken aan de hand van fiches. De locaties worden steeds gegroepeerd 
in populaties. Broedplaatsen en andere potentiële habitat die minder dan 3km van elkaar 
liggen worden tot eenzelfde populatie gerekend.  

In Vlaams-Brabant komen er actueel vermoedelijk 7 populaties voor: Sollenberg; Solheide, 
Dworp en Tenbroek; Park van Tervuren en omgeving; Centrum Overijse; Rodebos; Zuid-
Meerdaalwoud en tenslotte Oud-Heverlee (Figuur 6). Twee andere populaties zijn 
vermoedelijk de laatste tientallen jaren verdwenen (Liedekerkebos en Zoniënwoud). Als we 
verder in de tijd terug gaan zien we aanwijzingen dat er vele tientallen populaties zijn 
verdwenen. Van een vermoedelijk aaneengesloten populatie tussen Halle en Leuven iets 
meer dan honderd jaar geleden blijven nu blijkbaar slechts 7 relictpopulaties in Vlaams-
Brabant over (één in het Brussels Gewest). Zo goed als al deze relictpopulaties zijn op zich 
weer ernstig bedreigd en zullen in de komende tientallen jaren verdwijnen als er geen 
soortspecifieke beschermingsmaatregelen worden uitgevoerd.  

De gebieden Sollenberg enerzijds en Solheide, Dworp en Tenbroek anderzijds zijn de enige 
gebieden ten westen van Brussel waar de soort nog voorkomt. Beide gebieden zijn echter de 
voorbije decennia sterk verkaveld en bebouwd. De overgebleven kleine landschapselementen 
(bosjes, holle wegen, hoogstamboomgaarden en beboste taluds) worden er verder door 
verkaveling bedreigd.  

De enige gekende broedplaats in de omgeving van het park van Tervuren is recent 
verdwenen waardoor de mogelijkheid bestaat dat ook deze populatie verdwenen is.  

De populatie in Overijse is één van de weinige populaties die het momenteel zeer goed doet. 
Er zijn tal van broedplaatsen bekend. Het enige probleem is dat nagenoeg alle broedplaatsen 
bestaan uit treinbielzen in private tuinen. De treinbielzen zullen in de toekomst meer en 
meer vervangen worden door betonnen tuinelementen. Ook hier is de populatie dus op lange 
termijn bedreigd.  

De situatie in de drie laatste gebieden ten slotte is minder goed gekend. In het Rodebos gaat 
het om een kleine populatie (relict of recente herkolonisatie) ofwel is de broedplaats in de 
directe omgeving van het Rodebos te zoeken. In het Zuiden van het Meerdaalwoud komt er 
vermoedelijk nog een redelijke populatie voor maar hoofdzakelijk op Waals grondgebied 
(centrum Néthen, kasteeldomeinen en bossen ten zuiden van Meerdaalwoud). Aan Oud-
Heverlee gaat het vermoedelijk om verspreide relicten waarvan de broedplaatsen gevonden 
werden in spoorwegtaluds en bebouwde gebieden. Mogelijks komen er nog elders 
broedplaatsen voor aan de bosrand met Heverleebos of in kleine landschapselementen. 
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Figuur 6 Overzicht van de populaties (paars) met hun broedplaatsen en potentiële biotopen (rood) in Vlaams-
Brabant. 
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4.2 Beschrijving van de individuele populaties 

4.2.1 Populatie 1: Vermoedelijk verdwenen populatie Liedekerkebos 
(Liedekerke, Ternat) 

 

Figuur 7 De grens van het biotoop en de populatie van Liedekerkebos vallen samen (rood). Waarnemingen: 
Oranje vierkant: exact gelokaliseerde waarneming uit 1974-1990. 

Beoordeling van de staat van instandhouding: 

Vermoedelijk verdwenen 
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Biotoop 1.1: Liedekerkebos 

Oppervlakte: 106,63 ha (SBZ-deelgebied, Figuur 7) 

Waarnemingen:  

Er is een waarneming van een mannetje Vliegend hert in 1975 op ongeveer 900m van het 
Liedekerkebos. Uit Asse is er een waarneming uit 1897. Vermits er geen andere 
waarnemingen zijn en er geen sterke reliëfverschillen zijn, is de deze waarneming moeilijk te 
interpreteren.  

Een controle ’s avonds en verschillende oproepen leverden geen nieuwe waarnemingen op.  

Habitat: Bos 

De historische boskern is gedomineerd door Zomereik. Verder zijn er uitbreidingen bestaand 
uit spontaan bos en aanplantingen met Populier. In het bos komen een aantal kwijnende en 
dode eiken voor. Plaatselijk zijn de eikenbestanden vrij open.  

Historiek: Grotendeels Ferrarisbos.  

Helling: Geen opvallende hellingen in het terrein.  

Interpretatie: Vermoedelijk verdwenen 

Gezien er geen waarnemingen meer zijn sinds 1975 is de soort vermoedelijk verdwenen. Het 
is echter zeer moeilijk om hiervan zekerheid te bekomen. Het habitat lijkt redelijk geschikt. 
Ook kan het niet uitgesloten worden dat het om een getransporteerd dier gaat.   

Verder onderzoek:  

Gezien de ouderdom van de waarneming is het vrij onwaarschijnlijk dat de soort hier nog 
voorkomt. Als de soort nog waargenomen wordt, is meer gerichte inventarisatie nodig. 

Huidige bescherming en gewestplan:  

Liedekerkebos is een domeinbos en gedeeltelijk bosreservaat. Het gebied is beschermd als 
habitatrichtlijngebied (maar niet opgegeven voor Vliegend hert) en VEN-gebied. Op het 
gewestplan is het gebied aangegeven als natuurgebied (deels met wetenschappelijke 
waarde).  

Aanbevelingen voor beheer:  

Spontane toename van de hoeveelheid dood hout in het bos gecombineerd met voldoende 
licht zou de mogelijkheid kunnen bieden aan eventuele aanwezige relictpopulaties om zich te 
herstellen. Als de soort terug waargenomen wordt, is meer gerichte inventarisatie en 
bescherming nodig. 
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4.2.2 Populatie 2: Sollenberg (Beersel) 

 

Figuur 8 Populatie Sollenberg (paarse lijn). Waarnemingen: Rood: 1850-1973; Oranje: 1974-1990; Groen: 1991-
2008; Blauw: Onbevestigde waarneming uit 1991-2008 (zelden 1974-1990); Vierkant: exact 

gelokaliseerde waarneming en cirkel: nauwkeurigheid beperkt tot gemeente of groot boscomplex. 

 

Beoordeling van de staat van instandhouding: 

Indicator A B C Uitleg en motivatie 

Aantal kevers   Enkele jaarlijks 

Mogelijk B indien 
broedlocatie beter 
gelokaliseerd wordt 

Aantal 
broedplaatsen    

Broedplaats 
onbekend  

Conclusie 
Populatie:   C  

Oppervlakte  > 10 ha    

Dode bomen    
(Onvoldoende 

dood hout)  

Dikke bomen    
Onvoldoende 
dikke bomen  

Lange termijn    C  

Conclusie 
Habitat-kwaliteit:   C  
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Broedplaats 2.1: Sollenberg 

Oppervlakte: 12,3 ha (Figuur 8) 

Waarnemingen: 

In twee tuinen werden over verschillende jaren waarnemingen gedaan tussen 2002 en 
2008.  

Er zijn zelfs waarnemingen uit de periode 1939-1942 van deze locatie.  

Verschillende terreinbezoeken konden geen waarnemingen opleveren.  

Habitat: Hoogstamboomgaard, talud, tuinen 

Het habitat bestaat uit verschillende tuinen. Daarnaast is er een grote hoogstamboomgaard 
met dode en oude fruitbomen (Figuur 9). Tussen de hoogstamboomgaard en het plateau is 
er een steil talud met Haagbeuken als knotbomen, Zomereiken en andere soorten als 
uitgegroeide bomen. Een hoogstamboomgaard die vroeger bovenop het plateau lag, is 
verkaveld. Momenteel staan in sommige tuinen nog enkele van deze oude fruitbomen.   

Historiek: 

Op de Ferrariskaart (1775) is dit gebied bebost. Op andere oude kaarten is het bos 
verdwenen, het beboste talud bleef vermoedelijk wel bestaan en uiteindelijk komen hier 
hoogstamboomgaarden.  

Helling: Steile ZW helling 

Interpretatie: Actueel aanwezig maar broedplaats niet gelokaliseerd 

Gezien er nog regelmatige waarnemingen zijn, kan besloten worden dat de soort actueel nog 
aanwezig is. Het is echter niet volledig duidelijk waar de broedplaats(en) gesitueerd moeten 
worden (hoogstamboomgaard, talud en/of de tuinen).  

Verder onderzoek:  

Er zou moeten uitgezocht worden waar de exacte broedplaatsen zich bevinden. Het zou ook 
wenselijk zijn om de populatie hier te monitoren gezien er maar weinig actuele populaties 
ten westen van Brussel overgebleven zijn.  

Huidige bescherming en gewestplan:  

Momenteel is het gebied niet beschermd en bestaat het hoofdzakelijk uit privé tuinen. Op het 
gewestplan is de hele zone ingekleurd als woongebied met uitzondering van het kerkhof 
(gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut).  

Aanbevelingen voor beheer: 

Gezien dit een van de laatste populaties is van Vliegend hert ten westen van Brussel zou dit 
gebied een goede bescherming moeten krijgen. De hoogstamboomgaard en talud zouden in 
functie van Vliegend hert beheerd moeten worden. Ook in de omliggende tuinen kunnen zich 
broedplaatsen bevinden of kunnen gunstige omstandigheden gecreëerd worden.  
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Biotoop 2.2: spoorwegberm Beersel 

Oppervlakte: 6,5 ha (Figuur 8) 

Waarnemingen: 

Er zijn waarnemingen uit het nabijgelegen Sollenberg (zie daar). Verder is er een 
waarneming uit 2003 van een mannetje in het industriepark net ten westen van deze 
spoorwegberm. Een eenmalige controle aan de spoorwegberm kon de aanwezigheid 
van Vliegend hert niet vaststellen. 

Habitat: Talud  

De kunstmatig aangelegde spoorwegberm met steile taluds is begroeid met hakhout (Figuur 
10).  

Historiek: 

De spoorweg staat al aangegeven op een topografische kaart van 1937.  

Helling: ZO en NW 

Interpretatie: Mogelijk aanwezig  

Er zijn zowel waarnemingen ten oosten en ten westen van deze locatie en de helling en 
vegetatie lijken geschikt dus het is niet onrealistisch dat de soort hier plaatselijk voorkomt. 
Een zeer gelijkaardige spoorwegberm in Oud-Heverlee toont alvast aan dat Vliegend hert in 
dergelijke plaatsen kan voorkomen.  

Verder onderzoek: Verdere controle zou moeten bevestigen of en waar de soort aanwezig is. 

Huidige bescherming en gewestplan: 

De kunstmatig opgehoogde spoorwegberm staat als natuurgebied op het gewestplan. Verder 
zijn er geen specifieke beschermingsmaatregelen. 

Aanbevelingen voor beheer: 

Verdere controle moet bevestigen of en waar de soort hier aanwezig is. Hakhoutbeheer 
waarbij extra dood hout blijft liggen of aanleggen broedhopen kan ervoor zorgen dat de soort 
hier kan toenemen of koloniseren vanuit Sollenberg. 
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Figuur 9 Hoogstamboomgaard met dode en afgezaagde bomen en talud met volgroeide bomen op de achtergrond 
(Sollenberg). 

 

Figuur 10 Spoorwegtalud te Beersel met vooraan een hakhoutstobbe. 
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Biotoop 2.3: autostradeberm Beersel 

Oppervlakte: 8,1 ha (Figuur 8) 

Waarnemingen:  

Er zijn waarnemingen uit het nabijgelegen Sollenberg (zie daar). 

Habitat: Talud 

Talud met struweel en bosaanplantingen (Figuur 10). 

Historiek:  

De beplanting van de taluds is eerder recent.   

Helling: ZO en NW 

Interpretatie: Mogelijk aanwezig 

De autostradebermen combineren de nodige helling en vegetatie en er is een broedplaats in 
de onmiddellijke omgeving waardoor een vestiging (in het recente verleden of toekomst) 
mogelijk lijkt. 

Verder onderzoek: Verdere controle zou moeten bevestigen of en waar de soort aanwezig is.  

Huidige bescherming en gewestplan: 

De kunstmatig bermen staan op het gewestplan als natuurgebied en een deel is afgebakend 
in het VEN.  

Aanbevelingen voor beheer: 

Verdere controle moet bevestigen of en waar de soort hier aanwezig is. Hakhoutbeheer 
waarbij extra dood hout blijft liggen of aanleggen broedhopen kan ervoor zorgen dat de soort 
hier kan toenemen of koloniseren vanuit Sollenberg. 
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Figuur 11 Autostradeberm te Beersel met jonge aanplant. 

 



 

 
32 Status en bescherming van het Vliegend hert in Vlaams-Brabant www.inbo.be

4.2.3 Populatie 3: Solheide, Dworp en Tenbroek (Sint-Genesius-
Rode, Beersel) 

 

Figuur 12 De populatie Solheide, Dworp en Tenbroek (paarse lijn). Waarnemingen: Rood: 1850-1973; Oranje: 
1974-1990; Groen: 1991-2008; Blauw: Onbevestigde waarneming uit 1991-2008 (zelden 1974-1990); 
Vierkant: exact gelokaliseerde waarneming en cirkel: nauwkeurigheid beperkt tot gemeente of groot 

boscomplex. 

Beoordeling van de staat van instandhouding: 

Indicator A B C Uitleg en motivatie 

Aantal kevers   
Enkele losse 

waarnemingen 

Mogelijk B indien 
broedlocatie beter 
onderzocht werd 

Aantal 
broedplaatsen    

Broedplaats 
onbekend  

Conclusie 
Populatie:   C  

Oppervlakte  > 10 ha    

Dode bomen    
(Onvoldoende 

dood hout)  

Dikke bomen   1-3 /ha   

Lange termijn   C  

Conclusie 
Habitat-
kwaliteit:   C  
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Deze populatie is groter ingekleurd dan de omkadering van de afgebakende broedplaatsen. 
Buiten de broedplaatsen werden ook gebieden met geschikt microreliëf, bosrijke omgevingen 
en historische waarnemingen opgenomen. 

 

Biotoop 3.1: Heidebroek 

Oppervlakte: 8,8 ha (Figuur 12) 

Waarnemingen:  

Er zijn waarnemingen uit de nabije Tenbroekstraat en Zavelbergweg (zie daar). 

Habitat: Bos 

Gemengd loof-naaldbos. 

Historiek: Het gebied is een herbebossing van een Ferrarisbos. 

Helling: N en W 

Interpretatie: Mogelijk aanwezig 

In hoeverre het bos voldoende open is of enkel aan de bosranden geschikt is en of het ook 
enig dood hout bevat kon niet worden nagegaan. In ieder geval zijn er enkele waarnemingen 
uit de onmiddellijke omgeving van mannetjes die dergelijke afstanden gemakkelijk kunnen 
afleggen. Mogelijk is dit gebied dus (een van) de broedplaats(en). 

Verder onderzoek: Verdere controle zou moeten bevestigen of en waar de soort aanwezig is.  

Huidige bescherming en gewestplan:  

Er wordt momenteel een BPA opgemaakt die herbestemming van dit bos mogelijk moet 
maken. Op het gewestplan staat het gebied als landschappelijk waardevol agrarische gebied. 

Aanbevelingen voor beheer: 

Gezien het beperkt aantal overgebleven populaties ten westen van Brussel dient hier 
dringend nagegaan te worden of de soort hier actueel voorkomt. In dat geval is het 
belangrijk om met de aanwezigheid van de soort rekening te houden bij het beoordelen van 
het BPA en concrete beschermingsmaatregelen te voorzien. 



 

 
34 Status en bescherming van het Vliegend hert in Vlaams-Brabant www.inbo.be

 

Broedplaats 3.2: Zavelbergweg 

Oppervlakte: 4,1 ha (Figuur 12) 

Waarnemingen: 

Er is één waarnemingen bekend uit 2003 van één mannetje waargenomen in een tuin in 
deze straat. 

Een terreinbezoek kon geen waarnemingen opleveren. 

Habitat: Tuinen 

De straat was vroeger een holle weg. De taluds van de holle weg zijn nu opgenomen in de 
voortuinen. In de voortuinen is op het eerste zicht geen dood hout aanwezig (Figuur 13). 

Historiek: 

Op de Ferrariskaart (1775) staat het bovenste deel van de helling als bos aangegeven, 
sindsdien staan er holle wegen ingetekend. De bebouwing kwam er pas midden vorige eeuw. 

Helling: NW 

Interpretatie: Mogelijk aanwezig 

In de voortuinen zijn geen treinbielzen aanwezig maar mogelijks zijn deze elders in de tuinen 
wel te vinden of is er natuurlijk dood hout aanwezig. Het gebied ligt op een noordhelling 
maar ook in Overijse komt de soort op verschillende taluds en holle wegen op de noordflank 
voor. Verder zuidwaarts van dit gebied is er wel een bosrijke zuidhelling op Waals 
grondgebied. Gezien het samenvallen van de waarnemingen in 2003 gaat het mogelijk om 
slechts een generatie (enkel om de 6 jaar kevers) wat duidt op een zeer kleine populatie ten 
gevolge van recente kolonisatie of nakende extinctie. 

Verder onderzoek:  

Voor een goede bescherming zou het aangewezen zijn de exacte broedplaats te kennen. 
Verder zou een geschikte locatie voor monitoring moeten gevonden worden. 

Huidige bescherming en gewestplan:  

De tuinen in deze straat behoren niet tot een specifieke beschermingszone, op het 
gewestplan zijn ze ingekleurd als woonpark en woongebied. 

Aanbevelingen voor beheer:  

In de tuinen zou rekening gehouden moeten worden met de aanwezigheid van de soort in 
verband met het kappen en verwijderen van bomen en struiken, het verwijderen van dood 
hout en graafwerken in de buurt van stobben. 
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Broedplaats 3.3: Tenbroekstraat 

Oppervlakte: 5,1 ha (Figuur 12) 

Waarnemingen: 

Er is een waarneming van één mannetje uit 2003 bekend uit deze straat. 

Een terreinbezoek kon geen waarnemingen opleveren. 

Habitat: Tuinen, treinbielzen 

De straat was vroeger een holle weg. De taluds van de holle weg zijn nu opgenomen in de 
voortuinen. Plaatselijk zijn er in voortuinen treinbielzen gebruikt, elders zijn er dikke 
stronken te zien of oude hakhoutstoven  ( Figuur 14). 

Historiek: 

Op de Ferrariskaart (1775) staat het bovenste deel van de helling als bos aangegeven, 
sindsdien staan er holle wegen ingetekend. De bebouwing kwam er pas midden vorige eeuw. 

Helling: NW 

Interpretatie: Mogelijk aanwezig 

De helling is geen zuidhelling maar een noordhelling maar ook in Overijse komt de soort op 
verschillende taluds en holle wegen op de noordflank voor. Verder zuidwaarts van dit gebied 
is er wel een bosrijke zuidhelling op Waals grondgebied. Dood hout is duidelijk aanwezig. 
Gezien het samenvallen van de waarnemingen in 2003 gaat het mogelijk om slechts een 
generatie (enkel om de 6 jaar kevers) wat duidt op een zeer kleine populatie ten gevolge van 
recente kolonisatie of nakende extinctie. 

Verder onderzoek: 

Voor een goede bescherming zou het aangewezen zijn de exacte broedplaats te kennen. 
Verder zou een geschikte locatie voor monitoring moeten gevonden worden. 

Huidige bescherming en gewestplan:  

De tuinen in deze straat behoren niet tot een specifieke beschermingszone, op het 
gewestplan zijn ze ingekleurd als woonpark en woongebied. 

Aanbevelingen voor beheer:  

In de tuinen zou rekening gehouden moeten worden met de aanwezigheid van de soort in 
verband met het kappen en verwijderen van bomen en struiken, het verwijderen van dood 
hout en graafwerken in de buurt van stobben. 
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Figuur 13 Zavelbergweg. 

  

Figuur 14 Stobben en oude hakhoutstoven in voortuinen langsheen de Tenbroekstraat. 
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Broedplaats 3.4: Diepestraat Sint-Genesius-Rode 

Oppervlakte: 2,6 ha (Figuur 12) 

Waarnemingen: 

In de jaren ’60 werden hier regelmatig Vliegende herten waargenomen  

Habitat: holle weg, Tuinen, treinbielzen 

De straat bestaat uit een holle weg met beboste taluds. Plaatselijk zijn er treinbielzen 
gebruikt (Figuur 15). 

Historiek: 

Op de Ferrariskaart (1775) staat het bovenste deel van de helling als bos aangegeven, 
sindsdien staan er holle wegen ingetekend. De bebouwing kwam er pas midden vorige eeuw.  

Helling: NW 

Interpretatie: Mogelijks aanwezig 

Gezien de recente waarnemingen in aanliggende tuinen (zie Zavelbergweg en 
Tenbroekstraat) en het feit dat het habitat in deze holle weg nog intact is, moet er rekening 
mee gehouden worden dat de soort hier nog voorkomt. 

De helling is geen zuidhelling maar een noordhelling maar ook in Overijse komt de soort op 
verschillende taluds en holle wegen op de noordflank voor. Verder zuidwaarts van dit gebied 
is er wel een bosrijke zuidhelling op Waals grondgebied. 

Verder onderzoek:  

Voor een goede bescherming zou het aangewezen zijn de exacte broedplaats te kennen. 
Verder zou een geschikte locatie voor monitoring moeten gevonden worden. 

Huidige bescherming en gewestplan:  

De tuinen in deze straat behoren niet tot een specifieke beschermingszone, op het 
gewestplan zijn ze ingekleurd als woonpark. 

Aanbevelingen voor beheer:  

In de tuinen zou rekening gehouden moeten worden met de aanwezigheid van de soort in 
verband met het kappen en verwijderen van bomen en struiken, het verwijderen van dood 
hout en graafwerken in de buurt van stobben. 
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Broedplaats 3.5: Diepestraat Beersel en omgeving 

Oppervlakte: 24,6 ha (Figuur 12) 

Waarnemingen: 

Uit de Diepestraat zijn 2 waarnemingen bekend, één uit 1970 en één uit 2000. Uit 1995 is 
er één waarneming niet ver van de Diepestraat. 

Een terreinbezoek kon geen waarnemingen opleveren. 

Habitat: Holle weg, bos en tuinen 

De Diepestraat is een diep uitgesneden holle weg. In de onmiddellijke omgeving komen nog 
verschillende andere holle wegen voor en ligt er een loofbos op steile zuidhelling. Verder zijn 
er ook bosrijke tuinen mee opgenomen (Figuur 16). 

Historiek:  

Het gaat om een klein restant van een oud bos. Op de kaart van Ferraris (1775) is het bos 
niet terug te vinden, wel op alle andere kaarten. De huidige perimeter van het bos is sinds 
de kaart uit 1867 onveranderd terug te vinden. 

Helling: Steile zuidhelling. Door de holle wegen zijn er plaatselijk ook oostelijke en westelijke 
flanken.  

Interpretatie: Actueel aanwezig maar broedplaats niet gelokaliseerd 

Redelijk recente waarnemingen gecombineerd met een geschikte zuidhelling en het nodige 
habitat geeft de conclusie dat de soort actueel op deze plaats aanwezig is. Het is echter 
moeilijk om de exacte broedplaats(en) te lokaliseren. 

Verder onderzoek:  

Voor een goede bescherming zou het aangewezen zijn de exacte broedplaats te kennen. 
Verder zou een geschikte locatie voor monitoring moeten gevonden worden. 

Huidige bescherming en gewestplan: 

Het gebied kent momenteel geen specifieke bescherming. Op het gewestplan staat dit gebied 
als woonpark ingetekend en het deel met bos als natuurgebied. 

Aanbevelingen voor beheer: 

In de tuinen zou rekening gehouden moeten worden met de aanwezigheid van de soort in 
verband met het kappen en verwijderen van bomen en struiken, het verwijderen van dood 
hout en graafwerken in de buurt van stobben. De holle wegen en andere taluds zouden een 
hakhoutbeheer moeten krijgen waarbij een deel van het hout blijft liggen om geschikt dood 
hout te creëren en te vermijden dat de Diepestraat en andere holle wegen te donker worden. 
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Figuur 15 Algemeen beeld van de Diepestraat in Sint-Genesius-Rode en het gebruik van treinbielzen in enkele 
tuinen.  

 

Figuur 16 Talud van de Diepestraat in Beersel. 
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4.2.4 Habitatrichtlijngebied 4: Zoniënwoud (Sint-Genesius-Rode, 
Hoeilaart, Overijse, Tervuren) 

 

 

Figuur 17 De grens van het biotoop en het habitatrichtlijngebied vallen hier samen (rood). Waarnemingen: Rood: 
1850-1973; Oranje: 1974-1990; Groen: 1991-2008; Blauw: Onbevestigde waarneming uit 1991-2008 
(zelden 1974-1990); Vierkant: exact gelokaliseerde waarneming; Cirkel: nauwkeurigheid beperkt tot 

gemeente of groot boscomplex en blauwe ‘T’: verplaatste dieren. 

Beoordeling van de staat van instandhouding: 

Vermoedelijk verdwenen 
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Biotoop 4.1: Zoniënwoud 

Oppervlakte: 2761 ha (SBZ-gebied, Figuur 17) 

Waarnemingen: 

Voor het Vlaams deel van het Zoniënwoud zijn er slechts één concrete en recente 
waarnemingen. Er is één onbevestigde waarneming van de vondst van een vrouwtje in 2004 
aan het boswachtershuisje aan de Chaussée de la Hulpe door een bosarbeider. In het 
Capucijnenbos werden 2 Vliegende herten losgelaten die in de Louis Gunsstraat (Jezus-Eik) 
werden gevonden. Verder zijn er oude niet exact gelokaliseerde waarnemingen van de soort 
uit de jaren ’80 (en ouder) in het Zoniënwoud op grondgebied Sint-Genesius-Rode en 
Hoeilaart. 

Verder zijn er een zeer beperkt aantal waarnemingen uit het Brussels deel van het 
Zoniënwoud (zie Relevante waarnemingen in het Brussels gewest) en uit de Louis Gunsstraat 
(Jezus-Eik, zie populatie Overijse) en Achterstraat (zie populatie Park van Tervuren en 
omgeving). 

Enkele avonden terreincontroles aan bosreservaat Haras, de Ganzenpootvijver en omgeving 
konden geen waarnemingen opleveren. 

Habitat: Bos 

Dit bosgebied bestaat hoofdzakelijk uit gesloten bestanden gedomineerd door Beuk (Figuur 
18). 

Historiek: 

Dit bos bestaat uit Ferrariskaart (1775) dat in de loop der jaren steeds verder is verkleind tot 
de huidige perimeter. 

Helling: Plaatselijk zijn er steile zuidhellingen. 

Interpretatie: Vermoedelijk verdwenen 

Het huidige habitat van het bos is maar in beperkte mate geschikt maar kan door 
aanpassingen van het beheer geschikt worden voor Vliegend hert. Of de soort actueel 
aanwezig is in dit bos valt moeilijk met zekerheid vast te stellen maar lijkt minder 
waarschijnlijk. Kolonisatie van dit bos vanuit bestaande populaties in de onmiddellijke 
omgeving is gezien de afstand niet realistisch voor de komende decennia.  

Gebieden die goede potenties hebben voor het Vliegend hert worden gekenmerkt door steile 
zuidhellingen en meer open bos (liefst gedomineerd door Eik in plaats van Beuk). Het meest 
geschikte gebied bevindt zich ter hoogte van de twee renbanen, de oevers van de 
Ganzenpootvijver, bosreservaat Haras en de zuidhelling ten noorden van de Duboislaan. 
Gezien de hoge recreatie hier en de ligging van het Bosmuseum, Inverde, boswachtershuis 
en een site van het INBO lijkt het weinig waarschijnlijk dat een relictpopulatie hier 
onopgemerkt zou blijven. 

Verder onderzoek: 

Onderzoek moet andere mogelijkheden onderzoeken om de soort terug in het Zoniënwoud te 
krijgen en naar geschikte beheersmaatregelen die het voorkomen van deze soort met het 
beheer kunnen integreren. 
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Huidige bescherming en gewestplan: 

Het Vlaamse deel van dit domeinbos wordt beheerd door ANB. Op het gewestplan staat het 
ingekleurd als natuurgebied en bosgebied. Het gebied is beschermd als SBZ gebied onder 
meer voor het Vliegend hert en deels ook als VEN gebied. 

Aanbevelingen voor beheer:  

Het aanbod dood hout maar vooral de hoeveelheid licht en zonnewarmte die tot de bodem 
doordringt moeten toenemen om geschikt biotoop te creëren. Dit geschikt biotoop kan het 
best op steile zuidhellingen gecreëerd worden en gebieden die nu al meer geschikt zijn (zie 
interpretatie). Een geschikt beheer voor bosgebieden wordt verder uitgeschreven (zie daar). 

 

Figuur 18 Typisch beeld van het Zoniënwoud: donkere kille beukenbestanden die ongeschikt zijn voor Vliegend 
hert.  
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4.2.5 Populatie 5: Park van Tervuren en omgeving (Tervuren) 

 

Figuur 19 Populatie Park van Tervuren en omgeving (paarse lijn). Waarnemingen: Groen vierkant: exact 
gelokaliseerde waarneming uit 1991-2008. 

Beoordeling van de staat van instandhouding: 

Indicator A B C Uitleg en motivatie 

Aantal kevers   Één uit 2007 Onbekend 

Aantal 
broedplaatsen    

Broedplaats 
onbekend  

Conclusie 
Populatie:   C  

Oppervlakte  > 10 ha    

Dode bomen   (1-3/ha)  

Treinbielzen in enkele privé 
tuinen maar de 
aanwezigheid van Vliegend 
hert is daar niet bekend 

Dikke bomen   1-3/ha   

Lange termijn  B  
Indien goed beheer van het 
golfterrein en park 

Conclusie 
Habitatkwaliteit:  B   
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Biotoop 5.1: Park van Tervuren 

Oppervlakte: 234,2 ha (Figuur 19) 

Waarnemingen: 

Er is een waarneming uit de nabijgelegen Achterstraat (zie daar). 

Habitat: Park, bos 

Het park bestaat uit een afwisseling van dicht bos meestal gedomineerd door Beuk en open 
graslanden met af en toe solitaire monumentale bomen, vaak eiken. In het zuiden is er een 
steile zuidwesthelling met een beukenbos (Figuur 20). 

Historiek: 

Dit park is op de Ferrariskaart (1775) als een deel van het Zoniënwoud ingetekend maar op 
de kaart van Vandermaelen (1854) zien we al de contouren van het huidige park. 

Helling: Plaatselijk steile zuidhellingen. 

Interpretatie: Potentieel biotoop voor Vliegend hert 

Het huidige habitat van het park is maar in beperkte mate geschikt maar kan door 
aanpassingen van het beheer geschikt worden voor Vliegend hert. Of de soort actuele 
aanwezig is in dit park valt moeilijk met zekerheid vast te stellen maar lijkt minder 
waarschijnlijk. Kolonisatie van dit park hangt af van de aanwezigheid van de soort in de 
onmiddellijke omgeving. 

Verder onderzoek:  

Verdere controle moet bevestigen of en waar de soort aanwezig is. 

Huidige bescherming en gewestplan: 

Dit park wordt beheerd door ANB. Op het gewestplan staat het ingekleurd als parkgebied. 

Aanbevelingen voor beheer: 

Het aanbod dood hout op lichtrijke plaatsen en bij voorkeur op zuidhellingen in het park zou 
op termijn moeten vermeerderen. Bomen die omwille van de veiligheid geveld moeten 
worden, blijven best liggen en zouden bij voorkeur op 1m hoogte afgezaagd moeten worden. 
Een geschikt beheer voor bos- en parkgebieden wordt verder uitgeschreven (zie daar). 
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Broedplaats 5.2: Golfterrein Militair sportcomplex 

Oppervlakte: 10,6 ha (Figuur 19) 

Waarnemingen: 

In 2007 werden er mogelijke uitvliegopeningen van het Vliegend hert gevonden 
langsheen een rij Zomereiken aan de weg die door het golfterrein loopt. Verder is er een 
waarneming uit de Achterstraat (zie daar). 

Meerdere terreinbezoeken konden de aanwezigheid van de soort niet bevestigen. 

Habitat: Park, treinbielzen 

Het golfterrein is vrij vlak heeft verspreide solitaire, vaak oude, loof- en naaldbomen. Aan de 
ingang van het golfterrein staat er een lange rij treinbielzen waar Neushoornkever werd 
vastgesteld.  

Historiek: 

Op de Ferrariskaart (1775) hoort dit gebied nog bij het Zoniënwoud, sindsdien is het ontbost, 
eerst staat het als akkergebied ingekleurd. Pas in de 20e eeuw krijgt het zijn huidige 
bestemming. 

Helling: Geen  

Interpretatie: Mogelijk aanwezig 

De treinbielzen en diverse solitaire en rijen loofbomen lijken een geschikt habitat hoewel een 
zuidhelling afwezig is. De interpretatie van de uitvliegopeningen is onzeker waardoor de 
soort als mogelijks aanwezig moet beschouwd worden. 

Verder onderzoek:  

Verdere controle moet bevestigen of en waar de soort aanwezig is. 

Huidige bescherming en gewestplan:  

Op het gewestplan staat het sportcomplex als militair gebied aangeduid. 

Aanbevelingen voor beheer:  

Behoud en bescherming van de aanwezige kwijnende en dode loofbomen. Bomen die omwille 
van de veiligheid geveld moeten worden, blijven best liggen en zouden bij voorkeur op 1m 
hoogte afgezaagd moeten worden. Daarnaast is het behoud van de treinbielzen van belang. 
Voor het algemeen beheer als parkgebied (zie verder). 
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Broedplaats 5.3: Achterstraat en omgeving 

Oppervlakte: 8,1 ha (Figuur 19) 

Waarnemingen: 

In 2007 werd hier één waarneming gedaan van een mannetje Vliegend hert aan een tuin 
met treinbielzen. In 2008 waren de treinbielzen verwijderd, de nieuwe eigenaars waren 
niet op de hoogte van de aanwezigheid van deze soort.  

Habitat: Treinbielzen, Tuinen 

In verschillende tuinen zijn treinbielzen aanwezig waar mogelijks nog een broedplaats 
aanwezig kan zijn (Figuur 21). 

Historiek:  

Ten tijde van Ferraris vormde deze straat de bosgrens van het Zoniënwoud, nadien is deze 
grens naar het westen opgeschoven door ontbossingen. 

Helling: Geen. 

Interpretatie: Vermoedelijk recent verdwenen 

De treinbielzen op de plaats van de waarneming zijn verdwenen dus vermoedelijk ook de 
eventueel aanwezige broedplaats. De vraag blijft echter of het om een broedplaats of om een 
individuele kever (van Overijse of Watermaal-Bosvoorde) ging. Indien het een broedplaats 
was, was het dan de enige. Vermits het om een waarneming van een mannetje gaat is het 
ook mogelijk dat dit zich over enige afstand heeft verplaatst.  

Verder onderzoek:  

Er zou moeten nagegaan worden of er nog tuinen zijn waar de soort nog voorkomt. Indien 
dit het geval is kan deze plaats misschien geschikt zijn voor monitoring.  

Huidige bescherming en gewestplan: 

De tuinen in deze straat behoren niet tot een specifieke beschermingszone, op het 
gewestplan zijn ze ingekleurd als woongebied met landelijk karakter.  

Aanbevelingen voor beheer:  

In de tuinen zou rekening gehouden moeten worden met de aanwezigheid van de soort in 
verband met het kappen en verwijderen van bomen en struiken, het verwijderen van dood 
hout en graafwerken in de buurt daarvan.  
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Figuur 20 Bosbestand in het Park van Tervuren 

 

Figuur 21 Voormalige broedplaats van Vliegend hert in treinbielzen in een tuin in de Achterstraat (2007).  

 



 

 
48 Status en bescherming van het Vliegend hert in Vlaams-Brabant www.inbo.be

4.2.6 Populatie 6: centrum Overijse (Overijse) 

 

Figuur 22 Populatie centrum Overijse (paarse lijn). Waarnemingen: Rood: 1850-1973; Oranje: 1974-1990; Groen: 
1991-2008; Blauw: Onbevestigde waarneming uit 1991-2008 (zelden 1974-1990); Vierkant: exact 
gelokaliseerde waarneming en cirkel: nauwkeurigheid beperkt tot gemeente of groot boscomplex. 

 

In het afgebakende gebied (Figuur 22) zijn vele kleine broedplaatsen afgebakend en dit 
voornamelijk om het geheel overzichtelijk en bespreekbaar te houden. In werkelijkheid is het 
gehele centrum van Overijse een aaneengesloten geheel van broedplaatsen en moet er dus 
in de gehele perimeter rekening gehouden worden met het actueel voorkomen van de soort. 
Naar het westen werd de perimeter iets groter ingekleurd gezien ook hier dezelfde helling 
voorkomt en een meer bosrijk biotoop voorkomt waar de soort mogelijk nog aanwezig is. 
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Beoordeling van de staat van instandhouding: 

Indicator A B C Uitleg en motivatie 

Aantal kevers  

B (5 en 12 
kevers bij 2 
transecten in 

2008)  

Mogelijk A indien meerdere 
transecten en meerdere 
jaren 

Aantal 
broedplaatsen  11    

Conclusie 
Populatie: A    

Oppervlakte  > 10 ha    

Dode bomen  A   
Vele privé tuinen met 
treinbielzen 

Dikke bomen    
Onvoldoende 
dikke bomen  

Lange termijn   (C)  

Conclusie 
Habitat-
kwaliteit:  B   
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Broedplaats 6.1: Solheide (Overijse) 

Oppervlakte: 1,7 ha (Figuur 23) 

Waarnemingen: 

Er zijn vele tientallen waarnemingen van het Vliegend hert vanaf 2002 tot 2008 aan het 
talud van Solheide of de onmiddellijke omgeving. In 2008 werd ook een monitoring 
uitgevoerd die 12 verkeersslachtoffers (op 200m) opleverde.  

Habitat: Talud, tuinen 

Aan Solheide is er een steil talud langsheen de weg (Figuur 24). Dit talud was vroeger 
beplant met een rij oude Iepen. Deze bomen werden al vele jaren geleden gekapt. Nu is het 
talud begroeid met een zeer brede haag van Iep en allerlei sierstruiken. Aan de andere kant 
van het kerkhof is er eveneens een steil talud met Valse acacia waar de soort zou kunnen 
voorkomen. In verschillende tuinen komen er opgaande bomen, doorgaans Valse acacia, 
voor. 

Historiek: 

Dit gebied is al voor de Ferrariskaart (1775) ontbost maar op de Ferrariskaart (1775) ligt het 
Zoniënwoud nog veel dichter bij het centrum van Overijse. Op de Ferrariskaart staan er al 
serres op het domein Solheide. De weg van Solheide is langs weerszijden met bomen 
ingetekend op de Ferrariskaart. Gelijkaardige situaties vinden we ook op andere kaarten 
terug.  

Helling: steile ZW helling. 

Interpretatie: Actueel aanwezig 

De talrijke jaarlijkse waarnemingen in combinatie met de gekapte bomenrij aan het talud 
van het domein Solheide en aanwezige zuidhelling zorgen voor een zekerheid dat er in dit 
talud een broedplaats is. In hoeverre er ook aan het andere talud (andere kant kerkhof) een 
broedplaats is, is vrij aannemelijk maar nog niet met zekerheid vastgesteld.  

Verder onderzoek:  

Gezien het hier gaat om een vrij grote broedplaats die gemakkelijk toegankelijk is, is het een 
ideale locatie voor onderzoek. Er werd eenmaal monitoring verricht op verkeersslachtoffers 
en de methode met pit fall traps werd hier uitgeprobeerd. 

Er werden op het domein Solheide nabij de talud kleine broedhopen aangelegd om de 
kolonisatie van de kever van verschillende boomsoorten te onderzoeken. Ook voor verder 
onderzoek lijkt deze broedplaats zeer geschikt.  

Huidige bescherming en gewestplan: 

Het domein Solheide is een gemeentelijk domein beheerd door de intercommunale Haviland. 
Verder ligt er binnen de perimeter een kerkhof en verschillende tuinen. Het geheel is op het 
gewestplan ingekleurd als woongebied uitgezonderd het kerkhof als 
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut.  

Aanbevelingen voor beheer: 

De taluds krijgen best een hakhoutbeheer waarbij een deel van het hout blijft liggen. 
Dominantie van groenblijvende struiken als laurierkers wordt best vermeden. In de tuinen 
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dient de aanwezigheid verder nagegaan te worden en beschermingsmaatregelen 
gestimuleerd te worden. 
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Figuur 23 Broedplaatsen 6.1 tot 6.7 (rode lijnen) in het centrum van Overijse. Waarnemingen: Rood: 1850-1973; 
Oranje: 1974-1990; Groen: 1991-2008; Blauw: Onbevestigde waarneming uit 1991-2008 (zelden 1974-
1990); Vierkant: exact gelokaliseerde waarneming en cirkel: nauwkeurigheid beperkt tot gemeente of 

groot boscomplex. 

 

Figuur 24 Talud van Solheide (Overijse).  
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Broedplaats 6.2: Pastorij van Overijse en omgeving 

Oppervlakte: 6,0 ha (Figuur 23) 

Waarnemingen: 

Er zijn verschillende waarnemingen van Vliegende herten langsheen de tuin van de 
Pastorij van 1992 tot 2008. Verder is er een broedplaats aan het beboste talud in de 
Heuvelstraat en een tuin met treinbielzen met verschillende waarnemingen uit 2008. Enkele 
waarnemingen in de Stationstraat zijn mogelijk terug te brengen tot individuen die uit deze 
twee plaatsen komen maar kunnen ook uit een park of andere tuinen in de buurt komen. 

Habitat: Tuinen, treinbielzen, talud, park 

In de pastorijtuin staan enkele volgroeide bomen. Volgens de gemeente werden er recent 
enkele oudere bomen afgezaagd. Ook in de andere tuinen in de buurt zijn volgroeide bomen 
te vinden. Langsheen de Heuvelstraat is er een talud bebost met Valse acacia hakhout 
(Figuur 25) waar de soort eveneens voorkomt alsook in een tuin met treinbielzen langs deze 
helling. Tenslotte is er ten zuiden van de Stationstraat een klein privé park waar de soort 
mogelijk voorkomt. 

Historiek: 

Dit gebied is al voor de Ferrariskaart (1775) ontbost maar op de Ferrariskaart (1775) ligt het 
Zoniënwoud nog veel dichter bij het centrum van Overijse. Op De Ferrariskaart (1775) is een 
gebied van tuinen en serres aangegeven. Op de kaart van Vandermaelen (1854) vinden we 
ongeveer de huidige bebouwing (nog geen huizen langs de Stationstraat) en het park al 
terug. 

Helling: Zuidhelling, noordelijk deel van gebied steile zuidhelling.  

Interpretatie: Actueel aanwezig 

De talrijke waarnemingen lijden tot de zekerheid van een broedplaats in de pastorijtuin en 
aan de Heuvelstraat. Mogelijks zijn er nog andere broedplaatsen binnen deze perimeter. De 
waarnemingen in de stationstraat zouden bv. kunnen wijzen op een broedplaats in het park 
net ten zuiden hiervan.  

Verder onderzoek:  

Vliegend hert komt hier voor maar vermoedelijk zijn niet alle broedplaatsen bekend. De 
Heuvelstraat is eventueel geschikt voor het opzetten van een monitoring.  

Huidige bescherming en gewestplan:  

De Pastorijtuin wordt door de gemeente beheerd, de andere tuinen zijn privé. Het gebied 
staat op het gewestplan als woongebied.  

Aanbevelingen voor beheer:  

De pastorijtuin en park kunnen een geschikt beheer als parkgebied (zie verder) krijgen. In 
de privé tuinen zijn stimulerende maatregelen belangrijk. Het talud zou een hakhoutbeheer 
moeten krijgen waarbij extra dood hout blijft liggen. 
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Broedplaats 6.3: kruising PI Taymanstraat en Korenarenstraat 

Oppervlakte: 1.9 ha (Figuur 23) 

Waarnemingen: 

Op de hoek tussen deze twee straten is er een tuin met treinbielzen met een broedplaats 
(talrijke waarnemingen 2008).  

Habitat: Treinbielzen, tuin 

Een tuin met treinbielzen, bomen en struwelen (Figuur 26).  

Historiek: 

Dit gebied is al voor de Ferrariskaart (1775) ontbost. Ten westen van deze straten liggen er 
al serres en ten oosten ligt een groot park (mogelijks deels bosgebied). Langs de straten zijn 
bomenrijen ingetekend op de Ferrariskaart (1775), latere kaarten geven duidelijk aan dat 
het om een kruising van holle wegen gaat.  

Helling: Z 

Interpretatie: Actueel aanwezig 

De talrijke waarnemingen van levende en dode, mannelijke en vrouwelijke kevers tussen en 
in de onmiddellijke omgeving van deze treinbielzen geeft de zekerheid dat hier een 
broedplaats aanwezig is.  

Verder onderzoek:  

Vliegend hert komt hier voor, monitoring is hier mogelijk.  

Huidige bescherming en gewestplan:  

De tuinen zijn privé, grenzend aan het gemeentelijk domein Solheide. Het gebied staat op 
het gewestplan als woongebied en serregebied.  

Aanbevelingen voor beheer:  

Stimulerende maatregelen voor gunstig beheer als tuin met treinbielzen aangewezen (zie 
verder). 
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Figuur 25 Talud aan de Heuvelstraat. 

 

Figuur 26 Voortuin aan de kruising van de PI Taymanstraat en Korenarenstraat. 
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Biotoop 6.4: Justus Lipsiustuin 

Oppervlakte: 0,5 ha (Figuur 23) 

Waarnemingen: 

Er zijn geen waarnemingen van dit gebied zelf maar wel verschillende broedplaatsen in de 
onmiddellijke omgeving en waarnemingen van het kerkplein (rond de kerk en aan 
gemeentehuis) uit 2005, 2007 en 2008.  

Een terreincontrole kon voorlopig geen aanwezige kevers aantonen.  

Habitat: Park 

In het park zijn enkele oude bomen geveld waardoor er verschillende stronken te zien zijn en 
er veel ondergronds dood hout aanwezig is. De holle weg naast het park is vermoedelijk te 
dicht en donker om geschikt te zijn voor Vliegend hert (Figuur 27).  

Historiek:  

Ten tijde van de Ferrariskaart (1775) lag hier al een park dat aansloot op een veel groter 
park (mogelijks deels bosgebied) ten oosten van Overijse. Het grootste deel van dit park 
verdween door verkaveling in de 20e eeuw. 

Helling: Steile zuidhelling. 

Interpretatie: Vrij waarschijnlijk aanwezig 

Er zijn waarnemingen uit de onmiddellijke omgeving van vrouwelijke kevers aan het 
stadhuis. Vermits vrouwtjes over het algemeen slechts zeer kleine afstanden afleggen lijkt 
de aanwezigheid in dit park vrij logisch. In het park zijn een aantal dikke afgezaagde bomen 
te vinden die vermoedelijk recent gekoloniseerd zijn.  

Verder onderzoek:  

Verder controle moet bevestigen of en waar de soort hier aanwezig is. 

Huidige bescherming en gewestplan:  

Dit park is een gemeentelijk domein en staat op het gewestplan als woongebied.  

Aanbevelingen voor beheer: 

Beheer als park (zie verder). Behoud van oude bomen. Bomen die in het kader van het 
nieuwe beheerplan afgezaagd worden, laten liggen en bij voorkeur op minstens op 1m 
hoogte afzagen. Dergelijke kleine parkjes zijn ook ideale locaties voor de aanleg van 
kunstmatige broedhopen.  
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Biotoop 6.5: bosrijke tuinen in het centrum van Overijse 

Oppervlakte: 0,4 ha (Figuur 23) 

Waarnemingen: 

Er zijn geen waarnemingen van dit gebied maar wel verschillende broedplaatsen in de 
onmiddellijke omgeving en waarnemingen van het kerkplein (rond de kerk en aan 
gemeentehuis) uit 2005, 2007 en 2008. 

Habitat: Tuinen 

Een of meerdere tuinen die bestaan uit een kleine boskern dat grotendeels teruggaat op een 
park dat al op de groter Ferrariskaart (1775) staat.  

Historiek:  

Ten tijde van de Ferrariskaart (1775) lag hier een groot park (mogelijks deels bosgebied) ten 
oosten van Overijse. Het grootste deel van dit park verdwijnt door verkaveling in de 20e 
eeuw. 

Vermoedelijk hebben deze tuinen een permanente park/bosbedekking gekend. 

Helling: Steile zuidhelling. 

Interpretatie: Mogelijk aanwezig 

Gezien de vele broedplaatsen hier in de buurt en het geschikte habitat dat hier naar alle 
waarschijnlijkheid aanwezig is (oud-bosfragment op zuidhelling), moeten we er rekening 
mee houden dat de soort hier mogelijks aanwezig is.  

Verder onderzoek:  

De aanwezigheid van broedplaatsen in de tuinen verder onderzoeken. 

Huidige bescherming en gewestplan:  

Dit gebied is niet specifiek beschermd en staat op het gewestplan als woongebied.  

Aanbevelingen voor beheer:  

Verder onderzoek is noodzakelijk om advies over eventuele bescherming en beheer voor te 
stellen.  



 

 
58 Status en bescherming van het Vliegend hert in Vlaams-Brabant www.inbo.be

 

Broedplaats 6.6: schoolterreinen 

Oppervlakte: 3,4 ha (Figuur 23) 

Waarnemingen: 

Er zijn waarnemingen van nabij dit gebied uit de Brusselse steenweg in 2007 en heel 
wat waarnemingen van de onmiddellijke omgeving zoals het kerkplein (rond de kerk en aan 
gemeentehuis) uit 2005, 2007 en 2008, uit de Kouterstraat en IJskelderweg en uit de 
Puttestraat zijn er eveneens broedplaatsen bekend. 

Habitat: Park 

Deze domeinen hebben een parkachtige aanleg met vijvers, graspleinen en bomenrijen en -
groepen. Enkele rijen met oude bomen zijn mogelijk interessant (Figuur 28). Verder is er een 
staande dode boom aan de ingang van een school. 

Historiek:  

Ten tijde van de Ferrariskaart (1775) lag hier een groot park (mogelijks deels bosgebied) ten 
oosten van Overijse. Voor dit gebied staan graslanden en vijvers aangeduid. Ergens in de 20e 
eeuw is er dan wel zekerheid over het voorkomen van bomenrijen en meer parkachtige 
delen. Mogelijks hebben deze schooldomeinen een permanente park/bosbedekking gekend. 
De huidige vijvers zijn al op de Ferrariskaart (1775) aanwezig. 

Helling: ZO en aan de noordkant van het gebied steil. 

Interpretatie: Actueel aanwezig maar broedplaats niet gelokaliseerd 

Er zijn waarnemingen van de kever en het parkachtige habitat is zeker plaatselijk geschikt. 
Het is echter onduidelijk welke bomen of stobben dienst doen als broedlocatie.  

Verder onderzoek:  

Vliegend hert komt hier voor maar exacte broedplaatsen kunnen verder nagegaan worden. 
Verder biedt dit gebied wellicht mogelijkheden voor monitoring. 

Huidige bescherming en gewestplan: 

Deze openbare domeinen staan op het gewestplan ingekleurd als natuurgebied en deels 
woongebied. 

Aanbevelingen voor beheer:  

Geschikt beheer als parkachtig gebied is aangewezen (zie verder). De aanleg van 
broedhopen kan hier een educatieve functie hebben. 
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Figuur 27 Stompen van 2 recent omgezaagde bomen overgroeid met braam in de Justus Lipsiustuin. 

 

Figuur 28 Bomen op het schoolterrein. 
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Broedplaats 6.7: Leegheid 

Oppervlakte: 1,2 ha (Figuur 23) 

Waarnemingen: 

Er is een waarneming van een parend koppel van Vliegend hert uit 2008 aan het 
nieuwbouwappartement in de Leegheid. 

Habitat: Tuinen 

Het voorkomen van treinbielzen of ander habitat in de buurt van dit appartement is niet 
nagegaan. 

Historiek:  

Dit gebied is al voor de Ferrariskaart (1775) ontbost. Ten tijde van de Ferrariskaart (1775) 
waren hier al huizen, tuinen en serres. 

Helling: Het gebied ligt in de vallei en heeft geen helling. 

Interpretatie: Mogelijk aanwezig 

Gezien de waarneming een vrouwtje betreft lijkt het aannemelijk dat de broedplaats zich in 
de onmiddellijke omgeving bevindt. Het habitat moet echter verder onderzocht worden, bv. 
het voorkomen van treinbielzen.  

Verder onderzoek:  

Verder onderzoek is noodzakelijk om de waarneming van het Vliegend hert hier te 
interpreteren en om eventuele broedplaatsen te zoeken. 

Huidige bescherming en gewestplan: 

Het gebied staat op het gewestplan ingekleurd als woongebied. 

Aanbevelingen voor beheer: 

Verder onderzoek is noodzakelijk om specifiek advies over eventuele bescherming en beheer 
voor te stellen. 
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Broedplaats 6.8: sportterreinen en omgeving 

Oppervlakte: 8,4 ha (Figuur 29) 

Waarnemingen: 

Er is één waarneming uit 2008 uit een holle weg hier aan de sportterreinen. 

Habitat: Holle wegen, talud, bos 

Dit gebied heeft een parkachtige aanleg met holle wegen, houtkanten en kleine bosjes 
(Figuur 30). 

Historiek:  

Ten tijde van de Ferrariskaart (1775) bestaat deze zone voornamelijk uit landbouwgebied, 
naast enkele huizen en serres. Langs de wegen staan meestal geen bomen. Meer naar het 
zuiden ligt het ‘Annegys Bosch’. Op de kaarten vanaf Vandermaelen (1854) zien we echter 
wel kleine bosjes, beboste taluds en holle wegen die al sterk vergelijkbaar zijn met de 
huidige bosbedekking. 

Helling: Het gebied ligt op een noordhelling, lokaal variërend van NW naar NO. 

Interpretatie: Actueel aanwezig 

Vermoedelijk is er een broedplaats aan de holle weg. Mogelijks komen er binnen de 
perimeter echter nog meer broedplaatsen voor. 

Verder onderzoek:  

Het is belangrijk om ook bij de vele andere geschikte plaatsen binnen dit gebied de soort 
vast te stellen. 

Huidige bescherming en gewestplan: 

Het gebied staat op het gewestplan ingekleurd als recreatiegebied, (deels ook parkgebied, 
agrarisch gebied en groengebied). 

Aanbevelingen voor beheer:  

De verschillende landschapselementen (holle wegen, taluds, bosranden en bomenrijen) 
kunnen beheerd worden zoals verder wordt aangegeven. 
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Figuur 29 Broedplaatsen 6.8, 6.9 en 6.12 (rode lijnen). Waarnemingen: Rood: 1850-1973; Oranje: 1974-1990; 
Groen: 1991-2008; Blauw: Onbevestigde waarneming uit 1991-2008 (zelden 1974-1990); Vierkant: 

exact gelokaliseerde waarneming en cirkel: nauwkeurigheid beperkt tot gemeente of groot boscomplex. 

 

Figuur 30 Bosje en holle weg in de buurt van de sportterreinen. 
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Broedplaats 6.9: Ter Nood en omgeving 

Oppervlakte: 6,7 ha (Figuur 29) 

Waarnemingen: 

Er zijn verschillende waarnemingen (2000-2008) van Vliegend hert in en nabij het park Ter 
Nood (onder meer langs de holle weg, Loensdelleweg) en verschillende waarnemingen uit 
2008 aan het einde van Tenots. 

Habitat: Park, holle weg, taluds, tuinen, treinbiels 

Dit gebied omvat een park, holle wegen en houtkanten. In het park zijn treinbielzen gebruikt 
voor de aanleg ervan. Verder zijn er ook enkele tuinen opgenomen met enkele oude bomen. 
Het talud aan Tenots is begroeid met struweel (Figuur 31) 

Historiek:  

Op de Ferrariskaart (1775) is het kasteelpark Ter Nood al te vinden. Op de 
Vandermaelenkaart (1854) is dit kasteel en kasteelpark dan weer onduidelijk maar op de 
kaart van 1920 is het park en kasteel duidelijk te zien. 

Helling: Het gebied ligt op een noordhelling, lokaal variërend van NW naar NO. 

Interpretatie: Actueel aanwezig 

Zoals al bij de waarnemingen wordt aangegeven heeft de soort hier op enkele plaatsen een 
broedplaats. Mogelijks komen er binnen de perimeter echter nog meer broedplaatsen voor. 

Verder onderzoek: 

Vermoedelijk is deze populatie plaatselijk geschikt voor monitoring. 

Huidige bescherming en gewestplan: 

Het gebied staat op het gewestplan ingekleurd als parkgebied en agrarisch gebied (verder 
ook woongebied met landelijk karakter). Het park is privé eigendom. 

Aanbevelingen voor beheer: 

De verschillende landschapselementen (park, holle weg en taluds) kunnen beheerd worden 
zoals verder wordt aangegeven. 
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6.10: Broedplaats Speelberg 

Oppervlakte: 3,5 ha (Figuur 32) 

Waarnemingen: 

Er zijn talrijke waarnemingen van Vliegend hert voor deze straat uit de periode 2000 tot 
2008. De waarnemingen concentreren zich rond de kruising met de Dwarsstraat. 

Habitat: Talud, tuinen, treinbielzen 

Het talud is een deel van privé tuinen en onbebouwde percelen. In een van de tuinen zijn 
ook treinbielzen gebruikt (Figuur 33). 

Historiek: 

Ten tijde van de Ferrariskaart (1775) lagen er verschillende kleine bosjes ten westen van 
deze weg, waar nu huizen zijn. Ten oosten van deze weg lagen er landbouwgronden. Naast 
de wegen zijn bomenrijen aangegeven. Op de volgende kaarten staan er taluds ingetekend 
langsheen de straat die te midden in landbouwgebied lagen. De bebouwing komt er 
geleidelijk aan in de 2e helft van de 20e eeuw. 

Helling: Het gebied ligt op een NW helling aan de rand van het plateau. 

Interpretatie: Actueel aanwezig 

Hier komt een broedplaats voor langsheen het talud aan de Speelberg aan beide zijden van 
de Dwarsstraat. Mogelijks zijn er plaatselijk ook broedplaatsen in de tuinen van de Speelberg 
buiten dit talud. 

Verder onderzoek: 

Gezien het hier gaat om een zeer grote broedplaats is monitoring en ander onderzoek 
aangewezen. Het is niet duidelijk welk dood hout (vermoedelijk gekapte rij bomen) deze 
grote broedplaats hier in het talud benut. In tegenstelling tot de broedplaats bij Solheide 
gaat het hier om een noordhelling waardoor een vergelijk van beide broedplaatsen meer 
inzichten kan verschaffen naar het belang van de helling. Er zijn bv. aanwijzingen dat de 
uitvliegtijdstippen van de twee broedplaatsen verschillen. 

Aan deze broedplaats zijn er verkeersslachtoffers te vinden waardoor monitoring mogelijk is. 
Het gebied is ook geschikt om de effectiviteit van lage plastiek schermen langsheen de weg 
om verkeersslachtoffers te beperken (vergelijkbaar met paddenoverzet) na te gaan. De 
kevers komen immers meestal op de weg gekropen. Een plastiek scherm aan de rand van 
het talud zou dit kunnen verhinderen. 

Huidige bescherming en gewestplan: 

Het gebied staat op het gewestplan ingekleurd als serregebied, woongebied, agrarisch gebied 
en woongebied met landelijk karakter. 

Aanbevelingen voor beheer: 

Hakhoutbeheer waarbij een deel van het hout blijft liggen is hier wellicht de beste 
beheeroptie. Gezien het om privé gebied gaat en het een zeer belangrijke broedplaats betreft 
is het belangrijk goede afspraken te maken met de eigenaars.  

 

 



 

  

Figuur 31 Ingang van Ter Nood en holle weg langsheen Ter Nood (Loensdelleweg) 

 

Figuur 32 Broedplaats Speelberg (rode lijn). Waarnemingen: Groen vierkant: exact gelokaliseerde waarneming uit 
1991-2008. 
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Broedplaats 6.11: Hoeilaartsesteenweg 

Oppervlakte: 13,6 ha (Figuur 34) 

Waarnemingen: 

In 2006 werd hier één mannetje gezien ter hoogte van De Rank in de 
Hoeilaartsesteenweg. 

Habitat: Tuinen, treinbielzen 

Het gebied omvat voornamelijk privé woningen en tuinen. Ter hoogte van De Rank hebben de huizen geen voortuinen, 
er staat slechts een boom voor De Rank ( 

Figuur 35). Verder in de straat zijn er wel verschillende tuinen met treinbielzen. 

Historiek: 

De Hoeilaartsesteenweg is al op de Ferrariskaart (1775) een straatdorp met huizen, tuinen 
en landbouw. Op sommige kaarten zijn er taluds ingetekend langs de weg. 

Helling: Z 

Interpretatie: Mogelijk aanwezig 

Het is onduidelijk of het hier gaat om een broedplaats hier ter plekke of dat het een 
waarneming van een mannetje betrof dat zich over een grotere afstand verplaatst heeft 
vanuit een Waalse broedplaats (mogelijks Clos du Rouge Cloître) of vanuit het centrum van 
Overijse. 

Verder onderzoek: 

Verder onderzoek is noodzakelijk om de waarneming van het Vliegend hert hier te 
interpreteren en om eventuele broedplaatsen te zoeken. 

Huidige bescherming en gewestplan: 

Het gebied staat op het gewestplan als woongebied met landelijk karakter. 

Aanbevelingen voor beheer: 

Verder onderzoek is noodzakelijk om specifiek advies over eventuele bescherming en beheer 
voor te stellen. 
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Figuur 33 Talud aan de Speelberg. 

 

Figuur 34 Broedplaats Hoeilaartsesteenweg (rode lijn). Waarnemingen: Blauw vierkant: exact gelokaliseerde 
onbevestigde waarneming uit 1991-2008. 
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Broedplaats 6.12: Frans Verbeeckstraat 

Oppervlakte: 0,3 ha (Figuur 29) 

Waarnemingen: 

In 2008 werd één mannetje verkeersslachtoffer gevonden langs de Frans Verbeeckstraat. 

Habitat: Tuinen, talud 

Het gaat om privé tuinen en een steile beboste talud langsheen de weg. 

Historiek: 

Ten tijde van de Ferrariskaart (1775) is er hier al een straat met huizen ernaast. Langsheen 
de weg staan bomen ingetekend op de Ferrariskaart (1775). Latere kaarten maken duidelijk 
dat de straat (Drogenberg) die hier de Frans Verbeeckstraat kruist een holle weg is. 

Helling: Het gebied ligt op een steile zuidhelling aan de rand van de vallei. 

Interpretatie: Mogelijk aanwezig 

Het is onduidelijk of het hier gaat om een broedplaats hier ter plekke of dat het een 
waarneming van een mannetje betrof dat zich over een grotere afstand verplaatst heeft 
vanuit het centrum van Overijse. 

Verder onderzoek:  

Verder onderzoek is noodzakelijk om de waarneming van het Vliegend hert hier te 
interpreteren en om eventuele broedplaatsen te zoeken. 

Huidige bescherming en gewestplan:  

Het gebied staat op het gewestplan ingekleurd als woongebied met landelijk karakter. 

Aanbevelingen voor beheer: 

Verder onderzoek is noodzakelijk om specifiek advies over eventuele bescherming en beheer 
voor te stellen. 
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Broedplaats 6.13: Korenarenstraat-Hendrik Consiencelaan 

Oppervlakte: 0,4 ha (Figuur 36) 

Waarnemingen: 

Op deze kruising werd in 2007 een verkeersslachtoffer van één vrouwtje gevonden. 

Habitat: Tuinen, treinbielzen 

Het gaat om privé tuinen. De Korenarenstraat is een voormalige holle weg en bij de meeste 
tuinen zijn er treinbielzen gebruikt (Figuur 37). 

Historiek: 

Dit gebied is al voor de Ferrariskaart (1775) ontbost maar op de Ferrariskaart (1775) ligt het 
Zoniënwoud nog veel dichter bij het centrum van Overijse (tot aan de Clement 
Vanophemstraat). Ten tijde van de Ferrariskaart (1775) bestaat de omgeving van de 
Korenarenstraat uit landbouwgebied en zijn er bomen langsheen de wegen ingetekend, 
latere kaarten geven een holle weg weer. De Hendrik Consiencelaan komt er pas in de 20e 
eeuw. 

Helling: Het gebied ligt op een zuidhelling. 

Interpretatie: Mogelijk aanwezig 

Vermits het gaat om een waarneming van een vrouwtje lijkt het logisch dat de broedplaats in 
de onmiddellijke omgeving voorkomt. 

Verder onderzoek: 

Verder onderzoek is noodzakelijk om de waarneming van het Vliegend hert hier te 
interpreteren en om eventuele broedplaatsen te zoeken. 

Huidige bescherming en gewestplan: 

Het gebied staat op het gewestplan ingekleurd als serregebied. 

Aanbevelingen voor beheer: 

Stimulerende maatregelen voor gunstig beheer als tuin met treinbielzen aangewezen (zie 
verder). 
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Figuur 35 Lindeboom voor het ontmoetingscentrum De Rank. 
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Figuur 36 Broedplaatsen 6.13 en 6.15 (rode lijnen). Waarnemingen: Rood: 1850-1973; Oranje: 1974-1990; 
Groen: 1991-2008; Blauw: Onbevestigde waarneming uit 1991-2008 (zelden 1974-1990); Vierkant: 

exact gelokaliseerde waarneming en cirkel: nauwkeurigheid beperkt tot gemeente of groot boscomplex. 
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Broedplaats 6.14: Louis Gunsstraat (Overijse) 

Oppervlakte: 15,7 ha (Figuur 38) 

Waarnemingen: 

In 1999 werden hier twee Vliegende herten gevonden. De dieren werden door de 
boswachter terug vrijgelaten in het Capucijnenbos (Zoniënwoud). 

Habitat: Tuinen 

Het gebied omvat privé tuinen. Er zijn geen treinbielzen te zien vanaf de straat. De straat 
ligt dicht tegen het Marnixbos (privaat bos aansluitend op het Zoniënwoud). 

Historiek: 

Dit gebied is tijdens Ferrariskaart (1775) nog bos en behoort tot het Zoniënwoud. Op de 
Vandermaelenkaart (1854) gaat het om landbouwgebied en op de topografische kaart uit 
1920 zien we dat er veel serres lagen langsheen deze straat. 

Helling: Z 

Interpretatie: Mogelijk aanwezig 

Vermits het gaat om 2 individuen die tegelijkertijd werden gevonden, lijkt het zeer 
aannemelijk dat de broedplaats hier aanwezig was. In de straat zelf zijn echter geen 
treinbielzen te zien of een ander potentieel habitat. Ook zijn de waarnemingen ondertussen 
enkele jaren oud. Mogelijks kwamen de dieren van het Marnixbos (Zoniënwoud). 

 

Verder onderzoek:  

Verder onderzoek zou hier de eventuele broedplaatsen kunnen aantonen. 

Huidige bescherming en gewestplan: 

Het gebied staat op het gewestplan als woonpark en agrarisch gebied. 

Aanbevelingen voor beheer: 

Verder onderzoek is noodzakelijk om advies over eventuele bescherming en beheer voor te 
stellen. Stimulerende maatregelen voor goed beheer van deze tuinen is wellicht aangewezen. 
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Figuur 37 Talud aan het kruispunt van de Korenarenstraat en Hendrik Consiencelaan. 

 

Figuur 38 Broedplaats Louis Gunsstraat (rode lijn). Waarnemingen: Groen vierkant: exact gelokaliseerde 
waarneming uit 1991-2008. 
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Broedplaats 6.15: Korteveld en Kouterstraat 

Oppervlakte: 3,4 ha (Figuur 36) 

Waarnemingen: 

Uit Korteveld zijn er verschillende waarnemingen nabij een tuin met treinbielzen uit 2002 
tot 2007. Uit 2007 is er ook één waarneming van één vrouwtje op het kruispunt van de 
Kouterstraat en de IJskelderweg en 2008 opnieuw één vrouwtje in de Kouterstraat. 

Habitat: Treinbielzen, tuinen 

Het gaat hier om tuinen. De tuin aan Korteveld is aangelegd met enkele treinbielzen. De tuin 
op de hoek van Kouterstraat en de IJskelderweg is aangelegd met een houtsnipperwand. 

Historiek: 

De Kouterstraat vormde de noordgrens van een groot park dat ten oosten van het centrum 
van Overijse lag (zie Justus Lipsiustuin en Schoolterreinen). Langsheen de Kouterstraat 
staan op de oudste kaarten bomen ingetekend. Korteveld was een kleine wegel waarvan het 
eerste deel als holle weg is ingekleurd. Aanvankelijk ligt deze weg in akkergebied maar later 
staan hier voornamelijk serres. 

Helling: ZO 

Interpretatie: Actueel aanwezig 

Zoals al bij de waarnemingen is aangegeven gaat het hier minstens om één broedplaatsen 
en vermoedelijk zelfs meerdere. 

Verder onderzoek: 

Verder onderzoek zou hier gericht moeten zijn op het achterhalen van andere broedhopen. 
Verder zouden deze straten ook gemonitord kunnen worden. 

Huidige bescherming en gewestplan: 

Dit gebied heeft geen specifieke bescherming en staat op het gewestplan als serregebied. 

Aanbevelingen voor beheer: 

Stimulerende maatregelen voor gunstig beheer als tuin met treinbielzen aangewezen (zie 
verder). 
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Broedplaats 6.16: Puttestraat 

Oppervlakte: 0,2 ha (Figuur 39) 

Waarnemingen: 

Uit de Puttestraat zijn er verschillende waarnemingen nabij de tuinen met treinbielzen uit 
2007 en 2008. In 2008 werd ook een monitoring uitgevoerd in de Puttestraat en 
Kalvarieberg die 5 verkeersslachtoffers (200m) opleverde. Ook uit de Kalvariestraat is er één 
waarneming. 

Habitat: Treinbielzen, tuinen 

Het gaat hier om een voormalige holle weg. Twee voortuinen zijn met treinbielzen 
aangelegd. Ook in de Kalvariestraat zijn er verschillende tuinen met treinbielzen (Figuur 40). 

Historiek: 

Op alle oudere kaarten is deze straat als holle weg terug te vinden met langsheen huizen, 
serres en landbouw. 

Helling: Steile ZO-helling. 

Interpretatie: Actueel aanwezig 

Het gaat hier om twee broedlocaties met treinbielzen. 

Verder onderzoek: 

De broedplaatsen zijn hier al gekend en werden een eerste jaar gemonitord. 

Huidige bescherming en gewestplan: 

Dit gebied heeft geen specifieke bescherming en staat op het gewestplan als woongebied 
met landelijk karakter. 

Aanbevelingen voor beheer:  

Stimulerende maatregelen voor gunstig beheer als tuin met treinbielzen aangewezen (zie 
verder). 
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Figuur 39 Broedplaats Puttestraat (rode lijn). Waarnemingen: Groen vierkant: exact gelokaliseerde waarneming uit 
1991-2008. 

 

Figuur 40  Voortuin met treinbiels in de Puttestraat. 
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Broedplaats 6.17: Frankrijklaan 

Oppervlakte: 1,5 ha (Figuur 41) 

Waarnemingen: 

Er is één waarneming uit 1997 van één mannetje.  

Habitat: Treinbielzen, tuinen 

In deze straat zijn verschillende tuinen met treinbielzen of andere houten afsluitingen 
aangelegd. 

Historiek: 

In dit aanvankelijk landbouwgebied komt pas in de 20e eeuw een straat met bewoning. 

Helling: Steile ZO-helling. 

Waardering: Mogelijk aanwezig 

Gezien de waarneming al enkele jaren oud is en het hier een mannetje betreft is er geen 
zekerheid dat er hier actueel een broedplaats voorkomt. 

Verder onderzoek:  

Verder onderzoek is noodzakelijk om de waarneming van het Vliegend hert hier te 
interpreteren en om eventuele broedplaatsen te zoeken. 

Huidige bescherming en gewestplan:  

De tuinen hebben geen specifieke bescherming en staan op het gewestplan als woongebied 
met landelijk karakter. 

Aanbevelingen voor beheer:  

Stimulerende maatregelen voor gunstig beheer als tuin met treinbielzen aangewezen (zie 
verder). 
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Biotoop 6.18: Koningsberg 

Oppervlakte: 7,3 ha (Figuur 41) 

Waarnemingen: 

Er zijn waarnemingen uit de nabijgelegen Frankrijklaan en Puttestraat. 

Habitat: Bos 

Het bos op de helling bestaat grotendeels uit oud populierenbos maar met vrij veel dood 
hout en gaten in het kronendak (Figuur 42). Het bos bovenaan de helling en op het plateau 
bestaat uit jongere aanplantingen. 

Historiek: 

Enkel de oostpunt is permanent bebost. Vooral ten tijde van de Vandermaelenkaart (1854) 
kwam hier nog nauwelijks bos voor. Vermoedelijk zijn de vele taluds die ingetekend zijn op 
de Vandermaelenkaart wel nog bebost en op de kaart van 1920 vinden we al de grenzen van 
het huidige bos. 

Helling: Steile ZW-helling. 

Interpretatie: Mogelijk aanwezig 

Het biotoop lijkt geschikt maar waarnemingen uit dit bos zijn er voorlopig niet. De afstand 
tot bekende broedplaatsen is echter zeer klein en een mogelijke kolonisatie in het verleden is 
realistisch. 

Verder onderzoek:  

De aanwezigheid van Vliegend hert zou verder onderzocht moeten worden. De aanwezigheid 
van Vliegend hert nagaan in grotere uitgestrekte bossen is tot nu toe vrij moeilijk gebleken. 
Gezien het hier om een vrij klein bos gaat met een duidelijke steile zuidhelling en tal van 
broedplaatsen in de omgeving is dit bos wellicht zeer interessant om meer ervaring op te 
doen bij het zoeken naar Vliegend hert in bosgebieden. 

Indien de soort hier inderdaad voorkomt, kan dit gebied interessant zijn om na te gaan 
welke biotoopvereisten (bedekking kroonlaag, boomsoort, verteringsstadium) deze soort 
stelt in bosgebieden. Verder zou het ook interessant zijn om na te gaan in hoeverre Vliegend 
hert dood hout van populier als broedplaats benut. 

Huidige bescherming en gewestplan: 

Het bos is privé. Op het gewestplan staat het aangegeven als natuurgebied. Het gebied 
maakt deel uit van een habitatrichtlijngebied (zeer belangrijk voor het Vliegend hert volgens 
de G-IHD). 

Aanbevelingen voor beheer:  

Beheren als bos geschikt voor deze soort (zie verder). 
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Figuur 41 Broedplaats 6.17 en biotoop 6.18 (rode lijnen). Waarnemingen: Groen vierkant: exact gelokaliseerde 
waarneming uit 1991-2008. 

 

Figuur 42 Koningsberg. 
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4.2.7 Populatie 7: Rodebos (Huldenberg) 

 

Figuur 43 Populatie Rodebos (paarse lijn). Waarnemingen: Groen vierkant: exact gelokaliseerde waarneming uit 
1991-2008. 

Beoordeling van de staat van instandhouding: 

Indicator A B C Uitleg en motivatie 

Aantal kevers   
Één 

waarneming  

Aantal broedplaatsen    
Broedplaats 
onbekend  

Conclusie 
Populatie:   C  

Indicator A B C  

Oppervlakte  > 10 ha    

Dode bomen   (1-3 /ha)   

Dikke bomen   (1-3 /ha)   

Lange termijn A    

Conclusie 
Habitatkwaliteit: A    
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Broedplaats 7.1: Rodebos 

Oppervlakte: 24,8 ha (Figuur 43) 

Waarnemingen: 

Er is een waarneming van één dood mannetje uit 2005. 

Habitat: Bos 

Dit bosdeel bestaat uit zuid en zuidwest-hellingen met bos en bosranden. De bossen bestaan 
uit naaldhout en gemengd loofhout, met hoofdzakelijk Zomereik. Meestal is er een vrij dichte 
kroonsluiting. Plaatselijk zijn er recent aangelegde heideterreintjes (Figuur 44) waar er 
momenteel nog dood hout (maar vermoedelijk hoofdzakelijk naaldhout) aanwezig is. Ook de 
vele (interne) bosranden kunnen geschikte biotopen vormen. 

Historiek: 

Rodebos is een Ferrarisbos. In de loop der jaren is er nauwelijks iets aan de bosgrens 
gewijzigd. 

Helling: Steile ZW-helling. 

Interpretatie: Vrij waarschijnlijk aanwezig maar broedplaats niet gelokaliseerd 

Er is slechts een waarneming van een mannetje voorhanden maar er zijn geen broedplaats 
uit de omgeving bekend. Verder is ook het habitat plaatselijk geschikt. Enkele avonden 
zoeken konden echter geen waarnemingen opleveren maar de soort is vermoedelijk veel 
moeilijker vast te stellen in grote geschikte bosgebieden dan naast sterk geconcentreerde 
broedplaatsen zoals bij treinbielzen. Het is echter ook mogelijk dat de broedplaats in de 
onmiddellijke omgeving moet gezocht worden of dat het om een enkel individu gaat dat uit 
Overijse komt. 

Verder onderzoek: 

Verder onderzoek hier en in de omgeving (Neerpoortenstraat, Neerpoortenbos en Bonniers) 
is noodzakelijk om broedplaatsen te vinden en de omvang van deze populatie in te schatten. 

Huidige bescherming en gewestplan: 

Dit natuurreservaat wordt beheerd door ANB, staat op het gewestplan ingekleurd als 
natuurgebied en is tevens opgenomen in het VEN en in een habitatrichtlijngebied (zeer 
belangrijk voor Vliegend hert volgens G-IHD). 

Aanbevelingen voor beheer: 

Geschikt beheer als bosgebied (zie verder). Verder kunnen kleine landschapselementen zoals 
houtkanten en bomenrijen eveneens een gepast beheer krijgen. 
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Figuur 44 Open plek in het Rodebos. 
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4.2.8 Populatie 8: zuid-Meerdaalwoud (Huldenberg, Oud-Heverlee, 
Bierbeek) 

 

Figuur 45 Populatie zuid-Meerdaalwoud (paarse lijn). Waarnemingen: Rood: 1850-1973; Oranje: 1974-1990; 
Groen: 1991-2008; Blauw: Onbevestigde waarneming uit 1991-2008 (zelden 1974-1990); Vierkant: 

exact gelokaliseerde waarneming en cirkel: nauwkeurigheid beperkt tot gemeente of groot boscomplex. 

Beoordeling van de staat van instandhouding: 

Indicator A B C Uitleg en motivatie 

Aantal kevers   
Enkele losse 

waarnemingen 

Vermoedelijk A of B indien 
broedlocatie beter 
onderzocht werd 

Aantal 
broedplaatsen   1   

Conclusie 
Populatie:  B   

Oppervlakte  > 10 ha    

Dode bomen   1-3/ha  Vaak in gesloten bestanden 

Dikke bomen  > 3/ha     

Lange termijn A    

Conclusie 
Habitat-
kwaliteit: A    
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Broedplaats 8.1: Neerijsebaan 

Oppervlakte: 5,4 ha (Figuur 46) 

Waarnemingen: 

In 2001 en 2002 werden respectievelijk 1 en 2 Vliegende herten gezien aan treinbielzen in 
een tuin aan de Neerijsebaan.  

Habitat: Treinbielzen, tuinen 

Het gaat om een privé tuin met treinbielzen.  

Historiek: 

Op oude kaarten staan hier al een aantal boerderijen. Op sommige kaarten zijn taluds 
ingetekend. 

Helling: Geen, aanleunend bij steile ZO-helling 

Interpretatie: Actueel aanwezig 

Gezien het gaat om meerdere waarnemingen en de treinbielzen nog steeds aanwezig zijn 
gaan we er van uit dat de soort er nog steeds voorkomt. 

Verder onderzoek: 

Er zou nagegaan moeten worden of de locatie in aanmerking komt voor monitoring. 

Huidige bescherming en gewestplan: 

Dit gebied ligt net buiten het VEN en habitatrichtlijngebied en staat op het gewestplan als 
landschappelijk waardevolle agrarische gebied (deels woongebied met landelijk karakter). 

Aanbevelingen voor beheer: 

Beheer van tuinen met treinbielzen (zie verder). 
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Broedplaats 8.2: De Kluis en Herculessalon 

Oppervlakte: 56,9 ha (Figuur 47) 

Waarnemingen: 

In 2004 werd één vrouwtje gevonden tussen de vijvers achter de Kluis. 

Verder zijn er oude niet gelokaliseerde waarnemingen uit het Meerdaalwoud. 

Terreincontrole leverde een waarneming op aan Savenel (zie daar). 

Habitat: Bos, tuinen 

Gesloten beukenbestanden met daartussen naaldbos en bosranden met plaatselijk een 
zekere hoeveelheid dood hout maar meestal onder een gesloten kronendak. Aan de Kluis zijn 
er vele kleine openingen in het bos die een geschikt habitat vormen op plaatsen waar er 
stobben van loofhout aanwezig zijn. Verder zijn er ook een aantal tuinen mee opgenomen. 

Historiek: 

Het gehele Meerdaalwoud is Ferrarisbos en op de verschillende topografische kaarten zijn er 
nauwelijks veranderingen te zien aan deze zuidgrens. 

Helling: Steile ZW-ZO helling 

Interpretatie: Actueel aanwezig maar broedplaats niet gelokaliseerd 

Gezien het gaat om een waarneming van een vrouwtje en gezien het aan de vijvers 
plaatselijk vrij open is, moet de broedplaats in de onmiddellijke omgeving gezocht worden.  

Verder onderzoek:  

In bosgebieden is het lokaliseren van broedplaatsen zeer moeilijk gebleken. Hier is echter 
een van de enige plaatsen in Vlaams-Brabant waar we over een exacte vindplaats van een 
vrouwtje in bos beschikken. Het is daarom een interessante startplaats om in de directe 
omgeving naar broedplaats(en) te zoeken. 

Huidige bescherming en gewestplan: 

Een deel van dit gebied is domeinbos en wordt beheerd door ANB, het andere deel is het 
domein De Kluis (Scouts) naast enkele tuinen en misschien ook een deel privé bos. Op het 
gewestplan staat het gebied grotendeels als natuurgebied (deels met wetenschappelijke 
waarde), verder bosgebied, woongebied en gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. 
Heel het Meerdaalwoud maakt deel uit van het VEN en een habitatrichtlijngebied (zeer 
belangrijk voor Vliegend hert volgens de G-IHD). 

Aanbevelingen voor beheer: 

De meeste delen van Meerdaalwoud zijn momenteel te donker voor Vliegend hert. Het 
creëren en behouden van geschikt dood hout dient dan ook voornamelijk te gebeuren in de 
bosranden, aan interne open plekken en allerlei andere halfopen situaties (bv. 
middelhoutbeheer). Op steile zuidhellingen is het aangeraden gesloten loofhoutbestanden en 
naaldhout om te vormen naar open lichtrijke eikenbossen. Dergelijke maatregelen leveren 
enkel op lange termijn geschikt habitat op. 
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Figuur 46 Broedplaats Neerijsebaan (rode lijn). Waarnemingen: Groen vierkant: exact gelokaliseerde waarneming 
uit 1991-2008. 

 

 

Figuur 47 Meerdaalwoud met de broedplaatsen en biotopen 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 en 8.7 (rode lijnen). 
Waarnemingen: Rood: 1850-1973; Oranje: 1974-1990; Groen: 1991-2008; Blauw: Onbevestigde 

waarneming uit 1991-2008 (zelden 1974-1990); Vierkant: exact gelokaliseerde waarneming en cirkel: 
nauwkeurigheid beperkt tot gemeente of groot boscomplex. 
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. 

Broedplaats 8.3: Savenel 

Oppervlakte: 49,7 ha Waals en 8,7 ha Vlaams grondgebied (Figuur 47) 

Waarnemingen: 

In 2007 werd er één mannetje gevonden tussen het kasteeldomein Chateau de Savenel en 
het Meerdaalwoud.  

Er zijn ook een aantal waarnemingen uit het centrum van Nethen. Verder zijn er oude niet 
gelokaliseerde waarnemingen uit het Meerdaalwoud. 

Habitat: Park, bos  

Het privé park op Waals grondgebied bevat, voor zover van buitenaf kan nagegaan worden, 
verschillende staande dode bomen. Het deel in Meerdaalwoud bestaat naast gesloten 
beukenbestanden en naaldhout uit bosranden met plaatselijk een zekere hoeveelheid dood 
hout maar meestal onder een gesloten kronendak.  

Historiek: 

Het gehele Meerdaalwoud is Ferrarisbos en op de verschillende topografische kaarten zijn er 
nauwelijks veranderingen te zien aan deze zuidgrens. Ook de intekening van het kasteelpark 
is op de verschillende kaarten zo goed als gelijkaardig.  

Helling: ZW-helling, plaatselijk steil.  

Interpretatie: Vrij waarschijnlijk aanwezig maar broedplaats niet gelokaliseerd 

Het is vrij waarschijnlijk dat er zich broedplaatsen bevinden aan het domein van Savenel en 
in Nethen. Het is onduidelijk of er hier in het Vlaamse deel van het Meerdaalwoud 
broedplaatsen voorkomen.  

Verder onderzoek:  

In bosgebieden is het lokaliseren van broedplaatsen zeer moeilijk gebleken. We zullen dus 
moeten aannemen dat we met de aanwezigheid van deze soort binnen een ruime perimeter 
moeten rekening houden ook al zijn er geen jaarlijkse waarnemingen. Dit neemt niet weg 
dat verder onderzoek hier aangewezen is. Het aanleggen van kunstmatige broedhopen in 
bosranden kan mogelijks dienen om op langere termijn de aanwezigheid van de soort aan te 
tonen. 

Huidige bescherming en gewestplan: 

Dit domeinbos wordt beheerd door ANB en staat op het gewestplan als natuurgebied. Heel 
het Meerdaalwoud maakt deel uit van het VEN en een habitatrichtlijngebied (zeer belangrijk 
voor Vliegend hert volgens de G-IHD). 

Aanbevelingen voor beheer: 

De meeste delen van Meerdaalwoud zijn momenteel te donker voor Vliegend hert. Het 
creëren en behouden van geschikt dood hout dient dan ook voornamelijk te gebeuren in de 
bosranden, aan interne open plekken en allerlei andere halfopen situaties. Op steile 
zuidhellingen is het aangeraden gesloten loofhoutbestanden en naaldhout om te vormen 
naar open lichtrijke eikenbossen. Dergelijke maatregelen leveren enkel op lange termijn 
geschikt habitat op. 
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Biotoop 8.4: monumentale bomen bij boswachtershuis 

Oppervlakte: 0,5 ha (Figuur 47) 

Waarnemingen: 

Er zijn ook een aantal waarnemingen uit het centrum van Nethen. Verder zijn er oude niet 
gelokaliseerde waarnemingen uit het Meerdaalwoud. 

Terreincontrole leverde een waarneming op aan Savenel (zie daar).  

Habitat: Bomenrij (groep) 

Aan de rand van het bos staan hier drie dikke bomen. Het gaat om levende bomen maar 
mogelijks is er ondergronds dood hout aanwezig.  

Historiek: 

Het gehele Meerdaalwoud is Ferrarisbos en op de verschillende topografische kaarten zijn er 
nauwelijks veranderingen te zien aan deze zuidgrens. Het boswachtershuis is ook op de oude 
kaarten steeds te zien.  

Helling: geen 

Interpretatie: Potentieel biotoop voor Vliegend hert 

Er zijn enkel waarnemingen op enige afstand en het is ook niet zeker dat er momenteel 
ondergronds dood hout aanwezig is. Op langere termijn kunnen deze bomen wel een 
geschikt biotoop vormen.  

Verder onderzoek:  

In bosgebieden is het lokaliseren van broedplaatsen zeer moeilijk gebleken. We zullen dus 
moeten aannemen dat we met de aanwezigheid van deze soort binnen een ruime perimeter 
moeten rekening houden ook al zijn er geen jaarlijkse waarnemingen. Kleine gebieden als 
deze zijn zeer interessant als locatie voor inventarisatie zeker als er in de toekomst dood 
hout aanwezig is. Het aanleggen van kunstmatige broedhopen in bosranden kan mogelijks 
dienen om op langere termijn de aanwezigheid van de soort aan te tonen.     

Huidige bescherming en gewestplan: 

Deze monumentale bomen worden beheerd door ANB en staan op het gewestplan als 
natuurgebied. Het gebied valt echter net buiten het VEN en habitatrichtlijngebied (zeer 
belangrijk voor Vliegend hert volgens de G-IHD) van het Meerdaalwoud.  

Aanbevelingen voor beheer:  

Het behoud van deze bomen kan op langere termijn geschikt biotoop vormen voor Vliegend 
hert. Het natuurlijk kwijnen en afsterven van deze bomen kan belangrijk zijn voor tal van 
andere dood hout organismen. 
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Biotoop 8.5: Warandedreef 

Oppervlakte: 17,4 ha (Figuur 47) 

Waarnemingen: 

Er zijn ook een aantal waarnemingen uit het centrum van Nethen. Verder zijn er oude niet 
gelokaliseerde waarnemingen uit het Meerdaalwoud. 

Terreincontrole leverde een waarneming op aan Savenel (zie daar).  

Habitat: Bos 

Gesloten beuken- en eikenbestanden met plaatselijk een zekere hoeveelheid dood hout maar 
meestal onder een gesloten kronendak.  

Historiek: 

Het gehele Meerdaalwoud is Ferrarisbos en op de verschillende topografische kaarten zijn er 
nauwelijks veranderingen te zien aan deze zuidgrens.  

Helling: ZO-helling, plaatselijk steil.  

Interpretatie: Potentieel biotoop voor Vliegend hert 

Er zijn enkel waarnemingen op enige afstand en het is onwaarschijnlijk dat het gebied 
momenteel een voldoende open kroonlaag heeft. Het gebied heeft wel een steile zuidhelling.  

Verder onderzoek:  

In bosgebieden is het lokaliseren van broedplaatsen zeer moeilijk gebleken. We zullen dus 
moeten aannemen dat we met de aanwezigheid van deze soort binnen een ruime perimeter 
moeten rekening houden ook al zijn er geen jaarlijkse waarnemingen. Dit neemt niet weg 
dat verder onderzoek hier aangewezen is. 

Huidige bescherming en gewestplan: 

Dit stuk van het domeinbos wordt beheerd door ANB en staat op het gewestplan als 
natuurgebied. Heel het Meerdaalwoud maakt deel uit van het VEN en een 
habitatrichtlijngebied (zeer belangrijk voor Vliegend hert volgens de G-IHD). 

Aanbevelingen voor beheer: 

De meeste delen van Meerdaalwoud zijn momenteel te donker voor Vliegend hert. Het 
creëren en behouden van geschikt dood hout dient dan ook voornamelijk te gebeuren in de 
bosranden, aan interne open plekken en allerlei andere halfopen situaties. Op steile 
zuidhellingen is het aangeraden gesloten loofhoutbestanden en naaldhout om te vormen 
naar open lichtrijke eikenbossen. Dergelijke maatregelen leveren enkel op lange termijn 
geschikt habitat op. 



 

 
90 Status en bescherming van het Vliegend hert in Vlaams-Brabant www.inbo.be

 

Biotoop 8.6: De Heide 

Oppervlakte: 32,4 ha (Figuur 47) 

Waarnemingen: 

Er zijn ook een aantal waarnemingen uit het centrum van Nethen. Verder zijn er oude niet 
gelokaliseerde waarnemingen uit het Meerdaalwoud. 

Terreincontrole leverde een waarneming op aan Savenel (zie daar).  

Habitat: Bos 

Open gemengd bos gedomineerd door eik met middelhoutbeheer. Dit beheer is recent terug 
ingesteld waardoor er de komende jaren veel dood wortelhout aanwezig is en voldoende licht 
tot op de bodem doorvalt (Figuur 48).  

Historiek: 

Het gehele Meerdaalwoud is Ferrarisbos en op de verschillende topografische kaarten zijn er 
nauwelijks veranderingen te zien aan deze zuidgrens.  

Helling: ZO 

Interpretatie: Potentieel biotoop voor Vliegend hert 

Er zijn enkel waarnemingen op enige afstand maar het gebied is zeer geschikt qua habitat 
gezien de nodige zuidhelling voorkomt, een middelhout beheer gevoerd wordt waarbij de 
kroonlaag voldoende open is en gezien de recente kappingen is er ondergronds dood hout 
aanwezig.  

Verder onderzoek:  

In bosgebieden is het lokaliseren van broedplaatsen zeer moeilijk gebleken. We zullen dus 
moeten aannemen dat we met de aanwezigheid van deze soort binnen een ruime perimeter 
moeten rekening houden ook al zijn er geen jaarlijkse waarnemingen. Gezien hier tijdelijk 
veel licht en ondergronds dood hout aanwezig is, lijkt het interessant om dit gebied op te 
volgen.  

Huidige bescherming en gewestplan: 

Dit domeinbos wordt beheerd door ANB en staat op het gewestplan als natuurgebied. De 
Heide heeft een middelhoutbeheer en is beschermd als bosreservaat. Heel het Meerdaalwoud 
maakt deel uit van het VEN en een habitatrichtlijngebied (zeer belangrijk voor Vliegend hert 
volgens de G-IHD).  

Aanbevelingen voor beheer:  

De meeste delen van Meerdaalwoud zijn momenteel te donker voor Vliegend hert. Hier is al 
de beheersoptie genomen om meer licht te creëren en zodoende wordt geschikt habitat voor 
deze soort gevormd. 
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Figuur 48 Middelhoutbeheer in De Heide. 
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Biotoop 8.7: Walendreef 

Oppervlakte: 9,3 ha (Figuur 47) 

Waarnemingen: 

Er is een waarneming langs de Walendreef uit 2005 van 2 vechtende mannetjes (zie daar). 

Verder zijn er oude niet gelokaliseerde waarnemingen uit het Meerdaalwoud. Terreincontrole 
leverde hier geen waarneming. 

Habitat: Bos 

Gesloten beuken- en eikenbestanden met plaatselijk een zekere hoeveelheid dood hout maar 
meestal onder een gesloten kronendak. Verder zijn er een aantal naaldhoutbestanden binnen 
de perimeter. 

Historiek: 

Het gehele Meerdaalwoud is Ferrarisbos en op de verschillende topografische kaarten zijn er 
nauwelijks veranderingen te zien aan deze zuidgrens.  

Helling: Steile ZO 

Interpretatie: Potentieel biotoop voor Vliegend hert 

Er is een waarneming van 2 individuen waaruit we mogen afleiden dat er hoogst 
waarschijnlijk wel voorplanting is in de onmiddellijke omgeving. Het habitat in de 
onmiddellijke omgeving lijkt echter vrij gesloten en dus minder geschikt. Op de delen met 
steilere hellingen staat overwegend naaldhout. 

Verder onderzoek: 

In bosgebieden is het lokaliseren van broedplaatsen zeer moeilijk gebleken. We zullen dus 
moeten aannemen dat we met de aanwezigheid van deze soort binnen een ruime perimeter 
moeten rekening houden ook al zijn er geen jaarlijkse waarnemingen. Verder onderzoek is 
dus zeker wenselijk maar slagingskans om de soort aan te tonen is wellicht klein. 

Huidige bescherming en gewestplan: 

Dit domeinbos wordt beheerd door ANB en staat op het gewestplan als natuurgebied. Heel 
het Meerdaalwoud maakt deel uit van het VEN en een habitatrichtlijngebied (zeer belangrijk 
voor Vliegend hert volgens de G-IHD). 

Aanbevelingen voor beheer: 

De meeste delen van Meerdaalwoud zijn momenteel te donker voor Vliegend hert. Het 
creëren en behouden van geschikt dood hout dient dan ook voornamelijk te gebeuren in de 
bosranden, aan interne open plekken en allerlei andere halfopen situaties. Op steile 
zuidhellingen is het aangeraden gesloten loofhoutbestanden en naaldhout om te vormen 
naar open lichtrijke eikenbossen. Dergelijke maatregelen leveren enkel op lange termijn 
geschikt habitat op. 
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4.2.9 Populatie 9: Oud-Heverlee (Oud-Heverlee, Leuven) 

 

Figuur 49 Populatie Oud-Heverlee (paarse lijn). Waarnemingen: Rood: 1850-1973; Oranje: 1974-1990; Groen: 
1991-2008; Blauw: Onbevestigde waarneming uit 1991-2008 (zelden 1974-1990); Vierkant: exact 
gelokaliseerde waarneming en cirkel: nauwkeurigheid beperkt tot gemeente of groot boscomplex. 

Beoordeling van de staat van instandhouding: 

Indicator A B C Uitleg en motivatie 

Aantal kevers   
Enkele losse 

waarnemingen 
Vermoedelijk A of B indien 
meer onderzoek 

Aantal 
broedplaatsen   1   

Conclusie 
Populatie:  B   

Indicator A B C  

Oppervlakte  > 10 ha    

Dode bomen   1-3/ha   

Dikke bomen    
(Onvoldoende 
dikke bomen)  

Lange termijn  B  
Mits geschikt beheer van 
potentiële biotopen 

Conclusie 
Habitat-
kwaliteit:  B   
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Broedplaats 9.1: Zuidrand Heverleebos 

Oppervlakte: 37,1 ha (Figuur 50) 

Waarnemingen: 

Er is één waarneming uit 1990 en een recentere aan de zuidwestrand (zie daar).  

Verder zijn er oudere waarnemingen uit Heverleebos.  

Habitat: Bos 

Deze steile zuidrand bestaat uit gemengde meestal vrij gesloten loofhoutbestanden, naast 
een beukenbestand en enkele grove dennenbestanden. Open plekken, kapvlaktes en de 
bosrand kunnen hier mogelijk geschikt biotoop vormen voor Vliegend hert 

Historiek: 

Het gehele Heverleebos is Ferrarisbos en op de verschillende topografische kaarten zijn er 
nauwelijks veranderingen te zien aan deze zuidgrens.  

Helling: Steile zuidhelling.  

Interpretatie: Mogelijk aanwezig 

Er is een waarneming waarvan we niet weten of het om een mannetje of vrouwtje ging en de 
waarneming is al redelijk oud. Het habitat kent een geschikte zuidhelling en de open 
plekken, kapvlaktes en bosranden zijn hier mogelijks geschikt als biotoop.  

Verder onderzoek:  

In bosgebieden is het lokaliseren van broedplaatsen zeer moeilijk gebleken. We zullen dus 
moeten aannemen dat we met de aanwezigheid van deze soort binnen een ruime perimeter 
moeten rekening houden ook al zijn er geen jaarlijkse waarnemingen. Dit neemt niet weg 
dat verder onderzoek hier aangewezen is. Het aanleggen van kunstmatige broedhopen in 
bosranden kan mogelijks dienen om op langere termijn de aanwezigheid van de soort aan te 
tonen.  

Huidige bescherming en gewestplan: 

Dit domeinbos wordt beheerd door ANB en staat op het gewestplan als natuurgebied. Heel 
het Heverleebos maakt deel uit van een habitatrichtlijngebied (zeer belangrijk voor Vliegend 
hert volgens de G-IHD).  

Aanbevelingen voor beheer:  

De meeste delen van Heverleebos zijn momenteel te donker voor Vliegend hert. Het creëren 
en behouden van geschikt dood hout dient dan ook voornamelijk te gebeuren in de 
bosranden, aan interne open plekken en allerlei andere halfopen situaties. Op steile 
zuidhellingen is het aangeraden gesloten loofhoutbestanden en naaldhout om te vormen 
naar open lichtrijke eikenbossen. Dergelijke maatregelen leveren enkel op lange termijn 
geschikt habitat op. 
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Broedplaats 9.2: Zuidwestrand Heverleebos 

Oppervlakte: 0,6 ha (Figuur 50) 

Waarnemingen: 

Er is een waarneming van één mannetje uit 2006 aan deze holle weg aan de zuidwestrand 
van Heverleebos.  

Verder zijn er oudere waarnemingen uit Heverleebos.  

Habitat: Holle weg, bosrand 

De holle weg is in het bos ingebed. De bosrand bestaat uit een rij eiken aan de grens van 
een naaldhoutbestand.  

Historiek: 

Het gehele Heverleebos is Ferrarisbos en op de verschillende oude topografische kaarten 
vormt dit gebied nagenoeg steeds de bosgrens. Op de kaart van 1960 zijn enkele 
bosbestanden ten oosten van dit gebied ontbost om op de kaart uit 1990 opnieuw met 
naaldhout bebost te zijn.  

Helling: ZW-helling waarvan het aansluitende deel steil is.  

Interpretatie: Vrij waarschijnlijk aanwezig maar broedplaats niet gelokaliseerd 

Het betreft hier een waarneming van een mannetje dat mogelijks van elders kan komen. Het 
habitat heeft de nodige helling, de holle weg is vrij donker maar de bomenrij aan de parking 
is dan weer open.  

Verder onderzoek:  

In bosgebieden is het lokaliseren van broedplaatsen zeer moeilijk gebleken. We zullen dus 
moeten aannemen dat we met de aanwezigheid van deze soort binnen een ruime perimeter 
moeten rekening houden ook al zijn er geen jaarlijkse waarnemingen. Vooral bij kleine 
habitatvlekken als deze met veel licht en voldoende dood hout kan de soort mogelijks 
gemakkelijker aangetoond worden.  

Huidige bescherming en gewestplan: 

Dit domeinbos wordt beheerd door ANB en staat op het gewestplan als natuurgebied. Heel 
het Heverleebos maakt deel uit van een habitatrichtlijngebied (zeer belangrijk voor Vliegend 
hert volgens de G-IHD).  

Aanbevelingen voor beheer:  

De meeste delen van Heverleebos zijn momenteel te donker voor Vliegend hert. Het creëren 
en behouden van geschikt dood hout dient dan ook voornamelijk te gebeuren in bosranden 
als deze. 
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Broedplaats 9.3: woonwijk ten westen van Heverleebos 

Oppervlakte: 7,1 ha (Figuur 51) 

Waarnemingen: 

Er is een waarneming van één vrouwtje uit 2003 aan de Beukendreef C1.  

Verder zijn er oudere waarnemingen uit Heverleebos.  

Habitat: Tuinen, bosranden, taluds, treinbielzen 

Het gebied bestaat hoofdzakelijk uit tuinen waarvan er enkele treinbielzen hebben. Verder 
zijn er enkele interessante bosranden en houtkanten op taluds (rond het voetbalveld).  

Historiek: 

Het gehele Heverleebos is Ferrarisbos en op de Ferrariskaart (1775) maakt deze woonwijk 
nog deel uit van het bos. Op de kaart van Vandermaelen (1854) is het landbouwgebied en de 
woonwijk komt er in de 2e helft van de 20 eeuw.  

Helling: geen 

Interpretatie: Actueel aanwezig maar broedplaats niet gelokaliseerd 

De waarneming van een vrouwtje geeft aan dat de soort hier in de ruimere omgeving moet 
voorkomen. De perimeter is dan ook voldoende ruim ingetekend en omvat tuinen met 
treinbielzen, taluds en bosranden. De exacte broedlocatie is echter niet gekend.  

Verder onderzoek:  

In bosgebieden is het lokaliseren van broedplaatsen zeer moeilijk gebleken. We zullen dus 
moeten aannemen dat het aantonen van de soort in aanliggend habitat soms makkelijker is 
dan in het bosgebied zelf. Anderzijds zijn de meeste bossen momenteel te donker.  

Verder onderzoek hier zou moeten aantonen waar de exacte broedplaats zich bevindt.  

Huidige bescherming en gewestplan: 

De woonwijk staat op het gewestplan als woongebied (verder binnen dit gebied ook 
natuurgebied). De woonwijk ligt vlak naast het habitatrichtlijngebied Heverleebos (zeer 
belangrijk voor Vliegend hert volgens de G-IHD). 

Aanbevelingen voor beheer:  

Beheer van tuinen al dan niet met treinbielzen en taluds en bosranden zoals verder 
aangegeven. 
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Figuur 50 Broedplaats 9.1 en 9.2 (rode lijnen). Waarnemingen: Rood: 1850-1973; Oranje: 1974-1990; Groen: 
1991-2008; Blauw: Onbevestigde waarneming uit 1991-2008 (zelden 1974-1990); Vierkant: exact 
gelokaliseerde waarneming en cirkel: nauwkeurigheid beperkt tot gemeente of groot boscomplex. 

 

Figuur 51 Broedplaats 9.3, 9.4 en 9.5 (rode lijnen). Waarnemingen: Rood: 1850-1973; Oranje: 1974-1990; Groen: 
1991-2008; Blauw: Onbevestigde waarneming uit 1991-2008 (zelden 1974-1990); Vierkant: exact 
gelokaliseerde waarneming en cirkel: nauwkeurigheid beperkt tot gemeente of groot boscomplex. 
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Broedplaats 9.4: Vaalbeekstraat 

Oppervlakte: 0,8 ha (Figuur 51) 

Waarnemingen: 

Er zijn twee waarnemingen uit 1990 aan de westrand van Heverleebos, één daarvan is in 
de onmiddellijke omgeving van deze straat.  

Verder zijn er oudere waarnemingen uit Heverleebos.  

Habitat: Tuinen 

Bomenrijke tuinen langsheen een voormalige holle weg.  

Historiek: 

Het nabijgelegen Heverleebos is Ferrarisbos maar al op de Ferrariskaart (1775) zien we hier 
een holle weg in landbouwgebied. Bebouwing komt er in de 2e helft van de 20e eeuw. 

Helling: W 

Interpretatie: Mogelijk aanwezig 

De waarnemingen zijn vrij oud en niet van deze straat zelf. Bij een inventarisatie van de 
omgeving van deze twee waarnemingen leek deze en volgende straat de enige mogelijk 
geschikte gebieden in de omgeving.  

Verder onderzoek:  

In bosgebieden is het lokaliseren van broedplaatsen zeer moeilijk gebleken. We zullen dus 
moeten aannemen dat het aantonen van de soort in aanliggend habitat soms makkelijker is 
dan in het bosgebied zelf. Anderzijds zijn de meeste bossen momenteel te donker.  

Verder onderzoek hier zou moeten aantonen waar de exacte broedplaats zich bevindt.  

Huidige bescherming en gewestplan: 

Deze straat staat op het gewestplan als woongebied. Het ligt vlak naast het 
habitatrichtlijngebied Heverleebos (zeer belangrijk voor Vliegend hert volgens de G-IHD).  

Aanbevelingen voor beheer:  

Beheer van tuinen al dan niet met treinbielzen en taluds en bosranden zoals verder 
aangegeven. 
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Broedplaats 9.5: Pragenstraat 

Oppervlakte: 1,5 ha (Figuur 51) 

Waarnemingen: 

Er zijn twee waarnemingen uit 1990 aan de westrand van Heverleebos, één daarvan is in 
de onmiddellijke omgeving van deze straat.  

Verder zijn er oudere waarnemingen uit Heverleebos.  

Habitat: Holle weg, tuinen 

Holle weg met hakhout van Valse acacia en bosrijke tuinen.  

Historiek: 

Het nabijgelegen Heverleebos is Ferrarisbos maar al op de Ferrariskaart (1775) zien we hier 
een holle weg in landbouwgebied. Bebouwing komt er in de 2e helft van de 20e eeuw. 

Helling: Westhelling, holle weg creëert zuid- en noordhellingen.  

Interpretatie: Mogelijk aanwezig 

De waarnemingen zijn vrij oud en niet van deze straat zelf. Bij een inventarisatie van de 
omgeving van deze twee waarnemingen leek deze en vorige straat de enige mogelijk 
geschikte gebieden in de omgeving.  

Verder onderzoek:  

In bosgebieden is het lokaliseren van broedplaatsen zeer moeilijk gebleken. We zullen dus 
moeten aannemen dat het aantonen van de soort in aanliggend habitat soms makkelijker is 
dan in het bosgebied zelf. Anderzijds zijn de meeste bossen momenteel te donker.  

Verder onderzoek zou moeten aantonen of er een broedplaats aan de holle weg voorkomt.  

Huidige bescherming en gewestplan: 

Deze straat staat op het gewestplan als woongebied (deels met landelijk karakter). Het ligt 
vlak naast het habitatrichtlijngebied Heverleebos (zeer belangrijk voor Vliegend hert volgens 
de G-IHD).   

Aanbevelingen voor beheer:  

Beheer van de holle weg als hakhout en stimulerende maatregelen voor geschikt beheer van 
tuinen zoals verder aangegeven. 
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Biotoop 9.6: Rozenberg (Don Bosco) 

Oppervlakte: 6,8 ha (Figuur 52) 

Waarnemingen: 

Er is een waarneming van 3 mannetjes aan het spoorwegtalud uit 1997 (zie verder).  

Habitat: Bos, tuinen 

Het bos is gemengd en bestaat zowel uit loof- als naaldhout. Tussen de twee stukken bos 
liggen enkele tuinen.  

Historiek: 

Op de oudste topografische kaarten gaat het om landbouwgebied met tal van holle wegen. 
De bebossing van het domein vindt plaats tussen 1920 en 1960.  

Helling: Steile W en ZW-helling. 

Interpretatie: Potentieel biotoop voor Vliegend hert 

Het gebied werd niet ter plekke bezocht om na te gaan in hoeverre het bos geschikt is. Het 
ligt in ieder geval op een steile helling. 

Verder onderzoek: 

Verder onderzoek hier zou moeten aantonen of er broedplaats van de soort voorkomen. 

Huidige bescherming en gewestplan: 

Dit domein staat op het gewestplan als natuurgebied (deels woongebied). Het ligt naast het 
habitatrichtlijngebied (zeer belangrijk voor Vliegend hert volgens de G-IHD). 

Aanbevelingen voor beheer:  

Beheer van bos en stimulerende maatregelen voor geschikt beheer van tuinen zoals verder 
aangegeven. 
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Figuur 52 Broedplaats 9.6 en 9.7 (rode lijnen). Waarnemingen: Rood: 1850-1973; Oranje: 1974-1990; Groen: 
1991-2008; Blauw: Onbevestigde waarneming uit 1991-2008 (zelden 1974-1990); Vierkant: exact 
gelokaliseerde waarneming en cirkel: nauwkeurigheid beperkt tot gemeente of groot boscomplex. 
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Broedplaats 9.7: spoorwegberm Oud-Heverlee 

Oppervlakte: 6,4 ha (Figuur 52) 

Waarnemingen: 

Er is een waarneming van 3 mannetjes aan dit spoorwegtalud uit 1997.  

Habitat: Talud 

De steile taluds hebben struwelen en opgaande bomen. 

Historiek: 

De spoorweg en de taluds zijn al op de Vandermaelenkaart (1854) te zien. Het is echter 
onduidelijk hoe de vegetatie er toen moet hebben uitgezien maar vermoedelijk is de zone al 
lang bebost. 

Helling: W en O 

Interpretatie: Actueel aanwezig 

Vermits er meerdere individuen tegelijkertijd waargenomen werden in een geschikt biotoop 
mogen we aannemen dat er zich hier een broedplaats bevond. De waarnemingen zijn echter 
wel al tamelijk oud. De kunstmatige helling is steil en westwaarts gericht en heeft minstens 
plaatselijk hakhoutbeheer.   

Verder onderzoek:  

Verder onderzoek zou de omvang van deze broedplaats moeten proberen schatten en 
nagaan welke delen op welke manier best kunnen beheerd worden.  

Huidige bescherming en gewestplan: 

Deze spoorwegberm staat op het gewestplan als natuurgebied (delen woongebied, 
woongebied met landelijk karakter en natuurreservaat). Het ligt naast het 
habitatrichtlijngebied (zeer belangrijk voor Vliegend hert volgens de G-IHD) en deels in het 
VEN.  

Aanbevelingen voor beheer:  

Het beheer als hakhout waarbij een deel van het dood hout blijft liggen is hier wellicht het 
meest aangewezen beheer. 
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4.3 Relevante waarnemingen in het Brussels gewest 
De Brusselse populatie (Figuur 53) wordt bijna 10 jaar zeer nauwkeurig onderzocht door 
Roger Cammaerts. De oudste gegevens (1850-1973) tonen een ruime verspreiding in het 
zuidelijk deel van Brussel. Recente gegevens beperken zich tot slechts één populatie met 
verschillende broedplaatsen in de omgeving van de St-Hubertus kerk (Watermaal-
Bosvoorde). In de nabijheid van deze populaties is er één waarneming uit het Senypark en 2 
uit Park Tournay-Solvay maar hier konden voorlopig nog geen populaties vastgesteld 
worden. Verder werden er in 1994 en in 2007 telkens één Vliegend hert gevonden in de 
buurt van het Ter Kamerenbos. Ook hier kon er geen populatie vastgesteld worden. 

Een aantal treinbielzen met larven werden als experiment verplaatst naar Sint-Pieters-
Woluwe. 

Uit het Brussels deel van het Zoniënwoud zijn er 3 geïsoleerde waarnemingen bekend uit 
1983, 2000 en 2004. Verder zijn er twee waarnemingen uit Bezemhoek uit 2001 en 2003. 
Gezien de waarnemingen steeds uit de onmiddellijke omgeving komen van de populatie in 
Watermaal-Bosvoorde en er geen andere dieren gevonden konden worden, wordt 
aangenomen dat er momenteel in het Brusselse deel van het Zoniënwoud geen 
broedplaatsen voorkomen. 

 

Figuur 53 Overzicht van de waarnemingen in het Brussels gewest. Waarnemingen: Rood: 1850-1973; Oranje: 
1974-1990; Groen: 1991-2008; Blauw: Onbevestigde waarneming uit 1991-2008 (zelden 1974-1990); 
Vierkant: exact gelokaliseerde waarneming en cirkel: nauwkeurigheid beperkt tot gemeente of groot 

boscomplex. 
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4.4 Relevante waarnemingen in het Waals gewest 
De Waalse data werden hoofdzakelijk verzameld door het aanschrijven van entomologen. Uit 
elke Waalse provincie zijn er waarnemingen bekend. De waarnemingen uit Waals-Brabant 
zijn vermoedelijk echter verre van volledig en gedateerd. De meeste van deze 
waarnemingen liggen dicht tegen de Vlaamse grens en zijn dus in deze optiek wel 
interessant (Figuur 54).  

Nabij Zoniënwoud: Er zijn 6 gegevens bekend uit de jaren ’60, 2 andere komen vermoedelijk 
uit dezelfde periode maar het exacte jaar is niet gekend. Deze waarnemingen komen uit het 
Domaine E. Solvay (langs Chemin des Quatre Bras), Domaine d'Argenteuil en Château de la 
Garenne (nabij Clos du Rouge Cloître). Uit 1975 en 1976 zijn er twee waarnemingen uit het 
deel La Hulpe van het Zoniënwoud. Verder is er een waarneming uit 1936 uit Genval.  

Nethen: Net ten zuiden van Meerdaalwoud zijn twee waarnemingen uit 1963 en 1972 uit het 
centrum van Nethen. De soort zou nog steeds voorkomen in verschillende kasteeltuinen in 
Nethen. Zelf vond de eerste auteur een Vliegend hert in 2007 op de grens tussen het 
Meerdaalwoud en kasteel Savenel (grondgebied Nethen). 

 

Figuur 54 Overzicht van de waarnemingen in Waals-Brabant. Waarnemingen: Rood: 1850-1973; Oranje: 1974-
1990; Groen: 1991-2008; Blauw: Onbevestigde waarneming uit 1991-2008 (zelden 1974-1990); 

Vierkant: exact gelokaliseerde waarneming en cirkel: nauwkeurigheid beperkt tot gemeente of groot 
boscomplex. 
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4.5 Analyse 

4.5.1 Analyse van de populaties 
Zo goed als alle populaties scoren slecht voor de huidige staat van de populatie. Enkel 
Overijse scoort goed en zuid-Meerdaalwoud en Oud-Heverlee voldoende. De meeste 
populaties bestaan uit slechts één enkele broedplaats waardoor ze zeer kwetsbaar zijn. Bij 
andere populatie zijn er zelfs geen enkele broedplaats bekend waardoor een afdoende 
bescherming onmogelijk is. 

Naar habitat scoren de meeste gebieden redelijk goed en dit deels omdat het criterium voor 
oppervlakte vermoedelijk te laag is geschat en omdat ook potentieel habitat (dat momenteel 
nog geen geschikt beheer krijgt) mee opgenomen werd. Alleen de twee gebieden ten westen 
van Brussel scoren hier zeer slechts omdat het voortbestaan van de gebieden ernstig 
bedreigd is en het habitat zeer beperkt. 

In totaal werden 45 gebieden afgebakend (Liedekerkebos en Zoniënwoud meegerekend) 
waarvan de soort in 15 gebieden actueel aanwezig is (waarvan in 10 gebieden de 
broedplaats bekend is), 4 waar de soort vrij waarschijnlijk aanwezig is en nog eens 18 waar 
de soort mogelijk aanwezig is, daarnaast zijn er 3 gebieden waar de soort vermoedelijk 
verdwenen is en 5 gebieden waar potentieel habitat aanwezig is in de onmiddellijke 
omgeving van broedplaatsen. Slechts 9 van deze 45 (20%) gebieden liggen in 
habitatrichtlijngebied. Bijna de helft van de gebieden, 20 van de 45 (45%), bestaat zelfs uit 
private eigendommen zonder enige groene gewestplanbescherming of bescherming als 
habitatrichtlijn- of VEN-gebied. De populatie Solheide, Dworp en Tenbroek kent nagenoeg 
geen enkele bescherming (een klein deel is natuurgebied op het gewestplan). 

In 24 van de 45 gebieden vormen tuinen het gehele of een deel van het habitat (waarvan 
minstens 13 met treinbielzen). In 15 gebieden is bos of bosranden aanwezig. Verder zijn er 
10 gebieden waar een deel uit een bebost talud bestaat. Verder 6 gebieden met holle wegen, 
5 met park, 1 met een groep bomen en 1 met een hoogstamboomgaard. 

4.5.2 Rangorde van de verschillende populaties 
Naar staat van instandhouding: 

Goede tot voldoende staat van instandhouding: Centrum Overijse, Zuid-Meerdaalwoud en 
Oud-Heverlee 

Slechte staat voor de populatie maar goede tot voldoende staat voor habitat: Rodebos en 
Park van Tervuren en omgeving 

Slechte staat van instandhouding: Sollenberg en Solheide, Dworp en Tenbroek 

Naar aantal broedplaatsen (actueel of vrij waarschijnlijk): 

Drie of meer broedplaatsen gekend: Overijse 

Een broedplaats gekend maar meerdere gebieden actueel of vrij waarschijnlijk actueel 
aanwezig: Zuid-Meerdaalwoud en Oud-Heverlee 

Een gebied waar de soort actueel of vrij waarschijnlijk actueel aanwezig is: Rodebos, 
Sollenberg en Solheide, Dworp en Tenbroek 

Geen broedplaatsen bekent of broedplaatsen verdwenen: Park van Tervuren, Zoniënwoud en 
Liedekerkebos 
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Naar bescherming (eigendom, habitatrichtlijn- of VEN-gebied en gewestplan): 

Een belangrijk aandeel van de gebieden domeinbos of natuurreservaat, weinig 
onbeschermde gebieden: Zuid-Meerdaalwoud en Rodebos 

Een beperkt aantal gebieden beheerd door ANB maar een even groot aandeel onbeschermd: 
Park van Tervuren en Oud-Heverlee  

Geen domeinbossen en natuurreservaten, een groot deel onbeschermd: Sollenberg, Overijse 
en Solheide, Dworp en Tenbroek 

Prioriteit voor bescherming (slechte staat van instandhouding, weinig broedplaatsen en 
weinig actuele bescherming): 

De prioriteit wordt van hoog naar laag weergegeven in Tabel 2. 

Tabel 2 Rangorde en prioriteit van de verschillende populaties. 

 Gebied Naar svi 
Naar aantal 

broedplaatsen 
Naar 

bescherming Prioriteit 
Solheide, Dworp en 
Tenbroek  7 6 7 20 

Sollenberg 6 5 5 16 
Park van Tervuren en 
omgeving  5 7 4 16 

Rodebos 4 4 1 9 

Oud-Heverlee 3 3 3 9 

Centrum Overijse  1 1 6 8 

Zuid-Meerdaalwoud 2 2 2 6 
 

4.5.3 Analyse van de habitatrichtlijngebieden 
In Vlaanderen werden 3 habitatrichtlijngebieden afgebakend die voor Vliegend Hert 
aangemeld zijn. Op het moment van de aanmelding waren dit de enige regio’s waarvoor de 
aanwezigheid van Vliegend hert bekend was. Deze gebieden zijn: 

• Mechelse heide en vallei van de Ziepbeek; 

• Voerstreek; 

• Zoniënwoud. 

Bij de G-IHD werden een aantal extra habitatrichtlijngebieden vermeld die belangrijk zijn 
voor Vliegend hert. Het gaat om: 

Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen (BE2300007, deelgebied 
Liedekerkebos): De enige waarneming hier dateert uit 1975. Het is onwaarschijnlijk dat er 
zich hier momenteel nog een populatie bevindt.  

Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden (BE2400009): De populaties 
van Sollenberg en Solheide, Dworp en Tenbroek liggen enigszins in de buurt. Een spontane 
herkolonisatie van het Hallerbos is echter uitgesloten in de komende decennia omwille van 
de afstand. De waarneming van de Zavelbergweg ligt desondanks slechts 2km van het 
Hallerbos verwijderd. Zevenbronnen (een ander deelgebied) ligt op ongeveer 1km. 
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Gasthuisbos en Begijnenbos (Beersel, 2 andere deelgebieden) liggen respectievelijk op 700 
en 1300m van de waarnemingen in de Diepestraat (Beersel). Het Begijnenbos in Beersel ligt 
eveneens bijna 2km van de populatie in Sollenberg en is hiermee onrechtstreeks verbonden 
via het provinciaal domein Huizingen en de autostradebermen. 

Zoniënwoud (BE2400008): Voor zover bekend komt het Vliegend hert momenteel niet meer 
voor in dit gebied. De aanwezigheid kan moeilijk uitgesloten worden maar is weinig 
waarschijnlijk. Een eventuele herkolonisatie van het Vlaamse deel van het Zoniënwoud in de 
komende dertig jaar blijkt zelfs in ideale omstandigheden niet mogelijk te zijn uitgaande van 
de huidige gekende populaties. De populatie van het Park van Tervuren en omgeving en de 
broedplaats aan de Louis Gunsstraat zouden, indien actueel aanwezig, mogelijk een 
kolonisatiebron kunnen zijn. 

Ook in het Brussels deel van het Zoniënwoud wordt er van uitgegaan dat de soort er niet 
langer voorkomt (Godefroid & Koedam 2006). Kolonisatie vanuit de Brusselse populaties in 
woonwijken naar het Brussels deel van het Zoniënwoud lijkt op basis van de modellering 
reëel voor de komende 30 jaren indien het biotoop hier en in de tussenliggende gebieden 
geschikt wordt. 

Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden 
(BE2400011): De Koningsberg (Overijse), het Rodebos, het zuiden van het Meerdaalwoud en 
het zuidwesten van het Heverleebos zijn deelgebieden van dit habitatrichtlijngebied. In deze 
gebieden komt Vliegend hert voor (of in de onmiddellijke omgeving). Deze werden al eerder 
besproken. In de Dijlevallei zelf bevindt zich een broedplaats aan de Neerijsebaan in de 
onmiddellijke omgeving van dit habitatrichtlijngebied en aan het treintalud ter hoogte van 
Oud-Heverlee. 

Verder is het kasteel Bisdom nabij het centrum van Overijse opgenomen als deelgebied. Dit 
kasteelpark ligt op de noordflank en slechts 200m van de broedplaatsen in de Puttestraat. De 
huidige aanwezigheid of kolonisatie in de nabije toekomst is dus zeer reëel. 
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5 Bescherming 

5.1 Inleiding 
Verschillende van de huidige broedplaatsen zijn in een onvoldoende staat van 
instandhouding. Zelfs de vrij grote populatie in Overijse is grotendeels afhankelijk van de 
aanwezige treinbielzen in tuinen. Vermits nieuwe tuinen niet meer worden aangelegd met 
treinbielzen en de bestaande treinbielzen vaak vervangen worden door betonnen 
tuinelementen mag aangenomen worden dat ook deze populatie op langere termijn in zijn 
voortbestaan bedreigd is. We mogen er dan ook van uit gaan dat de soort de komende 
tientallen jaren sterk achteruit zal gaan en verschillende relictpopulaties zullen verdwijnen 
indien er geen soortspecifieke beschermingsmaatregelen genomen worden. 

Om het Vliegend hert op een goede manier te beschermen dient er vooral nagedacht te 
worden over de bescherming op lange termijn. Doordat Vliegend hert een slechte kolonisator 
is, kon hij in het verleden enkel overleven op plaatsen waar er steeds een of ander geschikt 
habitat te vinden was. Het is daarom belangrijk om op langere termijn te zorgen dat er 
voldoende grote en continu geschikte gebieden beschikbaar zijn. 

Een individuele broedplaats heeft immers weinig overlevingskans. Gevelde bomen komen 
vermoedelijk na 2 jaar in aanmerking als aflegplaats voor eieren. Na enkele tientallen jaren 
is het dood hout echter verteerd en verdwenen. Als de populatie tegen dan geen nieuwe 
broedplaats heeft weten koloniseren zal ze verdwijnen. 

Uiteraard moet de allereerste aandacht gaan naar het beheer van de huidige broedplaats 
aangezien vele van deze broedplaatsen klein en geïsoleerd zijn en vaak geen geschikt beheer 
hebben. Dit geschikt beheer wordt verder toegelicht in 5.2 In situ bescherming: 
biotoopbeheer. 

Naast geschikt beheer is ook een goede bescherming van deze broedplaatsen belangrijk. De 
meeste gebieden zijn immers niet beschermd als SBZ, VEN of groene 
gewestplanbestemming. Welke gebieden in aanmerking komen voor een beleidsmatige 
bescherming wordt verder toegelicht in 5.3 In situ bescherming: beschermingsstatuut. 
Binnen deze gebieden is het dan vooral belangrijk om de gekende populaties en potentieel 
geschikte gebieden te beschermen tegen allerlei plannen en projecten die de populaties 
negatief kunnen beïnvloeden. Welke plannen en projecten mogelijk een invloed hebben op 
Vliegend hert en hoe hiermee rekening dient gehouden te worden is verder uitgewerkt in 5.4 
Storende en destructieve ingrepen. 

Het is wenselijk om een doordachte strategie uit te werken voor het herstel van het Vliegend 
hert in deze regio. Om de een gunstig staat van instandhouding te halen op lange termijn 
zijn er in hoofdzaak twee mogelijkheden. De keuze hierin is in de eerste plaats een 
beleidskeuze. 

De eerste mogelijkheid bestaat in het behalen van een gunstige staat van instandhouding op 
de plaatsen waar de populaties nu nog voorkomen. Hiervoor moten zeer strikte 
beschermingsmaatregelen opgelegd worden. Daarnaast zal echter ook via stimulerende 
maatregelen gezorgd moeten worden voor een lokale gestage uitbreiding van deze 
bestaande populaties. 

De huidige wetgeving voorziet wel in een bescherming van de broedplaatsen van het 
Vliegend hert wat inhoud dat het verwijderen van stobben en treinbielzen waarin de larven 
leven, althans theoretisch, verboden is. Een duidelijke sensibilisatie, informatie en strikte 
controle en/of verbaliseren op het verwijderen van treinbielzen en stobben in tuinen zou in 
dit geval de enige optie zijn. Bij het vervangen van de treinbielzen door nieuwe, moeten de 
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larven en oude treinbielzen in de onmiddellijke omgeving terug ingegraven worden zodat ze 
de nieuwe treinbielzen of ander hout opnieuw kunnen koloniseren. Gezien de populaties 
voornamelijk in privé tuinen voorkomen komt de ‘last’ van de bescherming bij individuele 
personen terecht. Dit lijkt ons dit geen evidente keuze. Louter stimulerende maatregelen 
kunnen hier niet voldoen gezien je voor het behalen van een gunstige staat van 
instandhouding niet kan afhangen van de goodwill van privé eigenaars. 

Naast deze bescherming moet er ook aan gestage uitbreiding in de onmiddellijke omgeving 
gewerkt worden. Uit een studie voor de populaties tussen Halle en Leuven (bijlage 1) blijkt 
echter dat zelfs in ideale situaties slechts een beperkte kolonisatie van ongeveer 1km mag 
verwacht worden in een tijdsperiode van 30 jaar. Dit betekent dus dat de komende 30 jaar 
de bestaande populaties geïsoleerd blijven. Deze uitbreiding zal zich daarom beperken tot 
deze kleine afstand en de uitbreidingen zullen voornamelijk gerealiseerd moeten worden in 
nabijgelegen parken, tuinen, autostrade- en spoorwegbermen en andere randhabitats. Deze 
bermhabitats zouden wel eens van doorslaggevend belang kunnen zijn omdat ze kunnen 
bestaan uit steile zuidhellingen en mits geschikte beheer een continue lijnvormige corridor 
vormen. 

Een Tweede mogelijkheid bestaat in een meer stimulerende aanpak voor het gunstig beheer 
waarbij mogelijkheden gecreëerd worden om populaties uit tuinen te verplaatsen naar 
grotere en meer geschikte gebieden. Naast het behoud van de huidige populaties kunnen er 
zo nieuwe populaties ontstaat op plaatsen waar de soort gemakkelijker over een groot 
gebied een gunstige staat van instandhouding kan bereiken. Hierbij denken we in de eerste 
plaats aan de grote parken, domeinbossen, natuurreservaten en andere openbare domeinen 
van de regio. Voor deze optie zal gericht verplaatsen noodzakelijk zijn gezien de beperkte 
verspreidingscapaciteit van de kever zelf. Deze optie zou praktisch kunnen uitgewerkt 
worden door bv. het instellen van een meldingsplicht voor het verwijderen van treinbiels. 
Hierbij kan eerst nagegaan worden of er larven in de treinbielzen zitten. Vervolgens wordt 
getracht de eigenaar te overtuigen om de populatie te behouden en indien dit niet lukt, 
kunnen de treinbielzen verplaatst worden. De mogelijkheden om Vliegend hert te gaan 
verplaatsen worden verder toegelicht in 5.5 repopulatie en translocatie. 

Het mag duidelijk zijn dat het veel eenvoudiger zal zijn om populaties van Vliegend hert te 
behouden in grote parken, domeinbossen en natuurreservaten omdat hier het beheer 
gemakkelijker kan afgesteld worden op de behoefte van deze soort. Tevens kan er in grote 
gebieden gemakkelijker gezorgd worden voor een continuïteit van geschikt dood hout. In 
kleine parken is dat al wat moeilijker terwijl populaties in individuele tuinen zeer gevoelig 
zijn voor lokaal uitsterven. Verder is het evident dat grote populaties en populaties die 
onderling verbonden zijn veel minder snel uitsterven dan kleine geïsoleerde populaties. 

5.2 In situ bescherming: biotoopbeheer 

5.2.1 Broedhabitat 
Het broedhabitat van het Vliegend hert bestaat uit ondergronds dood hout. Dit hout moet 
aan enkele algemene voorwaarden voldoen zodat het in aanmerking komt voor deze kever. 
Eerst en vooral moet het gaan om al voldoende verteerd hout van loofbomen. Vermoedelijk 
is het hout van gekapte bomen en struiken vanaf het 2e jaar (mogelijks zelfs het 1e jaar) 
geschikt voor het afzetten van eieren. Het hout blijft geschikt totdat het nagenoeg volledig 
verteerd is. Naaldhout komt niet in aanmerking. Bomen met zacht hout, zoals Wilg, Populier 
en Berk, komen vermoedelijk minder vaak en/of slechts gedurende een korte periode in 
aanmerking. 

Het dode hout moet in de grond zitten of minstens direct contact hebben met de grond. Een 
deel van het hout zit best dieper in de grond zodat de larven bij koude of droogte in de 
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diepte kunnen uitwijken. De watertafel mag nooit boven de 60cm komen te staan zodat de 
larven in de winter niet verdrinken. 

Verder is het zeer belangrijk dat de grond voldoende snel opwarmt. Zandgrond warmt sneller 
op dan leem en leem sneller dan klei; droge gronden warmen sneller op dan natte en 
gronden van een steile zuid geëxposeerde helling warmen sneller op dan deze van een 
noordhelling. Belangrijk is om te vermelden dat zelfs op noordhellingen al broedplaatsen 
werden gevonden. Het gaat dus steeds om een combinatie van deze factoren en hun 
precieze onderlinge relatie is zeker nog onvoldoende gekend. 

Ook de vegetatie heeft invloed op de opwarming van de bodem. Onder een dicht beukenbos 
bv. warmt de bodem onvoldoende op. Een broedhoop mag dus maximaal overschaduwd 
worden door een halfopen bos (in de zomer valt er op de bodem ongeveer 50% 
zonnevlekken en 50% schaduwvlekken). Deze omstandigheden kunnen bv. gevonden 
worden aan een zuidelijke bosrand, aan open plekken in het bos, niet heraangeplante 
kapvlaktes, tijdelijk in hak- of middelhout en in parken en tuinen. 

Aan een bestaande broedlocatie kan je alleen bovengronds dood hout toevoegen vermits 
graven in de buurt van een broedplaats zeer destructief is voor de aanwezige larven. 

Het beste is om op enkele meters van de bestaande broedplaats een nieuwe te voorzien. 

5.2.2 Privé tuinen 
Heel wat populaties bevinden zich momenteel in privé tuinen waar het broedsubstraat in vele 
gevallen bestaat uit treinbielzen die gebruikt zijn om steile hellingen te bedekken, slechts in 
een beperkt aantal gevallen bestaat het broedsubstraat uit oude stobben. De huidige 
wetgeving voorziet in een bescherming van de broedplaatsen van het Vliegend hert wat 
inhoud dat het verwijderen van deze stobben en treinbielzen, althans theoretisch, verboden 
is. Het is in de eerste plaats een beleidsvraag hoe met deze wetgeving dient omgesprongen 
te worden. Stimulerende maatregelen hebben hier vermoedelijk een veel beter effect dan 
een strikt verbod met controle en/of verbaliseren. Zo lijkt het ons zinvoller om een 
meldingsplicht te voorzien voor het verwijderen van treinbielzen in de gemeenten waar de 
soort voorkomt. Er zou dan eerst nagegaan kunnen worden of er larven in de treinbielzen 
zitten. Momenteel kan dit enkel door enkele treinbielzen uit te graven, in de nabije toekomst 
komt er mogelijk een toestel op de markt om de larven op basis van hun geluiden kan 
detecteren. Uiteraard moet hierbij geprobeerd worden om de eigenaars te overtuigen om de 
treinbielzen te behouden of te vervangen door nieuwe. Indien de treinbielzen niet behouden 
(kunnen) worden is het technisch mogelijk om de treinbielzen en larven uit te graven en te 
verplaatsen naar een nabijgelegen park, geschikt bos of ander publiek domein (in het 
Brussels gewest werden een aantal treinbielzen met larven van een school naar een park in 
Sint-Pieters-Woluwe verplaatst). Belangrijk hierbij is na te denken over hoe een 
meldingsplicht kan georganiseerd worden, wie de kosten van dergelijke repopulatie en/of 
translocatie moet dragen en welke arbeiders hiervoor kunnen ingezet worden. 

Bij het vervangen van de treinbielzen door nieuwe kunnen larven en oude treinbielzen ook in 
de onmiddellijke omgeving terug ingegraven worden zodat ze de nieuwe treinbielzen terug 
kunnen koloniseren. 

Treinbielzen vormen niet het enige antropogene habitat dat Vliegende herten benutten. In de 
buitenlandse literatuur zijn er gegevens over houten weidepalen, elektriciteitspalen en 
allerlei andere palen; houten banken, speeltuigen en sierornamenten; brandhout maar bv. 
ook verhakseld hout dat in een dikke laag is gebruikt voor de aanleg van wandelpaden en 
speelterreinen. We kunnen dan ook stellen dat alle loofhout in grondcontact potentieel 
geschikt is. Het Vliegend hert heeft blijkbaar geen problemen met verduurzaming van het 
hout met carboline (zoals bij treinbielzen), het is echter onduidelijk in hoeverre nieuwe 
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verduurzamingtechnieken een probleem vormen voor de larven van Vliegend hert. Niet 
geïmpregneerd hout is wellicht beter dan treinbielzen of ander behandeld hout. 

Ook boomstobben in tuinen vormen slechts een tijdelijk habitat en het aantal grote bomen in 
tuinen die als toekomstig habitat zouden kunnen dienen neemt af. 

In Groot-Brittannië wordt geschikt tuinbeheer gepromoot vanuit de gemeenten en county’s. 
Mensen die een dood hout rijke tuin goed beheren (Stag beetle friendly gardening) of een 
kunstmatige broedhoop aanleggen krijgen een schildje uitgereikt. Door de mensen op een 
positieve manier te informeren over deze kever kunnen ze meestal wel warm gemaakt 
worden voor dit beheer. 

Algemene Mogelijkheden om dood hout te creëren in de tuin: 

• Laat bomen staan en oud worden. Oude bomen en natuurlijk afgestorven bomen zijn 
van belang voor heel veel soorten.  

• Als bomen toch afgezaagd moeten worden doe dat dan op enige hoogte boven de 
grond en laat een stuk van de stam staan. Het is belangrijk om bomen of stronken 
niet dood te spuiten of uit te graven. 

• Plant een nieuwe boom voor elke gekapte boom. 

• Hakhoutbeheer (zie kleine landschapselementen) 

• Bouwen van een broedhoop in de tuin (zie bijlage 3).  

• Behoud van treinbielzen of het aanleggen van nieuwe tuinelementen door het 
ingraven van liefst onbehandeld hout.  

• Het aanleggen van een takkenhoop met snoeiafval. 

Voor Vliegend hert is het belangrijk dat dit geschikt dood hout niet teveel overschaduwd 
wordt. Overschaduwing door coniferen of groenblijvende struiken maakt het hout ongeschikt. 

5.2.3 Kleine landschapselementen 
Kleine landschapselementen die geschikt kunnen zijn voor Vliegend hert bestaan uit (al dan 
niet gekapte) bomen(rijen) en dreven; holle wegen, taluds of kleine hakhoutbosjes; 
hoogstamboomgaarden en in mindere gevallen ook uit oude hagen en struwelen. 

Bij gekapte bomen is het uiteraard belangrijk om de stobben te behouden en te zorgen dat 
ze niet te sterk overschaduwd worden. Het planten van een nieuwe boom voor elke gekapte 
boom zorgt voor een toekomstig aanbod aan dood hout. Het afzagen van bomen op enige 
hoogte boven de grond (bv. 1m) maakt ze ook interessant voor allerlei andere dood-
houtkevers. Dergelijke stobben kunnen vele tientallen jaren een geschikt broedsubstraat 
vormen en door ze hoger af te zagen blijven de bomen visueel zichtbaar waardoor er meer 
rekening mee gehouden word. Het kappen van bomen past best in een vooropgesteld 
beheerplan (bosbeheerplan, beheerplan voor gemeentelijke domeinen, …) voor een 
voldoende groot gebied. 

Ook oude levende bomen kunnen dode wortels hebben bv. door stormen of blikseminslagen. 
Dergelijke bomen gaan vaak gestaag achteruit en leveren zodoende dood hout over een 
lange periode. Indien er actueel voldoende dood hout aanwezig is het aangewezen om zieke 
en aftakelende bomen spontaan te laten sterven en later te behouden als staande dode 
boom. Natuurlijk afstervende bomen zijn immers voor tal van organismen die gebonden zijn 
aan dood hout belangrijk. In parken en bij laanbomen is het behoud van zieke en dode 
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bomen niet altijd mogelijk. Het gefaseerd vervangen van rijen en dreven (bv. om de 10 jaar 
enkele bomen kappen en vervangen) kan dan een oplossing bieden. Het creëert immers een 
continuïteit aan geschikt ondergronds dood hout voor Vliegend hert over een lange 
tijdsperiode. Vanuit landschappelijk standpunt wordt gefaseerd kappen meestal afgeraden 
maar dit kan wel mogelijkheden bieden voor een complex van verschillende dreven (of bv. 
parken) die bij elkaar liggen. 

Bomen die afgezaagd worden op 1m boven de grond zijn voor tal van dood hout organismen 
veel interessanter dan bomen die tegen de grond afgezaagd worden. 

Hakhoutbosjes, vaak langs holle wegen of taluds, kunnen geschikt dood hout hebben voor 
Vliegend hert. Oude hakhoutstobben hebben immers vrij veel dood wortelhout omdat de 
stobbe zich aan de buitenzijde verjongt en het interne deel afsterft. Door stamstukken van 
de afgezette stoven te laten liggen of aan de zuidrand in te graven kan de hoeveelheid dood 
hout nog verhoogd worden. Het is belangrijk om de stamstukken niet in te graven op 
plaatsen waar al larven in de bodem zitten. Schaduwboomsoorten als Haagbeuk, Hazelaar of 
Esdoorn worden wellicht beter vermeden. Ook hier is het gefaseerd afzetten wellicht beter 
voor Vliegend hert en dit zorgt tevens voor een beter arbeidsverdeling. 

Het is opvallend dat vele holle wegen en taluds waar Vliegend hert nog voorkomt bestaan uit 
een hakhout van Valse acacia. Deze boomsoort laat immers zeer veel licht door, groeit snel 
maar heeft toch hard hout en bij het afzetten van stobben en bomen sterft vaak de boom 
zelf af maar lopen de wortels opnieuw uit. Hierdoor produceert deze soort meer dood hout 
dan andere boomsoorten. Vermits Valse acacia een uitheemse boomsoort is die moeilijk te 
verwijderen is, raden we niet aan om deze boomsoort te gaan aanplanten voor Vliegend 
hert. Wel is het belangrijk om bij bestaande taluds en holle wegen met Valse acacia niet 
zomaar over te gaan tot bestrijding zonder eerst de aanwezigheid van Vliegend hert na te 
gaan. 

Het creëren van nieuwe hakhoutbossen die geschikt zijn voor deze soort kan enige tijd duren 
en het is dus aan te raden dit te combineren met de aanleg van kunstmatige broedhopen. 
Het verkregen hout van hakhoutbosjes is ook zeer geschikt voor de bouw van nieuwe 
broedhopen. 

Broedplaatsen kunnen zich ook bij oude hoogstamboomgaarden bevinden. Door het 
verwaarlozen van het beheer bestaan dergelijke boomgaarden vaak uit oude en kwijnende 
bomen naast afgestorven bomen. Ook hier is het belangrijk de bomen te behouden, dode 
bomen te laten staan of op zekere hoogte af te zagen en dode takken en stammen tegen de 
stobben te stapelen. Verder moeten deze boomgaarden aangevuld worden met nieuwe 
hoogstammen om ook in de toekomst voldoende oude bomen te hebben. 

5.2.4 Parken en andere parkachtige openbare terreinen 
Parken en vele andere openbare terreinen (scholen, speeltuinen, groenvoorzieningen in 
woonwijken, openbare tuinen, pleinen, …) bestaan vaak uit een combinatie van bomenrijen 
of kleine groepjes bomen, oude stobben, bosjes en/of hakhoutstruwelen. Het beheer kan dus 
een combinatie zijn van de hier boven vermelde beheersmaatregelen. Voordeel van deze 
openbare terreinen is dat het beleidsmatig eenvoudiger is om er een geschikt beheer te 
voeren. 

Verder kunnen op dergelijke terreinen extra initiatieven ondernomen worden om 
uitwijkplaatsen te creëren voor verdwijnende populaties in nabijgelegen privé tuinen. Zo 
kunnen er kunstmatige broedhopen gebouwd worden die gekoloniseerd kunnen worden of 
kunnen treinbielzen met larven uit privé tuinen naar deze locaties getransporteerd worden. 
Verder kunnen deze parken als een voorbeeldfunctie dienen voor dood hout vriendelijk 
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tuinbeheer. De aanleg van broedhopen kan gebeuren als publieksactiviteit of als educatieve 
actie door scholen. 

De gemeentelijke containerparken zouden loofhout met een zekere diameter (ongeveer 
10cm) apart kunnen sorteren zodat dit hout kan gebruikt worden voor de bouw van 
broedhopen in openbare parken of zelfs privé terreinen. 

5.2.5 Bos 
Vliegend hert is in vele bossen zeer zeldzaam geworden of zelfs verdwenen. Bij grotere 
bosgebieden is de continuïteit van ondergronds dood hout niet de grootste bedreiging voor 
het Vliegend hert. De achteruitgang heeft hoofdzakelijk te maken met het feit dat deze 
bossen te donker zijn. Vroeger waren bossen lichtrijker door hakhout- en middelhoutbeheer, 
bosbegrazing en overexploitatie. Momenteel wordt de grootte van kapvlakte sterk beperkt, 
wordt er na het kappen onmiddellijk opgeplant en is er vaak een sterke dominantie van 
schaduwboomsoorten. 

Het is daarom belangrijk meer licht door te laten in het bos en dit vooral aan zuidranden en 
op steile zuidhellingen. Dit kan door het aanleggen van geleidelijke bosranden, creëren van 
interne bosranden door aanleg van open plekken, herstellen van voormalig hak- en 
middelhoutbeheer, behoud van stormvlaktes (instellen van bosreservaten), vergroten van de 
kapvlaktes en 10 jaar te wachten alvorens aan te planten. Deze periode van 10 jaar moet 
voldoende zijn om enkele opeenvolgende generaties van Vliegend hert te laten ontwikkelen 
zodat de kever in staat zou zijn telkens opnieuw andere kapvlaktes te koloniseren. 

Op deze lichtrijke plaatsen en steile zuidhellingen moet extra aandacht gaan naar het 
voorzien en behouden van dood hout. Het verwijderen van stronken is in het bos sowieso 
niet toegestaan. Kunstmatige broedhopen kunnen bv. gebouwd worden in bosranden en op 
open plekken maar de voorkeur gaat uiteraard naar van nature aanwezig dood hout dat voor 
meerdere organismen geschikt is. 

Het is belangrijk om te stellen dat er vermoedelijk geen of nauwelijks verschil is tussen 
gesloten opgaande eiken- en beukenbestanden in hun geschiktheid voor Vliegend hert. 
Beiden zullen ze over het algemeen te donker zijn (afhankelijk van bodemtype, watertafel, 
helling en oriëntatie). De overschaduwing door de boomlaag mag slechts ongeveer de helft 
zijn om de bodem voldoende te laten opwarmen. Het is dus belangrijk om de maatregelen 
voor deze soort te concentreren rond bestaande (interne) bosranden, open plekken en extra 
aandacht te geven aan het creëren van geschikte open situaties op steile zuidhellingen. Een 
geschikt beheer over het gehele bos is vermoedelijk niet haalbaar. Ook gesloten bossen 
vormen geschikt habitat voor allerlei zeldzame en beschermde dood-hout organismen (zoals 
bv. Blauw vliegend hert, Rolrond vliegend hert, Lederboktor, Stictoleptura scutellata (syn. 
Leptura scutellata)) naast tal van andere organismen. 

5.3 In situ bescherming: beschermingsstatuut 
Uit de beschrijving van de huidige status blijkt duidelijk dat de huidige 
habitatrichtlijngebieden onvoldoende zijn om het Vliegend hert afdoende te beschermen. Bij 
de kaartanalyse werden daarom grote gebieden (populaties) afgebakend waar Vliegend hert 
voorkomt of in het recente verleden voorkwam. Voor de grenzen van de afgebakende 
gebieden werd gebruik gemaakt van de bestaande beschermingsstatuten en anderzijds 
logische grenzen. In deze gebieden zou dan ook rekening gehouden moet worden met het 
voorkomen van het Vliegend hert. Daarbuiten is de kans zeer klein dat er nog nieuwe 
broedplaatsen van Vliegend hert zouden opduiken maar dit valt echter niet uit te sluiten. 
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Deze perimeters kunnen bv. gebruikt worden om bij MER studies na te gaan of er met 
Vliegend hert rekening moet gehouden worden. Deze kaarten kunnen uiteraard ook als basis 
dienen voor het afbakenen van nieuwe beschermingsstatuten (bv. VEN IIe fase, verweving- 
en verbindinggebieden). 

Naast de gebieden waar nu al gegevens voorhanden zijn dat de soort er voorkomt zijn in 
bijlage 2 gebieden opgenomen waar het wenselijk is rekening te houden met de 
aanwezigheid van de soort omdat ze dit gebied mogelijk kan koloniseren of al gekoloniseerd 
heeft. De selectie van deze gebieden is gebaseerd op een modellering (bijlage 1). Het is 
belangrijk om in deze gebieden al een geschikt beheer te voeren. Het is belangrijk te 
vermelden dat over het gehele transect van bronpopulatie naar doelgebied een geschikt 
beheer moet gevoerd worden. Enkel een geschikt beheer voeren in het doelgebied zal weinig 
uithalen. 

5.4 Storende en destructieve ingrepen 
Habitatverlies is voor deze soort de belangrijkste ingreep die steeds vermeden moet worden. 
Het kappen van bomen kan op zich gunstig zijn voor het Vliegend hert, het verwijderen van 
stronken van bomen is echter nefast voor de soort. Bij kappen van bomen blijft de stam dan 
ook best ter plekke liggen en wordt ook de stobbe behouden. Dood hout van stammen en 
stobben verdwijnt geleidelijk aan waardoor het belangrijk is om met enige regelmatig 
natuurlijk stervende bomen te hebben of bomen te kappen. Het kappen van bomen past 
daarom best in een vooropgesteld beheerplan (bosbeheerplan, beheerplan voor 
gemeentelijke domeinen, …) en voor een voldoende groot gebied. 

Allerlei graaf- en bouwwerkzaamheden op minder dan een meter van struwelen, bomen of 
stobben waar de kever voorkomt zijn nadelig. In MER-studies waar graafwerken beoordeeld 
worden in de afgebakende gebieden zou de aanwezigheid van het Vliegend hert moeten 
nagegaan worden. Indien mogelijk worden graafwerken vermeden, elders uitgevoerd en 
indien dit niet mogelijk is, moeten de werkzaamheden omzichtig gebeuren. Specifieke dode 
bomen of stobben waarvan geweten is dat er larven van Vliegend hert in voorkomen worden 
uitgegraven met stamvoet, dikke wortels en de grond er rond en op een geschikte plaats of 
nadien op dezelfde plaats terug ingegraven. Er bestaan specifieke machines om levende 
bomen te verplanten die benut kunnen worden om stobben met de grond er rond te 
verplaatsen. De larven zitten vooral in de bovenste halve meter grond. Ook de stammen en 
takken van bomen en struiken die plaats moeten maken voor het vrijmaken van het terrein 
kunnen benut worden voor het aanleggen van broedhopen. 

Ook na het verwijderen van deze stobben blijft het bij graafwerken in bossen, houtkanten en 
dergelijke meer raadzaam om voorzichtig te werk te gaan. Best wordt de bovenste grond 
apart gehouden van de dieper uitgegraven grond. De grond van de bovenlaag dient terug 
gebruikt om na de werken bovenaan af te dekken. Dit is niet alleen nuttig voor larven van 
het Vliegend hert maar ook tal van andere bodemorganismen en planten. De bovenste grond 
wordt best niet afgevoerd omdat de meegevoerde organismen dan elders terechtkomen waar 
ze niet kunnen overleven of van nature niet thuis horen. 

Verder is het verhogen van de watertafel over grote oppervlaktes een probleem voor de 
larven van het Vliegend hert. Het gaat hierbij vooral om gebieden waar de watertafel 
momenteel jaarrond dieper is dan 60cm en deze sterk verhoogd wordt waardoor de larven 
kunnen verdrinken. Ook hier dienen de betrokken gebieden geïnventariseerd te worden. 
Indien het verhogen van de watertafel niet vermeden kan worden dienen de aanwezige 
broedplaatsen voorzichtig uitgegraven en verplaatst te worden. 
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5.5 Repopulatie en translocatie 
Vooraleer dieper in te gaan op de problematiek van het Vliegend hert willen we hier enkele 
algemeenheden meegeven over repopulatie en translocatie. Een herintroductie wordt 
gedefinieerd als het door de mens bewust uitzetten van soorten of genetische vormen die 
oorspronkelijk wel in het gebied voorkwamen, maar daaruit volledig verdwenen zijn 
(Ulenaers 1995). Bij introductie gaat het om uitheemse soorten, bij repopulatie over 
versterken van bestaande relictpopulaties en bij translocatie gaat het om het verplaatsen 
van bedreigde populaties naar gebieden waar de soort momenteel niet meer voorkomt met 
de bedoeling om de populatie te kunnen behouden. Bij het Vliegend hert zijn er zowel 
mogelijkheden voor lokale translocatie als voor repopulatie. 

Afhankelijk van de afstand waarover de dieren worden verplaatst en het al dan niet 
voorkomen van de soort, spreken we hier over translocatie dan wel repopulatie. Bij 
repopulatie gaat het over dieren die slechts over een kleine afstand van enkele km verplaatst 
worden waardoor er genetische uitwisseling blijft tussen de bronpopulatie en doelgebied (bv. 
verplaatsen van een populatie in treinbielzen in een privé tuin naar een lokaal park binnen 
het centrum van Overijse). Geschikte gebieden bestaan hierbij uit lokale parken, 
natuurgebieden en allerlei andere openbare eigendommen. Indien er grotere of meerdere 
broedplaatsen verplaatst moeten worden of na verloop van tijd wordt het wellicht moeilijker 
om nog lokaal geschikte gebieden te vinden. Het is dan ook de vraag of het niet beter is 
deze broedpopulaties (ook) over iets grotere afstanden (wel binnen de huidig regio Halle-
Leuven) te verplaatsen naar grotere parken, domeinbossen, natuurgebieden en andere 
openbare domeinen waar de soort momenteel verdwenen is maar waar op grotere schaal 
geschikt biotoop opnieuw gecreëerd word. 

In de wetgeving zijn er geen specifieke beperkingen voor herintroducties, translocaties of 
repopulaties. Wel zijn er 3 richtinggevende documenten van het vroegere IN en IBW (Hermy 
& Decleer 1994, Ulenaers 1995, Van Den Berge 2002) over allerhande vormen van 
introducties. Meer recent verschenen er twee artikels (Vanreusel & Verheyen 2003, Van Den 
Berge 2004) over dit thema. Van Den Berge (2004) geeft een afwegingskader voor 
(her)introducties door de Vlaamse overheid weer. Uit de vier bovenstaande bronnen (die zich 
hoofdzakelijk baseren op de IUCN criteria) kunnen we volgende voorwaarden afleiden voor 
introducties: 

• Er is een goedkeuring van de Hoge Raad voor Natuurbehoud na advies van het INBO. 
Er is aan de nodige registratie en documentatie van de introductie voldaan.  

• De soort is uitgestorven door toedoen van de mens. De oorzaken hiervan zijn gekend 
en opgeheven. Het gebied voldoet aan de habitateisen. 

• Natuurlijke herkolonisatie is uitgesloten. 

• De bronpopulatie wordt niet bedreigd door de herintroductie. 

• De genetische herkomst is gekend en geschikt. 

• De soort geeft geen problemen in verband met hybridisatie. 

• De soort geeft geen problemen in verband met competitie met andere aanwezige 
soorten. 

• De soort geeft geen problemen in verband met predator-prooi relaties. 

• De introductie zal vermoedelijk geen aanleiding geven voor verspreiding van ziekten 
en parasieten. De soort is niet gevoelig voor lokaal aanwezige ziekten en parasieten. 
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• Op basis van wetenschappelijk onderzoek of ervaring kunnen we er van uitgaan dat 
er een goede slagingskans is.  

• Er is een opvolging van de introductie. 

Opdam & Verboom (1992 in Ulenaers 1995) wijzen verder op het probleem dat vele 
introducties starten met een klein aantal individuen waardoor een grote kans hebben op 
uitsterven, elkaar kunnen mislopen waardoor er geen voortplanting is en een te kleine 
genetische variatie ontstaat. Ulenaers (1995) stelt op basis van de IUCN criteria dat ook de 
motivatie van de herintroductie duidelijk moet zijn en kan bestaan uit: plaatselijk behoud 
van de soort, nationaal behoud van de soort, habitatmeerwaarde, vervollediging van het 
ecosysteem, waardplant van andere zeldzame soorten, attractie-/educatiewaarde of 
oogst/jacht/visserij. 

Hieronder worden kort deze voorwaarden voor repopulaties en translocatie van het Vliegend 
hert besproken: 

Bedreiging opgeheven: De soort is uit vele parken en bossen verdwenen door het intensieve 
beheer wat enerzijds leidde tot een beperkt aanbod aan dood hout en anderzijds hebben 
donkere gesloten bosbestanden geleid tot het verdwijnen van de soort in vele gebieden. 
Doordat er onmiddellijk aangeplant word na het kappen van een bestand kunnen kapvlaktes 
door deze soort niet benut worden. Momenteel zijn de habitatvoorwaarden van deze soort 
voldoende bekend al ontbreekt exact cijfermateriaal om een introductieplaats te beoordelen 
voorlopig nog. Het habitat kan zeer snel gecreëerd worden en boomstronken komen al na 2 
jaar in aanmerking. Bij het introduceren van treinbielzen met larven moet geschikt dood 
hout niet onmiddellijk beschikbaar zijn zodat verse boomstobben de tijd hebben om 
voldoende te verteren. 

Natuurlijke herkolonisatie: Uit de studie in bijlage 1 blijkt duidelijk dat natuurlijke 
herkolonisatie van de meeste parken en bossen in deze regio zelfs in ideale omstandigheden 
niet mogelijk is. Gezien de sterke bedreiging van de huidige populaties is het ook weinig 
zinvol om te rekenen op spontane kolonisatie op nog langere termijn. 

Bronpopulatie: Er bestaan twee mogelijkheden om larven te bekomen die voor herintroductie 
benut kunnen worden. Enerzijds kan gebruik gemaakt worden van acuut bedreigde 
populaties bv. de eigenaar wenst treinbielzen in zijn tuin te verwijderen of bij een 
bouwproject op een perceel met bebost talud, hoogstamboomgaard of ander habitat waar de 
soort aanwezig is. 

Een tweede manier bestaat uit het opkweken van larven. Op basis van een studie in 
Watermaal-Bosvoorde van één broedplaats met treinbielzen kan geschat worden dat er 
jaarlijks enkele honderden kevers zijn (Roger Cammaerts ongepubliceerd). Voor gerichte 
herintroducties zou het mogelijk zijn om jaarlijks op een aantal plaatsen een tiental kevers 
weg te vangen en larven op te kweken. Dergelijke ingreep zou wellicht geen significante 
inpakt hebben op de bronpopulatie gezien het kleine percentage dat weggenomen wordt en 
de hoge aantallen kevers die door het verkeer en door predatie gedood worden. Het kweken 
in gevangenschap is behoorlijk eenvoudig, verschillende onderzoekers kweken deze soort in 
gevangenschap en deze soort wordt ook wel eens als hobby gekweekt. De kweek in 
gevangenschap levert meer nakomelingen op dan in de natuur. Het introduceren van een 
groter aantal larven is vermoedelijk ook veel succesvoller dan het introduceren van 
volwassen kevers. Wanneer je enkele kevers loslaat in een nieuw gebied is de kans immers 
groot dat ze elkaar niet meer terugvinden (geen voortplanting). Bij het kweken kan er ook 
voor een maximale genetische variatie gezorgd worden om latere inteelt te vermijden. 
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Genetische herkomst: Het is belangrijk goed na te denken over de genetische oorsprong van 
de bronpopulaties bij herintroducties. Er moet nagegaan worden of het wenselijk is 
verschillende populaties uit de regio te benutten of slechts één en dezelfde populatie. 
Momenteel is er nog geen genetisch onderzoek op Vliegend hert bekend. Indien de huidige 
relictpopulaties genetisch verarmd zouden zijn, is het wenselijk om ze onderling te 
combineren bij een herintroductie. Indien de populaties nog niet genetisch verarmd zijn 
maar wel lokale genetische verschillen vertonen is het weer beter om de populaties meer 
gescheiden te houden. Indien we er op langer termijn in slagen de populaties weer met 
elkaar te verbinden zal er wel automatisch nieuwe uitwisseling ontstaan. 

Momenteel is er nog geen genetisch onderzoek op het Vliegend hert verricht waardoor het 
zeer moeilijk is deze vragen te beantwoorden. Het INBO houdt wel een genetische collectie 
bij van dood gevonden Vliegende herten voor later genetisch onderzoek. Ook in Groot-
Brittannië en Spanje worden genetische collecties aangelegd. 

Gezien het mogelijk is om kevers uit lokale populaties te benutten is het weinig zinvol om de 
kevers over grotere afstanden (Limburg, verder in Wallonië of buitenland) te gaan benutten. 

Hybridisatie: Het Vliegend hert hybridiseert niet met andere soorten die in Vlaanderen 
voorkomen. In West-Europa komt maar een vorm van het Vliegend hert voor (Lucanus 
cervus cervus).   

Competitie: Het Vliegend hert benut een vrij typisch broedsubstraat dat door weinig andere 
dood houtkevers wordt benut. De meeste andere kevers benutten bovengronds dood hout. 
In het buitenland zijn er wel voorbeelden bekend waarbij de larven samen met andere 
soorten werden aangetroffen: onder meer Klein vliegend hert, Gouden tor en verschillende 
boktorren. Algemeen wordt aangenomen dat dit samen aantreffen echter faciliterend werkt, 
het voorkomen van de ene soort bevordert dus het voorkomen van andere soorten. Het is 
ook om deze reden dat het Vliegend hert als paraplusoort is opgenomen in de 
habitatrichtlijn. 

Predator-prooi: Het Vliegend hert is een prooi van tal van dieren en er is hierbij nooit sprake 
van een specifieke relatie. Er zijn geen diersoorten die van Vliegend hert afhangen voor hun 
voortbestaan. De larven worden onder meer gegeten door dassen en everzwijnen, maar 
wellicht ook door spitsmuizen, mol en eventuele andere insecteneters. De adulten worden 
onder meer gegeten door kraaiachtigen, spechten, uilen, grote vleermuissoorten, 
marterachtigen, vos, … Gezien al deze soorten een vrij breed gamma aan prooidieren 
benutten zal de introductie van het Vliegend hert niet wezenlijk leiden tot het verschuiven 
van de predator-prooi relaties in een gebied. 

Ziekten en parasieten: Er is ons geen informatie bekend over soortspecifieke ziekten of 
parasieten. Gezien de korte afstanden waarover de dieren getransporteerd worden, is het 
wellicht weinig zinvol om specifieke maatregelen te nemen om het verspreiden van 
dergelijke soorten te vermijden. 

Slagingskans: Gezien de eerder beperkte habitateisen van deze soort, de eenvoudige manier 
voor het bouwen van kunstmatige broedhopen en het gemak waarmee deze soort in 
gevangenschap blijkbaar kan gekweekt worden, vermoeden we goede slagingskansen voor 
een herintroductie. Uiteraard dient een introductie eerst verder uitgewerkt en uitgeprobeerd 
te worden alvorens hier een meer concreet antwoord gegeven kan worden. 

Gezien de levenscyclus van het Vliegend hert 6 jaar duurt, dient bij herintroductie van 
adulten of gelijkjarige larven het verplaatsen steeds over minstens 6 jaar te lopen om een 
normale populatie te bekomen waar er jaarlijks adulte kevers voorkomen. 
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Motivatie: De eigenlijke motivatie is het behalen van een gunstige staat van instandhouding 
wat ruwweg vertaald kan worden als het plaatselijk behoud van de soort. In mindere mate 
speelt ook het faciliterend effect van deze dood houtkever op andere dood-hout organismen 
mee (vervollediging van het ecosysteem) en ook de attractie-/educatiewaarde hebben er 
zeker voor helpen zorgen dat deze soort in de habitatrichtlijn werd opgenomen. 

In het afwegingskader van Van Den Berge (2002) gaat het om een introductie met 
natuurbehoudmotief van een inheemse soort met als doel het behoud van de soort zelf. 
Gezien het gaat om autochtoon genetisch materiaal is introductie aanbevolen indien de bron 
in situ acuut bedreigd is. Het is belangrijk te verduidelijken dat onder een acute bedreiging 
niet enkel een onmiddelijke bedreiging wordt bedoeld waarbij een hoogdringende oplossing 
nodig is. Met acuut wordt veleer een pertinente onmiskenbare bedreiging bedoeld (Van Den 
Berge, 2002).  

5.6 Monitoring 
Voor de monitoring van het Vliegend hert wordt verwezen naar Thomaes (2008). Hierin 
worden verschillende technieken beschreven voor het monitoren of onderzoeken van de 
aanwezigheid van het Vliegend hert. Het is de bedoeling om dit monitoringrapport regelmatig 
aan te passen aan de nieuwe ontwikkelingen in de kennis van de monitoring van Vliegende 
herten. 
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Bijlage 1 : Verwachte kolonisatie voor Vliegend hert 
gedurende de komende 30 jaar 

Abstract 
In Belgium some of the threatened populations of Stag Beetle are found nearby Brussels in a 
suburban context. In this study a protection strategy is selected based on modelling of the 
capacity to colonise habitat patches. 

The habitat requirements were studied and we found that it inhabits open woody habitat on 
steep south exposed slopes. Two different maps, one with suitable and one with potential 
habitat were created based on these requirements. 

Colonisation of habitat patches was modelled to detect best practice for creating corridors 
between isolated populations and nearby forests. It is concluded that the colonisation of the 
Stag Beetle for the coming 30 years is limited to about 1km and therefore creating corridors 
is not possible on a large scale. This results in a strategy which focuses on in situ protection 
and creating suitable habitat in nearby receptor sites like parks. 

Keywords: 

Corridor, stepping stone, log pile, saproxylic beetle 

Introduction 
Since the Stag Beetle, Lucanus cervus, is listed in Appendix II of the Habitat Directive a 
growing number of studies focus on this species. The subjects of these studies change from 
purely entomologic interests, for example size variation (Harvey and Gange 2003), towards 
monitoring (Hawes 2008, Fremlin in press), ecology (Rink and Sinsch 2006) and nature 
conservation (Thomaes et al. 2008b). The ecological data available for this species makes it 
useful as a model species for conservation research on saproxylic organisms. 

In the past the species was thought to be confined to large woodlands (Tochtermann 1992). 
However, more recent studies in NW Europe have shown that Stag Beetles can occur in an 
open and more urban habitat such as gardens, parks, trees in road verges, sunken lanes, 
orchards and afforested slopes often in the vicinity of large woodlands (Percy et al. 1999, 
Sprecher 2003, Smith 2003, Rink and Sinsch 2006, Smit and Krekels 2006). In the north of 
Switzerland the species needs a mild local climate, while in the south of Switzerland the 
species is more widely spread (Sprecher 2003). The larvae live about 5 years underground in 
dead wood of different tree species on loamy or silty soils (Klausnitzer 1995, Pratt 2000). 
After pupation the beetle will wait nearly a full year before emerging bringing the length of 
the total life cycle to 6 years (Klausnitzer 1995). 

The Stag Beetles distribution in Belgium (based on a 5 x 5km UTM grid map) has been 
explained by five variables: range in elevation, amount of urban area, temperature, soil 
suitability and amount of broadleaved and mixed forest (Thomaes et al. 2008b). Range in 
elevation was used as a surrogate for the presence of steep south slopes. Urban areas and 
forests were selected because they provide the appropriate habitat. The selection of ‘urban’ 
in the model could also be explained by the warmer climate while the current presence of 
forests could also be important to explain the historic continuity of dead wood (Thomaes et 
al. 2008b). 

Radio-telemetry gives the possibility to study the migration of large beetles like the Stag 
Beetle. Rink and Sinsch (2007) followed 56 Stag Beetles in Germany and concluded that 1% 
of the males are maintaining the gene flux among breeding sites within a radius of 3km. For 
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the colonization of new sites the dispersal ability of females, which amounts less than 1km, 
is determining (Rink and Sinsch 2007). Rink and Sinsch (2007) presents probability (P) 
models for both male, P=exp(D/619.6), and female, P=exp(D/171.9), with migration 
distance (D) from the place of emergence to the place of dying, or loss of transmitter, in 
meters. This study leads to the conclusion that Stag Beetle is strongly limited in its 
colonisation capacity by the poor flying capacity and limited willingness of the females to fly. 

In general, females make a short flight directly after emerging and after landing they walk 
while looking for an egg depositing site (Tochtermann 1992, Rink and Sinsch 2007). After 
egg-laying a second and even third cycle of flying, walking and egg-laying might occur 
(Tochtermann 1992, Rink and Sinsch 2007). In a study by Tochtermann (1992), one group 
of females laid 7 to 12 eggs at one single deposition site; a second group (45%) had a 
second egg deposition site (17 to 28 eggs for the two sites) while a third group (5%) had a 
third deposition site (27 to 43 eggs for the tree sites). In a 200 year old non-intervention 
forest with a continuous population of Stag Beetle Tochtermann (1992) concludes that 2 
females emerge for every successful reproducing female. In captivity he found rates that 
were 6 to 7 times higher. Tochtermann (1992) does not mention the methodology he used to 
study the reproduction or how precise his given data is. It is for example known that many 
beetles get eaten by magpies and crows directly after emerging (for example Smith 2003). It 
is unclear whether Tochtermann excluded these beetles or not. 

In this paper a selection of the best protection strategy is presented based on modelling the 
colonisation capacity for suitable habitat patches. This study focuses on a threatened meta-
population in a suburban context. The main goal is to look for the best-practice in creating 
corridors between different populations and between populations and nearby forests which 
can provide appropriate habitat at a larger scale and with a better continuity. 

Methods 
Study area 

For the modelling, a well studied meta-population in the surrounding of Brussels in the 
Atlantic zone of Belgium was selected. The study area (40 x 20km), in the loam region of 
Belgium, consists mainly of suburban area and includes 4 large Natura 2000 forest areas, 
Halle (550 ha of forest), Sonian (5000 ha), Meerdaal (1300 ha) and Heverlee forest (650 
ha). The presence of Stag Beetle in this area is well studied (Cammaerts unpubl., Thomaes 
et al. unpubl., Thomaes et al. 2008a) and 26 breeding sites are known (Table 1, Figure 3A). 
Breeding sites within a distance of less than 3km from each other are grouped to a single 
population. The 8 different populations formed in this way are considered to be genetically 
isolated (based on Rink and Sinsch 2007). 

Habitat patches 

To determine the habitat requirement I searched for information on the habitat of Stag 
Beetle localities in Belgium (Thomaes et al. unpubl., see also Thomaes et al. 2008a, 
Thomaes et al. 2008b). The habitat category that was assigned to a locality was based on 1) 
the original observation, 2) a visit of the place or 3) a biological validation map (INBO 2007), 
a polygon map of Flanders and Brussels with different habitat categories, aerial photos and 
topographical maps. Method 1 was used for al localities, 2 and 3 only for precisely located 
places (at least coordinates or street is known) with records after 1973. A single locality 
could be assigned to different habitat categories. The habitat categories were divided in: 
forest edge, forest, small landscape elements (subdivided in hedges, line of trees, wooden 
bank/sunken lanes, orchard), park, artificial breeding heap, urban (mainly gardens and road 
verges), open agricultural area and unknown/unclear. The distribution over the different 
habitat categories was compared with the present land use categories of Belgium (ADSEI 
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2007) omitting the categories water and open natural habitat (dunes, heath and marches) 
because of the absence of the species in these habitats. The distribution over the different 
habitat categories was also subdivided for the Atlantic and Continental zones in Belgium and 
compared with each other omitting the category open agricultural area because of the low 
frequency of the beetle in this habitat.  

Table 1 Different populations with the number of their breeding sites.  

Population Nr of breeding 
sites  

Figure 3A 

Huizingen 1 H 

Beersel 1 B 

Watermaal-Bosvoorde 7 W-B 

Overijse – Jezus-Eik 9 O, J 

Tervuren 1 T 

Rode Forest 1 RF 

Meerdaal Forest - Dijle 
valley 

2 MF, D 

Heverlee Forest 4 HF 

Total 26 26 

 

Secondly the exposition of the slope was determined for every precisely located place based 
on topographical maps divided in north oriented, northeast, east, southeast, …, absence of 
slope and unknown/unclear. For the places located precisely in Flanders and Brussels, their 
slope inclination was calculated by using a digital height model (grid cells 20 x 20m). For all 
GIS work ArcMap 9.2 was used. 

To outline the habitat patches we intersected a slope map with Southwest to Southeast 
orientated slopes of ≥4° (see Results) with selected habitat of the biological validation map 
(INBO 2007). The selected habitat included urban areas with gardens, fields with small 
woody landscape elements, parks and all oak and beech dominated forests regardless of 
their canopy closure. We excluded urban areas without gardens, agricultural fields without 
small woody landscape elements, low standard commercial orchards, wet forest types, 
poplar plantations, pine forests and many other habitats. The slope map acts as a potential 
habitat map, whereas the intersection of slope and habitat represents a more realistic 
suitable habitat map. 

Colonisation modelling 

A prediction of the colonisation was made for the 26 known breeding sites in the study area. 
As a starting point during the first 6 years it was assumed that 200 females emerged yearly 
in every breeding site. This number of females was based on a mark-release-recapture 
research at a medium sized breeding site in the study area (Cammaerts unpubl.). In this 
model, it was assumed that all females did one single migration with a distance calculated 
with the model of Rink and Sinsch (2007) (see introduction) and a random direction. 
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In this model, egg-laying only happened at the end point of the migration and only if the 
beetle reached a habitat patch. Six years later 2 or 5 (depending on the scenario) new 
females emerged from the egg laying spot (based on the data of Tochtermann 1992). From 
the 7th year onwards only females emerged where successful egg-laying occurred. Because 
the majority of the females migrated less than 100 meters the next emerging generation 
from these females replaced the initial 200 females in each breeding site. The modelling was 
prolonged for 30 years (5 generations) for the different combinations of habitat patch 
(suitable and potential) map and number of emerging females (2 or 5) resulting in 4 
scenarios. 

The results are interpreted by measuring the distance between the original breeding sites 
and 1) furthest colonisation and 2) furthest areas which were colonised by multiple 
individuals. Mean values from the different breeding sites of these measurements were 
calculated and interpreted. 

Results  
Habitat patches 

In total, the habitats of 132 Stag Beetle localities in Belgium could be defined with 160 
habitat used in total (Figure 1). The main habitat used was urban, followed by forest, forest 
edge, small landscape element and park. This was significantly different (χ²-test: p<0.01) 
from the Belgium land use categories. Urban was the most overrepresented category, while 
open agricultural areas was the most underrepresented. The results were significantly 
different between the Atlantic and Continental zones in Belgium the results were significantly 
different (χ²-test: p<0.01). The habitat used in the Atlantic zone was very similar with the 
habitats used in the whole of Belgium. In the Continental zone, forest and forest edge 
became the most important habitat. This zone has a higher forest cover and lower amount of 
urbanisation compared to the Atlantic part of Belgium.  

Figure 1 Habitat of Stag Beetle localities in Belgium (A; n=160), the Atlantic (B, n=108) and 
Continental (C, n=52) part of Belgium compared with the land use categories in Belgium (D, ADSEI 

2007). SLE: Small landscape element.  
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The habitat found in urban areas was trees and tree stumps in gardens and road verges, 
besides numerous breeding sites in railway sleepers (used in gardens), which were used to 
cover a steep slope. The forest areas where the Stag Beetle was present tended to be more 
open forests (Rink and Sinsch 2006, Thomaes et al. 2008a). 

The slope orientation and inclination are presented in Figure 2 and based on 116 Stag Beetle 
localities in Belgium. 70% of the points lie on a slope with southwest (SW), south (S) or 
southeast (SE) orientation. From the 38 localities in Flanders and Brussels 70% are located 
on a slope between SW and SE with an inclination of ≥4° while these slopes are only 
covering 0.7% of the surface of Flanders and Brussels. 

Figure 2: Slope orientation (A-C) and inclination (D) of Stag Beetle localities (dark purple) and breeding 
sites (light purple) in Belgium (A; n=116; 20), the Atlantic (B, n=55), Continental (C, n=59) part of 

Belgium and Flanders and Brussels (D; n=38; 8). 

Colonisation modelling 

The most optimistic scenario regarding colonisation distances was the case where all slopes 
are considered habitat patches and 5 females emerge for every successful female (Table 2, 
Figure 3). However, even in this case the mean of maximal distances of multiple colonised 
areas was only 940 meters, and the mean of maximal distances of singly colonized areas 
was 1420 meters, both over 30 years (Table 2). For a more realistic scenario (slope and 
habitat map intersected and 2 females /successful female) these distances were 390 and 730 
meters respectively. ANOVA tests of the scenario variables on these distances showed 
significant effect (p<0.001) of number of emerging individuals, but no significant effect of 
the habitat map used. In the optimal scenario the beetle died out in 3 breeding sites, while in 
the more realistic scenario the beetle disappears at 8 breeding sites. In all scenarios it was 
impossible to create corridors between the different isolated populations in 30 years or to 
expand the populations so that the distance between populations became < 3km. 
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Figure 3: Maps of the study area with urban (red), forest (green) and steep south exposed slopes (purple). A: 26 
breeding sites used in the model. Abbreviations: Br: Brussels; SF: Sonian forest; HaF: Halle Forest; HF: 

Heverlee Forest and MF: Meerdaal Forest and for other abbreviations see Table 1. B: Modelled 
colonisation after 30 years in light bleu with the most optimistic scenario (5 ♀ /successful ♀; habitat map 

= slope). C: Modelled colonisation after 30 years in light bleu with the least optimistic scenario (2 ♀ 
/successful ♀; habitat map = slope + habitat). 

Table 2: Mean (± SD) of maximal distances of multiple colonised areas (M) and mean of maximal distances of the 
furthest colonised individual areas (F) in the different scenarios for the next 30 years. 

 2 ♀ /successful ♀ 5 ♀ /successful ♀ 

Habitat map = slope M: 491 ± 223m  

F: 829 ± 453m 

M: 940 ± 431m  

F: 1420 ± 605m 

Habitat map = slope + habitat M: 385 ± 205m  

F: 731 ± 421m 

M: 803 ± 434m  

F: 1085 ± 517m 

Discussion and conclusion 
Habitat patches 

Based on the results presented here we conclude that the habitat selected is much wider 
than forests alone, the habitat needs to be at least half open, and dead wood can also be 
provided by railway sleeper (cf. Smith 2003) or other artificial dead wood. Like in the UK 
(Percy et al. 1999, Smith 2003) most Stag Beetle localities are found in urban areas. 
However, it is reasonable that the results are biased by the presence of recorders. Using the 
localities instead of the original records (like in Percy et al. 1999, Smith 2003) partly 
counteract this bias. 

At least in Belgium, Stag Beetles need steep south exposed slopes on loamy soils. This is 
because the beetle requires a warm micro climate. Some authors (Whitehead 1993, Pratt 
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2000, Napier 2003) conclude the same for the UK. Therefore, these slopes are probably less 
important in southern parts of Europe (Remedios et al. in press). Probably the demand for 
steep slopes is also correlated with soil type, soil moisture or water table. Basically the 
species needs a soil that warms up very quickly whether it is provided by a south exposed 
slope or a dry sandy soil that warms up quicker than a wet loamy soil. It could even be 
hypothesized that low amounts of dead wood will increase the need for a warmer site. Large 
amounts of dead wood in natural or semi-natural forests have a higher variety of conditions 
and therefore a higher chance of being at least partly suitable. 

In the habitat patch map soil type and water table are not included because all steep slopes 
in the study area have loamy soils and water tables are deep enough to allow larval 
development. The patch map does not distinguish between forests with open or closed 
canopy. The idea was to look for the most efficient corridors and it is assumed that, from a 
governmental point of view, opening the canopy to create suitable habitat (large proportion 
is state owned forest) is easier than creating or maintaining the habitat in private gardens. 

Colonisation modelling 

The simplification of the life cycle of the female probably does not limit the comparability of 
the model to the reality. This is because the short life of the adult females is simply 
structured with, in most cases, a single flight, looking for an egg depositing site, followed by 
egg-laying (see introduction). Possibly the species is capable of following warm micro-sites 
and/or sensing dead wood instead of following a random direction, but currently there is no 
proof for such an assumption. Because there is no information on the capability of the 
species for sensing the odour of appropriate dead wood, the model had to assume that all 
the area within the habitat patches is being suitable for egg laying. Consequently, no 
conclusions can be drawn from this model regarding the density of stepping stones that are 
needed to realise the colonisation rates presented here. Based on the limited distances 
travelled by walking (Rink and Sinsch 2007) we suggest that stepping stones should be in 
the range of 0.25–1 ha-1 or denser. Stepping stones can be easily provided by building log 
piles (Tochtermann 1987).  

Using migration models from another region is debatable but at least soil, topography, 
climate and habitat in this case are very similar on both locations (Table 3). 

Table 3: Environmental variables of the study region near Brussels compared with the study region Alf-Bullay of the 
radio-telemetry research of Rink (2006). I: minimum and maximum height (m); II: mean yearly 

precipitation (mm.y-1); III: mean yearly temperature (°C); IV: mean July temperature (°C) and V: 
habitat of Stag Beetles. 

 Soils I II III IV V 

Brussels Plateau with loamy 
soils 

10-129 820 10.1 18 Forest edges, small villages and 
suburban areas  

Alf-Bullay Plateau with clay and 
loamy soils 

94-395 867 9.9 19 Small villages 

 

The fact that some of the beetles get eaten directly after emerging is not included in the 
model. These beetles are mostly excluded in the data of mark-release-recapture, radio-
telemetry and probably also in the reproduction research. Because this model is based on 
these data the model only concerns females which successfully avoid predation after 
emergence and this should not result in a mismatch with reality. Also males are excluded 
from the model because they fly more often and therefore do not limit the colonisation.  
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The prediction was only done for 30 years which is near to many forest planning and 
management horizons. For longer timelines assumptions on the change in landscape and 
climate becomes more important. Climate will alter for example the flying capability of the 
beetle. 

Even if ideal situations are included in the model (5 females /successful female; all slopes 
considered good habitat), it is not possible to solve the current genetic isolation of the 
different populations during the next 30 years within this small study site. Also colonisation 
of nearby Natura 2000 forest areas seems to be very limited. Therefore, it is concluded that 
maximal efforts need to be invested in the in situ protection for the coming decades, even in 
private gardens. Small landscape elements, local parks, school yards and other local public 
domains near current breeding sites should be managed so that they form suitable and 
sustainable habitat for this species. The managers of public areas can better assure a 
suitable and sustainable habitat and have to set an example. Furthermore it is important to 
pay special attention to small and isolated breeding sites for which the scenarios predict 
extinction. At least for the limited areas of Natura 2000 forests which have some chance of 
being colonised in the coming decades it is recommended to adopt forest management by 
opening the forest canopy and increasing the amount of dead wood on steep south exposed 
slopes. This could be done by avoiding replanting after cutting or waiting at least 10 years, 
creating permanent open gaps or forest edges with dead wood rich borders or establishing 
coppice or coppice with standard (a combination of scattered full grown trees with coppiced 
shrub; WWF 2004).  
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Bijlage 2 : Gebieden met kans op kolonisatie 

De hier afgebakende gebieden (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.-62) hebben op 
basis van modellering (zie vorige bijlage) enige kans op kolonisatie in het recente verleden of 
in de komende 30 jaar. De besproken gebieden zijn gebaseerd op het meest optimistische 
scenario. Bij de modellering werd er enkel rekening gehouden met kolonisatie van steile 
zuidhellingen omdat de meeste waarnemingsplaatsen en broedplaatsen momenteel op 
dergelijke zuidhellingen gelegen zijn. Daardoor zijn de hier besproken gebieden beperkt tot 
plaatsen op steile zuidhellingen. Kolonisatie van noordhellingen is vermoedelijk veel 
beperkter en/of verloopt trager maar niet uitgesloten. 

 

Figuur 55 Overzicht van de gebieden die enige kans hebben op kolonisatie (oranje) in Vlaams-Brabant. 
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Figuur 56 Kolonisatiemogelijkheden van de populaties te westen van Brussel. 

 

Figuur 57 Vlaams deel van het Zoniënwoud dat vanuit het Brussels gewest eventueel gekoloniseerd kan worden.  
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Figuur 58 Kolonisatiemogelijkheden vanuit de populatie in Overijse in westelijke richting.  

 

Figuur 59 Kolonisatiemogelijkheden vanuit de populatie in Overijse in noordelijke en oostelijke richting.  
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Figuur 60 Kolonisatiemogelijkheden vanuit de populatie Rodebos. 

 

Figuur 61 Kolonisatiemogelijkheden vanuit de populatie zuid-Meerdaalwoud. 
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Figuur 62 Kolonisatiemogelijkheden vanuit de populatie Oud-Heverlee. 
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Bijlage 3 : Aanleg van Broedhopen voor Vliegend hert 

Inleiding 
Tochtermann begon eind jaren ’80 in Duitsland met onderzoek naar Vliegende hert in 
artificieel aangeboden dood hout. De soort was op dat moment al in heel Europa vrij 
zeldzaam geworden en hij wou het gebrek aan geschikt habitat oplossen door het na te 
maken. Hij bouwde dan ook de eerste kunstmatige broedhoop. Sinds eind jaren ‘90 wordt er 
in tal van Europese landen allerlei broedhopen gebouwd. Vooral in Groot Brittannië werden 
de kunstmatige broedhopen populair. Dit valt voornamelijk te verklaren doordat er veel 
populaties in tuinen voorkomen. Onder deze impuls werden er in Groot Brittannië allerlei 
varianten ontwikkeld op het Duitse concept van broedhopen. In Colchester krijgen de 
mensen die larven van Vliegend hert in hun tuin hebben een speciaal bord (Figuur 63) dat ze 
in hun tuin kunnen plaatsen of voor het raam hangen. Sindsdien is het bouwen van een ‘log 
pile’ of kleinere ‘loggerie’ er een rage.    

 

 

Figuur 63 Bord uitgereikt door de stad Colchester in Groot Brittannië om broedhopen te kenmerken.  

Deze tekst geeft een korte samenvatting van de mogelijkheden van broedhopen (Figuur 64), 
waarop gelet moet worden bij het maken van broedhopen en welke ervaringen we kunnen 
opdoen uit de broedhopen die al in het buitenland werden gemaakt. 

De aanleg van een broedhoop 
Het aanleggen van broedhopen is pas interessant als dit gebeurt in een gebied waar Vliegend 
hert voorkomt of kan geraken. Het succes van broedhopen in het buitenland bleef bijna 
steeds beperkt tot plaatsen waar er al eerder Vliegende herten gezien waren. Het INBO 
houdt in een databank alle waarnemingen van Vliegend hert bij. Op basis van deze gegevens 
kunnen geschikte gebieden geselecteerd worden die op minder dan 1km van bestaande 
populaties liggen. Gezien lang niet alle populaties al gekend zijn, kan aanvullend onderzoek 
misschien wenselijk zijn alvorens een bepaalde locatie uit te kiezen. 
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Figuur 64 Enkele voorbeelden van Broedhopen in Groot Brittannië (foto’s Maria Fremlin). 

Een broedhoop wordt het best aangelegd op een plaats met niet te veel schaduw. Dit kan 
aan een bosrand, open plek, onder een alleenstaande boom in een park of tuin of 
gelijkaardige situatie maar ook in de volle zon. We kiezen best voor de zuidrand van het bos 
en voor een zuidhelling of plateau en beter niet voor een noordhelling. De bodem moet een 
zand- of leembodem zijn, geen klei en een voldoende drainage hebben. De watertafel moet 
in de winter steeds meer dan 60cm diep onder het maaiveld blijven anders kunnen de larven 
hierdoor in de problemen komen. Verder is het natuurlijk belangrijk een locatie te kiezen 
waar de broedhoop gedurende een lange periode kan blijven liggen. 

In publiek bezochte gebieden wordt er best rekening gehouden met veiligheid en 
vandalisme. Plaats de broedhoop ofwel uit het zicht of net langs een pad met een 
informatiebord. Spelende kinderen op een broedhoop vormen in principe geen probleem voor 
de larven als de constructie stevig gebouwd is en bestaat uit dikke vlak afgezaagde stammen 

 

http://maria.fremlin.de/stagbeetles/pyramids_05.html�
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(Figuur 65). Het aanleggen van een broedhoop kan een ideale publieksactiviteit zijn om met 
een natuurvereniging of schoolklas uit te voeren. 

We gebruiken enkel loofhout, liefst met de schors er nog aan. Het gebruikte hout mag 
variëren in boomsoort, dikte en ouderdom (vertering). Bij de boomsoorten zijn eik, beuk en 
fruitbomen het meest interessant voor een rijke insectenfauna. Zachte snel verterende 
houtsoorten, zoals berk, populier en wilg worden best vermeden. In dikte kunnen de 
stammen variëren van 5cm tot 30-40cm of zelfs dikker indien dergelijk hout ter beschikking 
is. Vers hout wordt na 1 of 2 jaar gekoloniseerd. Voor een broedhoop met een doormeter 
van 2 meter heb je ongeveer een tiental dikke stammen (30-40cm) nodig van 75 tot 150cm 
lang, enkele honderden dunnere stammen en ongeveer 5m³ verhakseld hout. 

 

Figuur 65 Broedhoop in Groot Brittannië enkele jaren na het bouwen. Doordat de stammen niet zijn 
samengebonden zijn ze uit elkaar gevallen. Vandalen maakten er een kampvuur, zwarte stam links in 
beeld. De houtsnippers zijn al lang verdwenen waardoor de stammen uitdrogen (foto’s Maria Fremlin). 

Het is de bedoeling dat de broedhoop gedurende een zeer lange periode geschikt is voor de 
larven van Vliegend hert. Daarom is het belangrijk dat de broedhoop traag afbreekt. Het is 
daarbij belangrijk om te weten dat dik hout trager afbreekt dan dun hout, hout met schors 
trager dan zonder, harde houtsoorten veel trager dan zachte houtsoorten. 

Verder is het belangrijk dat de broedhoop niet uitdroogt in de zomer. Hiervoor is het 
belangrijk om schors, houtsnippers of zagemeel van loofhout te gebruiken om de holtes 
tussen de stammen op te vullen dit voorkomt uitdroging, bevorderd de schimmelgroei en 
zorgt ervoor dat de larven van de ene naar de andere stam kunnen kruipen. Uiteraard 
gebruiken we geen zagemeel waar olieresten van zaagmachines inzitten. 

De typische broedhoop: 

• Op een oppervlakte van 2m doormeter wordt een put van 0,5m diep gegraven. Het 
contact tussen grond en dood hout is zeer belangrijk vermits de larven van Vliegend 
hert in de grond verpoppen. Er werd wel eens geëxperimenteerd met broedhopen 
bovengronds te maken en nadien aan te aarden met grond. Dergelijke constructies 
drogen echter te snel uit en zijn niet geschikt. 

• De stammen worden vertikaal in de put geplaatst. De langste stammen in het 
midden van de broedhoop steken ongeveer 0,5m in de grond en 1m boven de grond. 
De stammen worden ring per ring bijgeplaatst rond de hoogste centrale stam en 
telkens goed bijeengebonden. Dit bijeenbinden vermijdt gaten in de constructie en 

 

http://maria.fremlin.de/stagbeetles/piramide_log_05.JPG�
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het openvallen nadien. Naar buiten toe wordt met kortere stammen gewerkt zodat 
een piramidevorm verkregen wordt. Als de constructie goed is opgebouwd zijn de 
draden op het einde niet meer te zien 

• Gaten tussen de stammen worden opgevuld met schors, houtsnippers of zagemeel 
en ook de rand van de put word verder opgevuld met schors, houtsnippers of 
zagemeel. Daarna brengen we aan de putrand een laag aarde aan tot tegen de 
buitenste stammen en drukken goed aan. 

Verder onderhoud 
Een goede opvolging van de broedhoop is belangrijk. Het INBO zal de gegevens van alle 
aangelegde broedhopen bijhouden en na een paar jaar de aanwezigheid van Vliegend hert of 
andere dood-houtkevers proberen na te gaan. Opgraven van larven als controle worden best 
vermeden of tussen juni en september gedaan om verstoring tijdens de verpopping te 
vermijden. Belangrijk is dat dit gebeurt door mensen die de larven van de verschillende 
soorten op naam kunnen brengen. 

Verder is het belangrijk dat de eigenaar (in het begin jaarlijks) controleert of de broedhoop 
niet te sterk uitdroogt, niet te veel overschaduwd wordt (gesloten bosbestand) en niet 
volledig overwoekerd wordt door bramen of brandnetels. Een beperkte plantengroei is geen 
probleem en kan zelfs nuttig zijn om extra schaduw te geven op meer open plaatsen. In 
Groot Brittannië raad men zelfs aan om klimop aan te planten die over de broedhoop kan 
groeien. Na enkele jaren worden de spleten opnieuw opgevuld met houtsnippers (om de 5 
jaar 2 – 3 m³). 

Broedhopen waar kinderen op spelen worden regelmatig gecontroleerd op hun veiligheid. 
Wanneer de stammen te ver verteerd zijn, wordt de broedhoop ontoegankelijk gemaakt. Het 
vervangen van rotte stammen of uitgraven van de volledige broedhoop is niet mogelijk 
vermits hierdoor de larven van deze beschermde diersoort verstoord of gedood worden. 

Het gebruik van insecticiden en andere chemische stoffen in de buurt van de broedhoop is 
uiteraard niet gewenst. 

Als de broedhoop na vele jaren langzaam aan in elkaar zakt, wordt het tijd om een nieuwe 
aan te leggen in de onmiddellijke omgeving. 

Natuurlijk dood hout 
Het is belangrijk om niet te vergeten dat het maken van een broedhoop slechts een artificiële 
oplossing is. Het creëren van voldoende natuurlijk dood hout gaat misschien wel veel trager 
maar is nuttig voor veel meer soorten dan alleen Vliegend hert en is veel natuurlijker. 

Daarom is het naast het aanleggen van broedhopen belangrijk om dood hout in tuinen, 
parken en bossen te laten liggen en natuurlijk verder te laten verteren. Hoe meer dood hout 
hoe groter de kans is dat er steeds bepaalde stukken interessant zijn voor de een of andere 
soort. Hoe meer dood hout hoe kleiner dus de kans dat een bepaalde soort zal verdwijnen of 
hoe soortenrijker een gebied kan zijn of worden. 

Ook is het belangrijk om oude en dikke bomen te bewaren en als ze sterven het dode hout 
zo lang mogelijk recht te laten staan. Als een boom toch gekapt moet worden kan je hem bv. 
afzagen op 1m hoogte waardoor je een stomp laat staan voor dood hout organismen. 
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Alternatieve broedhopen 
In Groot Brittannië, maar ook in andere landen ontstonden verschillende varianten op de 
oorspronkelijke Duitse broedhoop. Hier worden een aantal voorbeelden kort weergegeven. 

• In een Zwitsers park waar oude bomen gekapt moesten worden, werden de 
stammen op 0,5-0,75m hoogte gekapt en werden er houtsnippers aan de noordzijde 
van de boomstam gelegd. 

• In Duitsland werd met succes geëxperimenteerd om 3 – 5 m³ verhakseld kroonhout 
op een stobbe van een boom te leggen. Deze berg werd aangevuld met ander 
houtafval van de kapvlakte zoals zware zijtakken en spieën. Om de 5 jaar werd er 
telkens 2 - 3 m³ verhakseld kroonhout bijgevoegd.  

• In Nederland maakt met broedrijen in plaats van broedhopen. Alle boomstammen 
worden hierbij in één rij geplaatst. De rij is 1 meter lang, 0,2m breed en zit 0,8m in 
de grond en slechts 0,2m boven de grond. De rij oriënteer je best west-oostwaarts. 
Deze constructie kan veel gemakkelijker gemonitord worden door na enkele jaren 
een gleuf te graven 10cm naast de rij stammen. De laatste 10cm wordt dan manueel 
verwijderd om te zien of er larven aanwezig zijn. 

• Omdat het bij broedhopen soms moeilijk is om na te gaan of er larven in de hoop 
leven worden in Colchester nestboxen gemaakt vlak naast de broedhoop. Deze 
nestboxen bestaan uit een houten doos van onbewerkt eikenhout zonder bodem of 
bovenkant. De doos zit 50cm in de grond en 10cm boven de grond. De doos wordt 
gevuld met al gedeeltelijk verteerd hout en houtsnippers en afgedekt met 
bladstrooisel. Na een aantal jaren kan de nestbox voorzichtig worden leeggehaald om 
te zien of er larven inzitten. 

• Een ander alternatief is de Britse oproep ‘Bury Buckets 4 Beetles’. In een oude 
plastieken emmer worden grote gaten gemaakt in de zijkant en gevuld met een 
mengsel van houtsnippers, zand en geschikt dood hout en ondersteboven in de tuin 
begraven. Na vier jaar worden de mensen verwittigd en gevraagd de emmer 
voorzichtig terug op te graven en op larven te controleren. Vanaf dan wordt er 
jaarlijks gecontroleerd een aangevuld met dood hout. 

• In België maar ook in het buitenland zijn plaatsen bekend waar de larven van 
Vliegend hert leven in treinbielzen die in de grond werden geplaatst bij de aanleg van 
tuinen en parken. Verder zijn er voorbeelden in Nederland en Groot Brittannië waar 
de larven leven in 15 tot 30cm dikke lagen ingegraven houtsnippers die aangelegd 
werden voor paden of speelterreinen. In Nederland werden larven van 
Neushoornkever en Vliegende hert samen aangetroffen die zich ondanks de 
worteldoek probleemloos verpopten in de houtsnippers en niet in de grond. Ook de 
koude winters vormden kennelijk geen probleem. In Groot Brittannië werden in een 
pad na 6 jaar 750 larven van Vliegend hert gevonden ondanks dat het pad 
regelmatig werd gebruikt. 
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