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lJzerenWekkertjes
tn Houthaten-
Helchteren

Veerle Ciel'en, Nadine Moens Q David Beyen, Limburgs

Landschap, Dekenstraat 39, 8-355o Heusden-Zotder.

De gemeente Houthalen-Hetchteren
koos voor het Wekkertje (Omocestus

uírídulus), een sprinkhanensoort. Een
goede keuze btijkt, want aan deze
soort kunnen heel wat actuele the-
ma's gekoppeld worden. In de eerste
plaats staat het Wekkertje symbool
voor het ecologisch verantwoord
bermbeheer dat de gemeente wil
doorvoeren (Fourneau & Lambrechts,
2008). Wegbermen vormen potentiële
ecostrades in het huidige versnip-
perde landschap voor tal van andere
soorten. Dit brengt ons bij een tweede
actueel probleem dat zich in de ge-

meente voordoet, namelijk sluik-
stoÍt. Het Wekkertje kan symbool
staan voor allertei sensibilisatieacties
rond dit thema. Bovendien ts het
Wekkertje een prima mascotte voor
bewustmaking scampagnes rond kli.-
maatverandering. De stijgende ge-

middetde temperaturen tijken de
soort te dwingen uit te wijken naar
koelere oorden. Tenslotte kan het
Wekkertje mensen aanzetten tot het
nemen van insectvriendelijke maat-
regelen in de tuin zoals het creëren
van ruigtehoekjes.

Het Wekkertje is een Midden-Europese soort,

die voornamelijk in de bergen voorkomt (Kleu-

kers et aL., 1997). In Betgië beperkt zijn areaal

zich tot het oostelijk deel van het tand (Kteu-

kers & Krekels , zoo4). Naast de Kempen kan

men de soort terugvinden in de Ardennen, de

Kalkstreek en Lotharingen. Daarbuiten is de

soort zeldzaam. Volgens de voorlopige Rode

Lijst van sprinkhanen en krekels behoort de

soort tot de categorie 'kwetsbaar' (Decleer ei

aL,zooo).Interessant is dat het klimaat mo-

gelijk een invloed heeft op de habitatkeuze

(Fourneau & Lambrechts, zoo8). Het Wekker-

tje btijkt in het koelere noorden minder eisen

te ste[[en aan zijn teefgebied dan in het zuiden

waar de habitat beperkt btijft tot vochtige,

schrale graslanden (Kleukers et at.,:gg7).

Verwezentijkingen

Terreinacties
Concrete terreinacties binnen de gemeente

zitjn o.a. gericht op het ecologisch beheren van

de bermen. De gemeente neemt hiervoor haar

verantwoordetijkheid. Enke[e geschikte ber-

men binnen de gemeente zijn geselecteerd en

krijgen een aangepast beheer. Bedoeling is

om enkele stroken ongemaaid te laten zodat

de sprinkhaneneitjes kunnen overwinteren op

de grasstengels boven de grond. De bermen

die daarbij breed en lang genoeg zijn (mini-

mum 3 m breed en 5o m [ang), kunnen dan

als [eefgebied dienst doen, terwijl de sma[-

[ere, kortere bermen belangrijke stapstenen

vormen.

Bijkomende inspanningen worden geleverd

door de verschil[ende terreinbeherende in-

stanties actief binnen de gemeente (Agentschap

voor Natuur en Bos, Limburgs Landschap,

Natuurpunt, Mi[ieugroep de Mangetbeek).

Het in stand houden van de aanwezige popu-

laties gebeurt door het verder zetten van het

extensief beheervan de bewoonde graslanden

die deze instanties in beheer hebben.

Communicatie
Communicatie rond het gevoerde bermbe-

heer gebeurde door de gemeente via hun web-

site en infoblad. Het afgelopen jaar is veelaan-
dacht besteed aan het thema afual in de milieu-

week d ie de gemeente jaarlijks organiseert. In

samenwerking met Limburgs Landschap wer-
den hierrond een aantal ludieke acties uitge-
werkt, enerzijds voor het brede pub[iek, ander-

zijds op maat van schoolkinderen. Zo werd mu-

ziek gemaakt op afval, werd gespee[d met af-

val onder de vorm van een Vlaamse Kermis en

werden afvaltotems geproduceerd. Het Wek-

kertje trad hierbij op als symboolsoort.

Om de werking rond de adoptiesoort van

Houthalen-Helchteren op een [euke manier in

de kijker te zetten, werd een heus 'ijzeren

Wekkertje' ontworpen door ambachtslui uit
Congo (figuur r), Dit initiatief van Limburgs

Landschap kon tot stand komen met inbreng

van de vzw Kisangani. Deze steunt een platte-

landsontwikkeli ngsproject dat in nauwe samen-

werking met de dorpsgemeenschappen en

scholen loopt en o.a. de bescherming van het

regenwoud beoogt. In het Congobekken be-

vindt zich een van de belangrijkste regenwou-

den ter we re [d . Zo krijgt het wekkertj esi n itia-
tief een internationale tint en een duurzaam-

heidstuik, want een deel van de aankoopprijs

van 'het ijzeren Wekkertje'gaat naar dit pro-
ject. Lokale tussenpersoon voor de productie

van het kunstwerkje was René Ngongo, een

voorvechter voor het behoud van het regen-

woud en sociale rechtvaardigheid in de Demo-
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cratische Republiek Congo. Hij ontving in zoog

de Right Livetihood Award, beter bekend als de

alternatieve NobeIprijs.

Verenigingen en vrijwi[[igers die tijdens de mi-

lieuweek hun beste beentje voorzetten, kre-

gen een dergetijk' tjzeren Wekkerije' cadeau.

Er verschenen rond deze acties a[[erlei pub[i-

catíes (TV, radio, kranten, websites, infoblad,

tijdsch rift). Tevens zijn pogi ngen ondernomen

om de inwoners te betrekken bij de inventari-

satie van de soort, maar hiervoor bleek jam-

mer genoeg weinig interesse.

Monitoring
Beschikbare inventarisatiegegevens van het

Wekkertje in Houthalen-Helchteren beperk-

ten zich tot enkele versnipperde waarne-

mingen. Om een volledig beeld van de actuele

verspreidingvan de soortte krijgen, bleek een

grond ige basisinventarisatie noodzakelij k.

Deze basisinventarisatie werd in de zomervan

zoog uitgevoerd door drie medewerkers van

Limburgs Landschap met de financië[e steun

van de provincie Limburgen het Europese pro-

ject SOLABIO (Soorten en Landschappen als

dragers van de Biodiversiteit). De inventarisa-

tie gebeurde overwegend tijdens de maand

augustus. Bebouwde zones en militaire do-

meinen werden niet onderzocht. Tijdens het

voorbereidend werk werd op basis van de Bio-

logische Waarderingskaart een selectie ge-

maakt van'wekkertjesvriendelij ke' biotopen.

Deze werden aangeduid op de inventariskaar-

w

ten. Een PDA (Personal DigitalAssistent) met

ingebouwde GPS (Geographic Positioning Sys-

tem) tekende de gelopen routes in. Er werd

voornamelijk via auditieve waarnemingen
geïnventariseerd. Deze waarnemingen wer-

den bij twijfetvisueeI bevestigd.

Het Wekkertje werd op een vijfenzeventigtal

locaties teruggevonden, exclusief drie vind-
plaatsen net buiten de gemeentegrens (zie fi-
guur z). Deze locaties komen verspreid over

het hele grondgebied voor) maar een sterke

gebondenheid met de valleigronden is zicht-

baar. Het Wekkertje verkiest verrassend niet

enkel vochtige (verruigde) graslanden, maar

werd ook regelmatig teruggevonden in droge

habitats zoals heide- en pijpenstrootjesve[-

den en arme, zure grastanden. Soms werden

exemplaren teruggevonden in de nabije omge-

ving van het Negertje, een concurrent van het

Wekkertje (K[eukers et aL,'tgg7).

Speciale aandacht werd gegeven aan de weg-

bermen die momenteeIeen eco[ogisch beheer

krijgen. Opvallend is dat er in geen enkele van

deze bermen Wekkertjes zijn gehoord. Of de

soort hier dan ook effectief afwezig is, kan mo-

menteeI níet met zekerheid worden geste[d. In

de overige wegbermen van de gemeente wer-

den overigens ook opvallend weinig exempla-

ren teruggevonden, Een reden hiervoor is mo-

menteel nog niet duidetijk.

Ongeveer de hetft van de vindplaatsen is in

privé-handen. Andere perceLen zijn eigendom

van terreinbeherende organisaties ofvan di-

verse overheden.

Het is nog te vroeg om de trends te ku nnen be-

palen. Hiervoor is verdere monitoring nodig.

Dit laatste staat voor de komende jaren op

het programma van Limburgs Landschap.

Vooral monitoring op populatieniveau en het

verder uitwerken van concrete terreinacties

zijn gepland.

I(ansen en knetpunten
Wat het wegbermbeheer betreft, kan geste[d

worden dat er nog steeds te weinig wegber-

men zijn in de gemeente die ecologisch be-

heerd kunnen worden. VeeI bermen zijn te

sma[, zijn beschaduwd of door niet-beheer
verbost. Groot knelpunt is dat er rond de ei-

gendommen van de bermen onduidelijkheid
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Figuur r. Aan het project werd een internationaal tintje gegevên via een samenwerking met de Kisangani.

Ambachtslui uit Congo ontwierpen een heus'ijzeren Wekkertje'dat in Houthalen-Helchteren te koop

aangeboden wordt. De opbrengst van de verkoop wordt gebruikt om het regenwoud in het Congobekken

te behouden (foto: Joke Vandebeek Q Tieneke Princen).
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bestaat. Bescherming is daarom vrij moeitijk.

Zowerd één van de weinige bermen waar toch

over een langere afstand Wekkertjes werden

gehoord, kort na de inventarisatie volledig

opengelegd voor de aanleg van een gaslei-

ding.

Getukkig wordt het Wekkertje nog op veel
plaatsen teruggevonden in de gemeente. Nu

deze vindplaatsen bekend zijn, kan er werk

worden gemaakt van een aangepast beheer.

Houthalen-Helchteren kan als eigenaar zelf

een voorbeeldfunctie vervu[[en, want het Wek-

kertje komt voor in de domeinen Kelchterhoef

en Molenheide en op andere gemeentelijke

gronden. Belangrijke partners daarbij zijn de

terreinbeherende verenigíngen.

Conctusies
Met het Wekkertje heeft de gemeente Houtha-

[en-Helchteren een goede keuze gemaakt. De

soort leent zich als mascotte voor veeI actuele

thema's. De start van een ecologisch bermbe-

heer in een aantal voor het Wekkertje ge-

schikte bermen in de gemeente is er één van.

Resuttaten van een basisinventarisatie in zoog

wijzen uit dat het Wekkertje nog vrij algemeen

in de gemeente aanwezig is. Toch dreigen

sommige populaties door de verdere versnip-

peringvan het landschap geïsoleerd te raken.

Wegbermen kunnen hier als stapstenen een

oplossing bieden mits ze het juiste beheer krij-

gen. Het aantalwegbermen dat zich hiervoor

leent, is hetaas vrij beperkt. Voorlopig werden

ook zeer wein ig Wekkertjes gehoord in de ber-

men. Mogelijk spee[t ge[uidsverstoring door

het verkeer hierin een rol of zijn de bermen

(nog) niet geschikt. Heeft het bermbeheer dan

nog wel zin? Zeker we[, immers tal van ze[d-

zame soorten profiteren mee van dit beheer!

De soort werd voornamelijk teruggevonden in

vochtige valteigronden en verrassend ook in

droge heideachtige habitats, Ongeveer de

helft van de vi ndplaatsen is i n handen van ter-

reinbeherende instanties of is eigendom van

overheidsinstanties, wat het beste laat ver-

hopen voor de toekomst.

Uitdaging btijft om de inwoners van Houtha-

len-Helchteren warm te maken voor hun mis-

schien niet zo aalbare maar toch wel interes-

sante adoptiesoort. Op korte termijn is er een

educatieve tentoonste[[ing gepland, waar in-

woners kunnen ontdekken dat ze in één van de

(of misschien wet dé) sprinkhanenrijkste ge-

meente(n) van Vlaanderen leven. Tijdens de

inventarisatie werden maar [iefst vijfentwintig
soorten genoteerd ! En dit is toch een mooi re-

sultaat als je weet dat er momenteel slechts

vierendertig soorten sprinkhanen en kreke[s in

Vlaanderen voorkomen.
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Summary
The municipality of Houthalen-He[chteren
adopted the common green grasshopper

(Omocestus viridulus), to better protect the road

verges, but also the pastures where this
specÍes is found. In zoog the distribution of

this grasshopperwas studied in detait by Lim-

burgs Landschap. Atthough the municipality

of Houthalen-Hetchteren adapted the man-

agement of the road verges, they did not con-

tain so many animals. The common green

grasshopper is sti[[ common in Houthalen-
Helchteren. The grashopper was presented

by Limburgs Landschap to the public during a

gardenparty. Here the importance of not
throwing garden waste on the sides of the

roads was hightighted. Limburgs Landschap

also asked craftsmen in Congo to design an

'iron grasshopper', which is sold in Betgium.

The profit is used to protect the rainforest in

Congo.
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Figuur z. Verspreiding van de vindplaatsen van het Wekkertje tijdens de basisinventarisatie uitgevoerd

door Limburgs Landschap in de zomer van uoo9. Deze soort is gebonden aan natte valleigronden en hei-

deterreinen. Ongeveer de helft van de vindplaatsen is gelegen op gronden in beheer bij terreinbeherende

verenigingen of in eigendom van overheidsinstanties. Overige vindplaatsen zijn gelegen op privaat ter-

re in.
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