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Aanleiding 
 
De gemeente Beersel vraagt naar meer duiding over het huidig en historisch voorkomen van 
vliegend hert in hun gemeente en hoe een kweekprogramma kan ingezet worden om de 
populaties te versterken.  
 
Dit gebeurt naar aanleiding van het recent verdwijnen van het dood hout en het afgraven 
van een deel van de berm ter hoogte van Menisberg waar een populatie vliegend hert 
voorkwam. De gemeente stelde samen met het ANB, het INBO, de vzw Natuurpunt en de 
vzw Pro Natura een herstelstrategie op die bestaat uit het herstel van de habitat (herstel op 
lange termijn) en de aanleg van broedhopen in de omgeving (herstel op korte termijn). 
Daarnaast wil de gemeente ook een kweekprogramma laten uitvoeren met als doel een 
driehonderdtal vliegende herten terug uit te zetten. De vzw Natuurpunt zal in samenwerking 
met het INBO dit kweekprogramma uitvoeren. 
 

Vragen 
 

1. Kan het INBO ons de resultaten van de waarnemingen van vliegend hert bezorgen, indien 
mogelijk met een overzicht over de jaren heen? 
 

2. Hoe gaat het kweken van larven van vliegend hert in zijn werk? Welke methode wordt 
hiervoor gebruikt en hoelang duurt zo’n kweekprogramma? 

 

Toelichting 
 

1 Verspreiding van het vliegend hert in de 
gemeente Beersel 

 
Het INBO beschikt over een databank met voornamelijk historische waarnemingen van 
vliegend hert. Recente losse waarnemingen worden vooral geregistreerd in waarnemingen.be 
(van de vzw Natuurpunt). Naast de losse waarnemingen worden ook gerichte tellingen 
uitgevoerd (monitoring) die ons iets kunnen vertellen over toename of afname van de 
populatiegrootte op grote schaal en lange termijn (zie 2 Monitoringsgegevens van het 
vliegend hert uit Beersel).  

In de regio tussen Halle en Leuven kwam vroeger één aaneengesloten populatie voor die 
redelijk goed gedocumenteerd is in de literatuur en in het collectiemateriaal. In de loop van 
de 20e eeuw verdwenen echter vele deelpopulaties en bleven er uiteindelijk maar enkele 
geïsoleerde populaties over: Huizingen-Lot, Alsemberg-Sint-Genesius-Rode, Watermaal-
Bosvoorde (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en Overijse (figuur 1). In Beersel zijn er 
momenteel dus twee populaties aanwezig, namelijk één in de deelgemeenten Huizingen en 
Lot en één in de deelgemeente Alsemberg die grensoverschrijdend een deelpopulatie heeft in 
de buurgemeente Sint-Genesius-Rode (figuur 2). 
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Figuur 1: Laatste waarneming van het vliegend hert (Lucanus cervus) per deelgemeente in de regio 
Halle-Leuven overgenomen uit Thomaes & Maes (2014) aangegeven als jaartal en in grijswaarden (hoe 

recenter de waarneming, hoe donkerder). Van Huizingen, Lot, Alsemberg, Sint-Genesius-Rode, 
Watermaal-Bosvoorde en Overijse zijn er recentere populatiegegevens (2014-2020). De laatst vermelde 
waarnemingen in een aantal andere deelgemeenten handelen over individuele mannetjes die van nabije 

populaties afkomstig zijn. 
 
 
 

 
Figuur 2: Gemeente Beersel (grijs) met de twee populaties van het vliegend hert aangeduid via het 

leefgebied (blauw) en buffer van 250 m (rode lijn). De linkse populatie is die van Huizingen-Lot (figuur 
3) en rechts is de populatie Alsemberg-Sint-Genesius-Rode (figuur 4). 

 

In Huizingen (en deels over de grens in Lot) is er een populatie in de driehoek tussen de 
ringweg R0, de spoorlijn Brussel-Halle en de dorpskern van Huizingen. De populatie zit 
grotendeels gevangen tussen deze barrières. Enkel aan de spoorlijn komen de populaties aan 
beide zijden van het opgehoogde spoortalud voor. De populatie concentreert zich rond de 
steile zuidhelling die hier aanwezig is en de broedlocaties bevinden zich in tuinen, een oude 
hoogstamboomgaard, een klein bosrelict op de helling en taluds rond de parking van het 
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kerkhof, een holle weg en de spoorwegtaluds. Het Regionaal Landschap Pajottenland & 
Zennevallei kon hier in het verleden al een aantal broedhopen1 aanleggen (Thomaes, 2007). 
In het ontwerp van het soortenbeschermingsprogramma (Thomaes, 2020) werd het 
leefgebied hier op 8,3 ha geschat (figuur 3). Het leefgebied omvat gebieden met geschikt 
dood hout en meerdere waarnemingen van individuen waardoor we kunnen aannemen dat 
de soort effectief gebruik maakt van dat leefgebied als voortplantingsplaats. Hier werd een 
deel van het leefgebied vernield met een geschatte oppervlakte van 300 m². Het betreft 
echter een van de belangrijkste vindplaatsen voor de soort binnen deze populatie.  

Binnen dit gebied zijn er jaarlijks waarnemingen ter hoogte van de verschillende 
broedlocaties. Verder zijn er verschillende meldingen van individuele mannetjes in het 
centrum van Huizingen en één in het centrum van Beersel die wellicht te verklaren zijn als 
individueel disperserende of verplaatste dieren. In 2019 was er een waarneming van één 
vrouwtje ter hoogte van de kruising van de Begijnbosstraat en Lotsesteenweg (provinciaal 
domein Huizingen). Deze waarneming is opmerkelijk aangezien ze 1,2 km van de gekende 
populatie ligt en aan de andere kant van de ringweg R0. Deze eenmalige waarneming op 
deze locatie kan echter meerdere verklaringen hebben: het kan zowel om een individueel 
verplaatst dier gaan, een relictpopulatie of op herkolonisatie wijzen. 
 
 

 
Figuur 3: Kaart met gekend actueel leefgebied van de populatie van vliegend hert te Huizingen met 

paars: beboste taluds, holle wegen en houtkanten; lichtgroen: hoogstamboomgaarden en rood: urbane 
gebieden. De rode sterren duiden aangelegde broedhopen aan. Overgenomen uit Thomaes (2020). 

 
 

In Alsemberg (Beersel) en Sint-Genesius-Rode is eveneens een kleine relictpopulatie 
aanwezig die bestaat uit twee broedlocaties. In de Diepestraat in Alsemberg is er een zeer 
klein relict aanwezig. Deze populatie leeft in een holle weg van ongeveer 600 m die omgeven 
wordt door woonwijken (figuur 4). De achtertuinen van de huizen liggen tot op de flanken 
van de holle weg. De holle weg was sterk dicht gegroeid met opgaande bomen en er waren 
problemen met vertuining en aanplant van schaduw werpende bomen en uitheemse planten. 
Het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei kon hier in 2018 een grootschalige 
ingreep uitvoeren waarbij de holle weg terug veel opener werd gemaakt. In verschillende 
stukken werd het hakhoutbeheer terug heropgestart, in andere delen werden een aantal 
opgaande bomen of uitheemse planten verwijderd. Het is nu afwachten of de kleine 

                                                
1 Een broedhoop bestaat uit een aantal verticaal ingegraven loofhoutstammen en heeft doorgaans een doormeter van 
ongeveer 2m. 
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relictpopulatie op deze ingreep kan reageren en herstellen. In 2020 waren hier geen 
waarnemingen, in 2019 twee, 2018 één en 2017 drie waarnemingen. Alle waarnemingen 
betreffen individuele dieren wat aangeeft dat de relictpopulatie hier uitermate klein is. Deze 
en oudere waarnemingen komen uit de holle weg en aanliggende woonwijken die samen een 
leefgebied van 8,3 ha vormen. Gezien het lage aantal waarnemingen is het echter zeer 
aannemelijk dat de soort actueel slecht een klein deel van dit leefgebied benut. Een 
nauwkeurigere afbakening (of inschatting ervan) van het leefgebied was hier, door het 
beperkt aantal waarnemingen, echter moeilijk.  

Een tweede broedlocatie komt voor ter hoogte van de Kerkeveldweg en de Diepestraat in 
Sint-Genesius-Rode. Bij deze broedlocatie zijn er nog jaarlijks waarnemingen. Het benutte 
leefgebied is hier 3 ha. Aangezien de onderlinge afstand naar de Diepestraat in Alsemberg 
slechts 600 m bedraagt, veronderstellen we dat genetische uitwisseling tussen deze twee 
broedlocaties mogelijk is. 
 
 

 
Figuur 4: Kaart met gekend actueel benut leefgebied van de deelpopulatie van Alsemberg met paars: 

beboste taluds, holle wegen en houtkanten en rood: urbane gebieden. De rode sterren duiden 
aangelegde broedhopen aan. Overgenomen uit Thomaes (2020). 

 
 

2 Monitoringsgegevens van het vliegend hert uit 
Beersel 

 
Naast de verspreiding van het vliegend hert wordt ook de populatiedichtheid (abundantie) 
opgevolgd. Hiervoor zijn er in Vlaanderen een tiental transecten waar regelmatig tellingen 
worden gehouden. Al deze tellingen samen kunnen op lange termijn inzage geven in 
veranderingen in de abundantie op Vlaamse schaal. De transecten zijn ontworpen om 
uitspraken te doen op Vlaamse schaal. Grote lokale populatiewijzigingen kunnen wel 
vastgesteld worden aan de hand van deze transecttellingen.  

Een transect is 500 m lang en wordt in 30 minuten traag afgestapt tijdens zonsondergang. 
Alle aanwezige vliegende herten tijdens deze wandeling worden geteld. In Beersel ligt er één 
transect t.h.v de Watermolenstraat-Menisberg dat sinds 2012 wordt opgevolgd. Dit jaar 
werden nieuwe transecten opgevolgd aan de Bovenheide (Lot) en Theresiastraat (Huizingen). 
Het transect Watermolenstraat-Menisberg werd tussen 2012 en 2019, 37 keer afgestapt. 
Hiervan waren er negentien wandelingen met observaties van het vliegend hert en achttien 
zonder waarnemingen (begin of einde van het seizoen of minder optimale 
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weersomstandigheden). In 2020, na de vernieling van een deel van het talud in Menisberg, 
werd het transect tien keer gewandeld waarbij tijdens vijf wandelingen vliegend hert werd 
waargenomen.  

Alle waarnemingen worden per minuut geregistreerd en gezien de relatief constante snelheid 
komt elke minuut ongeveer overeen met een vast deel van het transect. Op basis hiervan, 
bepaalden we dat het vernielde deel van het talud ligt ter hoogte van minuut 18 tot 22 van 
het transect. In figuur 5 worden de gemiddelde aantallen weergegeven per 
transectwandeling (met waarnemingen) voor de periode 2012-2019 en voor 2020. Tussen 
minuut 1 en minuut 16 (Watermolenstraat en eerste deel Menisberg) is de detectiekans 
eerder laag (2,2 kevers per transectwandeling in 2012-2019 voor dit deel van het transect) 
terwijl deze veel hoger is tussen minuut 17 en 30 (4,2 kevers per transectwandeling in 2012-
2019). Deze laatste zone omvat het vernielde talud en de parking van het kerkhof. Het valt 
op dat er in 2020 tussen minuut 18 en 22 (dus aan het vernielde talud) slechts één kever 
werd waargenomen (of 0,2 per transectwandeling) terwijl op deze zone gemiddeld 2,3 
kevers per transectwandeling waargenomen werden in de periode 2012-2019 wat neerkomt 
op een afname met 90 % ter hoogte van het vernielde talud. Over het hele transect samen is 
er een afname van (oorspronkelijk) 6,4 kevers per transectwandeling naar 3,6 (-43 %). Het 
aantal transectwandelingen is echter te beperkt om een grondige wetenschappelijke analyse 
te doen die rekening houd met de temperatuur en seizoenvariatie tijdens de 
transectwandelingen.  

De exacte populatiegrootte in Huizingen is niet gekend. Een onderzoek in Overijse bij een 
transect met gelijkaardige tellingen (gemiddeld ongeveer zes kevers per transectwandeling), 
toonde aan dat de totale populatie daar bestaat uit 700 tot 1.400 kevers per jaar. We 
verwachten dat de populatie in Huizingen dus ook minstens uit 700 dieren per jaar bestaat. 
Een afname van de waarnemingen met 43 % komt dus neer op enkele honderden kevers per 
jaar minder. Op basis van deze cijfers is er in de herstelstrategie besloten om eenmalig 
driehonderd kevers bij te kweken.  

Gezien de omliggende broedlocaties naast het vernielde talud, vermoeden we dat herstel van 
de populatie op lange termijn mogelijk is. Belangrijke randvoorwaarde hierbij zijn natuurlijk 
dat de habitat hersteld wordt en de omliggende populaties de komende jaren niet verstoord 
worden.  

 
Figuur 5: Gemiddeld aantal waargenomen dieren per transectwandeling langsheen het transect 

Watermolenstraat-Menisberg met blauw: data voor de periode 2012-2019 en rood: 2020. Lichtblauw en 
lichtrood duiden de zone aan ter hoogte van het vernielde talud (minuut 18-22). 

 
 

3 Methode en duur van het kweekprogramma 
 
In natuurlijke omstandigheden legt een succesvol vrouwtje een dertigtal eieren. Daarnaast is 
er ook predatie van de eieren en de daaruit ontwikkelende larven. Larven die leven in 
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suboptimaal habitat kunnen sterven of ontwikkelen tot adulten die niet reproduceren. 
Hierdoor is er in natuurlijke omstandigheden vaak geen of nauwelijks populatietoename. 

In gevangenschap kunnen vrouwtjes bijgevoederd worden, wordt predatie vermeden en de 
ei-afzet verloopt in optimale omstandigheden. Hierdoor worden vaak tussen dertig en 
honderd eieren per vrouwtje bekomen. Verder kan de sterfte sterk teruggedrongen worden 
waardoor het realistisch is om uit tien vrouwtjes driehonderd nieuwe kevers te kweken en op 
deze manier een boost te geven aan de populatie. 

3.1 Bronmateriaal 
Om het kweekprogramma op te starten moet er een beperkt aantal levende dieren in de 
natuur gevangen worden. We zouden hiervoor tien vrouwtjes en tien mannetjes wegvangen 
aan het begin van het seizoen (mei-juni 2021). De mannetjes worden enkel gevangen om te 
paren en kunnen na de paring terug vrijgelaten worden in het gebied waar ze gevangen 
werden. Op basis van genetisch onderzoek (Cox et al., 2020) weten we dat er beperkte 
genetische variatie is in de populatie van Sint-Genesius-Rode die een sterk gelijkende 
voorgeschiedenis en grootte heeft als de populatie in Huizingen. Op basis van deze kennis 
lijkt het ons raadzaam om de dieren uit verschillende populaties en deelpopulaties te 
verzamelen: bv. vijf vrouwtjes (v) en vijf mannetjes (m) in Huizingen-Lot, drie v + drie m 
Alsemberg-Sint-Genesius-Rode en twee v + twee m Overijse. Van elk individu bepalen we 
zijn populatie en deelpopulatie en de grootte van het exemplaar. De grootte is bij vrouwtjes 
een goede maatstaf voor conditie en potentiele eiproductie. Bij het vangen wordt elk dier 
afzonderlijk in een container geplaatst.  

3.2 Paren en ei-afzet 
Om de genetische variatie van de gekweekte generatie voldoende groot te houden, is het 
zinvol om de vrouwtjes met twee (of meer) mannetjes te laten paren. Verder is het zinvol 
om ervoor te zorgen dat de populaties gekruist worden m.a.w. vrouwtjes van Huizingen-Lot 
worden uitsluitend gepaard met mannetjes van Alsemberg-Sint-Genesius-Rode en Overijse 
en vice versa. Op die manier worden er geen genetische zuivere individuen van andere 
populaties geïntroduceerd en wordt een eerste stap genomen in een geassisteerde 
genmigratie om de gedeeltelijk vernielde populatie genetisch aan te rijken. Het risico op een 
uitkruisingsdepressie is hier zeer klein, omdat de populaties nog maar enkele decennia van 
elkaar gescheiden zijn (Frankham et al., 2011). 

Onmiddellijk na het vangen (juni), gebeurt het paren door een geselecteerd v en m in een 
kleine container te plaatsen met een ruwe bodem en een beetle jelly (in de handel 
beschikbare voedselbron voor kevers) gedurende ongeveer één dag en de paring visueel vast 
te stellen. Daarna kan het eerste mannetje verwijderd worden en een 2e mannetje in de 
container geplaatst worden.  

Na de twee paringen wordt het vrouwtje overgeplaatst in een plastieken container voor ei-
afzet. Deze 10 liter containers zijn 30 cm diep. Op de bodem van deze container wordt een 
eiken stamstuk geplaatst die ingeënt is met een geschikte schimmel en het juiste 
verteringsstadium heeft bereikt. De rest van de container wordt opgevuld met ‘flake soil’. 
Flake soil is zagemeel dat aangereikt werd met voedingsstoffen (doorgaans bloem), met de 
juiste schimmels (bv. Lentinula edodes) ingeënt werd en tot het juiste verteringsstadium 
gebracht werd. Flake soil en voorgeënt hout zijn in de gespecialiseerde handel beschikbaar. 
Bovenaan wordt een zone van een vijftal cm vrij gehouden en wordt er een beetle jelly 
geplaatst.  

Doorgaans zal het vrouwtje enkele dagen tot een week bovenaan blijven bij de beetle jelly. 
Daarna graaft ze zich onder in het substraat en gaat op zoek naar geschikte ei-afzetplaatsen. 
Als het vrouwtje na ongeveer één maand terug boven komt, wordt ze best in een tweede 
container geplaatst zodat een tweede ei-afzet de eieren en jonge larven van de eerste afzet 
niet verstoort. In uitzonderlijke gevallen kan het vrouwtje na nogmaals één maand nog in 
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een derde container geplaatst worden. Voor elke container wordt de identiteit van het 
vrouwtje genoteerd en de begin- en einddatum van de ei-afzet.  

3.3 Opkweek larven 
Ongeveer drie maand na de ei-afzet wordt de container voorzichtig leeggehaald en worden 
de larven individueel geplaatst in containers van één liter gevuld met flake soil. Van elke 
larve wordt de breedte van het kopkapsel gemeten (om het larvale stadia te bepalen) alsook 
het gewicht bepaald. Van zodra het mogelijk is (3de larvale stadium) wordt ook het geslacht 
bepaald. Regelmatig worden de larven gecontroleerd, opnieuw opgemeten en de flake soil 
ververst.  

Bij goede omstandigheden, bereiken de larven in het 1ste najaar al het 2de larvaal stadium en 
in het 1ste voorjaar (hier voorjaar 2022) het 3de larvaal stadium. In dat geval zullen ze in de 
zomer van 2023 verpoppen tot kever en kunnen ze voor de winter van 2023-2024 terug 
uitgezet worden. Indien ze pas in de zomer 2022 het derde larvaal stadium bereiken dan 
verpoppen ze pas in 2024. Deze tragere ontwikkeling (door lagere temperaturen) levert 
uiteindelijk grotere kevers op (Thomaes et al., submitted).  

De larven worden in een onverwarmde plaats gehouden (garage, berging) waar de 
temperaturen overeen komen met sterk gebufferde bodemtemperaturen. Om de 
temperaturen op te volgen, zullen we dataloggers gebruiken die enkele malen per dag de 
kamertemperatuur meten. In het provinciaal domein van Huizingen worden al enkele jaren 
dataloggers (en larven) opgevolgd die als referentietemperaturen kunnen dienen. Ook data 
van een klein kweekexperiment in Nederland (25 larven, Thomaes et al., submitted) kan 
hiervoor gebruikt worden.  

De larven zullen gehuisvest worden bij vijf vrijwilligers die veel ervaring hebben met het 
kweken van allerhande dood-houtkevers (als terrarium dieren). Dit garandeert een goede 
behandeling van de larven en de nodige ervaring met de habitatvereisten van keverlarven 
(vochtigheid, temperatuur,…). In Europa zijn er momenteel nog geen grootschalige 
kweekprogramma’s uitgevoerd die als voorbeeld kunnen dienen maar wel zijn er beperkte 
kweekervaringen gepubliceerd in wetenschappelijke literatuur. Daarom is het belangrijk om 
een goede monitoring te voorzien van de gewichtstoename en mortaliteit van de larven 
enerzijds en de kweekomstandigheden anderzijds. Op die manier kunnen lessen getrokken 
worden voor toekomstige kweekprogramma’s. Door variatie te voorzien in bepaalde 
kweekomstandigheden, bv. temperatuur, kunnen we de beste omstandigheden proberen na 
te gaan. Temperatuurverschillen kunnen immers aanleiding geven tot een kortere of langere 
ontwikkelingsduur.  

3.4 Uitzetmogelijkheden 
Eenmaal de kevers verpopt zijn, moeten ze eerst winteromstandigheden doormaken 
vooraleer ze actief worden. We kiezen ervoor om de kevers uit te zetten voor de winter zodat 
ze op natuurlijke wijze de winter kunnen doormaken. Op deze manier verwachten we dat de 
kevers op het juiste moment in het voorjaar actief zullen worden en kunnen kweken met in 
het wild voorkomende kevers. Indien we ze in gevangenschap in nagebootste 
winteromstandigheden houden, dan is de kans groot dat ze te vroeg of te laat actief worden.  

Het bepalen van de exacte uitzetlocaties hangt van meerdere factoren af. Indien we slechts 
honderd kevers hebben, worden ze best allemaal aan de Menisberg (1e prioriteit) uitgezet 
terwijl er met driehonderd kevers meerdere mogelijkheden zijn. Mochten we onverwachts 
veel meer dan driehonderd larven hebben dan zou het overtal aan larven dat we niet kunnen 
huisvesten, als larve uitgezet kunnen worden. Verder zullen we de populatie aan de 
Menisberg ook de komende jaren verder opvolgen en op basis daarvan bepalen of we alle 
kevers daar willen uitzetten of er ook op andere locaties uitgezet kunnen worden. Een derde 
factor is de opvolging van andere populaties in Beersel de komende jaren, vooral de 
populatie aan de Diepestraat lijkt zeer klein te zijn en mogelijks nood te hebben aan het 
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bijplaatsen van individuen. De habitat is er momenteel hersteld (zie eerder) maar de 
relictpopulatie is mogelijks te klein om hier nog op te kunnen reageren. Ook de eventuele 
populatie/vestiging aan het provinciaal domein Huizingen dient verder opgevolgd te worden. 
Deze locaties kunnen we als 2e prioriteit beschouwen als mogelijke uitzetlocaties. Als derde 
mogelijkheid kunnen ook de broedhopen die de komende jaren in Huizingen gebouwd 
worden, voorzien worden van kevers.  

3.5 Genetisch onderzoek en opvolging 
Het is belangrijk om het effect van deze uitzetting goed op te volgen. Enerzijds zal het 
transect in Huizingen ook de komende jaren verder opgevolgd worden en zijn er ondertussen 
twee nieuwe transecten opgestart. Deze transecttellingen zullen de komende jaren kunnen 
aangeven of herstel daadwerkelijk optreedt. Indien er kevers op andere plaatsen worden 
uitgezet dan zal ook daar een monitoring voorzien worden die ofwel bestaat uit een 
transecttelling ofwel door broedhopen af te dekken en te monitoren hoeveel kevers er 
uitsluipen (Thomaes et al., 2018). Door de uitgezette kevers te merken, kan er eventueel 
ook onderscheid gemaakt worden tussen uitgezette kevers en de reeds aanwezige kevers. 

Een genetisch onderzoek gebaseerd op stalen uit Sint-Genesius-Rode, Watermaal-Bosvoorde 
en Overijse werd recent uitgevoerd en gepubliceerd (Cox et al., 2020). Ook langs het 
transect in Huizingen worden dode kevers ingezameld als genetische stalen maar deze 
werden tot nu toe nog niet geanalyseerd. Ook in de komende jaren zullen we deze stalen 
blijven inzamelen en kan hiermee de huidige genetische toestand van de populatie 
vastgesteld worden. Daarnaast zullen we ook van de ouderdieren van het kweekprogramma 
genetische stalen nemen, zodat opvolging van de invloed van de uitzetting op de genetische 
variatie mogelijk is. 

 

Conclusies 
 
1. In Beersel komen momenteel nog twee populaties vliegend hert voor, een eerste in 

Huizingen-Lot en een tweede in Alsemberg die verbonden is met een broedlocatie in Sint-
Genesius-Rode. In Huizingen verdween een belangrijk deel van de habitat van de kever. 
Op basis van de transecttellingen langsheen het vernielde talud stellen we vast dat de 
populatie lokaal met 43 % is afgenomen.  
 

2. Het kweken van vliegend hert is eenvoudig. Er zijn in Vlaanderen een aantal vrijwilligers 
die zeer veel ervaring hebben met het kweken van verwante dood-houtkevers. Om de 
kweek in optimale omstandigheden te laten verlopen en geen dood hout uit het bos te 
halen, wordt gewerkt met materiaal dat in de gespecialiseerde handel verkrijgbaar is. Een 
kweekprogramma duurt 2,5 tot 3,5 jaar. 
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