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Een BINCO basisrapport presenteert een samenvatting van biodiversiteitsgegevens van een
duidelijk afgelijnd gebied gebaseerd op gestandaardiseerde biodiversiteitsopnames aangevuld met
individuele observaties en eventueel gegevens uit vorige studies. Het doel van een basisrapport
is om basisinformatie over de biodiversiteit en het voorkomen van aandachtssoorten in een
welbepaald gebied beschikbaar te maken voor wetenschappers, natuurorganisaties, overheid en
elke geïnteresseerde. Een basisrapport is een dynamisch rapport en wordt aangepast wanneer
nieuwe gegevens beschikbaar zijn. De laatste versies van BINCO rapporten zijn beschikbaar op de
website www.binco.eu
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DANKWOORD
Dit project werd tot een goed eind gebracht dankzij de hulp van veel helpende handen. Met
overtuiging kunnen we zeggen dat het er nog meer geweest zouden zijn, was het niet door
het COVID-19 virus. We zijn dit project begonnen zonder Corona-zorgen, maar al snel werden
verplaatsingen en samenscholingen beperkt wegens overheidsmaatregelen in de strijd tegen het
virus. Gelukkig konden we op de hulp rekenen van verschillende, in de nabijheid wonende, mensen.
Hierbij willen we in de eerste plaats Zeger Debyser (voorzitter van vzw ‘Vrienden van de Abdij van
't Park’) bedanken, als de coördinator ter plekke, voor zijn onafgebroken staat van paraatheid en
aanwezigheid tijdens de talrijke staalnames. Ook Danny Jacquemin, Staf Kamers, Tina Baert, Rohan
Vits, Anna Demuynck en Stefan Van Lani (domeinbeheerder), allen eveneens leden van dezelfde
vzw, willen we uitdrukkelijk bedanken voor hun grote inzet tijdens de tweewekelijkse staalnames.
Een grote dank ook aan de BINCO-leden (en aanverwanten) die ons hielpen tijdens de staalnames:
Alexandra Evans, Koen Martens, William Demoen, Edward Verbeure, Jelle Nysten, Jan Pinceel,
Pieter Vandemoortele, Daan Gyzels, Jaco Visser. Verder willen we graag ook iedereen bedanken
die hulp bood bij het sorteren van de insectengroepen uit de genomen stalen: Christiaan Ceusters,
Eline Vancoppenolle, Alexandra Evans, Koen Martens, William Demoen, Martijn Van Roie, Anouk
D’Hont, Frederik De Wint, Anna Demuynck, Danny Jacquemin, Tina Baert, Rohan Vits, en Senne
Heeren. Onze dank gaat ook uit naar Frederik De Wint (BINCO vzw) en Jaco Visser voor hun bijdrage
aan de identificaties van, respectievelijk, mieren en zweefvliegen, evenals naar Wouter Dekoninck
(Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen), Frank Van de Meutter (Instituut voor
Natuur- en Bosonderzoek) en Marc Van Kerckvoorde voor het controleren van identificaties van,
respectievelijk, mieren-, zweefvliegen- en loopkeversoorten. Als laatste, maar niet in het minst,
willen we ook Jan Mertens (BINCO vzw) en Sharina van Boheemen (BINCO vzw) hartelijk bedanken
voor hun taalkundige bijdrage aan dit rapport.
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SAMENVATTING
Abdij van Park in Heverlee is een Norbertijnerabdij gesticht in 1129. Het abdijdomein omvat een
heterogeen landschap met verschillende vijvers, weilanden, graslanden, laagstamboomgaarden en
kleine bospercelen. In het kader van een geplande vernieuwing van het huidige landschapsbeheerplan
van het gebied, werd een aanzet tot basisinventarisatie uitgevoerd. De aandacht lag op een
welbepaald aantal groepen. Loopkevers, mieren en zweefvliegen werden een jaar lang opgevolgd
aan de hand van bodemvallen (4 locaties met elk 3 replica’s) en Malaisevallen (4 locaties met elk
1 replica). Verder werden land- en zoetwaterslakken, aaskevers, waterkevers, nachtvlinders en
vegetatie quantitatief bemonsterd om een eerste zicht te krijgen op de aanwezige biodiversiteit in
dit gebied.
Deze biodiversiteitsinventarisatie resulteerde in 64 soorten loopkevers, 6 soorten aaskevers, 22 soorten
waterkevers, 19 soorten mieren, 37 soorten land- en zoetwaterslakken (waarvan 8 naaktslakken
en 12 waterslakken), 58 soorten zweefvliegen, 89 soorten nachtvlinders en 61 plantensoorten.
Deze resultaten zijn enkel een eerste aanzet en vormen zeker nog geen volledig beeld van de
soorten aanwezig in het gebied. Toekomstige bemonsteringen, al dan niet in bijkomende (micro)
habitats, zullen ongetwijfeld bijdragen aan het uitbreiden van deze soortenlijst. Desalniettemin zijn
er, gebaseerd op zowel Rode Lijsten voor Vlaanderen als op de Belgische waarnemingendatabank
‘Waarnemingen.be’, verschillende aandachtssoorten aangetroffen in het domein.
Niettegenstaande dat er bijzondere natuurwaarden te vinden zijn bij de natte natuurbeelden in
en rond de grote vijvers, zijn de meest opvallende observaties terug te brengen tot soorten die
gelinkt zijn aan droge, thermofiele (schrale) graslanden. Het domein Abdij van Park heeft met zijn
ligging op een zandige ondergrond, en zuid-oost oriëntatie van vele bermen, een interessant en
snel zeldzamer wordend habitat in Vlaanderen. Op basis van onze bevindingen, kunnen we stellen
dat een aangepast beheer, de biodiversiteitswaarde van dit gebied verder zou kunnen vergroten.
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1 Algemene inleiding en doelstellingen
1.1 Abdij van Park
1.1.1 Situering in tijd en ruimte
Abdij van Park is een erfgoedsite met een lange, rijke geschiedenis. De site is gelegen in Heverlee,
in de stadsrand van Leuven (Fig. 1). De abdij werd gesticht als Norbertijnerabdij in 1129 en is tot op
heden nog actief. De stichting vond plaats in een geschonken jachtpark en in de 17e en 18e eeuw
werd het hoogtepunt in omvang bereikt. Het domein omvatte toen ca. 3400 ha land bestaande
uit bos, vier viskweekvijvers, hooilanden, weilanden, wijngaarden, een hophof, moestuinen,
boomgaarden, steengroeven, hoeven, molens, kerken en kapellen.
In 1797 werd de abdij gesloten door Franse Revolutionairen. Landgoederen en gebouwen werden
in beslag genomen door de overheid. De kanunniken slaagden erin de abdijgebouwen en ca. 50
ha omringende gronden terug te kopen. Dit historisch restgebied onderging verdere onteigeningen
omwille van verschillende spoorwegverbindingen en de invulling van het gemeentelijke kerkhof.
Vandaag de dag blijft hiervan nog 42 ha over: park en landbouwgebied. De huidige perceelindeling
gaat nog grotendeels terug op het historisch landgebruik. Sinds 2003 is dit domein grotendeels in
erfpacht door de stad Leuven.
Bron: Soresma nv, 2009; Norbertijnenabdij van Park, 2020

Figuur 1. Situering huidige omvang Abdij van Park domein (Agentschap Onroerend Erfgoed).
Achtergrondkaart: OpenStreetMap contributors.
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1.1.2 Actuele natuurwaarden
Kenmerkend voor het cultuurhistorische landschap van het abdijdomein zijn de vier grote vijvers,
van elkaar gescheiden door drie tussendijken (Fig. 2A, Fig. 3). Deze vijvers liggen ingebed in een
complex van met elkaar verweven kleine landschapselementen, grazige vegetaties en ruigere
zoomen. Het publiek toegankelijke wandelpad rondom het terrein wordt begrensd door statige
laanbomen en brede houtkanten. De biologische waarderingskaart (BWK) duidt op verschillende
biologisch (zeer) waardevolle elementen op het terrein (Fig. 2B,C).

Figuur 2. Aanduiding van het erfgoedlandschap Abdij van Park met beschermde monumenten (het
abdijgebouw en resterende muren; Agentschap Onroerend Erfgoed) en studielocaties (zie
‘2.2 Inventarisatie’) (A - C). Situering van biologisch waardevolle gebieden binnen het Abdij van
Parkdomein volgens de biologische waarderingskaart (BWK), uitgegeven door het Instituut voor
Natuur en Bosonderzoek (INBO): fauna = belangrijke faunistische waarde (B), z = biologisch zeer
waardevol, w = biologisch waardevol, wz = complex van biologisch waardevol en zeer waardevol,
mz = complex van biologisch minder waardevol en zeer waardevol, mw = complex van biologisch
minder waardevol en waardevol (C). Achtergrondkaart: OpenStreetMap contributors.

B4.1 Inventarisatie Biodiversiteit Abdij van Park

9

1.2 Projectdoelstellingen
In het kader van de geplande vernieuwing van het landschapsbeheerplan en de onverwachte
waarnemingen van een aantal zeldzame soorten (bv. heelbeen (Holosteum umbellatum)) rees de
nood aan een basisinventarisatie van het gebied met specifieke aandacht voor de aanwezigheid
van zeldzame en/of gevoelige soorten. We selecteerden verschillende taxonomische groepen en
habitattypes om gestandaardiseerde opnames op uit te voeren. Deze kunnen later als referentie
dienen om de inventarisatie te herhalen of om op voort te bouwen.
Het doel van deze inventarisatie is om Abdij van Park van een eerste referentie-soortenlijst te voorzien,
afkomstig van gestandaardiseerde biodiversiteitsopnames. De resultaten van deze inventarisatie
zullen als basis dienen ter evaluatie van toekomstige veranderingen in landschapsstructuur en
natuurbeheer en gerelateerde invloeden op de biodiversiteit. Onze resultaten zullen ook bijdragen
aan een algemene kennisopbouw over de biodiversiteit in verschillende biotopen van deze historische
site. Deze kennis zal rechtstreeks bijdragen aan de eerstvolgende herevaluering van het huidige
landschapsbeheerplan van het abdijdomein.
Het mag duidelijk zijn dat de gegevens in dit rapport maar een fractie zijn van de biodiversiteit
in het landschap van Abdij van Park. De hoofdbedoeling is om een eerste stap te zetten naar het
documenteren van de biodiversiteit in deze uitzonderlijke historische site.

Figuur 3. Situering huidige omvang Abdij van Park domein (Agentschap Onroerend Erfgoed).
Achtergrondkaart: OpenStreetMap contributors.
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2 Algemene methodologie
2.1 Rapportering
In voorliggend rapport beschrijven we eerst de algemene kenmerken van de uitgevoerde inventarisatie
(studielocaties en algemene methodologie; zie sectie ‘2.2 Inventarisatie’). Daarna rapporteren en
bespreken we de resultaten per soortgroep, waarbij we dieper inzoomen op de ecologie van enkele
geselecteerde aandachtssoorten (zie sectie ‘3 Biodiversiteit inventarisaties’). In sectie ‘4 Advies naar
natuurbeheer’, formuleren we een bredere discussie, gebaseerd op alle resultaten samen. Eindigen
doen we met een conclusie over onze bevindingen (zie sectie ‘5 Conclusies’).
Aandachtssoorten zijn, enerzijds, soorten die opgenomen werden in een (al dan niet gevalideerde)
Rode Lijst of een ander standaardwerk met een vermelding van de status van de betreffende soort,
hier vnl. de Belgische waarnemingendatabank ‘Waarnemingen.be’ (www.waarnemingen.be).
Verder vallen hieronder ook de in Vlaanderen wettelijke beschermde soorten (soortenbesluit) en de
Europese beschermde soorten (habitatrichtlijn). Soorten die als indicator gelden voor een bepaald
habitat/natuurtype of soorten met een speciale levenswijze en/of een specifieke ecologische rol, zijn
aandachtssoorten. Als laatste nemen we ook (invasieve) exoten mee.

2.2 Inventarisatie
2.2.1 Studielocaties
De inventarisatie in Abdij van Park vond plaats van 01/02/2020 tot en met 21/11/2020. Onze
focus lag op verschillende invertebratengroepen en op de aanwezige vegetatie. Afhankelijk van
de te inventariseren groep, gebruikten we verschillende gestandaardiseerde methoden voor de
staalnames in dit gebied. We werkten met ‘continue’ en ‘opportunistische’ methodes:
• De continue staalnames werden uitgevoerd aan de hand van bodemvallen en Malaisevallen.
Deze waren doorlopend actief over de volledige inventarisatieperiode. We werkten met 4
sets van telkens 3 bodemvallen en 1 Malaiseval, die we plaatsten op 4 vooraf vastgelegde
terrestrische studielocaties (TS.1–4; Fig. 4). De 3e set werd opgesplitst, waarbij de 3 bodemvallen
op locatie TS.3a geplaatst werden, en de Malaiseval werd geplaatst op locatie TS.3b, dit omwille
van de aanwezigheid van meer geschikt habitat op de respectievelijke locaties voor de twee
verschillende vangstmethoden. Aquatische staalnames vonden plaats in de 4 vijvers (V.1, V.2,
V.3, V.4) als ook in de Molenbeek en de Leibeek (Fig. 4). GPS coördinaten van de locaties van
de afzonderlijke vallen kunnen teruggevonden worden in Appendix 1.
• De opportunistische staalnames werden op willekeurige momenten doorheen het
jaar uitgevoerd. Deze staalnames vonden plaats over het volledige domein. De gebruikte
methodologie wordt gedetailleerd besproken in de afzonderlijke secties per focusgroep.
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Figuur 4. Overzicht studiegebied en studielocaties. We maken onderscheid tussen terrestrische studielocaties
(TS.1-4) en aquatische studielocaties (V.1-4, Molenbeek en Leibeek).
Achtergrondkaart: OpenStreetMap contributors.

De vaste terrestrische studielocaties omvatten een brede verscheidenheid aan biotopen (Fig. 5):
• TS.1: Kwelbos
Deze studielocatie is gelegen in een perceel kwelrijk jong loofbos. Dit is het enige ‘echte’
bosfragment binnen het domein, spontaan ontstaan na het verlaten van de voormalige
moestuintjes begin jaren ‘60. Bij aanleg van de dreef in 2005 is een groot deel van de bomen
afgestorven, waarna het bos zich terug spontaan verjongd heeft. De boszoom aan de kant van
de spoorwegtalud wordt al 20 jaar lang gemaaid. Op de biologische waarderingskaart (BWK)
wordt het bos aangeduid als ‘biologisch zeer waardevol alluviaal elzen-essenbos’ (va) met een
moerasspirearuigte als boszoom, tevens gekarteerd als Europees habitattype ‘valleibos’ (code
91E0_va) en ‘voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs boszomen’ (code 6430).
• TS.2: Boomgaard
Dit terrein omvat een historisch grasland/laagstamboomgaard. Het werd in 2001 gekarteerd
als ‘soortenarm permanent cultuurgrasland’ (BWK). Dit type graslanden is meestal in
landbouwgebruik en worden vooral gebruikt voor beweiding en, in mindere mate, als hooiland.
Naast een aantal grassoorten zijn hooguit een beperkt aantal algemene kruiden aanwezig.
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Het terrein won sinds de tijd van de kartering slechts beperkt aan soortenrijkdom op vlak van
vegetatie. Het wordt sinds 20 jaar begraasd door schapen, aanvankelijk jaarrond, sinds 7 jaar
periodiek. Enkel sterk verruigde zones worden, indien nodig, gemaaid.
• TS.3a: Parkbos
Deze locatie betreft een klein parkbos met zeer weinig structuurdiversiteit met enkel gelijkjarige,
hoogstammige bomen in de hoofdetage. Een nevenetage en struiklaag ontbreekt.
• TS.3b: Schraalgrasland
Dit grasland betreft een voormalig voetbal- en tennisterrein op zandbodem. Sportactiviteiten
werden gestopt in 2016. De vegetatie is zeer schraal met pleksgewijs enkel kale bodem. Het
betreft een relatief groot, open, zonbeschenen terrein, potentieel een zeer interessant habitat
voor warmteminnende soorten.
• TS.4: Rietruigte
Deze studielocatie betreft de ruigtevegetatie op de dijk tussen vijver 3 en vijver 4. De tussendijken
worden samen met de vijvers op de biologische waarderingskaart gekarteerd als ‘zeer waardevol
rietland met boomopslag’ (k(mr)). Rietland komt dikwijls voor in een complex met andere
kateringseenheden, in dit geval een voedselrijke natte ruigte/boszoomvegetatie.

TS.1

TS.3b

TS.2

TS.3a

TS.4

Figuur 5. Vegetatiebeelden van de terrestrische studielocaties (TS) waar continue staalnames plaatsvonden.
TS.1: kwelbos, TS.2: boomgaard, TS.3a: parkbos, TS.3b: schraalgrasland, TS.4: rietruigte.
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2.2.2 Invertebraten
Ongewervelde dieren, of invertebraten, leveren een belangrijke bijdrage aan de algemene
biodiversiteit binnen een ecosysteem. Daarenboven zijn ze verantwoordelijk voor een brede waaier
aan functionele interacties in het ecosysteem waarin ze voorkomen. De meeste invertebraten hebben
een gelimiteerde dispersiecapaciteit waardoor deze afhankelijk zijn van de omgevingscondities
op microhabitatschaal. Verder hebben invertebraten vaak een korte levenscyclus. Dankzij deze
kenmerken zijn de effecten van lokale omgevingsveranderingen vroegtijdig zichtbaar aan de
soortensamenstelling van voorkomende invertebraten.
We selecteerden volgende invertebratengroepen als focusgroepen voor deze inventarisatie:
loopkevers (Carabidae), aaskevers (Silphidae), waterkevers (Dytiscidae, Noteridae, Hygrobiidae,
Hydrophilidae), mieren (Formicidae), land- en zoetwaterslakken, zweefvliegen (Syrphidae) en
nachtvlinders (Lepidoptera).

2.2.3 Vegetatie
Binnen de studielocaties voerden we vegetatieopnames uit. Enerzijds typeren we zo het specifiek
voorkomende vegetatietype van het volledige terrein alsook binnen een afgebakend referentieplot
om beheermaatregelen te kunnen opvolgen. Anderzijds kunnen vegetatieopnames dienen als
omgevingsinformatie ter interpretatie van de ecologie van de waargenomen invertebratensoorten.

2.2.4 Omgevingsvariabelen
Data met betrekking tot temperatuur en relatieve luchtvochtigheid is beschikbaar voor de periode
februari–augustus (Appendix 2). Hiervoor werden 2 dataloggers gebruikt (EasyLog USB2+, Lascar
Electronics). Deze loggers hingen op ca. 1.5 m boven de grond in de schaduw, één in het kwelbos
(TS.1), en één in de boomgaard (TS.2). Deze data kan dienen ter interpretatie van de ecologie van
de waargenomen invertebraten- en plantensoorten.
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3 Biodiversiteit inventarisaties
In deze sectie lichten we de specifieke methodologie toe per geïnventariseerde focusgroep. We
rapporteren en bespreken eveneens de resultaten van de inventarisatie per groep. De verschillende
focusgroepen zijn: (3.1) Loopkevers, (3.2) Aaskevers, (3.3) Waterkevers, (3.4) Mieren, (3.5) Land- en
zoetwatermollusken, (3.6) Zweefvliegen, (3.7) Nachtvlinders en (3.8) Vegetatie.

3.1 Loopkevers (Carabidae)
M. Jocqué & L. Geeraert

3.1.1 Inleiding
Met 404 soorten in België (Desender et al., 2008), vormen loopkevers (Coleoptera: Carabidae) een
belangrijk onderdeel van de bodembewonende fauna in sterk uiteenlopende terreintypen. Over de
ecologie, habitateisen, voedingswijze, voortplantingscyclus en het vliegvermogen van loopkevers
in Vlaanderen is reeds een zeer uitgebreide kennis voorhanden (o.a., in Desender et al., 2008). Het
voorkomen van loopkevers wordt voornamelijk bepaald door abiotische omstandigheden, zoals
vochtigheid, bodemtype, temperatuur en korrelgrootte van het substraat (Thiele, 1977; Turin, 2000).
Op basis van voedselvoorkeur zijn er drie groepen te onderscheiden: ongespecialiseerde rovers
(polyfage predatoren), gespecialiseerde rovers en planteneters (voornamelijk zaden). Loopkevers zijn
vaak zeer talrijk, vooral in meer dynamische milieus, zoals oeverzones, uiterwaarden, zandduinen
en ruderale en agrarische terreinen. Ze hebben dan ook vaak een grote invloed op de samenstelling
van de lokale ongewervelden en in bepaalde habitats ook op de flora. Op deze manier spelen
loopkevers een belangrijke rol, bijvoorbeeld in ecologische plaagbestrijding.
Binnen deze keverfamilie is er een grote, doch subtiele verscheidenheid aan specifieke habitateisen,
dispersiecapaciteiten en andere biologische eigenschappen. Veranderingen in biotische en
abiotische eigenschappen van het lokale habitat, en in zekere mate ook van het landschap op
grotere schaal, worden hierdoor sterk weerspiegeld in de soortensamenstelling en de abundanties
van loopkeverpopulaties. Dit maakt de familie van de loopkevers een uitstekende ecologische
indicatorgroep (Turin, 2000). Loopkevers zijn, samen met enkele andere bodemactieve
insectenfamilies, uiterst nuttig bij het bepalen van de natuurwaarde van een site of bij het toetsen van
verschillende vormen van beheer. Daarom selecteerden we ze ook in dit project als aandachtsgroep.

3.1.2 Methoden
Bodemvallen
Een set van 3 bodemvallen (Fig. 6; onderlinge afstand 10 m) werd geplaatst in 4 studielocaties:
TS.1, TS.2, TS.3a, en TS.4 (Fig. 4). Elke bodemval bestond uit een doorschijnende plastieken
vangpot (1000 ml) met circulaire opening (115 mm diameter). De vangpot werd afgedekt met een
raster (maaswijdte 10 mm, 1 cm diep geplaatst in de vangpot, steunend op een klein richeltje) om
ongewenste bijvangst van kleine zoogdieren en amfibieën te voorkomen. Het geheel werd in een
PVC koker geplaatst, die constant in de bodem bleef zitten met als doel het terugplaatsen van de
vangpotten na het legen te vergemakkelijken.
De vangpotten werden voor 1/3 gevuld met een formaldehyde-oplossing (4 %) als conserveermiddel
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en een druppel vloeibare zeep om de
oppervlaktespanning
te
doorbreken.
Een doorschijnend PVC afdakje boven
de bodemval voorkwam blokkade door
afgevallen bladeren en instroming van
regenwater. De vallen werden elke 2
weken geleegd en opnieuw bijgevuld van
01/02/2020 tot 21/11/2020.
Aanvullend aan deze continue staalnames,
werd een set van 3 bodemvallen (onderlinge
afstand 10 m) voor 2 weken geplaatst (06 Figuur 6. Bodemval gebruikt tijdens huidige inventarisatie,
– 20/06/2020) in een tijdelijk droog rietveld bestaande uit een plastieken vangpot, een koker als houder,
centraal in het kwelbos (Fig. 7).
een raster en een afdak. Foto: Merlijn Jocqué.
Lichtvallen
Loopkevers werden opportunistisch verzameld aan lichtvallen (zie sectie ‘3.7 Nachtvlinders’).
Handvangsten
Bijkomstig werden loopkevers opportunistisch verzameld tijdens de vele bezoeken aan het gebied.

Figuur 7. Vegetatiebeeld locatie aanvullende set bodemvallen in een tijdelijk droog rietveld, centraal in het
kwelbos. Foto: Lore Geeraert, juni 2020.
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Identificaties
Alle loopkevers werden bewaard in een ethanol-oplossing (70 %). De identificaties gebeurden
door Merlijn Jocqué met steun van Michael Raimondi aan de hand van Muilwijk et al. (2015). Een
referentiecollectie van loopkeversoorten werd nagekeken door Marc Van Kerckvoorde.

3.1.3 Resultaten
We verzamelden 1603 loopkevers behorende tot 64 soorten (Tabel 1). Bij de vangpotten in de 4
verschillende studielocaties namen we grote verschillen in zowel aantallen als soortensamenstelling
waar. De hoogste soortenrijkdom als ook het hoogste aantal individuen troffen we aan in de
bodemvallen in TS.2 (boomgaard; 729 individuen, 35 soorten). De bodemvallen opgesteld in TS.4
(rietruigte) waren ook zeer productief (376 individuen, 26 soorten). Locatie TS.3a (parkbos) had
een lagere densiteit aan loopkevers (160 individuen), maar leverde toch 28 soorten op. De minst
productieve bodemvallen waren deze in TS.1, opgesteld in het drogere gedeelte van het kwelgebied
(84 loopkevers, 9 soorten).
We vonden een aantal aandachtssoorten waarvan we individuen in grotere aantallen aantroffen,
wat kan wijzen op de aanwezigheid van een gevestigde populatie in het domein van Abdij van
Park. Verder zijn er ook een aantal zeldzame soorten waargenomen met alleenstaande observaties.
De kans is groot dat het hier gaat om individuen die “onderweg” zijn en mogelijk dus (nog) geen
gevestigde populatie hebben op het Abdij van Park domein.
Tabel 1. Soortenlijst loopkevers. Zowel de wetenschappelijke (WET) als Nederlandse (NL) soortnaam wordt
weergegeven. De waargenomen aantallen per soort worden weergegeven voor de continue bodemvallen
(opgedeeld per terrestrische studielocatie (TS.1: kwelbos, TS.2: boomgaard, TS.3a: parkbos, TS.4: rietruigte)),
voor de handvangsten (HV) en voor de lichtval (LV). Totale abundanties per soort en per studielocatie worden
vetgedrukt weergegeven. De status voor elke soort wordt weergegeven volgens de Rode Lijst (RL; Desender
et al., 2008) en Waarnemingen.be (WN): momenteel niet bedreigd (MNB), algemeen (A), vrij algemeen (VA),
zeldzaam (Z), onbekend (O).
Soort (WET)

Soort (NL)

Acupalpus flavicollis
Acupalpus parvulus
Agonum emarginatum
Agonum fuliginosum
Agonum muelleri
Amara aenea
Amara apricaria
Amara aulica
Amara bifrons
Amara communis
Amara familiaris
Amara lunicollis
Amara plebeja
Amara similata
Amara strenua

geelhalsbontloper
rietbontloper
glanzende snelloper
moerassnelloper
müller's pronkloopkever

RL WN TS.1 TS.2 TS.3a TS.4 HV
MNB
MNB
MNB
MNB
MNB

bronskleurige glansloopkever MNB

ruderaalglimmer
fraaie kanaalkever
bruingele glimmer
kameelloopkever
akkerroodpootglimmer
gewone glimmer
gewone glansloopkever
akkerglimmer
polderdrietandglimmer

MNB
Z
Z
MNB
MNB
MNB
MNB
MNB
Z

A
A
O
VA
A
A
VA
VA
VA
A
A
A
A
A
VA

3

LV Totaal

9

12
1

1

1

1
2

2

2

5

5

4

8

12
1

1

1

1

2

2

17

1

18

10

1

11

46

46

1

1
8

18

1

9
18
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Soort (WET)
Anisodactylus binotatus
Asaphidion stierlini
Badister bullatus
Badister lacertosus
Badister sodalis
Bembidion articulatum
Bembidion lampros
Bembidion obliquum

Soort (NL)

gewone roodkruin
donkere grootoogkever
bosstompkaak
ovale stompkaak
schoudervlekstompkaak
vlekpriemkever
glanzende snelloopkever
donkere venpriemkever
Bembidion quadrimaculatum viervlekpriemkever
gewone viervlekpriemkever
Bembidion tetracolum
Bradycellus harpalinus
roestbruine hardloper
Bradycellus verbasci
ruigterondbuik
roodpotige breedhalsloopkever
Calathus fuscipes
Calathus melanocephalus zwartkoptandklauw
Clivina collaris
akkergraver
Elaphrus cupreus
moerasoeverloopkever
Elaphrus riparius
gewone oeverloopkever
Harpalus affinis
veelkleurige loopkever
Harpalus distinguendus
groene kruiper
kleine roodpoothalmkruiper
Harpalus griseus
Harpalus latus
breedkopkruiper
Harpalus rubripes
roodpoothardloper
Harpalus rufipes
aardbeiloopkever
Harpalus tardus
zandkruiper
Leistus fulvibarbis
zwartblauwe baardloper
Loricera pilicornis
haarsprietloopkever
Nebria brevicollis
breedhalsnebria
Notiophilus biguttatus
tweevlekkige snelkever
Notiophilus quadripunctatus vierpuntspiegelloopkever
Notiophilus rufipes
bosspiegelloopkever
Notiophilus substriatus
oeverspiegelloopkever
Oodes helopoides
zwarte moerasloper
Ophonus puncticeps
slanke halmklimmer
Oxypselaphus obscurus
smalhalssnelloper
Panagaeus cruxmajor
kruissmalkop
Paradromius linearis
smalle schorsloper
Parophonus maculicornis
kalkgroefkop
Poecilus versicolor
veelkleurige kielspriet
Pterostichus anthracinus
oeverzwartschild

RL WN TS.1 TS.2 TS.3a TS.4 HV
MNB
MNB
MNB
MNB
MNB
MNB
MNB
MNB
MNB
MNB
MNB
MNB
MNB
MNB
MNB
MNB
MNB
MNB
Z
Z
MNB
MNB
MNB
MNB
MNB
MNB
MNB
MNB
Z
MNB
MNB
MNB
MNB
MNB
MNB
MNB
Z
MNB
MNB

A
47
VA 36
2
A
5
VA
VA 1
A
A
14
VA
A
1
A
2
VA
VA
A
19
A
11
VA
11
VA
VA
A
3
VA
VA
7
VA
1
A
1
A
7
A
4
VA 15
A
2
A
6
28
A
Z
VA
VA
5
Z
VA
1
A 22
A
VA
VA
27
VA 1 416
VA
1

LV Totaal

57
21

9

8

2

104
1

69
15

1

1
1
1

1

164

2

1
181

1

1

4

5
2
1

1

182

182

2

21

2

13
11

1

3

3

2

3
3

1
2

1
2

30

41
1
1

5

1

10

1

1

14
15

1

16

1

3

6

34

75

143

8

8

16

1

1

2

43

7

50

2

7

2

2
12
13

13
35

1

1

1

1

1

28

1

418
1

2

Biodiversity Inventory for Conservation

18

Soort (WET)
Pterostichus melanarius
Pterostichus minor

Soort (NL)

gewone streeploopkever
moeraszwartschild
Pterostichus oblongopuctatus bronzen boszwartschild
Pterostichus strenuus
gepuncteerde zwartschild
Pterostichus vernalis
groeftarszwartschild
Stenolophus mixtus
zwarthalsglansloper
Syntomus foveatus
bronzen dwergloper
Synuchus vivalis
rondhalstandklauw
Trechus obtusus
gewone boogkever
Trechus quadristriatus
akkerboogkever

RL WN TS.1 TS.2 TS.3a TS.4 HV

LV Totaal

A
1
1
MNB A
1
1
MNB A
1
1
MNB A
1
1
1
2
5
MNB A
2
2
MNB VA
6
2
8
MNB VA
1
1
MNB VA
1
1
MNB VA
5
1
4
10
MNB Z
1
1
2
Totaal 84 729 160 376 20 234 1603
MNB

3.1.4 Discussie
Deze opname geeft een eerste inzage in de loopkeverfauna van Abdij van Park. Wat onmiddellijk
opvalt, zijn de sterk verschillende loopkevergemeenschappen die waargenomen werden. Elk
bemonsterd habitat was duidelijk geassocieerd met een welbepaalde loopkevergemeenschap. Het is
opmerkelijk dat we zo’n sterk verschillende gemeenschappen vonden op een relatief klein oppervlak
waarbij de verschillende bemonsterde habitats dicht bij elkaar liggen. Dit laat ons vermoeden dat een
bemonstering van aanvullende (micro)habitats hoogstwaarschijnlijk nog heel wat loopkeversoorten
zou kunnen toevoegen aan het geheel.
Als aandachtssoorten voor de loopkevers behandelen we hier de soorten die ten minste als
‘kwetsbaar’ worden aangeduid in de Rode Lijst van Desender et al. (2008), overkoepelende IUCNcategorie ‘Threatened’, of ten minste als ‘zeldzaam’ worden aangeduid op Waarnemingen.be.
1. Kalkgroefkop - Parophonus maculicornis
RL: zeldzaam; WN: vrij algemeen
Van deze soort troffen we 27 individuen aan in bodemvallen in TS.2 en 1 individu in een
bodemval in TS.3a. Het is een thermofiele soort met een grote verspreiding in Europa en Azië.
De soort zit in Vlaanderen aan de rand van zijn verspreidingsgebied, en was in de Rode Lijst van
1995 en 2008 respectievelijk nog opgelijst als kwetsbaar en zeldzaam. Volgens Waarnemingen.
be kunnen we deze soort nu vrij regelmatig tegenkomen. De kalkgroefkop is in eerste instantie
gelinkt met voedselarme graslanden en kalkgraslanden, maar kan gevonden worden op allerlei
warme plaatsen inclusief op zandsteen en aan de voet van muren en bomen. Naar behoud
van deze soort toe, wordt een verschralingsbeheer aangeraden, samen met het tegengaan van
natuurlijke successie (opslag van bomen en struiken) op geschikte graslanden (Desender et al.,
1995).
2. Kleine roodpoothalmkruiper - Harpalus griseus
RL: zeldzaam; WN: vrij algemeen
Deze soort troffen we vooral aan bij de lichtval (30 individuen). Verder vonden we 7 individuen
in TS.2, en 2 individuen in zowel TS.3a als in TS.4, goed voor een totaal van 41 individuen. Dit
is een xerofiele soort van droge, open, zon-geëxposeerde gebieden (Turin, 2000), vooral in
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schrale graslanden. Deze soort komt breed verbreid over het domein van Abdij van Park voor.
Er is weinig geweten over zijn dieet, maar het omvat onder andere slakkeneieren. Naar behoud
van deze soort toe, wordt een verschralingsbeheer aangeraden, samen met het tegengaan van
natuurlijke successie (opslag van bomen en struiken) op geschikte graslanden (Desender et al.,
1995).
3. Polderdrietandglimmer - Amara strenua
RL: zeldzaam; WN: vrij algemeen
We vonden 18 individuen van deze soort in bodemvallen in TS.2. Het is een zeer hygrofiele soort
die typisch te vinden is in zilte graslanden langs de kust (Turin, 2000). Deze vondst was een
verrassing. Het is mogelijk de meest inlandse aanwezigheid van deze soort in België en een eerste
observatie voor Vlaams Brabant. De identificatie was bevestigd door Marc van Kerckvoorde.
Deze soort heeft een relatief klein verspreidingsgebied in Europa en in de meeste landen waar zij
voorkomt, is zij (zeer) zeldzaam. In Vlaanderen was zij vermeld als uitgestorven volgens de Rode
Lijst van 1995 (Desender et al., 1995). De soort lijkt een fluviatiele verspreiding te hebben en in het
binnenland wordt zij normaal gezien gevonden in dichte, met grassen begroeide uiterwaarden
van stroomgebieden van grote rivieren en hun zijtakken (Turin, 2000). De soort eet graszaden.
Soortspecifiek behoud is moeilijk te zeggen omdat er zo weinig geweten is van de ecologie,
doch het behoud van de vochtige aspect van de graslanden in de boomgaard zal belangrijk zijn.
4. Fraaie kanaalkever - Amara aulica
RL: zeldzaam; WN: vrij algemeen
We troffen 1 individu aan van deze soort bij de lichtval. Het is een licht hygrofiele en eurytope
soort die typisch gevonden wordt op droge tot matig vochtige, zandige tot zandige kleibodem
met een rijke, vrij hoge, maar niet te dichte vegetatie bestaande uit veel grassen, composieten
en distels (Turin, 2000). Het is een zaadeter.
5. Bruingele glimmer - Amara bifrons
RL: zeldzaam; WN: vrij algemeen
We troffen 2 individuen aan van deze soort bij de lichtval. Het is een thermofiele soort die sterk
geassocieerd is met een zandige ondergrond. De soort komt voor in een breed aantal habitats
met ijle vegetatie inclusief droge graslanden, weinig bemeste bouwlanden en ruderale plaatsen
(Turin, 2000). De kever is fytofaag en eet ook granen.
6. Groene kruiper - Harpalus distinguendus
RL: zeldzaam; WN: vrij algemeen
We troffen 1 individu aan van deze soort in een bodemval in TS.3a. Het is een xerofiele soort van
droge, open en zon-geëxposeerde bodems met een vegetatie van grassen en kruiden.
7. Vierpuntspiegelloopkever - Notiophilus quadripunctatus RL: zeldzaam; WN: zeldzaam
We vonden 1 individu in een bodemval in TS.3a en 1 individu in een bodemval in TS.4. Het is een
soort van beschaduwde, matig vochtige terreintypen zoals loofbos en vochtige graslanden. Deze
keversoort heeft een voorkeur voor zand- of zandleembodem (Turin, 2000).
8. Zwarte moerasloper - Oodes helopoides
RL: momenteel niet bedreigd; WN: zeldzaam
We vonden 2 individuen in bodemvallen in TS.4. Het is een extreem hygrofiele soort, typisch
voor natte, moerassige plaatsen aan langzaam of stromend water, of modderige plaatsen met
een matige begroeiing (Turin, 2000). De zwarte moerasloper is een polyfage carnivoor.
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9. Akkerboogkever - Trechus quadristriatus
RL: momenteel niet bedreigd; WN: zeldzaam
We vonden 1 individu in een bodemval in TS.2 en 1 individu in een bodemval in TS.3a. Het is een
eurytope veldsoort met voorkeur voor open, droge grond met een korte vegetatie van grassen
(Turin, 2000). De akkerboogkever predeert op insecten eieren en kan daarom een rol spelen in
plaagbestrijding.
Over het algemeen kunnen we stellen dat de meeste aandachtssoorten thermofiele en xerofiele
soorten zijn, geassocieerd met schrale en droge graslanden. De zandige bodem speelt hier zeker een
rol. Ook de zuidelijke oriëntatie van vele bermen vormt een belangrijk deel van de topologie. Naar
behoud voor deze loopkeversoorten toe, is het behoud en verdere verschraling van deze graslanden
essentieel. De zuidelijk georiënteerde spoorwegbermen gedeeltelijk vrijwaren van successie naar
struweel en bos zou eveneens een grote meerwaarde zijn voor de loopkevergemeenschappen in
dit domein. Zo ontstaat er een structuurrijke berm met voldoende ruimte voor de ontwikkeling van
een ijle vegetatie.
Een tweede, kleinere groep van aandachtssoorten is hygrofiel en geassocieerd met vochtige en
beschaduwde gebieden. Deze soorten komen in eerste instantie voor in de litorale gebieden rond
de vijvers (bijvoorbeeld de moerasloopkever). Het behouden van de natuurlijke transitiezone tussen
water en land (moeras, rietruigte) is belangrijk voor het behoud van deze soorten. Een opmerkelijke
vondst is de sterk hygrofiele polderdrietandglimmer in de boomgaard (TS.2). De ondergrond bevat
hier wel degelijk een droge zandleembodem en heeft een sterk vochtig aspect. Andere soorten
in dit habitat, zoals Amara lunicollis en Anisodactylus binotatus, zijn eerder soorten van vochtige
biotopen (Desender et al., 2008), doch vinden we er ook veel algemene soorten zoals Poecilus
versicolor en Calathus fuscipes die indicatief zijn voor droge biotopen (Desender et al., 2008).
Gezien de lage abundanties van de meerderheid van deze aandachtsoorten, kunnen we stellen
dat het aannemelijk is dat we het meest interessante habitat niet hebben bemonsterd tijdens deze
studie.
Als laatste willen we opmerken dat verschillende “grote” loopkevers afwezig zijn in de inventarisatie.
Grote loopkeversoorten hebben meestal een groter leefgebied nodig, wat een mogelijke verklaring
kan zijn voor hun afwezigheid in het domein. Bovendien kunnen sommige grote loopkeversoorten
niet vliegen omdat ze brachypteer (kortgevleugeld) zijn. Hun beperkte verspreidingscapaciteit
betekent dat sommige landschapscomponenten zoals bebouwde zones en rivieren grote obstakels
worden. Dit maakt het moeilijker om nieuwe gebieden te koloniseren. Verder zijn verschillende
zulke grote soorten tijdens hun levenscyclus ook afhankelijk van bepaalde habitatelementen. Zo
hebben sommige soorten bijvoorbeeld dood hout nodig om de larvale fase door te komen. Dood
hout is een structureel element dat slechts in heel beperkte mate aanwezig was in het Abdij van
Park domein.
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3.2 Aaskevers (Silphidae)
K. Scheers

3.2.1 Inleiding
Aaskevers zijn een kleine familie (21 soorten in België) van middelgrote tot grote kevers die voor hun
voortplanting in hoofdzaak gebonden zijn aan kleine en grotere kadavers van allerhande dieren.
Naast de soorten die op kadavers (aas) te vinden zijn, zijn er ook enkele soorten met een rovende of
zelfs fytofage levenswijze. Deze familie is opgedeeld in 2 subfamilies: doodgravers (Nicrophorinae)
en de platte aaskevers (Silphinae). Doodgravers (Nicrophorus) zijn strikte aaskevers die door hun
interessante levenswijze tot de verbeelding spreken. Ze begraven onder andere kadavers en hebben
een uitgebreide broedzorg. Onder de platte aaskevers horen zowel soorten die leven van kadavers en
ander aas (Necrodes en Oiceoptoma), gespecialiseerde predatorische soorten van slakken (Ablattaria
en Phosphuga) en rupsen (Dendroxena), fytofage soorten (Aclypea) en omnivoren (Silpha). Hoewel
aaskevers grote en doorgaans gemakkelijk herkenbare soorten zijn, is de verspreiding en status van
de verschillende soorten in België niet gekend. Momenteel loopt er een project (Belgian Silphidae
Project) met als doel de actuele situatie van deze familie in België te onderzoeken.

3.2.2 Methoden
Aasvallen
In 3 vaste studielocaties (TS.1, TS.3a, TS.4) werd telkens 1 bodemval geplaatst met rauwe scampi’s
als aas. De bodemvallen werden ingegraven met de bovenzijde gelijk met het maaiveld en voorzien
van een trechter bij de opening om ontsnapping te voorkomen. In deze “levende” vallen werd geen
gebruik gemaakt van een conserveervloeistof. Deze bodemvallen stonden gedurende 3 weken
aaneensluitend in het veld (18/07/2020 – 9/08/2020) en werden wekelijks geleegd. Na 2 weken
werd in elke val het aas aangevuld. Bij de val in TS.1 (kwelbos) werd het aas volledig verorberd door
een grote hoeveelheid vliegenlarven gedurende de eerste 2 weken, wat de lok-functie van deze val
sterk verminderde. Enkel tijdens de 3e week was de lok-functie vergelijkbaar met de andere twee
vallen, gelegen in TS.3a (parkbos) en TS.4 (rietruigte).
Identificaties
Alle aaskevers werden bewaard in een ethanol-oplossing (70 %). De identificaties gebeurden door
Kevin Scheers, aan de hand van Colijn & Heijerman (2020).

3.2.3 Resultaten
We namen 104 aaskevers waar, behorende tot 6 soorten (Tabel 2). TS.3a (parkbos) leverde zowel het
hoogste aantal soorten als het hoogste aantal individuen op. Er is geen Rode Lijst voor Vlaanderen
beschikbaar voor de aaskevers, maar op basis van eigen expertise kunnen alle hier aangetroffen
soorten in de categorie 'momenteel niet bedreigd' ondergebracht worden.

Biodiversity Inventory for Conservation

22
Tabel 2. Soortenlijst aaskevers. Zowel de wetenschappelijke (WET) als Nederlandse (NL)
soortnaam wordt weergegeven. De waargenomen aantallen per soort worden weergegeven voor
de aaskevervallen, opgedeeld per terrestrische studielocatie (TS.1: kwelbos, TS.3a: parkbos, TS.4:
rietruigte). Totale abundanties per soort en per studielocatie worden vetgedrukt weergegeven.
Soort (WET)

Soort (NL)

RL

Nicrophorus humator
Nicrophorus interruptus
Nicrophorus vespillo
Nicrophorus vespilloides
Oiceoptoma thoracica
Thanatophilus sinuatus

zwarte doodgraver
krompootdoodgraver
gewone doodgraver
oranje aaskever

MNB

-

TS.1 TS.3a TS.4 Totaal
4

4

MNB

2

32

3

37

MNB

2

12

15

29

MNB

2

3

5

MNB

1

MNB

25

3

28

76

24

104

Totaal

4

1

3.2.4 Discussie
Door de gebruikte methode troffen we enkel soorten aan die afhankelijk zijn van aas. We vonden
geen grote bijzonderheden; alle verzamelde soorten zijn algemeen tot vrij algemeen in de regio.
Nicrophorus interruptus, tot enkele jaren geleden een zeer zeldzame soort, en Nicrophorus
vespillo (krompootdoodgraver), altijd al een algemene soort, nemen sinds 2018 door gunstige
klimatologische omstandigheden sterk toe. Deze soorten troffen we dan ook het meest aan in
de aasvallen in Abdij van Park. De normaliter zeer algemene gewone doodgraver (Nicrophorus
vespilloides) vingen we slechts op twee locaties met 2 en 3 individuen. Dit resultaat is echter in lijn
met de vondsten van deze soort in de rest van Vlaanderen ten gevolge van de droogte. De lage
aantallen van de algemene zwarte doodgraver (Nicrophorus humator, 4 individuen) en Oranje
aaskever (Oiceoptoma thoracica, 1 individu), zijn dan weer te verklaren doordat deze soorten met
name actief zijn in het voorjaar (maart–mei), wat buiten de bemonsteringsperiode viel.
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3.3 Waterkevers
Dytiscidae, Noteridae, Hygrobiidae, Hydrophilidae
K. Scheers

3.3.1 Inleiding
Verschillende keverfamilies hebben zich in de loop van de evolutie aangepast aan het leven onder
water. Deze families worden doorgaans in twee groepen ingedeeld: Hydradephaga, in de eerste
plaats predatorisch en verwant aan de loopkevers (een terrestrische keverfamilie), en de Polyphaga
die voornamelijk planten- en algenetende soorten omvat. In totaal zijn er meer dan 400 soorten
waterkevers in België. De 2 grootste families, met respectievelijk 111 en 96 soorten in België, zijn de
strikt predatorische Waterroofkevers (Dytiscidae) en de planten- en algenetende Hydrophilidae. De
families Noteridae en Hygrobidae zijn in de eerste plaats predatorische soorten met respectievelijk
slechts twee en één soort in onze contreien. Van de overige families werden tijdens de huidige,
korte inventarisatie geen soorten aangetroffen. De grote heterogeniteit van de families en soorten
onder de noemer “waterkevers” verklaart de grote variatie tussen de leefwijze, habitat, mobiliteit
en indicatorwaarde tussen de verschillende soorten.

3.3.2 Methoden
Aquatische staalnames
De 4 vijvers en de waterloop ‘Leibeek’ in het studiegebied werden op 18 juli 2020 geïnventariseerd
met een standaard waternet (maaswijdte 1 mm) en een kleine zeef (maaswijdte 1 mm). Hierbij werd
getracht om in ieder waterlichaam verschillende microhabitats te bemonsteren. De nummering
van de vijvers (V.1 – V.4), zoals vermeld in de soortenlijst, loopt van west naar oost (en dus
stroomopwaarts).
Identificaties
Alle waterkevers werden bewaard in een ethanol-oplossing (70 %). De identificaties gebeurden
door Kevin Scheers, aan de hand van Drost et al. (1922) en Foster & Friday (2011).

3.3.3 Resultaten
In de Leibeek troffen we geen waterkevers aan. Dit is mogelijk het gevolg van de hoge predatiedruk
door het aanwezige visbestand en het gebrek aan schuilmogelijkheden. Deze waterloop had
namelijk een hoge dichtheid aan verschillende vissoorten, waaronder de invasieve zonnebaars, en
weinig tot geen vegetatie of andere schuilmogelijkheden.
De vijvers waren zeer verschillend in vegetatiestructuur en voedselrijkdom met een verschillende
waterkevergemeenschap als gevolg. In totaal namen we 112 waterkevers waar, behorende tot 22
soorten (Tabel 3). De meest oostelijke vijver, met een lokale verlandingssituatie in de zuidoostelijke
hoek, bleek de meeste waterkevers te herbergen. Er is geen Rode Lijst voor Vlaanderen beschikbaar
voor de waterkevers, maar op basis van eigen expertise kan gesteld worden dat er geen
aandachtssoorten aangetroffen werden.
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Tabel 3. Soortenlijst waterkevers. Zowel de wetenschappelijke (WET) als Nederlandse (NL)
soortnaam wordt weergegeven. De waargenomen aantallen per soort worden weergegeven voor de 4
vijvers afzonderlijk (V.1–4). Totale abundanties per soort en per vijver worden vetgedrukt weergegeven.
Soort (WET)

Soort (NL)

Agabus bipustulatus
Colymbetes fuscus
Cybister lateralimarginalis
Graphoderus cinereus
Haliplus confinis
Hydrobius fuscipes
Hydrochara caraboides
Hydroporus angustatus
Hydroporus incognitus
Hydroporus palustris
Hydroporus planus
Hydroporus striola
Hygrobia hermanni
Hygrotus inaequalis
Hyphydrus ovatus
Ilybius fuliginosus
Laccophilus minutus
Liopterus haemorrhoidalis
Noterus clavicornis
Noterus crassicornis
Rhantus frontalis
Rhantus suturalis

gewone snelzwemmer
bruine duiker
tuimelaar
roodpootwatertor
kleine spinnende watertor
moeraswaterroofkevertje
pieptor
eironde watertor
-

RL

V.1

MNB

1

V.2

V.3

V.4 Totaal
6

7

MNB

1

1

MNB

1

1

1

8

MNB

2

5

NO

2

NO

2
3

NO

1

MNB

10

3
1

10

20

MNB

2

2

MNB

10

10

MNB

1

1

MNB

3

3

NO

5

MNB

5
2

10

12

MNB

10

10

MNB

1

1

MNB

1

9

MNB

10
1

1

2

9

NO

3

NO

1

1

MNB

1

1

MNB

2

Totaal

21

2

8

2

20

1

3

63

112

3.3.4 Discussie
We troffen tijdens de korte inventarisatie enkel algemene soorten aan. De soortensamenstelling
weerspiegelt echter het aanwezige habitat: enkele grotere stabiele, eutrofe vijvers met beperkte
vegetatiestructuur. Een natuurlijker oeverprofiel en grotere, meer gevarieerde helofytenvegetaties
zouden resulteren in een meer soortenrijke aquatische entomofauna.
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3.4 Mieren (Formicidae)
J. Casteels

3.4.1 Inleiding
De mieren (Hymenoptera: Formicidae) zijn een zeer succesvolle groep die op alle continenten
en in alle biotopen voorkomen (m.u.v. Antarctica). Wereldwijd zijn er meer dan 13.000 soorten
beschreven. Onze Belgische fauna omvat een fractie daarvan, ‘slechts’ 76 soorten. Verschillende
daarvan zijn gebonden aan specifieke natuurtypes en daarom extra gevoelig voor veranderingen
van hun leefmilieu, waardoor ze dikwijls gebruikt worden als bio-indicator.

3.4.2 Methoden
Bodemvallen
Hier verwijzen we naar de werkwijze met betrekking tot bodemvalvangsten zoals vermeld bij ‘3.1
Loopkevers (Carabidae)’. Met deze methode werden vooral mierensoorten gevangen die (zeer)
mobiel zijn en bovengronds foerageren.
Strooisel-extractie
Om ook minder mobiele en/of schuwere soorten te kunnen detecteren, werd er strooisel verzameld
op 5 locaties. Hierbij werd de volledige strooisellaag samen met de bovenste losse humuslaag
afgeschraapt over een oppervlakte van 0,25 m². Om de mieren, en andere ongewervelden, uit
dit staal te kunnen extraheren werd het materiaal 6 dagen in een winkler apparaat gehangen. Dit
toestel bestaat uit een metalen rechthoekig frame omhuld met een wit katoenen doek, waarin men
4 gazen zakjes kan ophangen. Onderaan het frame eindigt het doek in een recipiënt gevuld met
een 4% formoloplossing. In de zakjes wordt het verzamelde strooisel gedaan. De ongewervelden
in het uitdrogende strooisel zullen zich willen verplaatsen en vallen uiteindelijk in het recipiënt.
Om er zeker van te zijn dat er geen dieren achtergebleven zijn, werd het strooiselstaal nadien ook
uitgezeefd over een zeef met maaswijdte 2 mm².
Handvangsten
De voorgaande, arbeidsintensieve, methodes hebben gecombineerd een zeer hoge detectiegraad
van de aanwezige soorten binnen een specifieke site. Om ook een beeld te krijgen van de andere
delen van Abdij van Park werden handvangsten uitgevoerd. Verspreid over het terrein werden
potentieel geschikte (nest)locaties afgespeurd.
Identificaties
Alle mieren werden bewaard in een ethanol-oplossing (70%). De identificaties gebeurden door
Jeroen Casteels en Frederik De Wint aan de hand van Boer (2010), Lebas et al. (2019) en Schoeters
& Vankerckhoven (2002).

3.4.3 Resultaten
In totaal namen we 19 soorten mieren waar (Tabel 4). Zeer algemene soorten zoals de zwarte wegmier
(Lasius niger) en de gewone steekmier (Myrmica rubra) vonden we op alle vaste studielocaties
en verspreid over het hele parkdomein in plaatselijk grote nestdichtheden. Overal waar houtige
landschapselementen aanwezig zijn, zijn ook boommieren (Lasius brunneus) te vinden. Een andere
algemene soort was de bosslankmier (Leptothorax nylanderi), deze soort vonden we in strooisel
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en dood hout in elke studielocatie. De humusmier (Lasius platythorax), de zustersoort van L. niger,
vonden we enkel in het kwelbos (TS.1) in de bodemvallen.
Het kwelbos (TS.1) huisvest in onze studie de meeste soorten, waaronder ook enkele moeilijk te
detecteren soorten zoals de oprolmier (Myrmecina graminicola), drentelmier (Stenamma debile) en
de boomslankmier (Leptothorax affinis). De eerste twee zijn onopvallende, trage dieren die in de
strooisellaag foerageren en in kleine ondergrondse kolonies leven. De boomslankmier is eveneens
een onopvallende soort door het kleine gestalte en een relatief verborgen leefwijze in bomen.
Zowel in het kwelbos (TS.1) als in de naburige boomgaard (TS.2) vonden we de moerassteekmier
(Myrmica scabrinodis). In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is deze soort niet specifiek
gebonden aan natte gebieden.
De inventarisatie van de voet van de oude abdijmuur, die het kerkhof langs de oostelijke zijde
begrenst, leverde twee soorten op die niet gevonden werden in de bodemvalvangsten binnen de
vaste studielocaties (TS. 1–4) of handvangsten op andere plaatsen; de bruine zaadmier (Tetramorium
impurum) en de kleine steekmier (Myrmica rugulosa).
Tabel 4. Soortenlijst mieren. Zowel de wetenschappelijke (WET) als Nederlandse (NL) soortnaam
wordt weergegeven. De aanwezigheid wordt weergegeven per terrestrische studielocatie (TS.1:
kwelbos, TS.2: boomgaard, TS.3a: parkbos, TS.3b: schraalgrasland, TS.4: rietruigte) alsook voor
de handvangsten (HV). De status voor elke soort wordt weergegeven volgens de voorlopige Rode
Lijst (RL) van de mieren van Vlaanderen (Dekoninck et al. 2003): momenteel niet bedreigd (MNB),
kwetsbaar (K), geografisch beperkt (GB).
Soort (WET)

Soort (NL)

RL

TS.1 TS.2 TS.3a TS.3b TS.4 HV

Formica cunicularia

bruine renmier

MNB

x

Formica fusca

grauwzwarte renmier

MNB

Formica rufibarbis

rode renmier

Lasius brunneus

boommier

MNB

Lasius flavus

gele weidemier

MNB

Lasius fuliginosus

glanzende houtmier

MNB

Lasius niger

zwarte wegmier

MNB

x

Lasius platythorax

humusmier

MNB

x

Lasius umbratus

schaduwmier

MNB

x

x

Leptothorax affinis

boomslankmier

GB

x

x

Leptothorax nylanderi

bosslankmier

MNB

x

x

Myrmecina graminicola

oprolmier

K

x

x

Myrmica rubra

gewone steekmier

MNB

x

Myrmica ruginodis

bossteekmier

MNB

x

x
x

Myrmica rugulosa

kleine steekmier

MNB

Myrmica scabrinodis

moerassteekmier

MNB

x

Stenamma debile

drentelmier

MNB

x

Tetramorium caespitum

zwarte zaadmier

MNB

x

Tetramorium impurum

bruine zaadmier

MNB

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

K

x
x

x
x
x

x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
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Op het oude voetbalveld kwamen enkele van de grotere soorten uit de Belgische mierenfauna
tezamen voor: de grauwzwarte, bruine en rode renmier. De rode renmier (Formica rufibarbis)
namen we nergens anders op de site waar, terwijl de andere twee renmiersoorten verspreid over
het domein gevonden werden.

3.4.4 Discussie
Verschillende van de gevonden soorten zijn in meer of mindere mate stenotoop en hebben dus
een nauwe ecologische amplitude. Eurytope soorten daarentegen, kunnen in zeer uiteenlopende
habitattypes voorkomen. Van de waargenomen soorten is de rode renmier een ‘matig stenotope’
soort. De ‘bijna stenotope’ soorten zijn de boomslankmier, de oprolmier en de bruine zaadmier
(typologie naar Dekoninck et al. (2003)). Stenotope soorten zijn over het algemeen kwetsbaarder
omdat ze zich moeilijk kunnen aanpassen aan veranderingen in omgevingsomstandigheden en
doordat hun leefgebied mogelijk geïsoleerd is.
De schrale vegetatie en de open, zandige plekken maken het voormalig voetbalveld ideaal habitat
voor warmteminnende soorten. Van de drie voorkomende renmieren is vooral de ‘matig stenotope’
rode renmier thermofiel. Deze is ook zeldzamer dan de andere twee renmiersoorten. We duiden de
rode renmier als aandachtssoort aan omwille van de geïsoleerde ligging van het voorkeurshabitat en
het gegeven dat de soort alleen daar werd waargenomen. Bovendien heeft ze de Rode Lijststatus
‘Kwetsbaar’.
De oprolmier heeft een sterke voorkeur voor vochtige, humusrijke plekken en de grootste
nestdichtheden vonden we dan ook in het kwelbos. Verder vonden we de kwetsbare oprolmier
ook in het parkbos en de boomgaard. Er zijn meer geschikte habitats binnen het abdijdomein
waar deze soort waarschijnlijk voorkomt maar moeilijk te detecteren is. Hetzelfde geldt voor de, als
zeldzaam (door beperkte geografische verspreiding) gekwalificeerde, boomslankmier die door de
verborgen leefwijze slechts zelden waargenomen wordt. Beide soorten worden als aandachtssoorten
beschouwd. De humusmier vinden we op humusrijke plekken in het kwelbos. De zeer algemene
zwarte wegmier is een zustersoort van de humusmier en vermijdt juist humusrijke plekken.
De zone langs de voet van de abdijmuur heeft een warmer microklimaat t.o.v. de omgeving.
Dit komt door de isolerende werking van de grote steenmassa en de afscherming door kleine
landschapselementen. Dit is een ideaal habitat voor de kleine steekmier die enkel hier werd
aangetroffen. Deze soort wordt volgens Boer (2010) als thermofiel beschouwd en heeft een voorkeur
voor korte vegetatie op zandige ondergrond en zeer open, vegetatieloze (schrale) terreinen.
Onder de gevonden mierensoorten zijn er ook enkele temporair sociale parasitaire soorten, deze
zijn voor de stichting van hun kolonie afhankelijk van andere soorten. Zo kan een koningin van de
glanzende houtmier (L. fuliginosus) alleen een volk stichten door zich te laten adopteren in een
nest van Lasius umbratus, de schaduwmier, die op zijn beurt afhankelijk is van de zwarte wegmier
(L. niger) om zich ergens te kunnen vestigen. We troffen elk van deze drie soorten in het domein
aan, maar van de schaduwmier vonden we enkel koninginnen in de Malaisevallen. De verborgen
leefwijze van deze soort is een mogelijke verklaring dat er verder geen andere individuen werden
gevonden.
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Veel mierensoorten zijn zeer gevoelig voor bepaalde beheermaatregelen. Een voorbeeld hiervan
zijn soorten die koepelnesten maken en gebonden zijn aan open vegetatiebeelden. Grote koepels
kunnen over de loop van vele jaren gevormd worden door het naar boven werken van grond. O.a.
verschillende soorten van het genus Lasius doen dit. Dikwijls krijgen de koepels niet de kans om de
volle grootte te bereiken doordat (machinaal) maaibeheer alles wat boven het maaiveld uitsteekt
nivelleert. Veel mierensoorten hebben dus baat bij stabiele ecotopen. In tegenstelling tot loopkevers
en spinnen zijn er weinig pioniersoorten onder de mieren.
Bij wijze van experiment zouden zones geselecteerd kunnen worden waar microreliëf kan ontstaan,
grotendeels bepaald door de aanwezigheid van de mierenfauna. Maaien moet tijdig gebeuren met
de zeis of door een extensieve vorm van begrazing, zodat verruiging/verbossing voorkomen wordt.
Het schraalgrasland (TS.3b) lijkt een zeer geschikte plek voor zo’n experiment. Om bodemverstoring/
verdichting te vermijden in het kwelbos, moeten ingrijpende beheermaatregelen ook daar
vermeden worden. Kappingen gebeuren idealiter manueel, zonder gebruik van grote machines.
Het domein herbergt een vierde van de in België voorkomende soorten. Echter, de soortenlijst
kan hoogstwaarschijnlijk aangedikt worden door de inventarisatie uit te breiden naar andere
biotooptypes binnen het abdijdomein. Het zou bijvoorbeeld zeer interessant kunnen zijn om op het
schraalgrasland (TS.3b) bodemvallen te plaatsen. Daar komen mogelijk nog typische soorten van
schrale, zandige habitats voor. We concentreerden ons bij de handvangsten vooral op foeragerende
dieren op de bodem en de (bereikbare delen van) bomen. We misten ongetwijfeld ook verborgen
soorten, zoals bijvoorbeeld mieren die in holle delen van stengels leven.
Aandachtssoorten:
1. Rode renmier - Formica rufibarbis
RL: kwetsbaar
Deze soort (Fig. 8) is vooral te vinden op zandbodems en schrale, kortgrazige vegetaties met
hoge bodemtemperaturen. In Vlaanderen komt de mier vooral voor in grote heidegebieden. De
soort bewoont uitsluitend aardnesten (geen koepelnesten) onder stenen, strooisel, dood hout
of tussen graspollen.
We vinden de rode renmier binnen de abdijsite
enkel op het voormalige voetbalveld. De grote
oppervlakte schrale, grazige vegetatie met open,
zandige plekken vormt een typisch habitat
voor deze warmteminnende soort. Ze is minder
algemeen en waarschijnlijk meer cultuurvliedend
dan F. fusca en F. cunicularia, de andere
renmiersoorten die wel algemeen voorkomen
binnen de abdijsite. Volgens Waarnemingen.
be bevindt het gros van de waarnemingen zich
in de provincie Antwerpen. De soort is ook
enkele keren waargenomen binnen de Leuvense
stadskern. Dit zijn de enige vondsten in de zeer Figuur 8. Rode renmier (Formica rufibarbis).
ruime omgeving.
Foto: J.Núñez / CC BY-NC.
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2. Oprolmier - Myrmecina graminicola
RL: kwetsbaar
M. graminicola vormt zeer kleine, monogyne kolonies die tot ongeveer 50 werksters tellen
(Seifert, 1996). De soort is in haar verspreiding ongetwijfeld onderschat omdat de kleine nesten
diep onder de grond gelegen zijn en de werksters niet vaak foeragerend aan de oppervlakte
gezien worden. Bovendien zijn het relatief kleine mieren die zich traag voortbewegen en zich bij
verstoring oprollen en stil blijven liggen.
De literatuur vermeldt voor deze soort verschillende voorkeursbiotopen: van bosranden, stenige
habitats tot graslanden. Wat wel steeds terugkomt is de voorkeur voor vochtige tot natte plaatsen
met een goed ontwikkelde humuslaag. Binnen de domeinsite namen we de oprolmier waar in de
boomgaard (TS.2), het parkbos (TS.3a), en in het kwelbos (TS.1), waar ze het talrijkst was.
Volgens de voorlopige Rode Lijst (2003) is er over de verspreiding en ecologie van deze soort
in Vlaanderen weinig geweten. Sinds het operationeel worden van Waarnemingen.be zijn er
voor België in totaal slechts 71 gevalideerde waarnemingen gekend, waarvan geen in de nabije
omgeving van Abdij van Park. Verspreid over de ruime omgeving van Leuven zijn er wel enkele
waarnemingen uit de GBIF databank gekend.
3. Boomslankmier - Leptothorax affinis
RL: geografisch beperkt
L. affinis is een zeer kleine, voornamelijk boombewonende mierensoort (Fig. 9). Door de
verborgen leefwijze tot hoog in zonbeschenen bomen blijven ze zeer vaak onopgemerkt,
waardoor hun verspreiding waarschijnlijk onderschat wordt. Nesten zijn te vinden onder schors of
in de holten van dode takken. De voorlopige Rode Lijst voor Vlaanderen (2003) vermeldt slechts
enkele waarnemingen en daardoor wordt de soort gecatalogeerd als geografisch beperkt. Van
Waarnemingen.be zijn er slechts 7 gevalideerde waarnemingen binnen België bekend. De GBIF
databank vermeldt er ook slechts een handvol waarnemingen uit Limburg.

Figuur 9. Boomslankmier (Leptothorax affinis). Foto: Gilles San Martin / CC-BY-SA-3.0.
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3.5 Land- en zoetwatermollusken
W. Langeraert & T. Van Den Neucker

3.5.1 Inleiding
Weekdieren (mollusken), zijn een groep ongewervelde dieren die zowel in de zee, op het land als in
zoetwater voorkomen. De slakken (Gastropoda) zijn de grootste en de tweekleppigen (Bivalvia) de
tweede grootste groep binnen de weekdieren (De Bruyne, 2003; Jansen, 2015; Brusca et al., 2016).
Landslakken vormen geen taxonomische groep op zich, maar omvatten alle slakken die op het land
leven. De meeste slakken hebben een schelp die rechtsgewonden is, maar bij enkele uitzonderingen
zijn deze linksgewonden, bv. bij de grote clausilia (Alinda biplicata). De schelp kan echter ook
grotendeels of volledig gereduceerd zijn, zoals dat bij naaktslakken het geval is.
Het gedrag en voorkomen van landslakken hangt nauw samen met de bodemgesteldheid (bv.
kalkgehalte, hoeveelheid strooisel, bodemvochtigheid, zuurtegraad), het type biotoop (bv. bossen,
moerassen, graslanden), het microklimaat vlak boven de bodem (bv. temperatuur, luchtvochtigheid)
en de invloed van de mens (bv. drooglegging van moerassen, het kappen van bossen, introductie
van nieuwe soorten, habitatfragmentatie) (Kerney & Cameron, 1980; Devriese et al., 2004; Jansen,
2015). Voor zoetwaterslakken zijn o.a. calciumgehalte, pH en temperatuur van het water, het type
substraat, stroomsnelheid en golfwerking van belang (Glöer, 2002).
Tweekleppigen hebben steeds een schelp die bestaat uit twee helften (kleppen). Deze kleppen worden
bijeengehouden door een slotband en een slot. Het openen en sluiten gebeurt m.b.v. sluitspieren.
Het gedrag en voorkomen van zoetwaterbivalven hangt nauw samen met de pH van het water, het
type substraat, de stroomsnelheid en de waterdiepte (Killeen et al., 2004). Zoetwatermollusken (dus
zowel slakken als tweekleppigen) spelen ook een belangrijke rol als indicatorsoorten in het bepalen
van de waterkwaliteit (Belgische biotische index (BBI); De Pauw & Vanhooren, 1983).
W. Adam beschreef in de vorige eeuw de kennis over de landslakken in België (Adam, 1947, 1960).
Daarna duurde het tot de jaren ’80 vooraleer er een nieuw overzicht over de verspreiding van onze
landslakken kwam dankzij de doctoraatsthesis van Marquet (1982) en het opstellen van de ‘Voorlopige
atlas van de landslakken van België’ door De Wilde et al. (1986). Deze publicaties vermeldden 120
soorten landslakken en 77 soorten zoet- en brakwatermollusken voor België (Van Goethem, 1987;
Van Loen et al., 2006). Hierop bouwde men dan voort om de Rode Lijst van 2006 op te stellen (Van
Loen et al., 2006). De Rode lijst beperkt zich echter tot de landslakken en is bovendien aan een
revisie toe omdat het online dataplatform Waarnemingen.be – opgestart in 2008 – gezorgd heeft
voor een veel betere kennis van de verspreiding van landslakken en zoetwatermollusken in België.
Mede dankzij Waarnemingen.be is ook gebleken dat het aantal soorten inmiddels is toegenomen
door recent geïntroduceerde soorten.
Met deze inventarisatie willen we de inheemse en geïntroduceerde land- en zoetwatermollusken
in Abdij van Park gedetailleerd in kaart brengen en op die manier ook een bijdrage leveren aan de
kennis over de verspreiding van land- en zoetwatermollusken in België.

B4.1 Inventarisatie Biodiversiteit Abdij van Park

31
3.5.2 Methoden
Strooisel-extractie
Voor de inventarisatie van landslakken werden in totaal 7 strooiselstalen genomen, verdeeld over
4 van de 5 vaste studielocaties. Drie in TS.1, twee in TS.3a, één in TS.3b en één in TS.4. Dit om de
eventueel verschillende microhabitats binnen één studielocatie bemonsterd te hebben. TS.2 werd
niet bemonsterd. De staalnames vonden plaats op 1 augustus 2020. Strooisel werd afgeschraapt
van een oppervlakte van 25 x 25 cm waarrond in een straal van 5 m gedurende 5 minuten
werd gezocht naar grotere slakken (bv. tuinslakken, naaktslakken, etc.). Strooisel werd ter plekke
gezeefd (maaswijdte 1 mm) en, indien nodig, thuis gedroogd. Slakken die gevonden werden in de
strooiselstalen verzameld voor de inventarisatie van de mieren (zie sectie 3.4.), werden eveneens
geïdentificeerd en opgenomen in de soortenlijst onder handvangsten (HV).
Aquatische staalnames
Voor de inventarisatie van de zoetwatermollusken werd een aantal locaties in de vijvers (V.1–4), de
Molenbeek en de Leibeek bemonsterd met een fijnmazig schepnet. Deze schepnetlocaties kwamen
overeen met de locaties voor de inventarisatie van waterkevers (zie sectie 3.3.). De staalnames
vonden plaats op 18 juli en 1 augustus 2020.
Handvangsten
Aanvullend werden willekeurige visuele inspecties uitgevoerd, verspreid over het domein, voor
land- en zoetwaterslakken. Microhabitats of landschapselementen die gunstig werden geacht voor
slakken kregen meer aandacht (bv. landslakken: dood hout, aan voet van boom, onderaan muurtjes;
zoetwaterslakken: dode bladeren en takken in het water en langs de oevers). De staalnames vonden
plaats op 18 juli en 1 augustus 2020.
Bodemvallen
Verder werden ook de slakken die in de bodemvallen (zie sectie ‘3.1 Loopkevers (Carabidae)’)
belandden geïdentificeerd.
Identificatie
De identificatie gebeurde door Ward Langeraert en Tom Van den Neucker, met behulp van standaard
identificatiesleutels (Gittenberger et al., 1998; Glöer, 2002; Cameron, 2008; Welter-Schultes, 2012;
Rowson et al., 2014; Jansen, 2015). Nederlandse naamgeving volgt De Bruyne et al. (2015) en
wetenschappelijke naamgeving volgt MolluscaBase (2020).

3.5.3 Resultaten
We namen 37 soorten landslakken (waaronder 8 naaktslakken) en 12 soorten zoetwaterslakken
waar (Tabel 5). Tweekleppigen troffen we niet aan. Het duintolletje (Paralaoma servilis), de
doorschijnende glasslak (Vitrina pellucida) en de geribde jachthorenslak (Vallonia costata) waren
de 3 talrijkste slakken in de strooiselstalen. Verder troffen we ook nog de vale clausilia (Clausilia
bidentata), het genaveld tonnetje (Lauria cylindracea), de gewone tuinslak (Cepaea nemoralis), de
grote kartuizerslak (Monacha cantiana) en het boerenknoopje (Discus rotundatus) talrijk aan als
losse observaties (≥ 20 individuen). De draaikolk-schijfhoren (Anisus vortex), de gekielde schijfhoren
(Planorbis carinatus) en de grote diepslak (Bithynia tentaculata) waren de 3 talrijkste soorten in de
aquatische stalen.
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Er werden minstens 8, waarschijnlijk 9, uitheemse slakken aangetroffen. Hiertoe behoorden 2
aquatische soorten: de puntige blaashoren (Physella acuta) en de Jenkins’ waterhoren (Potamopyrgus
antipodarum). De uitheemse landslakken waren: duintolletje, gekielde loofslak (Hygromia cinctella),
grofgeribde grasslak (Candidula intersecta), zwervende akkerslak (Deroceras invadens), Spaanse
aardslak (Ambigolimax valentianus) en grijze wormnaaktslak (Boettgerilla pallens). Daarnaast kan
ook nog Spaanse wegslak (Arion vulgaris) aan deze lijst worden toegevoegd, maar deze werd als
“verzamelsoort” rode/Spaanse wegslak (Arion rufus/vulgaris) opgenomen in de lijst.
In de Rode Lijst van de landslakken (Van Loen et al., 2006) worden 21 (verzamel)soorten aangeduid
als ‘momenteel niet bedreigd’ (NB), 4 soorten als ‘voor bedreiging vatbaar’ (VBV), 4 soorten als
‘kwetsbaar’ (K), 1 soort, de dikke korfslak (Vertigo antivertigo), als ‘met uitsterven bedreigd’ (MUB),
en 3 (verzamel)soorten als ‘onvoldoende gekend’ (OG; Fig. 10A). Voor de overige 4 (verzamel)
soorten konden we geen status aangeven omdat het om een ‘recente introductie’ (RI; en dus
nog niet opgenomen in de Rode Lijst) of een ‘verzamelsoort’ (V) gaat. Deze laatste omvatten
veelal soorten die enkel via DNA of anatomisch onderzoek van elkaar te onderscheiden zijn. Op
Waarnemingen.be zijn 28 (verzamel)soorten land- en zoetwatermollusken aangeduid als algemeen
(A), 10 (verzamel)soorten als vrij algemeen (VA), 7 soorten als zeldzaam (Z), 1 soort, het duintolletje,
als zeer zeldzaam (ZZ) en 3 soorten als onbekend (O; Fig. 10B).

Figuur 10. Status van de land- en zoetwatermollusken zoals weergegeven in Tabel 5. A. De status
voor de landslakken (n = 37) volgens de Rode Lijst (Van Loen et al., 2006). B. De status
voor de land- en zoetwatermollusken (n = 49) volgens Waarnemingen.be.
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Tabel 5. Soortenlijst land- en zoetwatermollusken. Zowel de wetenschappelijke (WET) als Nederlandse (NL)
soortnaam wordt weergegeven. De waargenomen aantallen per soort worden weergegeven voor de strooiselextractie stalen per terrestrische studielocatie (TS.1: kwelbos, TS.3a: parkbos, TS.3b: schraalgrasland, TS.4:
rietruigte)), voor de aquatische stalen per vijver (V.1–4), en voor de handvangsten (HV). Totale abundanties
per soort en per studielocatie zijn vetgedrukt weergegeven. De status voor elke soort wordt weergegeven
volgens de Rode Lijst (RL; Van Loen et al., 2006) en Waarnemingen.be (WN): momenteel niet bedreigd (MNB),
algemeen (A), vrij algemeen (VA), kwetsbaar (K), voor bedreiging vatbaar (VBV), zeldzaam (Z), zeer zeldzaam
(ZZ), met uitsterven bedreigd (MUB), recente introductie (RI), verzamelsoort (V), onvoldoende gekend (OG),
niet opgenomen (NO), onbekend (O). Uitheemse soorten kregen geen RL status toegekend.
Soort (WET)

Soort (NL)

Aegopinella nitidula
Aegopinella pura
Alinda biplicata
Ambigolimax valentianus
Ampullaceana balthica
Anisus vortex

bruine blinkslak
kleine blinkslak
grote clausilia
Spaanse aardslak
ovale poelslak
draaikolk-schijfhoren

RL WN TS.1 TS.3a TS.3b TS.4 V.1 V.2 V.3 V.4 HV

Totaal

2

3

5

1

1

19

29

1

1

MNB

A

K

VA

K

VA

-

VA

NO

A

NO

A

MNB,
A
V

Arion distinctus/hortensis

donkere/zwarte wegslak

Arion fuscus/subfuscus
Arion rufus/vulgaris
Bithynia tentaculata
Boettgerilla pallens
Carychium minimum

bruine/oranjebruine wegslak OG, V A

Carychium tridentatum

Cepaea nemoralis
Clausilia bidentata
Cochlicopa lubrica
Cornu aspersum
Deroceras invadens
Deroceras reticulatum
Discus rotundatus
Gyraulus albus
Gyraulus laevis
Helix pomatia
Hippeutis complanatus
Hygromia cinctella
Lauria cylindracea
Limax maximus
Merdigera obscura
Monacha cantiana
Oxychilus draparnaudi
Oxyloma elegans/sarsii

rode/Spaanse wegslak
grote diepslak
grijze wormnaaktslak
plompe dwergslak
slanke dwergslak
gewone tuinslak
vale clausilia
glanzende agaathoren
segrijnslak
zwervende akkerslak
gevlekte akkerslak
boerenknoopje
witte schijfhoren
gladde schijfhoren
wijngaardslak
vlakke schijfhoren

2

1

10 20 11 10

53

8

18

1

1

1

3

3

20

1

1

10
2

A

NO

A

-

VA

MNB

A

1

1

MNB

A

1

1

MNB

A

MNB O

5

11

1
5
1

1

22

23

5

36

46

3

OG

A

6

10

MNB

A

4

4

-

A

11

11

MNB

A

10

10

MNB

A

20

32

NO

O

NO

Z

12
5

VBV VA
VA

-

Z

genaveld tonnetje
tijgerslak

VBV

Z

MNB

A

donkere torenslak

VBV

Z

K

VA

MNB

A

V

VA

grote kartuizerslak
grote glansslak
slanke barnsteenslak/
tweeling-barnsteenslak

1

-

NO

gekielde loofslak

10

1
1
1

1

5

5

10
4

4

2

2

1

2
2

2

25

26

1

2

1

1

22

22

6

12

10

10
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Soort (WET)

Soort (NL)

Paralaoma servilis
Perpolita hammonis
Physella acuta
Planorbarius corneus
Planorbis carinatus

duintolletje
ammonshorentje
puntige blaashoren

50

-

ZZ

MNB

A

-

A

posthorenslak

NO

A

gekielde schijfhoren

NO

VA

-

A

VBV

Z

NO

O

MNB

A

2

MNB

A

1

MNB

A

NO

A

MUB

Z

2

MNB

Z

2

MNB

A

2

MNB

A

-

VA

MNB

A

Potamopyrgus antipodarum Jenkins' waterhorentje

Pupilla muscorum
Stagnicola
Succinea putris
Trochulus hispidus
Vallonia costata
Valvata piscinalis
Vertigo antivertigo
Vitrea contracta
Vitrea crystallina
Vitrina pellucida
Xeroplexa intersecta
Zonitoides nitidus

RL WN TS.1 TS.3a TS.3b TS.4 V.1 V.2 V.3 V.4 HV

mostonnetje
moeraspoelslak s.l.
barnsteenslak
haarslak
geribde jachthorenslak
vijver-pluimdrager
dikke korfslak
kleine kristalslak
grote kristalslak
doorschijnende glasslak
grofgeribde grasslak
donkere glimslak

5

6

Totaal
55
6

3

1
1

6
2

4

1

10 20

4
1

1

31
1

1
1

14

1

1
2
2

6
3

10
1

1

17

24

14

27

1

3
2

1
21

4

Totaal 52 12 104 3

8

1

3

6

9

6

27

11

11

2

6

34 59 22 298 592

3.5.4 Discussie
De inventarisatie van Abdij van Park leverde 26 soorten land- en zoetwaterslakken op die niet eerder
in het dataplatform Waarnemingen.be werden ingevoerd voor het gebied. De meeste soorten die
wel eerder werden gemeld, hebben we tijdens onze inventarisatie opnieuw aangetroffen. Enkel de
witgerande tuinslak (Cepaea hortensis) en de zwanenmossel (Anodonta cygnea) vonden we niet
terug. De Spaanse wegslak namen we in de lijst op als ‘verzamelsoort’ rode/Spaanse wegslak. Na de
inventarisatie werd nog één extra zoetwaterslak uit het gebied gerapporteerd op Waarnemingen.
be: de oorvormige poelslak (Radix auricularia).
Als aandachtssoorten voor de inheemse landslakken bespreken we hier de soorten die ten minste
als kwetsbaar worden aangeduid in de Rode Lijst van Van Loen et al. (2006), overkoepelende IUCNcategorie ‘Threatened’, of ten minste als ‘zeldzaam’ worden aangeduid op Waarnemingen.be, of
van Europese bescherming genieten. Het gaat om 9 soorten.
1. Grote clausilia - Alinda biplicata
RL: kwetsbaar; WN: vrij algemeen
Levende dieren en lege schelpen van deze soort werden door ons, en op Waarnemingen.be,
van over het hele domein gemeld. We troffen ze aan in de strooiselstalen van studielocaties
TS.1, TS.3a en TS.3b. Deze soort leeft op schaduwrijke plaatsen in bossen, onder struikgewas en
tussen rotsen. Ze is vaak te vinden langs rivieren (Kerney & Cameron, 1980). De soort werd als
kwetsbaar aangeduid in de Rode Lijst omwille van de schijnbare achteruitgang in de vorige eeuw
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(Van Loen et al., 2006). Zoals de status op Waarnemingen.be al aangeeft, is het ondertussen
wel een algemenere soort en wijdverbreid over België. Ook in Abdij van Park is de soort niet
zeldzaam en kan ze gevonden worden op schaduwrijke plaatsen onder struikgewas of bomen
(bv. studielocaties TS.1, TS.3a en TS.3b en langs het wandelpad rond de vijvers).
2. Donkere torenslak - Merdigera obscura
RL: voor bedreiging vatbaar; WN: zeldzaam
Op studielocatie TS.3a vonden wij een lege schelp van deze soort en ook werd een lege schelp
gemeld van studielocatie TS.1 op Waarnemingen.be. De donkere torenslak (Merdigera obscura)
komt vooral voor in bossen, heggen, op oude muren en op beschaduwde rotsachtige plaatsen
(Kerney & Cameron, 1980). De soort is in Wallonië algemener, maar heeft in Vlaanderen een
meer beperkte verspreiding (De Wilde et al., 1986; Van Loen et al., 2006; Waarnemingen.be). In
Vlaanderen wordt de soort vooral gevonden nabij de Waalse grens en daar valt Abdij van Park
ook onder.
3. Kleine blinkslak - Aegopinella pura
RL: kwetsbaar; WN: vrij algemeen
We vonden een lege schelp van de kleine blinkslak (Aegopinella pura) op studielocatie TS.3a.
De soort werd op Waarnemingen.be niet eerder gemeld in Abdij van Park. De soort komt
voor in de strooisellaag op matig vochtige plaatsen in gemengde naald-loofbossen en op
beschaduwde, vochtige rotsen. Ze wordt ook gemeld op cultuurterreinen (Kerney & Cameron,
1980; Marquet, 1982). De soort werd als kwetsbaar aangeduid in de Rode Lijst omwille van de
schijnbare achteruitgang in de vorige eeuw (Van Loen et al., 2006). De soort is in Wallonië wijd
verspreid, maar in Vlaanderen minder algemeen (De Wilde et al., 1986; Van Loen et al., 2006;
Waarnemingen.be). Zoals Van Loen et al. (2006) ook al aangeven, is het wel mogelijk dat de
kleine blinkslak met andere kleine, gelijkaardige soorten verward wordt en de soort een grotere
verspreiding heeft in Vlaanderen.
4. Wijngaardslak - Helix pomatia
RL: voor bedreiging vatbaar; WN: vrij algemeen
Van de wijngaardslak (Helix pomatia) vonden wij een lege schelp op studielocatie TS.3a en een
levend exemplaar ten oosten van de vijvers (Fig. 11). Ook werd de soort op Waarnemingen.
be op studielocatie TS.1 gemeld, echter zonder foto om de determinatie te kunnen bevestigen.
De soort verkiest kalkrijke substraten en is te vinden tussen hakhout, in het struikgewas en
soms op cultuurterreinen. Ook tussen kruiden op wegbermen en op begroeide rotsen of muren
(Marquet, 1982). De wijngaardslak is opgenomen in bijlage V van de Europese Habitatrichtlijn en
in bijlage III van de Conventie van Bern waardoor ze een beschermde status heeft. De soort werd
bovendien als voor bedreiging vatbaar aangeduid in
de Rode Lijst omwille van de schijnbare achteruitgang
in de vorige eeuw (Van Loen et al., 2006). Desondanks
wordt de soort nu wel als vrij algemeen aangeduid
op Waarnemingen.be. Omdat het een relatief
grote, karakteristieke soort is wordt ze allicht vaak
gerapporteerd op dit platform. Dit komt ten goede
aan de kennis over de verspreiding van deze soort in
België. Ze wordt nu over quasi heel België gemeld
en lijkt enkel zeldzaam in West-Vlaanderen en in de Figuur 11. Wijngaardslak
aangetroffen
Kempen. Een goede zaak dus voor een soort onder langs het wandelpad ten oosten van de
vijvers. Foto: Tom Van Den Neucker.
Europese bescherming.
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5. Grote kartuizerslak - Monacha cantiana
RL: kwetsbaar; WN: vrij algemeen
We vonden de grote kartuizerslak levend op studielocatie TS.2 en ook tussen het wandelpad en
de spoorweg ten oosten van de vijvers. Op Waarnemingen.be is de soort ook levend gemeld op
studielocatie TS.3a en ten zuiden van de vijvers. De soort is te vinden in wegbermen, heggen,
braakliggende terreinen en in struikgewas, maar vooral in dichte, hoge gras- en kruidenvegetaties
(Kerney & Cameron, 1980; Marquet, 1982). De soort werd als kwetsbaar aangeduid in de Rode Lijst
omwille van de schijnbare achteruitgang in de vorige eeuw (Van Loen et al., 2006). Desondanks
komt de soort tegenwoordig wel vrij algemeen voor in Vlaanderen, maar in Wallonië is de soort
zeldzamer (De Wilde et al., 1986; Van Loen et al., 2006; Waarnemingen.be).
6. Genaveld tonnetje - Lauria cylindracea
RL: voor bedreiging vatbaar; WN: zeldzaam
Het genaveld tonnetje werd door ons aangetroffen rond de abdij ten westen langs het kerkhof
en op studielocatie TS.3a. Ook op Waarnemingen.be werd de soort al gemeld rond het kerkhof.
Deze soort leeft op niet al te vochtige plaatsen (Kerney & Cameron, 1980) in bossen, graslanden
en op rotsachtige terreinen of muren. De soort werd vroeger slechts op een beperkt aantal
plaatsen gemeld in België, maar lijkt de laatste jaren sterk uit te breiden (De Wilde et al., 1986;
Van Loen et al., 2006; Waarnemingen.be). Deze trend wordt ook in Nederland gemeld (Jansen,
2015).
7. Kleine kristalslak - Vitrea contracta
RL: niet bedreigd; WN: zeldzaam
We troffen een lege schelp van deze soort aan in een van de strooiselstalen op studielocatie
TS.1. Op Waarnemingen.be wordt ook een levend exemplaar gemeld op studielocatie TS.3a.
Bovendien troffen we zowel op TS.1 als op TS.3a ook de grote kristalslak (Vitrea crystallina) aan
(RL: niet bedreigd; WN: algemeen). Beide soorten lijken sterk op elkaar. Dit wordt ook in Van Loen
et al. (2006) vermeld en zij stellen dat hierdoor “verspreiding van beide soorten in Vlaanderen
nog relatief slecht gekend is”. Om zeker te zijn waar beide soorten precies voorkomen in Abdij
van Park, is meer onderzoek nodig. De kleine kristalslak (Vitrea contracta) is weinig kieskeurig
qua habitat, maar is vooral te vinden tussen rotsen, puinhellingen en op bosachtige terreinen.
Deze soort zou op drogere en kalkrijkere plaatsen voorkomen dan de grote kristalslak (Kerney &
Cameron, 1980).
8. Mostonnetje - Pupilla muscorum
RL: voor bedreiging vatbaar; WN: zeldzaam
Van deze soort vonden we slechts 1 lege schelp op studielocatie TS.3b. De soort was niet eerder
gemeld op Waarnemingen.be. Het mostonnetje (Pupilla muscorum) leeft op droge, open,
kalkrijke terreinen alsook op puinhellingen, oude muren, droog grasland en op duinen (Kerney
& Cameron, 1980). De soort wordt verspreid in België gevonden. Dit is vooral langs de kust en
lokaal in Wallonië, maar elders in Vlaanderen wordt de soort ook sporadisch waargenomen (De
Wilde et al., 1986; Van Loen et al., 2006; Waarnemingen.be).
9. Dikke korfslak - Vertigo antivertigo
RL: met uitsterven bedreigd; WN: zeldzaam
We vonden van de dikke korfslak 2 verse, lege schelpen op studielocatie TS.1 in een strooiselstaal
genomen tussen rietruigte. Ook werd een lege schelp al eerder op TS.1 gemeld op Waarnemingen.
be. De soort is typisch voor drassige plaatsen en wordt gevonden op dode bladeren, op zeggen
langs de waterkant of in aanspoelsel van rivieren of meren (Kerney & Cameron, 1980). Het gaat
om een zeldzame soort die verspreid over Vlaanderen gemeld wordt. De soort zou ook op enkele
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plaatsen in Wallonië voorkomen (De Wilde et al., 1986; Van Loen et al., 2006; Waarnemingen.
be). De soort wordt tegenwoordig op Waarnemingen.be op meer locaties gemeld dan in oudere
bronnen als De Wilde et al. (1986) en Van Loen et al. (2006), maar het is desondanks zeker geen
algemene soort.
De bemonstering van de Leibeek en de 4 vijvers leverde bijna uitsluitend algemene zoetwaterslakken
op. De gladde schijfhoren (Gyraulus laevis) vormde de enige uitzondering hierop.
1. Gladde schijfhoren - Gyraulus laevis
RL: niet opgenomen; WN: zeldzaam
De gladde schijfhoren is een zeldzame soort die stilstaand, helder water verkiest (Gittenberger et
al., 1998). In Abdij van Park troffen we de soort aan in V.3, samen met de veel algemenere witte
schijfhoren (Gyraulus albus). Gezien de gladde schijfhoren vaak als pionier optreedt (Gittenberger
et al., 1998), valt af te wachten of de soort zich blijvend gevestigd heeft in Abdij van Park.
De soortenlijst die we konden samenstellen omvatte in totaal 9 uitheemse soorten, waarvan 7
landslakken en 2 zoetwaterslakken.
1. Zwervende akkerslak - Deroceras invadens
WN: algemeen
De zwervende akkerslak troffen we op twee locaties aan, TS.1 en TS.3a. Deze van oorsprong
Zuid-Europese soort (Rowson et al., 2014) heeft geen specifieke habitatvoorkeur en is sterk
ingeburgerd in België (Waarnemingen.be).
2. Grijze wormnaaktslak - Boettgerilla pallens
WN: vrij algemeen
De grijze wormnaaktslak (Fig. 12) vonden we uitsluitend op locatie TS.1. Deze soort werd pas in
1967 voor het eerst waargenomen in België, maar verspreidde zich snel over het gehele land (De
Wilde et al., 1983). Ze komt voor in sterk uiteenlopende habitats (De Wilde et al., 1983), maar
wordt wellicht vaak over het hoofd gezien omdat ze meestal ondergronds leeft (Rowson et al.,
2014).

Figuur 12. Grijze wormnaaktslak aangetroffen onder dood hout in het kwelbos (TS.1).
Foto: Ward Langeraert.
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3. Spaanse aardslak - Ambigolimax valentianus
WN: vrij algemeen
We vonden een enkele Spaanse aardslak onder dood hout langs de Norbertijnerweg, tussen
de vijvers en de Leibeek. Ze komt voor in allerlei habitattypes en is wijd verbreid in België
(Waarnemingen.be).
4. Spaanse wegslak - Arion vulgaris
WN: algemeen
De Spaanse wegslak kan enkel in juveniel stadium met zekerheid van de inheemse rode wegslak
worden onderscheiden (Welter-Schultes, 2012). Omdat we tijdens onze inventarisatie uitsluitend
adulte exemplaren vonden, namen we ze in de soortenlijst op als ‘verzamelsoort’ rode/Spaanse
wegslak. Het staat echter vast dat de Spaanse wegslak in Abdij van Park voorkomt, omdat een
juveniel exemplaar eerder werd ingevoerd in Waarnemingen.be, met bewijsfoto. Wij vonden
adulte rode/Spaanse wegslakken op locaties TS.1 en TS.3a. De Spaanse wegslak wordt sinds 1973
in België aangetroffen (Risch & Backeljau, 1989) en is inmiddels een wijd verbreide pestsoort.
5. Gekielde loofslak - Hygromia cinctella
WN: vrij algemeen
De gekielde loofslak (Fig. 13) vonden we op locatie TS.3a. Het is een relatief recente nieuwkomer
uit Zuid-Europa die voor het eerst in 1994 in België werd vastgesteld. Inmiddels heeft de gekielde
loofslak zich blijvend gevestigd in allerlei habitattypes (Van den Neucker & Scheers, 2014).

Figuur 13. Twee levende individuen van de gekielde loofslak die we aantroffen
op een granietblok op studielocatie TS.3a. Foto: Ward Langeraert.

6. Grofgeribde grasslak - Xeroplexa intersecta
WN: vrij algemeen
De grofgeribde grasslak vonden we op verschillende plaatsen langs de spoorwegtalud en ook op
locatie TS.3b. Het is een droogte/warmteminnende exoot, die in heel België algemeen voorkomt,
vooral op verstoorde terreinen (Waarnemingen.be).
7. Duintolletje - Paralaoma servilis
WN: zeer zeldzaam
Het duintolletje troffen we talrijk in de strooiselstalen van locatie TS.3b aan. Deze van oorsprong
Nieuw-Zeelandse soort werd pas in 2014 voor het eerst herkend in België (Van den Neucker &
Ronsmans, 2015) en wordt intussen op verschillende plaatsen gevonden (Waarnemingen.be).
De naam duintolletje is misleidend, want de soort is zeker niet beperkt tot de duinen. Het valt
te verwachten dat het duintolletje de status “zeer zeldzaam” snel zal verliezen, mede door deze
vondst in Abdij van Park.

B4.1 Inventarisatie Biodiversiteit Abdij van Park

39
8. Jenkins’ waterhorentje - Potamopyrgus antipodarum
WN: algemeen
Het Jenkins’ waterhorentje vonden we enkel in V.4. Deze soort is – net als het duintolletje – van
Nieuw-Zeelandse origine, maar bereikte ons land al veel eerder, in 1927 (Adam 1947, 1960). Het
is een algemene verschijning in allerlei watertypes (Waarnemingen.be).
9. Puntige blaashoren - Physella acuta
WN: algemeen
De puntige blaashoren vingen we in elke vijver en in de Leibeek. Het is een sterk ingeburgerde
en wijd verbreide exoot in België, die in vrijwel alle watertypes te vinden is (Waarnemingen.be).
Oorspronkelijk komt de puntige blaashoren uit Noord-Amerika. Deze werd vermoedelijk al in de
17de of 18de eeuw Europa binnengebracht, via uitwisseling van planten tussen botanische tuinen
(Vinarski, 2017).
Over het algemeen kunnen we stellen dat Abdij van Park geschikt habitat bezit voor enkele
interessante aandachtssoorten. Schaduwrijke plaatsen onder bomen of struiken t.h.v. de
studielocaties, maar zeker ook langs het pad rond de vijvers, zijn interessant voor o.a. de grote
clausilia en de wijngaardslak. Deze laatste is in het bijzonder van belang gezien haar Europese
beschermingsstatus. Naast deze beschaduwde plekken zijn ook de meer open plekken van belang,
bijvoorbeeld voor de grote kartuizerslak die in dichte, hoge gras- en kruidenvegetaties voorkomt.
Ook deze locaties zijn te vinden over het volledige domein, maar vooral langs de wandelpaden. De
strooisellaag en bomen in de bosjes van studielocaties TS.1 en TS.3a zijn van belang voor de donkere
torenslak, de kleine blinkslak en kleine kristalslak. Het schraalgrasland van studielocatie TS.3b vormt
een geschikt habitat voor thermofiele soorten zoals het mostonnetje. Ook langs spoorwegen zijn
warmte- of droogteminnende soorten te verwachten en het is mogelijk dat ze via deze weg Abdij
van Park bereikt hebben. Tevens zijn de oude, begroeide muurtjes rond de abdij nuttige elementen
voor bijvoorbeeld het genaveld tonnetje, maar ook de donkere torenslak, de kleine blinkslak en de
kleine kristalslak kunnen hier verwacht worden. Ten slotte is het kwelbos, studielocatie TS.1, van
belang voor vochtminnende soorten. De zeldzame dikke korfslak is hier een mooi voorbeeld van,
maar we troffen er ook andere typische soorten aan zoals de donkere glimslak (Zonitoides nitidus)
en plompe en slanke dwergslakken (Carychium minimum en C. tridentatum). Vooral deze laatste
locatie lijkt in het algemeen zeer interessant voor slakken o.w.v. de verschillende microhabitats
(bos, rietruigte, zegges,...) en het hogere vochtgehalte wat slakken erg waarderen (we vonden hier
ook meerdere soorten naaktslakken). Hoewel de Leibeek en de vijvers bijna uitsluitend algemene
zoetwaterslakken herbergen, adviseren we om te waken over de goede waterkwaliteit. Op die
manier kan de opmerkelijke aquatische vegetatie, met o.m. waternetje (Hydrodictyon reticulatum) en
groot nimfkruid (Najas marina), in stand gehouden worden. De rijke submerse en emerse vegetatie
zorgt voor voedsel en beschutting voor de zoetwaterslakken, waarvan we sommige soorten in
grote densiteiten aantroffen tijdens onze inventarisatie. Tweekleppigen vonden we tijdens onze
studie niet, maar ze zijn wel aanwezig. In 2017 werd namelijk de zwanenmossel (Anodonta cygnea)
vastgesteld in V.3 (https://waarnemingen.be/observation/141957439/ ), toen de vijvers tijdelijk
waren drooggelegd. Deze grote mossel vereist (plaatselijk) een losse sedimentlaag zodat ze zich kan
ingraven. Ook moet er een gezonde vispopulatie aanwezig zijn, omdat zwanenmossel-larven van
vissen afhankelijk zijn (Killeen et al., 2004).
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3.6 Zweefvliegen (Syrphidae)
J. Merckx & S. Strybos

3.6.1 Inleiding
In België komen ongeveer 358 soorten zweefvliegen voor, verspreid over zowat alle biotopen,
variërend van brakke sloten, droge kalkgraslanden, bossen, koude bronbeken tot onze eigen
tuinen. Door de grote diversiteit aan habitats die de zweefvliegen bezoeken is het aantal aanwezige
individuen binnen een gebied een goede indicator voor de ecologische diversiteit. Bijna alle Belgische
soorten bezoeken bloemen als voedingsbron. Velen verkiezen bloemen met goed bereikbare nectar
(bv. schermbloemigen) vanwege hun korte tong. Specialistische zweefvliegen voeden zich met
de moeilijker bereikbare nectar (bv. snuitvliegen op lipbloemigen). Zweefvliegen zijn, door hun
bloembezoekend gedrag, belangrijk voor de bestuiving van veel planten. De larven van sommige
soorten spelen een belangrijke rol in het controleren van pestsoorten (bv. bladluizen).

3.6.2 Methoden
Malaisevallen
Vier zwarte Malaisevallen (Fig. 14) werden opgesteld van maart tot november 2020 in het kwelbos
(TS.1), de boomgaard (TS.2), aan een boskant droog schraalgrasland (TS.3b) en op de dijk tussen
twee vijvers (TS.4). Vangpotten werden tweewekelijks geleegd. Vegetatie werd af en toe opgesnoeid
om de toegang te verzekeren.

A

B

Figuur 14. Malaiseval gebruikt tijdens huidige inventarisatie. A. Malaiseval opgesteld aan de rand van het
kwelbos (TS.1), grenzend aan de spoorwegberm. Foto: Merlijn Jocqué. B. Detail van de vangpot
aan de Malaiseval. Foto: Danny Jacquemin.
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Bodemvallen
De zweefvliegen die in de bodemvallen terechtkwamen werden eveneens verzameld (zie sectie ‘3.1
Loopkevers (Carabidae)’).
Handvangsten
De handvangsten gebeurden maandelijks (maart–september) op 12 verschillende plaatsen aan de
hand van een vlindernet, meestal tussen 10u en 14u. Op elke plek werd een denkbeeldig gebied
van 20 x 20 m afgebakend waar 2 personen, 10 minuten lang alle zweefvliegen trachten te
vangen die in dit gebied aanwezig waren of doorkruisten. Eenmalig heeft er in juli ook een extra
handvangstsessie plaatsgevonden. Hierbij werd er minder kwantitatief te werk gegaan, maar werd
er gezocht naar zoveel mogelijk soorten. Er werd door 3 personen een traject afgelegd over het
terrein, waarbij potentieel interessante zweefvliegen werden gevangen en bewaard. Wanneer een
soort reeds enkele malen was gevangen, werden nieuwe exemplaren niet bewaard. Individuen
waarbij verder onderzoek nodig was om de soort te bepalen, werden steeds bewaard.
Identificaties
Alle zweefvliegen werden ingezameld en bewaard in een ethanol-oplossing (70 %). De identificaties
gebeurden door Jonas Merckx en Seppe Strybos, aan de hand van Bot & Van De Meutter (2019).
Identificaties dienen nog geverifieerd te worden. Een referentiecollectie van zweefvliegen werd
nagekeken door Frank Van de Meutter (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek).

3.6.3 Resultaten
We vingen de grootste aantallen zweefvliegen aan de hand van de continue Malaisevallen en de
opportunistische handvangsten, maar eveneens werden enkele individuen gevangen in bodemvallen.
In totaal observeerden we 57 soorten zweefvliegen (Tabel 6). Gebaseerd op Waarnemingen.be
vonden we 4 zeldzame soorten. Er bestaat geen gevalideerde Rode Lijst voor zweefvliegen in
Vlaanderen.
Tabel 6. Soortenlijst zweefvliegen. Zowel de wetenschappelijke (WET) als Nederlandse (NL) soortnaam
wordt weergegeven. De waargenomen aantallen per soort worden weergegeven voor de continue Malaisevallen
en bodemvallen (opgedeeld per terrestrische studielocatie (TS.1: kwelbos, TS.2: boomgaard, TS.3a: parkbos,
TS.3b: schraalgrasland, TS.4: rietruigte)), en voor de handvangsten (HV1, HV2). Tijdens HV2 werden enkel
aanwezigheden genoteerd. Totale abundanties per soort en per studielocatie worden vetgedrukt weergegeven.
De status voor elke soort wordt weergegeven volgens Waarnemingen.be (WN): algemeen (A), vrij algemeen
(VA), zeldzaam (Z).
Soort (WET)

Soort (NL)

WN TS.1 TS.2 TS.3a TS.3b TS.4 HV Totaal HV2

Brachypalpoides lentus
Chalcosyrphus nemorum
Cheilosia pagana
Cheilosia urbana
Cheilosia variabilis
Chrysotoxum bicinctum
Chrysotoxum cautum

bloedrode bladloper
korte bladloper
kervelgitje
lichtklauwzandgitje
bosgitje
donkere fopwesp
grote fopwesp

VA
VA
VA
Z
VA
VA
VA

Chrysotoxum festivum

stipfopwesp

VA

Criorhina floccosa

pluimwoudzwever

Z

1

1
1

7

8

1

1
1
1

3

1

1
3

1
2

1

1
2
1
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Soort (WET)

Soort (NL)

WN TS.1 TS.2 TS.3a TS.3b TS.4 HV Totaal HV2

Dasysyrphus albostriatus
Epistrophe eligans
Epistrophe melanostoma
Epistrophe nitidicollis
Episyrphus balteatus
Eristalinus sepulchralis
Eristalis arbustorum
Eristalis nemorum
Eristalis pertinax
Eristalis similis
Eristalis tenax
Eumerus strigatus
Eupeodes corollae
Eupeodes latifasciatus
Eupeodes luniger
Fagisyrphus cinctus

bretelwimperzweefvlieg
enkele-bandzweefvlieg
zwartbekbandzweefvlieg
zwarthaarbandzweefvlieg
snorzweefvlieg
weidevlekoog
kleine bijvlieg
puntbijvlieg
kegelbijvlieg
onvoorspelbare bijvlieg
blinde bij
gewone bollenzweefvlieg
terrasjeskommazweefvlieg
gele kommazweefvlieg
grote kommazweefvlieg
spits elfje

VA
VA
VA
VA
A
VA
A
A
A
VA
A
VA
A
VA
VA
A

1

Helophilus pendulus
Helophilus trivittatus
Melanostoma mellinum
Melanostoma scalare
Meligramma triangulifera
Meliscaeva auricollis
Merodon equestris nobilis
Myathropa florea
Paragus haemorrhous
Paragus sp.
Parasyrphus punctulatus
Parhelophilus versicolor
Pipizella viduata
Platycheirus albimanus
Platycheirus angustatus
Platycheirus fulviventris
Platycheirus scutatus
Pyrophaena rosarum
Rhingia campestris
Scaeva pyrastri
Sphaerophoria scripta
Syritta pipiens
Syrphus ribesii

gewone pendelvlieg
citroenpendelvlieg
gewone driehoekzweefvlieg
slanke driehoekzweefvlieg
driehoekselfje
variabel elfje
grote narcisvlieg
doodskopzweefvlieg
gewoon krieltje
gevlekt roetneusje
gewone fluweelzweefvlieg
gewone langsprietplatbek
micaplatvoetje
slank platvoetje
geel platvoetje
gewoon schaduwplatvoetje
vlinderstrikje
gewone snuitvlieg
witte halvemaanzweefvlieg
grote langlijf
menuetzweefvlieg
bessenbandzweefvlieg

A
VA
A
A
Z
VA
VA
A
VA

5

VA
VA
VA
A
VA
VA
VA
VA
A
A
A
A
A

2

2
1

1

4

1

5

1

8

1

1
3

4

6

6

14

43

9
71

138
0

2

3

18

1

1

1

9

10

4
1

4

4

3

3

13

16

2

2

7

7

x
x
x

x

2
2

42

2

6

5

6
0

5

10
0

2

21

10

11

3

47

2

3

5

1
1

2

3
1

1

1

1

1

1
1
1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

3

3

10

14

1

1

1
50

29

1
8

1

1

10

98

x

3

x
x

3
3

2

1
1

1

x

1

1

2

x
x

2

24

4

33
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Soort (WET)

Soort (NL)

WN TS.1 TS.2 TS.3a TS.3b TS.4 HV Totaal HV2

Syrphus vitripennis
Temnostoma bombylans
Tropidia scita
Volucella pellucens
Volucella bombylans
Volucella zonaria

kleine bandzweefvlieg
A
3
1
donkere wespvlieg
VA
moeraszweefvlieg
VA
witte reus
VA
hommelreus
A
stadsreus
VA
Xanthogramma pedissequum gewone citroenzweefvlieg VA
9
Xanthandrus comtus
platte zweefvlieg
Z
Xylota segnis
gewone rode bladloper
A
Totaal 32 123

3

4

9

2

20
2

1

1

1

1

1

1
0

2

3

x

14
1

3

x

1

2

2

106 129 148

541

3.6.4 Discussie
We merken op dat de Malaisevallen gebruikt in deze studie kleiner zijn dan het standaard model.
Hierdoor zijn onze bevindingen moeilijk te vergelijken met andere studies. De kleinere maat
resulteert ook in een beperkte vangst van zweefvliegen. De op regelmatige basis uitgevoerde
handvangsten zorgden voor een waardevolle aanvulling van de soortenlijst. De 4 aandachtssoorten
staan hieronder opgelijst.
1. Lichtklauwzandgitje - Cheilosia urbana
WN: zeldzaam
We troffen 1 individu van deze soort aan tijdens een handvangstsessie op een grasstrook langs
de rand van het kwelbos (TS.1). Deze soort is typisch te vinden op zandgronden, langs bosranden,
bospaden, parken en langs hagen. Adulten bezoeken bloeiende struiken zoals wilg en sleedoorn.
De larven leven in de wortels van muizenoor (Hieracium pilosella) maar vermoedelijk ook in
andere havikskruiden (Bot & Van De Meutter 2019).
2. Pluimwoudzwever - Criorhina floccosa
WN: zeldzaam
De Malaiseval in het kwelbos (TS.1) leverde 1 individu van deze soort op. Deze soort is geassocieerd
met oudere vochtige loofbossen met goed ontwikkelde struiklaag, dit komt overeen met de
habitat in TS.1. Mannetjes houden territorium bij de voet van oude loofbomen. Larven leven in
rottingsholten van beuk, iep en andere boomsoorten (Bot & Van De Meutter 2019).
3. Driehoekselfje - Meligramma triangulifera
WN: zeldzaam
De Malaiseval in het schraalgrasland (TS.3b) leverde 1 individu van deze soort op. Deze soort
komt voor in loofbossen, parken en tuinen, en is vaak geassocieerd met bosranden (Bot & Van
De Meutter 2019). Het schraalgrasland, dat volledig omringd is door houtkanten, komt overeen
met deze habitatomschrijving. Verder is geweten dat adulten zich voeden met nectar van witte
schermbloemen en bloemen van braam, meidoorn en Spaanse aak. Ook de larven zijn te vinden
op kruiden, struiken en bomen, maar zich dan voedend met bladluizen (Bot & Van De Meutter
2019).
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4. Platte zweefvlieg - Xanthandrus comtus
WN: zeldzaam
We troffen 1 individu van deze soort aan tijdens een handvangstsessie in een grasland dat
rondomrond begrensd was door een bomenrij, ten noorden van de meest oostelijke vijver (V.4).
Deze soort is geassocieerd met open plekken gelegen aan vochtige loof- en naaldbossen met rijke
ondergroei en goed ontwikkelde struiklaag, vaak in de buurt van water. Adulten bezoeken onder
andere schermbloemigen. De larve leeft op kruiden en bomen en voedt zich met bladluizen,
rupsen van microvlinders en keverlarven (Bot & Van De Meutter 2019).
Zweefvliegen hebben over het algemeen een groot verspreidingsvermogen en de zeldzame soorten
zijn hier allemaal in lage aantallen gevonden. Hierdoor is het moeilijk om met zekerheid vast te
stellen of deze soorten hier een vaste populatie hebben. De gedeelde ecologie van deze zeldzame
soorten geeft wel al een indicatie naar welke habitats er waardevol zijn op het domein.
Opmerkelijk is dat 2 van de 4 aandachtssoorten, namelijk lichtklauwzandgitje (Cheilosia urbana) en
driehoekselfje (Meligramma triangulifera) geassocieerd zijn met bosranden langs graslanden. De
aanwezigheid van bloeiende struiken en bomen als voedselbron, in de nabijheid van een kruidenrijk
grasland blijkt belangrijk te zijn voor deze 2 zeldzame zweefvliegsoorten.
De andere 2 aandachtssoorten zijn gelinkt met oude en vochtige bossen. Voor zowel pluimwoudzwever
(Criorhina floccosa) als platte zweefvlieg (Xanthandrus comtus) is de aanwezigheid van een
goed ontwikkelde struiklaag belangrijk. Daarenboven heeft pluimwoudzwever eveneens ook
rottingsholten, typisch aanwezig in oude bomen, nodig om de volledige levenscyclus te doorlopen.
Dit benadrukt het belang van het perceel aan kwelbos in het Abdijdomein. Ondanks de beperkte
oppervlakte, biedt dit perceel een mogelijk habitat voor alvast deze 2 zeldzame zweefvliegsoorten.
De diverse ecologische afhankelijkheden van de verschillende ontwikkelingsstadia van zweefvliegen
toont het belang van heterogene en natuurlijk ontwikkelende habitat voor deze soortengroep en
biodiversiteit in het algemeen. Een structuurrijk bos dat de ruimte krijgt om een volledig continuüm
van gezonde bomen met de verschillende tussenstadia tot dood hout te doorlopen, voorziet de
ecologische diversiteit aan niches die noodzakelijk is voor verschillende soorten.
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3.7 Nachtvlinders
M. Raimondi & D. Slootmaekers

3.7.1 Inleiding
Nachtvlinders omvatten een diverse groep aan voornamelijk nachtelijk actieve vlinders met in België
ruim 2400 soorten (Waring & Townsend, 2017). De hoge diversiteit en specifieke ecologie maken
deze groep een goede indicator voor habitatkwaliteit. Vele soorten zijn verbonden met een specifiek
terrestrisch habitat en vaak zelfs met één of een beperkt aantal voedselplanten als rups. Bovendien
zijn de macronachtvlinders behoorlijk makkelijk te identificeren en laten ze zich goed bestuderen
dankzij hun natuurlijke aantrekking tot licht.
Tijdens deze basisinventarisatie van de Abdij van Park in 2020 werden twee opportunistische
lichtvalsessies gehouden waarvan we de observaties hier presenteren.

3.7.2 Methoden
Tijdens de nacht van 24–25 juli 2020 werden de (macro)nachtvlinders geïnventariseerd met drie
‘Skinner’ nachtvlindervallen (Fig. 15A). Deze werden opgesteld rond het Paviljoentje van de prior,
aan de conventtuin van de Abdij (Fig. 15B), met een onderlinge afstand van 50m. Nachtvlinders
zijn aangetrokken tot de sterke lichtbron van dit type val; in dit geval een 125 Watt HPL lamp. De
insecten komen via een opening van 2 cm tussen twee schuin opgestelde plexiglazen platen in
de vangbak terecht. Lege eierdozen onderin de val voorzien de nachtvlinders van een donkere
schuilplaats voor de rest van de nacht. De val werd opgesteld juist voor zonsondergang tot bij
ochtendlicht, waarna de vangst bekeken werd. Er werd een soortenlijst opgesteld, aantal individuen
per soort werd niet in rekening gebracht. Exemplaren van moeilijker te determineren soorten of
minder algemene soorten werden gefotografeerd van de bovenzijde, loodrecht op de vlinder.
Tijdens de nacht van 7–8 augustus 2020 werden de (macro)nachtvlinders bekeken aan de hand van
één skinnerval (160 Watt ML lamp) en een wit laken, opgesteld rond het Paviljoentje van de prior, aan
de conventtuin van de Abdij. De nachtvlinderval werd opgevolgd van juist voor zonsondergang tot
even na middernacht. Een soortenlijst werd opgesteld aan de hand van waargenomen nachtvlinders
in de val en op het laken. Aantal individuen per soort werd niet genoteerd. Verschillende soorten
werden ten minste voor één individu gefotografeerd van de bovenzijde, loodrecht op de vlinder.

A

B

Figuur 15. A. Skinner nachtvlinderval gebruikt tijdens huidige inventarisatie. B. Paviljoentje gelegen op een
grasveld tussen één van de vijvers (links) en de conventtuin (rechts). Foto's: Lore Geeraert.
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3.7.3 Resultaten
In totaal namen we 89 soorten nachtvlinders waar. Het ging meestal om algemene soorten, doch
één aangetroffen soort is vermeld in de habitatrichtlijn (i.e. beschermd op Europees niveau) en vier
aandachtssoorten worden als zeldzaam aangegeven op Waarnemingen.be. Er bestaat geen Rode
Lijst voor nachtvlinders in Vlaanderen.
Tabel 7. Soortenlijst nachtvlinders. Zowel de wetenschappelijke (WET) als
Nederlandse (NL) soortnaam wordt weergegeven. De aanwezigheid wordt
weergegeven voor de twee lichtvalsessie (24/07/2020 en 08/08/2020). De status
voor elke soort wordt weergegeven volgens Waarnemingen.be (WN): algemeen (A),
vrij algemeen (VA), zeldzaam (Z), onbekend (O).
Soort (WET)

Soort (NL)

WN 24-jul 08-aug

Acrobasis tumidana
Acronicta rumicis
Agapeta hamana
Agriphila straminella
Agrotis clavis

rode eikenlichtmot
zuringuil
distelbladroller
blauwooggrasmot
geoogde worteluil

VA
VA
VA
A
VA

x
x
x

Agrotis exclamationis
Agrotis puta
Amblyptilia acanthadactyla

gewone worteluil
puta-uil
scherphoekvedermot

A
A
A

x
x
x

Anarta trifolii

spurrie-uil

A

x

Apamea monoglypha

graswortelvlinder

A

x

Apoda limacodes

slakrups

A

x

Archanara dissoluta

geelbruine rietboorder

Z

Arenostola phragmitidis

egale rietboorder

VA

x
x

Autographa gamma

gamma-uil

A

Bryotropha spec.

x
x

-

x
x

Cacoecimorpha pronubana

anjerbladroller

A

x

Caloptilia alchimiella

goudvleksteltmot

VA

Camptogramma bilineata
Celypha lacunana
Celypha rufana
Chiasmia clathrata
Choreutis nemorana

gestreepte goudspanner
brandnetelbladroller
smallijnbladroller
klaverspanner
vijgenskeletteermot

A
A
VA
A
Z

x
x
x

Chrysoteuchia culmella

gewone grasmot

VA

Clepsis consimilana

tuinbladroller

A

Clepsis spectrana
Colocasia coryli
Crambus pascuella

koolbladroller
hazelaaruil
zilverstreepgrasmot

VA
VA
A

Crambus perlella

bleke grasmot

VA

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

B4.1 Inventarisatie Biodiversiteit Abdij van Park

47

Soort (WET)

Soort (NL)

WN 24-jul 08-aug

Craniophora ligustri

schedeldrager

VA

Cryphia algae
Cydia fagiglandana
Cydia pomonella

donkergroene korstmosuil
beukenspiegelmot
fruitmot

VA
VA
A

Diachrysia chrysitis

koperuil

A

Drepana curvatula

bruine eenstaart

A

Eilema caniola

vaal kokerbeertje

VA

x
x

Eilema complana

streepkokerbeertje

VA

x

Eilema griseola

glad beertje

A

Emmelina monodactyla

windevedermot

A

Endothenia sp.

x
x
x
x
x

x
x

-

Endotricha flammealis

strooiselmot

A

Ennomos quercinaria

geelblad

VA

Ephestia sp.

x

x
x
x
x

Epiblema foenella
Epirrhoe alternata
Eupithecia inturbata
Euplagia quadripunctaria

hoefijzermot
gewone bandspanner
esdoorndwergspanner
Spaanse vlag

VA
A
Z
VA

x
x
x
x

Euzophera pinguis

tweekleurige lichtmot

VA

Galleria mellonella

grote wasmot

VA

x
x

Helcystogramma lutatella

lichte rietpalpmot

Z

x

Hoplodrina blanda
Hoplodrina octogenaria
Hypena proboscidalis

egale stofuil
gewone stofuil
bruine snuituil

VA
A
A

x
x
x

Idaea aversata

grijze stipspanner

VA

Idaea rusticata
Idaea seriata
Isophrictis striatella
Laothoe populi

schaduwstipspanner
paardenbloemspanner
streepbandmot
populierenpijlstaart

VA
A
VA
A

x
x
x
x

Lateroligia ophiogramma

moerasgrasuil

VA

Lymantria dispar

plakker

A

x
x

Macaria notata

klaverblaadje

A

x

Mamestra brassicae

kooluil

A

x

Mesoligia furuncula

zandhalmuiltje

VA

x

Metalampra italica

Italiaanse kaneelsikkelmot

VA

x

Miltochrista miniata

rozenblaadje

A

x

Mompha ochraceella

gele wilgenroosjesmot

O

x

x
x

x

x
x
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Soort (WET)

Soort (NL)

Mythimna pallens

A

Noctua pronuba

bleke grasuil
open breedbandhuismoeder /
kleine breedbandhuismoeder
huismoeder

Notodonta ziczac

Noctua janthe / janthina

WN 24-jul 08-aug

x

A

x

A

x

kameeltje

A

x

Ochropleura plecta

haarbos

A

x

Pammene aurita

morgenroodbladroller

VA

x

Pandemis cerasana

kersenbladroller

A

x

Pandemis heparana

leverkleurige bladroller

A

x

Pediasia contaminella

oranjebruine grasmot

VA

x

Phragmatobia fuliginosa

kleine beer

A

x

Phycita roborella

eikenlichtmot

VA

x

Pleuroptya ruralis

parelmoermot

A

x

Pterostoma palpina

snuitvlinder

A

x

Pyrausta aurata

muntvlindertje

A

x

x

Pyrausta despicata

weegbreemot

A

x

x

Rivula sericealis

stro-uiltje

A

x

Subacronicta megacephala

schilddrager

VA

Synaphe punctalis

pinokkiomot

A

x

Thalpophila matura

geelvleugeluil

VA

x

Triodia sylvina

oranje wortelboorder

A

x

Watsonalla cultraria

beuken-eenstaart

A

x

Xanthorhoe ferrugata

vierbandspanner

VA

x

Xestia c-nigrum

zwarte-c-uil

A

x

Yponomeuta sp.

-

x

x

x

x

3.7.4 Discussie
De observaties hier zijn gebaseerd op twee kleine puntopnames en verre van volledig. De huidige
oplijsting is louter een eerste aanzet. Gezien de grote diversiteit aan biotopen, verwachten we een
lange soortenlijst van nachtvlinders. Daar enkel in de zomer geïnventariseerd werd, ontbreken de
lente-, herfst- en wintersoorten welke het merendeel van de effectieve soortenlijst zullen aanvullen.
Desalniettemin zijn er een paar interessante soorten gevonden die het belang van de droge, schrale
graslanden en thermofiele gebieden op het domein benadrukken. De aanwezigheid van de rietgeassocieerde geelbruine rietboorder (Archanara dissoluta) is een mooie observatie die de waarde
van de oevers en rietkragen rond de vijvers in het licht zet.
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Aandachtssoorten:
1. Geelbruine rietboorder - Archanara dissoluta
WN: zeldzaam
Dit is een zeldzame soort zowel in België als Nederland en, zoals de naam laat vermoeden,
geassocieerd met riet en dus rietlanden en slootkanten. In 2020 werden slechts een 60-tal
exemplaren ingegeven in Waarnemingen.be. De rups leeft in stengel van de waardplant en
verpopt daar ook (Waring &Townsend, 2017). Overwintering gebeurt als ei.
2. Vijgenskeletteermot - Anthophila nemorana
WN: zeldzaam
Dit is een exoot die oorspronkelijk alleen
maar rond de Middellandse zee voorkwam
(Fig. 16). Deze soort eet als rups uitsluitend
vijgenbladeren en is in verstedelijkte gebieden
door de aanplanting van vijgenbomen in
tuinen zeker niet meer zeldzaam te noemen.
De vraatschade waarbij alleen de nervatuur
van het blad overblijft is op de meeste Figuur 16. Vijgenskeletteermot (Anthophila nemorana),
aangetroffen in de nachtvlinderval tijdens de nacht van
vijgenplanten terug te vinden.
7-8 augustus 2020. Foto: Jelle Nysten.

3. Esdoorndwergspanner - Eupithecia inturbata
WN: zeldzaam
Deze soort heeft Spaanse aak als waardplant en wordt meestal gevonden in bossen en struwelen
op droge, vaak kalkrijke bodem. Verpopping vindt plaats tussen de bloemen van de Spaanse aak
of in de strooisellaag. De soort staat nog als zeldzaam te boek maar doet het de laatste jaren
steeds beter. De waarnemingen zijn de afgelopen 5 jaar verviervoudigd.
4. Lichte rietpalpmot - Helcystogramma lutatella
WN: zeldzaam
Dit is een zeldzame micronachtvlinder van steppe-achtige terreinen en droge graslanden. De
waardplanten zijn verschillende soorten grassen zoals kropaar (Dactylis glomerata), boskortsteel
(Brachypodium sylvaticum) en langs heiden overwegend duinriet (Calamagrostis epigejos)
(Bland et al., 2002).
5. Spaanse vlag - Euplagia quadripunctaria
Hoewel deze soort steeds algemener wordt in onze streken,
blijft dit naar natuurbehoud toe een heel interessante soort.
De Europese Habitatrichtlijn en haar bijlagen vermelden
namelijk slechts drie soorten nachtvlinders, waaronder
deze Spaanse vlag (Fig. 17). De soort staat eveneens
opgelijst als de enige Natura2000 vlindersoort, met
behoud van huidig areaal en herstellen van milieukwaliteit
van het huidig leefgebied als streefdoelen. De Spaanse vlag
is daarom een mogelijke hefboom voor behoud en herstel
van een mozaïek van warme en vochtige graslanden met
haar waardplanten: smeerwortel, vergeet-mij-nietjes en
koninginnenkruid.

EU Habitatrichtlijn, Natura2000

Figuur 17. Spaanse vlag (Euplagia
quadripunctaria), aangetroffen in de
nachtvlinderval tijdens de nacht van 7-8
augustus 2020. Foto: Koen Martens.
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3.8 Vegetatie
B. Vandenbroele & J. Casteels

3.8.1 Inleiding
Bij een vegetatieopname wordt het aantal plantensoorten bekeken die samen voorkomen op
een afgebakende plaats en een bepaald tijdstip. Naast een opsomming van het aantal soorten
kan een vegetatieopname een indicatie geven van de abiotische omgevingsfactoren van een
specifieke locatie. Dit gebeurt door de ecologische voorkeuren van de verschillende planten in
een vegetatieopname te koppelen. Zo geeft een vegetatieopname een duidelijke typering van de
vegetatie van een terrein en kan het gebruikt worden om aangepaste beheermaatregelen uit te
werken en verder op te volgen. Bovendien geven dergelijke vegetatieopnames extra informatie over
de ecologische context van voorkomende invertebraten.

3.8.2 Methoden
De vegetatieopnames in Abdij van Park gebeurden door middel van het uitzetten van drie
proefvlakken in een vooraf gekozen vegetatietype (Bakker et al., 1996). Binnen de grenzen van
het proefvlak worden vervolgens alle plantensoorten genoteerd en wordt van iedere soort geschat
met welke bedekkingsgraad deze voorkomt. De bedekking van een soort is het percentage van
het opname-oppervlak dat wordt ingenomen bij een horizontale projectie (Schaminée et al., 1995).
Voor het schatten van het aantal exemplaren per plantensoort binnen het proefvlak werd gebruik
gemaakt van de decimale ‘Londo-schaal’ (Londo, 1975; Tabel 8). Wij gebruikten proefvlakken (PQ’s)
met een grootte van 2x2 m in grasland en ruigte en 20x20 m in boshabitat. Deze zijn voldoende
groot om respectievelijk grazige en bosvegetaties te typeren en op te volgen.
Tabel 8. De decimale schaal van Londo (Londo, 1975).
Code

Bedekking Aantal Schatting

X1
X2
X4

<1 %
1–3 %
3–5 %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6–15 %
16–25 %
26–35 %
36–45 %
46–55 %
56–65 %
66–75 %
76–85 %
86–95 %
95–100 %

Waarbij X:

R = sporadisch (1–3 exemplaren)
P = weinig talrijk (4–20 exemplaren)
A = talrijk (21–100 exemplaren)
M = zeer talrijk (> 100 exemplaren)

Geen aantalschatting

Naast het gebruik van deze PQ’s werden er in juni voor TS.2, TS.3a en TS.4 eveneens vegetatieopnames
gedaan per terreineenheid. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de vegetatieschaal van Tansley om
een snelle maar toch enigszins kwantitatief onderbouwde indruk van het vegetatiebeeld van de
terreineenheid te krijgen (Tansley, 1946; Tabel 9). Deze vegetatieschaal geeft een lettercode voor
de talrijkheid en frequentie van voorkomen van een bepaalde plantensoort.
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Tabel 9. De vegetatieschaal van Tansley (Tansley, 1946).
Symbool
s
r
o
lf
f
la
a

Abundantie en frequentie
de soort is zeer zeldzaam
de soort is zeldzaam
soort wordt nu en dan aangetroffen en is verspreid aanwezig
plaatselijk frequent
de soort wordt frequent aangetroffen en is vrij talrijk
plaatselijk talrijk
de soort is talrijk, veel aanwezig maar nooit (co-)dominant

Cruciaal bij de vegetatieopnames is dat de PQ’s exact kunnen worden teruggevonden voor latere
opvolging. Als middelpunt van de PQ’s werden de bodemvallen genomen die aanwezig waren op
de locaties TS.1 (kwelbos), TS.2 (boomgaard), TS.3a (parkbos) en TS.4 (rietruigte). Per locatie werden
bijgevolg drie PQ’s uitgelegd en georiënteerd loodrecht op de windrichtingen. Vegetatieopnames
werden uitgevoerd begin juni en begin september.
Voor alle waargenomen soorten werden Ellenbergwaarden opgezocht voor verschillende abiotische
omgevingsfactoren (Tabel 10). De Ellenbergwaarden zijn indicatorwaarden, variërend van 1 to 9,
toegekend aan een specifieke plantensoort, waardoor inzicht verkregen kan worden in mogelijke
onderliggende oorzaken van variatie in vegetatie of om veranderingen in vegetatiepatronen te
correleren aan veranderende milieucondities (Diekmann, 2003; Schaffers & Sykora, 2000; Hill &
Carey, 1997).
Tabel 10. De verschillende abiotische factoren waarvoor door Ellenberg et al. (1992) indicatorwaardenzijn berekend.
Factor
Licht
Temperatuur
Continentaliteit
Zuurtegraad
Voedselijkdom
Vochtigheid

Symbool
L
T
K
R
N
F

Lage waarde

Hoge waarde

Schaduw
Koude
Oceanisch klimaat
Zure bodem
Stikstofarme bodem
Droge bodem

Planten van volle zon
Warmte indicator
Continentaal klimaat
Basische bodem
Stikstofrijke bodem
Natte bodem

De vegetatietypering gebeurt met behulp van het programma SynBioSys (Syntaxonomisch Biologisch
kennisSysteem). Dit is een gratis beschikbaar programma waarmee de gebruiker kan beoordelen
met welke plantengemeenschappen zijn eigen gegevens (soortenlijst, vegetatieopname, tabel) de
grootste verwantschappen vertonen.

3.8.3 Resultaten
In totaal noteerden we binnen alle proefvlakken samen (PQ en Tansley opname) 61 verschillende
plantensoorten (Tabel 11). Geen van de waargenomen soorten zijn zeldzaam, noch werden er
Rode Lijstsoorten waargenomen. Bij de gevonden soorten worden ook de overeenkomende
Ellenbergwaarden vermeld.
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Tabel 11. Overzichtstabel voor de vegetatieopnames in de terrestrische studielocatie (TS.1: kwelbos, TS.2: boomgaard, TS.3a: parkbos, TS.4: rietruigte), uitgevoerd in
juni en september. Waargenomen plantensoorten worden weergegeven aan de hand van zowel de wetenschappelijke (WET) als Nederlandse (NL) soortnaam, samen met
overeenkomendeRodeLijststatus(RL;momenteelnietbedreigd(MNB)),overlevingsstrategie(Os;competitief(c),stresstolerant(s),ruderaal(r))enEllenbergwaardes(zieTabel10).
De opnames gebeurden in proefvlakken (PQ), volgens de Londo-schaal (zie Tabel 8), en als terreineenheden voor de kruidlaag (Tk) en boomlaag (Tb), volgens de
Tansley-schaal (zie Tabel 9).
Soort (WET)

Soort (NL)

RL Os

Ellenberg

TS.1 (sep)

TS.2 (juni)

TS.2 (sep)

TS.3a (juni)

TS.3a (sep)

TS.4 (juni)

TS.4 (sep)

L T K F R N S PQa PQb PQc PQa PQb PQc Tk PQa PQb PQc PQa PQb PQc Tk Tb PQa PQb PQc PQa PQb PQc Tk Tb PQa PQb PQc

Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Aesculus hippocastanum
Agrostis capillaris
Alliaria petiolata
Alnus glutinosa
Angelica sylvestris
Anisantha sterilis
Arrhenatherum elatius
Artemisia vulgaris
Bromus hordeaceus
Calystegia sepium
Carpinus betulus
Cerastium holosteoides
Cirsium arvense
Cirsium vulgare
Cornus mas
Crataegus monogyna
Dactylis glomerata
Digitalis purpurea

Noorse esdoorn
gewone esdoorn
paardekastanje
gewoon struisgras
look-zonder-look
zwarte els
gewone engelwortel
ijle dravik
glanshaver
bijvoet
zachte dravik
haagwinde
haagbeuk
gewone hoornbloem
akkerdistel
speerdistel
gele kornoelje
éénstijlige meidoorn
kropaar
vingerhoedskruid

P2 P1 R1

MNB

c

4 6 4 x x x 0

MNB

c

4 x 4 6 x 7 0 R1

A4 R1

a o A4 P1 R1

MNB

c

3 4 2 3 4 3 0

R1

o s R1

A4 A4

MNB csr 7 x 3 x 4 4 0b
MNB cr

5 6 3 5 7 9 0

MNB

c

5 5 3 9= 6 x 1

MNB

R1 ld
o/r

R1

c

7 x 4 8 x 4 0

MNB cr

7 6 4 4 x 5 0

la

MNB

c

8 5 3 x 7 7 0

lf

MNB

c

7 6 x 6 x 8 0

MNB cr

8 6 2 4 4 2 1

MNB

c

8 6 5 6 7 9 0

MNB

c

4 6 4 x x x 0

MNB cr

6 x x 5 x 5 1

R1

c

8 5 x x x 7 1

2

MNB cr

8 5 3 5 7 8 0

MNB

c

6 7 4 4 8 4 0

R1

R1

r

R1

MNB

c

7 5 3 4 8 4 0

R1

R1 R1

f

R1

MNB

c

7 x 3 5 x 6 0

MNB cr

7 5 2 5 3 6 0

MNB

R1

P2
fo

o

R1

lf

R2 R2 R2

P2 P2 R1 o

P2 R2 R2

P2
R1
R1
R1

2 f R1 A4 P1
lf R1

R1
P2

R1

f
R1

o

P1
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Soort (WET)

Soort (NL)

RL Os

Ellenberg

TS.1 (sep)

TS.2 (juni)

TS.2 (sep)

TS.3a (juni)

TS.3a (sep)

TS.4 (juni)

TS.4 (sep)

L T K F R N S PQa PQb PQc PQa PQb PQc Tk PQa PQb PQc PQa PQb PQc Tk Tb PQa PQb PQc PQa PQb PQc Tk Tb PQa PQb PQc

Eupatorium cannabinum
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Galium aparine
Geranium robertianum
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Hedera helix
Heracleum sphondylium
Holcus lanatus
Humulus lupulus
Hyacinthoides non-scripta
Juglans regia
Lapsana communis
Lathyrus pratensis
Lycopus europaeus
Mentha aquatica
Myosoton aquatica
Persicaria maculosa
Phragmites australis
Plantago lanceolata
Plantago major
Prunus avium
Prunus serotina

koninginnekruid
beuk
gewone es
kleefkruid
Robertskruid
geel nagelkruid
hondsdraf
klimop
gewone berenklauw
gestreepte witbol
hop
wilde hyacint
okkernoot
akkerkool
veldlathyrus
wolfspoot
watermunt
watermuur
perzikkruid
riet
smalle weegbree
grote weegbree
zoete kers
Amerikaanse vogelkers

MNB

c

7 5 3 7 7 8 0

MNB

c

3 5 2 5 x x 0

MNB

c

4 5 3 x 7 7 0 P4 P2

MNB cr

P2

R1

R1 la

P2

c

7 5 2 5 x 8 0

MNB

c

7 6 3 6 x 5 1

MNB

c

7 6 3 8= 6 8 0

o

1

1 R1 R1 lf

MNB csr 6 6 3 6 x 7 0

MNB

3 10

8

9

6 d

9

9

9

7

7

7 d 7

8

8
1 P2 R1 la
R1

6 8 2 6 7 7 0

MNB cr

5 6 3 5 x 7 0

c

7 5 x 6 7 6 0

R1

MNB cs

7 6 5 9= 7 7 0

1 R1

MNB cs

7 5 3 9= 7 5 0

MNB cs

7 5 3 8= x 8 0

MNB cr

6 6 3 5 7 7 0

MNB cs

7 5 3 / 7 6 0

4 5 4 5 7 5 0

MNB

c

6 6 x 5 x ? 0

lf

1 R1 R1
R2 R2

o

1
P2 P2

5

ld

5

lf

P2

o

A1
3

MNB csr 8 x x 5 x 6 0

c

o/r

o

MNB csr 6 x 3 x x x 0

MNB

1 P2 P2

r

c

MNB

1 R2 R2

o

MNB csr 5 6 1 5 7 6 0
MNB

R1

lf
4 ld

P2
2

1

o o
R1

MNB csr 4 5 5 5 x 7 0

MNB csr 4 5 2 5 x x 0

R1 1
o/r

7 6 3 x 6 8 0

MNB csr 5 x 3 x x 7 0

la

1

R1 P2

R1
R1

o
f
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Soort (WET)

Soort (NL)

RL Os

Ellenberg

TS.1 (sep)

TS.2 (juni)

TS.2 (sep)

TS.3a (juni)

TS.3a (sep)

TS.4 (juni)

TS.4 (sep)

L T K F R N S PQa PQb PQc PQa PQb PQc Tk PQa PQb PQc PQa PQb PQc Tk Tb PQa PQb PQc PQa PQb PQc Tk Tb PQa PQb PQc

Prunus spinosa
Quercus robur
Ranunculus acris
Ranunculus repens
Robinia pseudacacia
Rubus sp.
Rumex obtusifolius
Salix caprea
Sambucus nigra
Scrophularia nodosa
Solanum dulcamara
Stachys sylvatica
Symphytum officinale
Tanacetum vulgare
Tilia platyphyllos
Trifolium repens
Urtica dioica

sleedoorn
zomereik
scherpe boterbloem
kruipende boterbloem
robinia
braam
ridderzuring
boswilg
gewone vlier
knopig helmkruid
bitterzoet
bosandoorn
smeerwortel
boerenwormkruid
zomerlinde
witte klaver
grote brandnetel

R1

MNB

c

7 5 5 4 7 x 0

MNB

c

7 6 6 x x x 0

MNB

c

7 x 3 6 x x 0

MNB

c

6 x x 7~ x 7 1
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In de rietruigtevegetatie (TS.4) namen we met voorsprong het hoogst aantal soorten (20) in één
PQ waar, gevolgd door 8 soorten in het kwelbos. Het laagst aantal soorten (7) vonden we in het
parkbos (TS.3) en de appelboomgaard (TS.2).
Voor geen van de studielocaties konden eenduidige vegetatietypes bepaald worden, toch niet tot
op het niveau van de associatie (i.e. de basiseenheid van de syntaxonomie). We troffen namelijk
weinig kensoorten1 aan bij de verschillende vegetatieopnames. Het zijn rompgemeenschappen
waarbij de meer gevoelige soorten (nog) niet aanwezig zijn door achterstallig beheer en/of door
externe factoren die een verdere ontwikkeling naar een goede toestand verhinderen (eutrofiëring,
recreatie,…).

3.8.4 Discussie
Kwelbos (TS.1)
Het als ‘biologisch zeer waardevol’ gekarteerde ‘alluviaal elzen-essenbos’ met een soortenrijke
ruigte als boszoom, tevens gekarteerd als Europees habitattype ‘valleibos’ (code 91E0_va) heeft in
regel een uitbundige voorjaarsbloei van kruidachtige bosplanten. Dit bostype is vooral te vinden op
zware rijke bodems, zoals op colluviale leembodems en allerhande alluviale gronden. Daarbuiten
komt het ook voor op zandlemige bodems zoals in Abdij van Park. Typisch voor dit bodemtype
is dat de kruidlaag vaak minder soortenrijk is en beperkt blijft tot een paar algemene soorten,
die echter wel talrijk aanwezig kunnen zijn. Het kwelbos is matig vochtig tot matig nat als gevolg
van kwelwater. De vegetatieopnames gebeurden enkel voor de kruidlaag in PQ’s van 2x2 m rond
de bodemvallen (september). In de kruidlaag werden geen kenmerkende soorten aangetroffen
voor dit bostype (cf. BWK). Het is nodig de vegetatieopnames te herhalen in het voorjaar om de
aanwezigheid van kenmerkende soorten zoals bepaalde voorjaarsbloeiers te kunnen vaststellen.
Dit moet gebeuren in PQ’s van 20x20 m om ook de boom- en struiklaag op te kunnen volgen.
Boomgaard (TS.2)
De ontwikkeling van soortenrijke graslanden verloopt in verschillende fases (fase 0 – 5). De
meest biodiversetoestand (fase 4 – 5) is wanneer zowel grassen als een soortenrijk kruidenpalet
voorkomen. Het grasland van de boomgaard zit momenteel in een dominante grasfase (fase 2).
Deze toestand is te herkennen aan de dominantie van een of meerdere grassoorten, in dit geval
gestreepte witbol (Holcus lanatus). Dominantie van gestreepte-witbol wordt meestal aangetroffen
op kalkarme zand- en leemgronden (Vincent et al., 2006), zoals hier in de boomgaard. Doordat
het grasland al jarenlang begraasd wordt en niet gemaaid (waarbij het maaisel afgevoerd wordt)
vindt er netto geen afvoer van voedingsstoffen plaats. De aangetroffen plantensoorten hadden
allen dan ook een relatief hoge Ellenbergwaarde voor voedselrijkdom.
Op verschillende plaatsen worden er in de boomgaard soorten van fase 3 graslanden waargenomen
zoals scherpe boterbloem, gewone hoornbloem en veldzuring. Dit zijn algemene kruiden. Bij
verdere verschraling (zie ‘4 Advies naar natuurbeheer’) kan een fase 4 grasland bereikt worden,
en zullen ook kruiden verschijnen die typisch zijn voor het bodemvochtgehalte van het terrein
(Vincent et al., 2006). Aangezien het hier zandgrond betreft, schatten we in dat dit soorten van
droge graslanden zullen zijn. In deze volgende fase verwachten we dat de eerste aandachtssoorten
zullen verschijnen. De aangetroffen Ellenbergwaarden voor vochtigheidzijn momenteel echter
relatief hoog en wijzen niet op droge bodems.
1. Een kensoort is een “soort die in één vegetatietype duidelijk meer voorkomt dan in andere gemeenschappen
en dus daar haar optimum heeft” (Ecopedia, 2020). Een plantengemeenschap waarin enkel de kensoorten van
hogere syntaxonomische niveaus voorkomen, noemt men een rompgemeenschap; de kensoorten eigen aan de
associatie komen daar nog niet, of niet meer voor (Ecopedia, 2020).
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Parkbos (TS.3a)
Het vegetatiebeeld op in het parkbos is tot stand gekomen door een aanplant van enkele
boomsoorten in wijd plantverband. Bosverjonging wordt niet toegelaten, de massale verjonging
onder de vorm van kiemplanten van de boomsoorten kan niet worden aangesproken. De
vegetatieopnames gebeurden enkel in drie 2x2m PQ’s rondom de bodemvallen. De kruidlaag
heeft geen kenmerkende soorten voor een specifiek bostype en bevat ook verschillende soorten
die wijzen op eutrofiëring en verstoring.
Een typische bosvegetatieopname (20x20m) was hier niet relevant omdat de bomen ver uit elkaar
staan en een struiklaag ook volledig afwezig is. Deze studielocatie is betrekkelijk klein en het
vegetatiebeeld kon daardoor in zijn volledigheid ook gevat worden door de Tansley opname.
Rietruigte (TS.4)
Ruigten, in de brede zin, zijn kruidachtige vegetaties met veel biomassaproductie waarin, door
de wijze van beheer, het strooisel zich jaar na jaar ophoopt. Een beperkt aantal soorten, vooral
forse kruiden, zijn dominant. De vegetatie in TS.4 vertoont aspecten van soortenrijke ruigten van
de klasse van de natte strooiselruigten. Deze komen alleen voor op natte tot zeer natte bodem.
De klasse is te verdelen in twee verbonden: het moerasspirea-verbond en het verbond van harig
wilgenroosje. Er zijn echter weinig kensoorten op het verbondsniveau aanwezig in het perceel.
Het vegetatiebeeld vertoont ook veel overeenkomsten met (minder natte) voedselrijke boszomen
door soorten als grote brandnetel, geel nagelkruid, hondsdraf, robertskruid en bosandoorn. Dit
komt ook tot uiting in de Ellenbergwaarden die duiden op frisse bodems, maar niet – zoals
misschien verwacht voor deze standplaats tussen grote waterpartijen – op vochtige tot natte
bodems.
Een ecologische opvolging van de vegetatiebeelden in de besproken studielocaties vereist een
periodieke herhaling van de vegetatieopnames in dezelfde PQ’s. Via veranderingen in verschillende
vegetatievariabelen kunnen de natuurwaarden en beheervormen worden geëvalueerd. De locatie
van de PQ’s werden gekozen met de bodemvallen als middelpunt om de koppeling te kunnen maken
van van een vegetatietype met de soortengemeenschappen in de bodemvallen. Deze analyse is
vooral interessant te maken bij volgende opnames, wanneer veranderingen worden vastgesteld.
Bij de interpretatie van de vegetatieopnames is de koppeling van de plantensoorten aan hun
indicatorwaarden voor abiotische factoren interessant (Ellenbergwaarden; Ellenberg et al., 1992).
Op die manier kunnen onderliggende oorzaken van vegetatiesamenstelling en veranderingen daarin
aan het licht komen. In deze studie waren de gemiddelde Ellenbergwaarden voor voedselrijkdom
(stikstof) in bijna alle PQ’s hoog (>6). Dit is geen uitzondering in Vlaanderen waar stikstofdepositie
op veel plaatsen een probleem is. Achterstallig beheer in graslanden, zoals wanneer maairesten
blijven liggen of wanneer er geen netto afvoer gebeurt, werkt stikstofaccumulatie in de bodem nog
meer in de hand (bv. begrazing zonder maaibeheer in de appelboomgaard).
Ook het onderzoeken en opvolgen van overlevingsstrategieën (Grime, 2001) zou waardevol zijn,
maar wordt hier voorlopig niet besproken. Veranderingen in de relatieve abundantie van de
verschillende overlevingsstrategieën (aandeel C, R of S)2 kunnen o.a. duiden op verstoring, verruiging
of vermesting.

2. Een competitieve strategie (C) treedt op bij lage stress en lage intensiteit van verstoring, een stresstolerante
strategie (S) bij hoge stress en gering aantal verstoringen, de ruderale strategie (R) onder lage stress en hoge
verstoring. Stress bestaat uit factoren die de productiviteit van fotosynthese beperken zoals het gebrek aan
licht, water, nutriënten of suboptimale temperaturen. Verstoring houdt het geheel of gedeeltelijk vernietigen
van plantenbiomassa in (bv. vertrappeling, erosie, windschade, ziekteverwekkers, vorstschade, herbivoren).
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De keuze voor verschillende vaste studielocaties heeft als consequentie dat andere ecologisch
interessante locaties binnen het domein niet meegenomen werden. In die zin zou het interessant zijn
ook het schraalgrasland op het voormalige voetbal- en tennisterrein (TS.3b) en de veel lager gelegen
graasweide ten zuiden daarvan, aanpalend aan de grote vijvers, op te nemen. Opportunistische
waarnemingen in de databank van Waarnemingen.be tonen ook verschillende bijzondere soorten
planten verspreid over het terrein. Onze studie spitste zich echter toe op vegetatieopnames en niet
op het vinden van specifieke aandachtssoorten binnen de grenzen van het domein.
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4 Advies naar natuurbeheer
De resultaten van voorliggende biodiversiteitsstudie, met de aanwezigheid van een opmerkelijke
lijst aandachtssoorten, geeft aan dat het domein van Abdij van Park een duidelijk potentieel heeft
voor natuurbehoud- en ontwikkeling.
De site herbergt verschillende biologisch waardevolle karteringseenheden (cf. BWK), maar de
meeste daarvan hebben hun volle potentieel als natuurstreefbeeld (nog) niet bereikt. Waarschijnlijk
spelen externe factoren met een negatief effect op milieukwaliteit (bv. eutrofiëring, verdroging,
versnippering...) hierin een grote rol. Echter, met de juiste lokale beheermaatregelen kan de situatie
opmerkelijk verbeterd worden. Een weloverwogen keuze van de te nemen maatregelen is cruciaal
want deze hangt af van het natuurstreefbeeld dat men wil bereiken. In wat volgt, doen we enkele
voorstellen die natuurwinst kunnen opleveren, gebaseerd op de resultaten van voorliggend rapport.
De meest duidelijke biologische meerwaarde van het domein zijn de natuurwaarden gebonden aan
droge, schrale graslanden op zandgrond. Dergelijke biotopen worden gekenmerkt door de korte,
vaak ijle vegetatie en een warm microklimaat. Deze vegetatietypes zijn in Vlaanderen zeldzaam
geworden en bijna uitsluitend terug te vinden in natuurreservaten of in goed beheerde wegbermen
(Desender et al., 1995). Ook de natte ruigten en rietvegetaties van het domein hebben bijzonder
potentieel en huizen verschillende aandachtssoorten.
Het voormalige voetbal- en tennisterrein (TS.3b) heeft een groot potentieel voor natuurontwikkeling.
Het kan bij een aangepast regulier natuurbeheer evolueren tot een droog, kruidenrijk graslandtype
typisch voor zandgronden. Onze waarnemingen geven aan dat de aanwezigheid van snel
opwarmende, open zandige plekken zeer belangrijk is. Deze zones zijn uitermate geschikt en
zelfs cruciaal voor verschillende warmteminnende soorten die (soms uitsluitend) hier voorkomen,
bijvoorbeeld de rode renmier (Formica rufibarbis), de bruingele glimmer (Amara bifrons), de
kleine roodpoothalmkruiper (Harpalus griseus), en de groene kruiper (Harpalus distinguendus).
Ook zweefvliegen, zoals het hier aangetroffen driehoekselfje (Meligramma triangulifera), zijn
gelinkt met dit habitat. Een aangepast maaibeheer zou ongetwijfeld snel een grote natuurwinst
opleveren. Sinds het verlaten van het voetbalterrein (ca. 2005) en tennisterreinen (ca. 2016) is een
maaibeheer ingesteld dat het midden houdt tussen extensief maaien en een gazonbeheer. Hierdoor
veronderstellen we dat de toplaag van de bodem al relatief schraal is en een graslandfase 3 (graskruidenmix) relatief snel bereikt kan worden. Op zandige gronden kan na 3 tot 5 jaar al een fijn
mozaïek van grassen en kruiden over heel het perceel bereikt worden (Zwaenepoel, 2000).
Een gepast beheer zou kunnen zijn dat er 2 keer per jaar gehooid wordt (i.e. maaien + afvoeren
van het maaisel): een 1ste keer eind mei, een 2de keer eind september. De 2de maaibeurt kan
eventueel vervangen worden door nabegrazing. Indien beheer zich uitsluitend zou beperken tot
begrazing , blijft verdere verschraling uit wegens de nutriëntentoevoer via uitwerpselen, en zullen
bepaalde doelsoorten voor het grasland mogelijk niet verschijnen. Begrazingsbeheer kan wel nuttig
zijn omdat het heterogeniteit en dus structuurdiversiteit op kleine schaal in de hand werkt. Dit is
gewenst want het komt tegemoet aan de ecologische behoeften van verschillende levensstadia van
de ongewervelden die voorkomen in het grasland. Een belangrijk aandachtspunt is om gefaseerd
te maaien. Door jaarlijks wisselende delen van het terrein ongemaaid te laten (typisch tussen de
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10–25 %), kunnen populaties van ongewervelden zich herstellen doordat imago’s, eieren, rupsen
en poppen er ongemoeid worden gelaten. Dit is vooral van belang voor de honkvaste en minder
mobiele soorten. Als alles wordt weggemaaid, zijn zowel de bloemen als veel insecten verdwenen.
Wanneer men dit jaar na jaar aanhoudt, is de druk op een populatie dikwijls te groot en kan een
soort lokaal uitsterven.
Het is echter goed mogelijk dat na het nemen van bovenstaande beheermaatregelen de gewenste
soorten niet verschijnen. Dit kan omdat doelsoorten in de zaadbank niet (meer) aanwezig zijn of dat
de mogelijkheden voor dispersie vanuit de omgeving beperkt zijn. In dat geval kan het opbrengen
van een zadenrijk maaisel van gelijkaardige, maar wel soortenrijke graslanden, een belangrijk
knelpunt voor de vestiging helpen opheffen (MacDonald 1993).
Momenteel wordt betreding toegelaten over de hele oppervlakte van deze terreineenheid. De meest
gewenste situatie is echter een grazig natuurstreefbeeld dusdanig ingericht dat bepaalde zones een
open karakter behouden. Deze open zones kunnen deels een recreatieve invulling krijgen. Een
wandelpad zou het publiek kunnen sturen zodat slechts een deel van het gebied ontsloten wordt
en het grasland zich verder natuurlijk kan ontwikkelen.
Ook in andere zones van het domein zoals de spoorwegbermen kan het gunstig zijn houtige opslag
te verwijderen en te streven naar een open, thermofiel karakter. Los van de potentiële floristische
meerwaarde vormen dergelijke zones ideaal foerageer- en jachtgebied voor de grote populatie
muurhagedissen (Podarcis muralis), ook een warmteminnende soort die huist in het parkdomein.
Het grasland met de appelboomgaard (TS.2) bevindt zich eveneens op een zandig bodemtype,
namelijk een droge zandleembodem. De vegetatie wordt al 20 jaar begraasd door schapen,
aanvankelijk jaarrond, sinds 7 jaar periodiek. Enkel sterk verruigde zones worden indien nodig
gemaaid. Momenteel zijn enkele grassen dominant en komen enkele algemene kruidensoorten
voor in haarden. Om te kunnen ontwikkelen naar een meer soortenrijke situatie, kan een
verschralingsbeheer gevolgd worden zoals hierboven beschreven bij TS.3b. De gefaseerde aanpak
kan hier de eerste paar jaren iets minder streng, doordat gefaseerd maaien vooral zin heeft als de
vegetatie al bloemrijk is en dus meer insecten aantrekt. Dit gezegd zijnde, namen we hier tijdens
huidige inventarisatie toch reeds, naast algemeen voorkomende soorten sprinkhanen, ook de
gouden sprinkhaan (Chrysochraon dispar) en de greppelsprinkhaan (Roeseliana roeselii) waar. Deze
laatste twee zijn soorten die hun eieren, in plaats van in de grond, in stengels van de meer forse
kruiden afleggen (bv. schermbloemigen, distels). Het is dus raadzaam toch nu al een deel van de
vegetatie te laten staan. Het gepast beheren en behouden van een ruigere zone is aanbevolen omdat
veel ruststadia van ongewervelden hiervan afhankelijk zijn. Hoewel het grasland zich niet in een
optimale bloemrijke staat bevindt, werd hier voor aan aantal soortgroepen toch een opmerkelijke
diversiteit waargenomen. De reden hiervoor is de aanwezigheid van overblijvende, niet gemaaide
ruigere zones die afgewisseld worden met begraasde zones. Samengevat is de huidige aanpak,
door voornamelijk te begrazen, niet slecht voor de voorkomende ongewerveldenfauna, die hier
bijzonder rijk was. We troffen hier het hoogste aantal individuen loopkevers als ook de hoogste
gehele soortenrijkdom aan. Het achterwege laten van een (tenminste gedeeltelijk) maaibeheer, met
afvoer van maaisel op het juiste moment, is op lange termijn nefast voor voorkomende of potentiële
fauna. De grasmat kan dan immers verruigen en vervilten waardoor enkele ruigtekruiden het zullen
overnemen en de neiging zullen hebben te persisteren.
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Het biologisch zeer waardevolle kwelbos (TS.1) wordt buiten het extensief maaien van de boszoom
niet actief beheerd en dit hoeft ook niet. Natuurbeheer in dergelijke natte bostypes kan bestaan uit
nietsdoenbeheer of kleinschalig hakhoutbeheer. De natte bodem is zeer gevoelig voor compactering
door rigoureuze exploitatiewerken. Eventuele noodzakelijke kappingen moeten daarom altijd
manueel en met klein materiaal gebeuren. De zeer waardevolle kartering volgens de biologische
waarderingskaart en de gedeeltelijke kartering als Europees habitattype moet genuanceerd worden;
het gaat hier om een klein, jong bosfragment met veel randeffecten. Het uitwendig beheer moet
zich voornamelijk richten op de goede kwaliteit van grond- en oppervlaktewater en het garanderen
van de natuurlijke grondwaterpeilen. De prioriteit ligt dan ook bij het stoppen van de instroom van
nutriëntrijk afvalwater. De gracht langs de oostelijke bosrand vormt namelijk een belangrijk negatief
(rand)effect op het bosfragment. Langs die zijde is door eutrofiëring een duidelijke verruiging van
de kruidlaag gaande die waarschijnlijk ook een negatieve invloed uitoefent verder het bos in. Het
is daarom te overwegen om de dominantie van een aantal soorten zoals klimop en deels ook
braam aan te pakken. Zo zouden kenmerkende soorten van dit bostype de kans krijgen om zich
te verjongen. Mits met voorgaande rekening wordt gehouden, kan dit bosfragment op termijn
biologisch waardevoller worden. Sowieso betekent dit beboste perceel al een meerwaarde voor
de biodiversiteit op het domein. Er werden namelijk waarnemingen van bos-/moerasgerelateerde
soorten gedaan die (voorlopig) door ons elders op de site niet waargenomen werden. Het gaat hier
dan vooral om slakken, zoals het ammonshorentje (Perpolita hammonis), de kleine kristalslak (Vitrea
contracta), de grijze wormnaaktslak (Boettgerilla pallens) en de dikke korfslak (Vertigo antivertigo),
en verschillende loopkeversoorten, zoals de zwartblauwe baardloper (Leistus fulvibarbis),
smalhalssnelloper (Oxypselaphus obscurus) en schoudervlekstompkaak (Badister sodalis). Ook hier
is de aanwezigheid en behoud van het staand en liggend dood hout essentieel.
Het kleine parkbos (TS.3a) is ouder dan het kwelbos (TS.1) maar beduidend armer in structuur.
Hoewel dit kleine fragment geen populatie van bossoorten kan onderhouden, is het een waardevolle
additie bij de zandige, schrale graslanden. Een aantal zeldzame loopkevers werden hier aangetroffen
zoals Notiophilus quadripunctatus and Harpalus distinguendus. Deze soorten zijn geassocieerd
met een zandige, droge ondergrond maar hebben meer structuur nodig. De hoofdetage van het
parkbos bestaat uit enkele boomsoorten. Er is geen nevenetage, noch struiklaag. Onafhankelijk van
de visie voor deze terreineenheid zou het hoedanook interessant zijn om de structuurdiversiteit en
dus de daarmee samenhangende biodiversiteit te verhogen. Dit kan door gebruik te maken van
de massaal aanwezige spontane verjonging van voorkomende boomsoorten. Deze zijn namelijk
reeks als kiemplanten aanwezig in de kruidlaag. Klimop is vlakdekkend aanwezig en onderdrukt
de mogelijke doorgroei van de kiemplanten. Het plaatselijk verwijderen hiervan kan overwogen
worden. Om verdere verruiging van de kruidlaag tegen te gaan, moet het tuinafval dat plaatselijk
in de randen wordt gedeponeerd verwijderd worden. Het aanwezige staand en liggend dood hout
kan best ter plaatse blijven. Dood hout is zeer interessant voor zowel tal van ongewervelden, alsook
voor kleine zoogdieren en vogels.
De ruigte met rietvegetatie op de tussendijk (TS.4) is typisch habitat voor hygrofiele soorten zoals
de Oodes helopoides (zwarte moerasloper) en de met uitsterven bedreigde (cf. Rode Lijst) dikke
korfslak (Vertigo antivertigo). In bepaalde zones op de tussendijk(en) is spontane verbossing gaande.
Een complex van zowel (half)open als gesloten vegetatie kan interessant zijn, toch lijkt het ons beter
op de tussendijken voornamelijk te kiezen voor een natuurstreefbeeld met rietland en natte ruigten.
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Grote aaneengesloten oppervlakten van die natuurstreefbeelden in goede staat zijn zeldzaam,
doch erg belangrijk voor een brede waaier aan diersoorten. Ruigten hebben typisch een relatief
dense en hoge vegetatie van bloeiende en zaadvormende planten, en een dens strooiselpakket van
afgestorven plantenmateriaal. Bovendien bloeien ruigtekruiden bloeien later op het jaar, wanneer
veel andere bloemen reeds uitgebloeid zijn, en voor een relatief lange periode. De overblijvende
plantenstengels van uitgebloeide ruigtekruiden vormen een cruciale overwinteringsplaats voor heel
wat insecten. Deze vegetatie vormt het hele jaar door een belangrijke voedselbron en schuilplaats
voor heel wat insecten, kleine zoogdieren en vogels. Om een ruigte in stand te houden, met aandacht
voor de aanwezige fauna, wordt gefaseerd wintermaaien aangeraden, waarbij het maaisel wordt
afgevoerd. Een ruigte dient over het algemeen om de 2 à 5 jaar gemaaid te worden (afhankelijk
van de lokale omstandigheden) om verbossing te voorkomen. Opslag van bomen of struiken
dient vermeden te worden omdat bladval en schaduw de ontwikkeling en het beheer van ruigtes
bemoeilijkt. Maaien tijdens de winter (i.e. buiten het groeiseizoen) is noodzakelijk om vergrassing te
voorkomen. Door het maaien in fases uit te voeren (bv. jaarlijks 1/3 van het oppervlak maaien, zodat
de gehele ruigte driejaarlijks gemaaid is)blijft er altijd een gedeelte (hier 2/3 van het oppervlak)
onaangetast ten voordele van de fauna. Een aandachtspunt is attent zijn en snel ingrijpen bij het
verschijnen van invasieve exoten zoals Japanse duizendknoop (Fallopia japonica), reuzenbalsemien
(Impatiens glandulifera) en Canadese guldenroede (Solidago canadensis). Hoewel natte ruigtes als
natuurstreefbeeld een belangrijk onderdeel kunnen zijn van een natuurbeheerplan, mag dit niet ten
koste gaan van de aaneengesloten rietvegetatiezones. Het is gekend dat de woudaap (Ixobrychus
minutus), de kleinste reigersoort van ons land en zeer zeldzame broedvogel, regelmatig tot broeden
komt in het Abdij van Park domein. Het is een iconische soort voor het natuurbeheer en een
zogenaamde paraplusoort. Natuurbeheer in functie van deze soort is ook goed voor vele andere
soorten, waaronder de soortgroepen zoals door ons geïnventariseerd. De woudaap heeft idealiter
grote en gezonde rietvegetaties nodig. Slecht beheerde rietvegetaties waarbij het maaien in de
winter te lang achterwege blijft, leidt tot strooiselaccumulatie en tot een zwak gedifferentieerde
rietgemeenschap en is een groot aandachtspunt.
Los van genoemde specifieke beheermaatregelen zou het zeer interessant zijn voor de site Abdij
van Park om de piste van een geïntegreerd beheerplan te verkennen. Hierbij wordt dan voor
eenzelfde terrein één plan opgemaakt waarin behoud- en beheermaatregelen gericht op zowel
natuur als onroerend erfgoed samen opgenomen worden. Deze aanpak verkleint de kans op
tegenstrijdigheden in geplande maatregelen tussen natuurbehoud en onroerenderfgoedzorg,
twee belangrijke componenten van de Abdij van Park site. Een geïntegreerd beheerplan dat werd
goedgekeurd door het agentschap Natuur en Bos in samenspraak met het agentschap Onroerend
Erfgoed is 24 jaar geldig (agentschap Onroerend Erfgoed, 2020).
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5 Conclusies
Deze studie bekeek de diversiteit van 7 soortgroepen ongewervelden van de domeinsite Abdij
van Park in 2020. Op de onderzochte studielocaties werden diverse levensgemeenschappen van
ongewervelden aangetroffen, waaronder verschillende habitattypische soorten. Enkele relatief
kleine beheermaatregelen kunnen een grote invloed hebben en een ontwikkeling bespoedigen
van de suboptimale staat van de actuele vegetatietypes, naar specifieke natuurstreefbeelden. Dit
zou ten goede komen aan de leefbaarheid op lange termijn voor de aanwezige populaties. Tevens
verhoogt het de potentie voor het vestigen van soorten die hogere eisen stellen aan hun omgeving.
Onze studie toonde aan dat die potentie in elk geval aanwezig is.
Het is belangrijk om de observaties in perspectief te plaatsen. Voorliggende biodiversiteitsstudie
moet meer gezien worden als een eerste aanzet waar hopelijk op verder gebouwd kan worden.
De resultaten omvatten geenszins een volledig beeld van de voorkomende levensgemeenschappen
voor de bestudeerde soortgroepen. In biodiversiteitsopnames is het altijd schipperen om een zo
volledig mogelijk beeld te krijgen, gezien de spatiale en temporele variatie enerzijds en de praktische
limitaties anderzijds. Huidige inventarisatie was in 2020 extra uitdagend door de COVID-19
gerelateerde maatregelen die het inschakelen van vrijwilligers moeilijker maakte.
Zo kan het interessant zijn om in een volgende gestandaardiseerde biodiversiteitstudie ook het
voormalig voetbalterrein en de graasweide ten zuiden ervan op te nemen. De graasweide is veel
lager gelegen en grenst aan de grote vijvers. Omwille van de droog–nat gradiënt verwachten we
daar soortgemeenschappen, die gradueel overgaan van thermofiel naar hygrofiel, met mogelijk
verschillende aandachtssoorten typisch voor dergelijke oude graslanden.
In dit rapport doen we voorstellen omtrent het nemen van bepaalde beheermaatregelen. Deze geven
echter geenszins garantie op succes. Bij het implementeren van voorgestelde beheermaatregelen
is het dan ook waardevol de impact ervan na enkele jaren te evalueren en eventueel bij te stellen.
Als laatste punt willen we nog graag vermelden dat de uitgebreide, bijna het hele jaar door,
bodemval- en Malaisevalstudie een schat aan studiemateriaal opleverde waarvan enkel de loopkevers
en mieren opgenomen werden. Het restmateriaal (spinnen, pissebedden, etc…) is beschikbaar voor
elke geïnteresseerde en kan bestudeerd worden als waardevolle aanvulling op deze rapportage.
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7 Bijlagen
Appendix 1
Tabel A1. GPS-coordinaten en hoogte (in meter boven zeeniveau) voor de
bodemvallen (BV) en Malaisevallen (MAL).

Naam
TS.1 - BV.a
TS.1 - BV.b
TS.1 - BV.c
TS.1 - MAL
TS.2 - BV.a
TS.2 - BV.b
TS.2 - BV.c
TS.2 - MAL
TS.3a - BV.a
TS.3a - BV.b
TS.3a - BV.c
TS.3b - MAL
TS.4 - BV.a
TS.4 - BV.b
TS.4 - BV.c
TS.4 - MAL

Latitude

Longitude

Hoogte (m)

50.864608
50.864776
50.864878
50.864935
50.864746
50.864701
50.864661
50.864894
50.864691
50.864711
50.864702
50.865013
50.862771
50.863022
50.862895
50.863061

4.713079
4.713113
4.713098
4.712974
4.713804
4.713948
4.714088
4.714038
4.718580
4.718746
4.718769
4.721216
4.723170
4.723013
4.723019
4.723059

15.228
15.562
16.065
15.528
18.262
18.079
18.145
19.729
33.465
30.971
29.807
31.021
20.275
20.639
20.332
19.813
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Appendix 2

Figuur A1. Temperatuur (T) in °C en relatieve luchtvochtigheid (RV) in % gemeten in TS.1
(kwelbos) en TS.2 (boomgaard) voor de periode 16/02/2020 - 08/08/2020. Elke 30 minuten
werd een meetpunt genomen. Op de X-as staan de maanden aangeduid met hun eerste letter, op
het meetpunt op de 16e dag van elke maand. Volledige data is beschikbaar op aanvraag.

