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Op�de�muren�van�de�abdij�van�Park�in�Heverlee�werden�een�aantal�
bijzondere�korstmossen�gevonden�voor�Vlaanderen.�Om�deze�
zeldzaamheden�te�beschermen�zal�de�abdij�worden�uitgeroepen�tot�
eerste�beschermde�korstmossenhotspot�van�Vlaanderen�en�wordt�
bij�restaurati�e�rekening�gehouden�met�deze�steenbewoners.�

Momenteel�wordt�de�abdij�van�Park�te�Heverlee�gerestaureerd.�
Op�vraag�van�de�Vrienden�van�de�abdij�van�’t�Park�vzw,�een�
vrijwilligersvereniging�die�zich�sinds�1929�inzet�voor�de�culturele�

Op�zondag�17�mei�trokken�we�met�een�ti�ental�leden�van�
Natuurpunt�Herent�richti�ng�Nati�onaal�Park�Hoge�Kempen�voor�onze�
jaarlijkse�uitstap.�Eenmaal�aangekomen�in�Maasmechelen�werden�
we�opgewacht�door�ranger�Joseph�die�ons�hartelijk�verwelkomde.�
Na�een�woordje�uitleg�over�de�mijngebouwen�ging�Joseph�dieper�
in�op�het�park�en�zijn�6�toegangspoorten.�Wij�hadden�gekozen�
voor�de�poort�Connecterra�in�Eisden�waar�je�vlot�een�mijnterril�kan�
beklimmen.�Aan�de�voet�werden�we�verwelkomd�door�een�kolonie�

Abdij van Park zal worden uitgeroepen tot de eerste beschermde korstmossenhotspot 
van Vlaanderen.

Met behulp van een ladder werden de 
abdijmuren twee dagen onderzocht door 
korstmosspecialisten, ook lichenologen 
genoemd. Foto Daniel De Wit

ontsluiti�ng�van�de�Abdij�van�Park,�werd�gevraagd�een�inventarisati�e�
uit�te�voeren�van�de�steenbewonende�lichenen.�Medewerkers�
van�het�Agentschap�Plantentuin�Meise�en�de�Vlaamse�Werkgroep�
Bryologie�en�Lichenologie�(VWBL)�bezochten�gedurende�twee�
dagen�de�site.�

Heel�wat�naar�Vlaamse�normen�bijzondere�soorten�werden�
aangetroff�en:�Bruin�hunnebedschildmos�(Xanthoparmelia	
loxodes),�dijkschotelkorst�(Lecanora	rupicola	subsp.	rupicola),�

donkere�citroenkorst�(Caloplaca	
variabilis),�gewoon�landkaartmos�
(Rhizocarpon	geographicum	
subsp.	ti	nei),�grauwe�schotelkorst�
(Rinodina	teichophila),�Oosterse�
schotelkorst�(Lecanora	pannonica),�
zwarte�schotelkorst�(Tephromela	
atra)�en�zwavelgroene�schotelkorst�
(Lecanora	sulphurea).�

huiszwaluwen�en�een�zingende�gekraagde�roodstaart.�Onderweg�
zorgde�de�lokale�fl�ora�voor�zoekwerk.�Onder�meer�de�mooie�bloem�
van�vlas�was�voor�velen�een�leuke�verrassing.�Bovenop�de�terril�
wachtt�e�ons�een�adembenemend�zicht�op�het�Kempisch�plateau�
en�de�Maasvallei�(met�de�Sint-Pietersberg�en�de�Eben�Ezertoren)�
in�de�verte;�dichterbij�zag�je�een�grindwinningsmeer�en�nog�een�
paar�andere�terrils.�Na�een�picknick�bovenop�de�terril�trokken�we�
richti�ng�Herbricht�in�de�Maasvallei.

Intussen�was�de�hemel�opgeklaard�en�konden�we�genieten�van�
een�zonnige�wandeling�in�het�natuurreservaat�Hochter�Bampd.�
Het�reservaat�wordt�kort�gehouden�door�een�aantal�konikpaarden�
(oppassen�voor�de�leider!)�en�het�slingert�tussen�de�Maas,�een�
meertje�en�de�Zuid-Willemsvaart.�Hierdoor�heb�je�een�mooi�zicht�
op�heel�wat�watervogels�en�aan�de�Nederlandse�kant�zagen�we�
oeverzwaluwen�die�hun�nest�aan�de�rand�van�een�ontginning�
hadden�gemaakt.�Ook�een�kleine�zilverreiger�en�een�groene�specht�
lieten�zich�bewonderen.�Prachti�g!�Dit�was�echt�genieten.�Eens�
terug�aan�de�auto’s�trokken�we�richti�ng�Maasmechelen�waar�we�de�
uitstap�afsloten�met�een�heerlijk�etentje�in�het�Salamanderke.�

Weer�een�geslaagde�uitstap,�met�dank�aan�Joseph�voor�het�gidsen�
en�Gerard�en�Magda�voor�de�organisati�e.

Geslaagde uitstap Natuurpunt Herent naar de mijnterrils en de Grensmaas in Limburg
Limburg, Limburg allein, doa geit niks bove

Eisden, zicht op de Maasvallei vanop de terril.
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Abdij van Park zal worden uitgeroepen tot de eerste beschermde korstmossenhotspot 
van Vlaanderen.

De Dijkschotelkorst is de meest zeldzame soort die 
in de Abdij van Park werd gezien, ze is slechts van 

drie locati es gekend in Vlaanderen en is in het veld te 
herkennen. Foto Daniel De Wit

Nagenoeg�alle�bijzondere�soorten�die�we�aantroff�en�zijn�soorten�
die�in�België�hoofdzakelijk�gevonden�worden�in�het�Ardens�
district�op�rotsen�bestaande�uit�silicaatgesteente.�Vijf�van�deze�
soorten�staan�in�Nederland�op�de�Rode�Lijst.�België�heeft��geen�
Rode�Lijst�voor�korstmossen�maar�de�hierboven�vermelde�
soorten�zijn�in�Vlaanderen�allen�zeldzaam�tot�zeer�zeldzaam.�De�
grauwe�schotelkorst�wordt�hier�nu�voor�het�eerst�uit�Vlaanderen�
opgegeven,�maar�deze�onopvallende�soort�wordt�wellicht�over�het�
hoofd�gezien.�

Alle�gekende�locati�es�van�de�overige��soorten�betreff�en�kerken,�
muren�rond�kerken,�abdijmuren,�oude�grafstenen�en�eenmaal�een�
kasteelmuur.�Deze�muren�zijn�onderhevig�aan�verval�en�indien�bij�
restaurati�e�geen�rekening�gehouden�wordt�met�lichenen�lopen�
deze�gevaar�te�verdwijnen.�Korstmossen�op�muren�zijn�pioniers,�
maar�ze�vesti�gen�zich�traag�en�brengen�geen�schade�toe�aan�de�
muren.�
Het�initi�ati�ef�van��de�Vrienden�van�de�Abdij�om�deze�
kwetsbare�soorten�te�beschermen�door�de�oprichti�ng�van�een�
korstmosreservaat�verdient�dan�ook�alle�lof.�

Tekst:	Dries	Van	den	Broeck,	lichenoloog	Agentschap	
Plantentuin	Meise	&	secretaris	VWBL
Foto’s:	Daniel	De	Wit,	vrijwilliger	Agentschap	
Plantentuin	Meise	&	lid	VWBL

Bezoek de Abdij van Park op de Open Monumentendag 
zondag 13 september 2015. 

Natuurpunt Leuven en de Vrienden van de abdij van 

’t Park zijn present en tonen jullie graag hoe natuur en 
erfgoed samengaan op deze site.Zie p. 9 van dit ti jdschrift .

Tijdens�een�slakkeninventarisati�e�begin�november�2010�bleek�dat�
de�met�uitsterven�bedreigde�zeggekorfslak�(Verti	go	moulinsiana)�
zich�prima�thuis�voelt�in�de�Molenbeekvallei.�In�het�gelijknamige�
natuurgebied�kon�deze�kleine�slak,�slechts�3-4�mm�groot,�worden�
aangetroff�en.

Deze�buikpoti�ge�is�een�kleine�landslak�met�een�eivormig�huisje�
dat�4�tot�5�rechtsgewonden�omgangen�heeft�.�In�de�mond�
bevinden�zich�4�tot�5�tanden.�De�kleur�van�de�schelp�is�licht�tot�
donkerbruin.�De�biotoop�moet�voldoende�natt�e�en�kalkrijke�
biotopen�(grote�zeggevegetati�es,�elzenbroekbossen)�bevatt�en.�Dat�
de�Molenbeekvallei�in�Herent�aan�deze�voorwaarden�voldoet,�valt�
niet�te�ontkennen.

De�zeggekorfslak�leeft��specifi�ek�van�algen�en�schimmels�(roesten)�
die�parasiteren�op�de�bladeren�van�o.a.�pluimzegge�(Carex�
paniculata)�die�op�het�hooiland�in�de�Kerkstraat�genoeg�aanwezig�
is.�Aanvoer�van�kwel�is�ideaal.�De�zeggekorfslak�is�hermafrodiet�
en�kan�zichzelf�bevruchten.�De�top�van�de�voortplanti�ng�ligt�in�de�
zomer.�Juveniele�dieren�worden�in�de�herfst�waargenomen.�Dit�
slakje�heeft��vooral�te�lijden�van�verdroging,�ontginning�en�dempen�
van�moerasgebieden.

De�zeggekorfslak�staat�vermeld�in�Bijlage�2�van�de�Habitatrichtlijn�
en�geniet�daarmee�Europese�bescherming.�Het�blijft��aldus�een�
topindicator�voor�waardevolle�moerassen�waar�de�geschikte�
leefomstandigheden�enkel�door�een�aangepast�natuurbeheer�in�
stand�worden�gehouden.�

Bron:	Brakona	nieuwsbrief

Molenbeekvallei (Herent): verrassend biodivers.

Zeggekorfslak. Foto Rollin Verlinde © VildaPhoto
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