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1 Inleiding 
 
Het voorliggende rapport maakt deel uit van het LIFE‐project “Green Valleys: connecting habitats' conservation 
with long term biomass management and multi‐stakeholder approach” (LIFE17 NAT/BE/000445). Dit deelrapport 
bundelt de resultaten van Actie A.3 Onderzoek naar het voorkomen van de Zeggekorfslak en Kamsalamander 
in het projectgebied in functie van herstelacties. 
 
De natuurgebieden van de ‘Groene vallei’ maken deel uit van het Natura 2000‐netwerk en worden in het kader 
van het hierboven vermelde LIFE‐project gecofinancierd door middelen van de Europese gemeenschap. 
 
Het  LIFE‐project  Green  Valleys  is  een  samenwerking  tussen  Vlaanderen  (Natuurpunt  vzw)  en  Polen.  In 
Vlaanderen is het projectgebied gesitueerd in Vlaams‐Brabant, ten noordoosten van Brussel. Volgende gebieden 
maken deel uit van het projectgebied;  Pikhakendonk, Hellebos‐Rotbos, Floordambos, Kastanjebos, Torfbroek, 
Silsombos, Molenbeekvallei en Rotte Gaten. In Polen worden de acties voorzien in het uiterste westen van het 
land tegen de Duitse grens.  
 
 

 
Figuur 1: Projectgebieden in België/Vlaanderen en Polen 
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2 Ecologische fiche Zeggekorfslak Vertigo 
moulinsiana (Dupuy, 1849) 

 
 

2.1 Status 
Zeggekorfslak  is wettelijk beschermd doordat ze wordt vermeld op de Europese Habitatrichtlijn Bijlage  II. De 
soort werd opgenomen  in de categorie  ‘met uitsterven bedreigd’ op de Rode Lijst van Vlaanderen en  is een 
Provinciaal Prioritaire Soort (PPS) van provincie Vlaams‐Brabant.  
 

2.2 Verspreiding 
 
Mondiale verspreiding  
 
De Zeggekorfslak wordt beschouwd als een Atlantisch‐Mediterrane soort. Het verspreidingsgebied strekt zich uit 
van Ierland tot de Kaukasus in Rusland, tot in het Noord‐Afrikaanse kustgebied in het zuiden. De belangrijkste 
populaties bevinden zich in west‐ en centraal Europa. In totaal is de soort in 29 landen vastgesteld, te weten: 
Algerije,  Azerbeidzjan,  België,  Denemarken,  Duitsland,  Engeland,  Estland,  Finland,  Frankrijk,  Georgië, 
Griekenland. Hongarije, Ierland, Italië, Litouwen, Marokko, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, 
Roemenië, Rusland, Slowakije, Spanje, Tsjechië Wit‐Rusland, Zweden en Zwitserland.  In een aantal Europese 
landen hebben de afgelopen jaren gerichte inventarisaties en karteringsprojecten plaatsgevonden, waarmee een 
enorme toename in kennis in de verspreiding en de ecologie is verkregen. De Zeggekorfslak komt in vrijwel alle 
EU landen voor, maar in de meeste landen betreft het weinig tot zeer weinig leefgebieden en daarbij gaat het 
dan ook vrijwel steeds om kleine tot zeer kleine populaties.  
 
Voorkomen in Vlaanderen 
 
De Zeggekorfslak wordt actueel verspreid doorheen Vlaanderen waargenomen. Tot en met 2008 werd de soort 
op een 35‐tal plaatsen aangetroffen. Vooral in de ecoregio’s zuidwestelijke en zuidoostelijke heuvelzone en de 
Krijt‐leemregio is de soort aan te treffen.  
Bij aan gebrek aan waarnemingen werd de soort een  tijdlang  in België als uitgestorven beschouwd  (Wells & 
Chatfield 1992). Recent werden echter  tijdens gerichte  inventarisaties  vele nieuwe populaties  aangetroffen. 
Verschillende historische waarnemingslocaties zijn evenwel verdwenen. Het actueel grote aantal vindplaatsen is 
te  wijten  aan  intensieve  en  gerichte  prospectie  van  geschikte  habitats  in  Limburg  (Lemmens  2004),  het 
Denderbekken  (niet  gepubliceerde data  van  de Werkgroep  Invertebraten Denderstreek)  en het Dijlebekken 
(Vercoutere 2005). Naast de eerder vermelde ecoregio’s waar de soort actueel nog voorkomt, werden nog vier 
geïsoleerde populaties aangetroffen in het Hannecartbos (Koksijde), de Rode geul (Assenede), Sint‐Elooiskreek 
(Wachtebeke)  en  de  Lozerheide  (Bochelt).  Later  werden  bijkomende  populaties  ontdekt  rond  de  Oude 
Scheldearm te Bornem (mond. med. Reyniers 2008). In het kader van een bijzonder natuurbeschermingsproject 
(Nijs  et al.  2011) werden nieuwe populaties ontdekt  in  een  aantal natuurgebieden  in de provincie Vlaams‐
Brabant: Molenbeekvallei en Silsombos (Herent‐Kortenberg), De Spicht (Lubbeek) en Hallerbos (Halle). 
 
Deze verspreiding sluit goed aan bij vindplaatsen  in de ons aangrenzende regio’s: Zuid‐Limburg  in Nederland 
(Keulen 1998), Noord‐Rijn‐Westfalen  in Duitsland  (Ministerium  für Umwelt und Naturschutz 2004) en  Lys  in 
Noord‐Frankrijk (Cucherat & Demuynck 2005). In Nederland worden ten opzichte van de kernpopulatie in het 
zuiden van het  land ook enkele afgezonderde populaties  in de polders aangetroffen,  tot  in Groningen  (Buro 
Bakker 2005).  
 
Hoewel dus minder zeldzaam dan voorheen gedacht, blijft het een gevoelige en schaarse soort die meestal in 
kleine dichtheden op een klein oppervlak  leeft  (enkele tientallen tot enige honderden vierkante meters). Het 
gevolg is dat de Zeggekorfslak gemakkelijk uit een gebied kan verdwijnen (Boesveld et al., 2009) 
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Figuur 2 Vindplaatsen van de Zeggekorfslak in Vlaanderen sinds 1999 tem 2008 (Bron: Adriaens, D. et al. ,2008). 

 

 
Figuur 3 Waarnemingen van de Zeggekorfslak in Vlaanderen t.e.m. 20/09/2011 (Bron: www.waarnemingen.be). 

 
 

 
Figuur 4 Waarnemingen van de Zeggekorfslak in Vlaanderen t.e.m. 01/02/2020 (Bron: www.waarnemingen.be). 
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2.3 Beschrijving 
 
De Zeggekorfslak Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849), is een landslakje met een klein, matig dof tot lichtglanzend 
bruin, tonvormig huisje met maximale afmetingen van 3,0 x 1,6 mm. Het huisje is rechtsgewonden. Als men het 
topje  boven  houdt,  zit  de mondopening  rechts,  dit  in  tegenstelling  tot  dat  van  enkele  verwante  soorten 
korfslakken, die een  linksgewonden huisje bezitten. Er zijn  tot vijf, windingen, deze zijn glad, hoogstens met 
groeilijnen. In de mondopening van het huisje zitten 4‐5 plooien, ook wel tanden genoemd. De mondrand is een 
beetje  teruggeslagen.  Het  aantal  tanden  en  de  plaatsing  ervan  in  de  mondopening  van  het  huisje  zijn 
doorslaggevende kenmerken voor de determinatie. Hoewel klein, is de Zeggekorfslak onder de korfslakken de 
grootste soort van ons land. Aangezien echter ook vaak kleinere volwassen exemplaren worden aangetroffen, 
vormt  de  grootte  alleen  geen  doorslaggevend  determinatiekenmerk.  Zonder  vergelijkingsmateriaal  is  de 
Zeggekorfslak te verwarren met de Dikke korfslak Vertigo antivertigo, de Dwerg‐korfslak Vertigo pygmaea, de 
Gestreepte  korfslak  Vertigo  substriata  en  de  Tandloze  korfslak  Columella  edentula  die  alle  drie  ook  in 
moerasgebieden kunnen voorkomen en daar soms vrij algemeen kunnen zijn. Het onderscheiden van vooral 
jonge  exemplaren  is  lastig  en  determinaties  kunnen  het  beste  door  een  expert worden  gecontroleerd  (A. 
Boesveld et al., 2009).  
 
Goede naslagwerken voor determinatie zijn Adam (1960), Devriese et al. (1997) en Fechter & Falkner (1990). De 
eerste  twee werken  tonen  de  slak  in  tekening,  de  laatste  veldgids  heeft  foto’s met  vergelijking  tussen  de 
verschillende  soorten korfslakken. De  rechtswindende korfslakken  (met gladde  schelp)  in Vlaanderen  zijn de 
Dikke  korfslak Vertigo  antivertigo  (ook moerasbewoner)  en Dwerkorfslak Vertigo  pygmaea  (eerder  drogere 
biotopen). Alle korfslakken zijn kleiner, waarbij vooral de laatste winding bij de Zeggekorfslak relatief hoger is 
dan  bij  de  andere  korfslakken.  De Dikke  korfslak  heeft  een  duidelijke  donkere  kleur  en  veel  tanden  in  de 
mondopening. De Dwergkorfslak is duidelijk kleiner dan de andere. 
 

2.4 Leefwijze 
 
De Zeggekorfslak is een hermafrodiete soort, die zichzelf kan bevruchten. De top van de voortplanting ligt in de 
(na)zomer. De dieren komen zowel als  juveniel als volwassen de winter door. De slakken  leven op planten en 
hebben een bijna exclusieve voorkeur voor grote zeggesoorten. Ze verblijven het gehele jaar in de vegetatie op 
de bladeren of in de scheden van de bladeren alwaar ze zich voeden met schimmels (roesten). Onder gunstige 
omstandigheden leven de dieren veelal in ‘familiegroepjes’ (clusters) van meestal minder dan tien exemplaren 
en van alle leeftijdsklassen. In de winter, tijdens vorstperioden, overlijden veel dieren en verkeren anderen in 
rusttoestand, waarbij ze zich met behulp van een slijmvliesje aan de waardplanten hechten. Zeggekorfslakken 
overwinteren dus vooral op de bladen en stengels van de Zeggevegetatie, doorgaans zo'n 15 tot 50 centimeter 
boven de bodem of het wateroppervlak. Indien de temperatuur aanzienlijk boven het vriespunt komt worden ze 
actief en zijn dan kruipend in de vegetatie waar te nemen (Boesveld et al., 2009).  
 

2.5 Biotoop 
 
De Zeggekorfslak is een kleine landslak die gebonden is aan zeer natte, eerder kalkrijke, mesotrofe tot eutrofe 
moerasbiotopen,  zoals  open  Elzenbroekbos  met  rijke  ondergroei,  grote  zeggenvegetaties  maar  tevens 
oeverbegroeiing, verlandings‐ en overgangsvegetaties naar rietruigten en dotterbloemgraslanden (Tattersfield 
& McInnes 2003, Vercoutere 2002, Vercoutere 2008, Boesveld et al. 2009, Jacobs I. pers. obs.) . In Nederland is 
de soort lokaal aanwezig in vegetaties louter bestaande uit Galigaan, Grote lisdodde en Liesgras (Boesveld et al., 
2009).  Vaak  wordt  de  rode  draad  door  de  verschillende  biotopen  gevormd  door  de  aanwezigheid  van 
Moeraszegge, Oeverzegge en Pluimzegge (pers. obs.). Er wordt vaak gesteld dat de soort een voorkeur heeft 
voor ongestoorde vegetaties (Ausden et al. 2005) maar in begraasde en gemaaide percelen (bv. Silsombos) komt 
de slak eveneens voor (Vercoutere B. 2008, Jacobs I. pers. obs.).  
 
Cruciaal voor de slak  is de vochtvoorziening: de habitats moeten vanaf het najaar  (oktober) water boven het 
maaiveld hebben. Op basis van de vegetatieopbouw en meetgegevens in de habitats blijkt dat het grondwater 
niet meer dan een halve meter onder het maaiveld mag wegzakken (Vercoutere 2002). De aanvoer van mineralen 
(kalk) kan zowel gebeuren via kwel als via aanvoer van oppervlaktewater (zie bv. overstromingen in Lozerheide). 
De soort leeft niet in direct contact met water, maar kruipt in de vegetatie boven het wateroppervlak (Decleer 
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2007). Zoals hogervermelde vegetaties reeds aangeven, is de soort kenmerkend voor eerder voedselrijke, goed 
zuurgebufferde ecosystemen. 
 
De  soort  is  binnen  haar  habitat  relatief  mobiel:  vegetatiewijzigingen  worden  snel  opgevolgd  door 
populatiewijzigingen (Vercoutere 2002). Bij vernatting breidt de soort snel uit. Wanneer zeggeruigten echter te 
nat worden en successie zich doorzet, verdwijnt de slak snel. Het voorkomen is meestal beperkt tot de smalle 
gradiënt tussen de natste (Rietruigten) en de te droge (glanshaver‐ of droge dottergraslanden) habitats.  
Op de meeste vindplaatsen fungeert de soort als belangrijke kwaliteitsindicator voor natte waardevolle natuur 
(Boesveld et al., 2009). 
 

3 Methodologie 
 
Tijdens het onderzoek  in kader van dit project werden steekproefsgewijze  inventarisaties uitgevoerd waarbij 
steeds gezocht werd op de locaties die het beste leken te voldoen aan de biotoopvereisten van de soort. Om in 
de deelgebieden na te gaan of de soort voorkomt werd in eerste instantie gezocht in de beste vegetatietypes 
(Vercoutere 2008, pers. obs.). Dit zijn vooral Grote zeggevegetaties en venige broekbossen, met zegges in grote 
dichtheden, de zogenaamde Mc, Vn en Vn typen volgens de Biologische Waarderingskaart (De Blust et al. 1985). 
Binnen deze zones worden de meest optimale zones (i.e. goed ontwikkelde natte vegetaties) bezocht. Zoeken 
houdt  in  dat  gedurende  een  aantal  minuten  een  zeggepol  of  zone  met  zegges  afgezocht  wordt  op  de 
aanwezigheid van de slak. Vooral rechtstaande zeggebladeren worden daarbij doorzocht op de aanwezigheid 
van grazende slakken). 
 
Alle zicht‐ en monsterlocaties werden zo mogelijk met behulp van GPS‐apparatuur  of via puntwaarnemingen in 
www.waarnemingen.be vastgelegd.  
 
De soort is het beste 'in situ' waar te nemen, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nauwe korfslak, waarbij in 
de meeste gevallen monsternamen noodzakelijk  zijn  (Boesveld et al., 2009). De  soort  is  relatief gemakkelijk 
waarneembaar op stengels van zegges, riet en andere ruigtekruiden (Decleer, 2007, Jacobs I. pers. obs.). 
 
In Engelse inventarisatie‐ en monitoringprotocollen wordt de periode juni‐oktober aangehouden. In Nederland 
is de Zeggekorfslak vrijwel het gehele jaar door te vinden (Boesveld et al., 2009).  
Doordat Zeggekorfslakken vooral overwinteren op de bladen en  stengels van de Zeggevegetatie, kan  tevens 
gezocht worden  naar  de  soort  bij  lange  perioden  van  vorst. Dit  zijn  dan  uitgelezen  kansen  om  plekken  te 
bezoeken die normaliter niet of nauwelijks te bereiken zijn.  
 
De  grootste  kans  om de  soort  te  vinden  situeert  zich  vanaf de  zomer  tot de winter;  de  grootste  aantallen 
volwassen dieren lijken vooral na de zomer aanwezig (Boesveld et al., 2009; Jacobs I. pers. obs.) 
 
Enkel door controle onder binoculaire microscoop kunnen de soorten met zekerheid op naam gebracht worden. 
Bij  twijfel werden mollusken  verzameld  in  alcohol  (70%). Op  een  aantal  locaties werden  ook  bodemstalen 
genomen. Hierbij werd organisch bodemmateriaal zoals plantenresten, humus, etc. verzameld op  locaties die 
geschikt en representatief leken voor het biotoop.  Alle verzamelde monsters werden geëtiketteerd. 
 
Monitoringstijdstip en –frequentie 
 
De grootte  van een populatie  kan heel  sterk  schommelen  in  functie van de  tijd. De populatiedensiteit en –
structuur  worden  bij  voorkeur  tussen  september  en  november  bepaald  wanneer  de  vegetatie  volledig 
ontwikkeld is, de slakken zich hoog in de vegetatie bevinden en de populatie gedomineerd wordt door volwassen 
exemplaren. Vroeger op het jaar is de populatie vaak nog klein, later op het jaar ontstaat de kans op (nacht)vorst 
waardoor de slakken afsterven. Monitoring geschiedt bij voorkeur jaarlijks, en wel telkens rond dezelfde periode 
en onder gelijkaardige voorafgaandelijk weersomstandigheden. Vooral perioden van (nacht)vorst beïnvloedden 
de populaties negatief. 
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Figuur 5 Inventarisatie van Zeggekorfslak in de Molenbeekvallei te Herent (foto: Griet Nijs) 
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4 Resultaten per onderzoeksgebied 
 

4.1 Pikhakendonk 
 
Op 21 november 2018 werd dit gebied bezocht door de leden van het projectteam. Binnen de percelen die nu 
reeds natuurgebied zijn, bevinden zich geen potentiële leefgebieden van de Zeggekorfslak volgens het 
leefgebiedenmodel van INBO. 
 
Tijdens de inventarisatie werden alle percelen bezocht waarbij specifiek gelet werd op het voorkomen van 
potentieel geschikt habitat. Indien aanwezig werden deze zones meer gericht onderzocht op de aanwezigheid 
van Zeggekorfslak. 
 
In het gebied, meer specifiek in de grachten, komen groeiplaatsen met grote zegges voor. Vaak staan deze 
onder bos. De graslanden werden begraasd, gemaaid of waren niet geschikt voor grote zeggevegetaties.  
 
Ten oosten van de percelen van Natuurpunt is tevens een cluster afgebakend met potentieel leefgebied (zie 
Figuur 6). Deze zone in geen eigendom van Natuurpunt Beheer vzw maar werd wel onderzocht. Dit perceel is 
momenteel bos maar aan de hand van de vegetatie en de bosbodem kan men concluderen dat er hier kalkrijke 
kwel aan de oppervlakte komt.  
 
Voor de Zeggekorfslak kunnen we besluiten dat Pikhakendonk voorlopig niet geschikt/suboptimaal is. De 
vochtige bossen met grote zeggevegetaties als ondergroei bieden het meeste potentieel in de toekomst (rode 
stip op kaart in Figuur 6). 
 

 
Figuur 6 Deelgebied Pikhakendonk met afbakening projectgebied (oranje), percelen Natuurpunt (blauw), potentieel leefgebied 
Zeggekorfslak _ INBO (groen). De meest geschikte percelen worden gemarkeerd met rode stip. 
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Tabel 1 Waarnemingenlijst van de mollusken van Pikhakendonk, met toevoeging van de nul-waarnemingen van Zeggekorfslak 
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4.2 Rotbos ‐ Hellebos 
 
Op 22 en 25 november 2018 werd dit gebied bezocht door het projectteam. In het westen van het bos overlapt 
de eigendom van Natuurpunt het meest met het potentieel leefgebied (zie Figuur 8). 
Binnen de overlappende zone werd het meest intensief gezocht naar de soort.  
 
Op 22 november werd deze zone verkend en werd ook doorheen de overige eigendommen gewandeld. Hieruit 
bleek  inderdaad  dat  het  meeste  potentiële  habitat  voorkwam  in  de  zone  afgebakend  door  het 
leefgebiedenmodel  INBO. Deze  zones bestaan uit vochtige  loofbossen met een ondergroei die gedomineerd 
wordt  door  grote  zeggen. Hier  en  daar  domineren  echter  bramen. De  bovenlaag wordt  gedomineerd  door 
loofbomen. Een aantal grachten draineren het bos.  
 
Op 25 november werd de groene zone nogmaals aandachtig bemonsterd. Op verschillende locaties is gezocht 
naar Zeggekorfslakken op het zicht. Tijdens deze inventarisatie werd een open, gemaaide locatie gevonden waar 
de omstandigheden geschikt bleken te zijn. Vermits er een jachthut en voederplaats aanwezig zijn, is dit wellicht 
het resultaat van een  jachtgroep. Op de niet gemaaide stukken werd aandachtig gezocht, maar er werd geen 
Zeggekorfslak aangetroffen. 
 
Hieruit kunnen we besluiten dat Zeggekorfslak niet lijkt voor te komen in het Hellebos. Mogelijk is het biotoop 
momenteel niet geschikt of op zijn minst suboptimaal. 
 
Daarnaast werd ook een noordelijk gelegen deel van het bos bezocht (zie Figuur 8). Binnen de eigendommen van 
Natuurpunt zijn enkele overlappingen met de potentiële leefgebiedenkaart van het INBO. In de omgeving van de 
rode stip werd gericht gezocht naar Zeggekorfslak. Dit betreft een open zone binnen het bos met een verruigde 
vegetatie waarin  zich  nog  enkele  grote  zeggeplanten  bevonden. Ook  binnen  deze  zone werd  de  soort  niet 
waargenomen. De overige percelen zijn bos en niet geschikt voor de Zeggekorfslak. 
 

 
Figuur 7 Noordelijk deelgebied van Rotbos - Hellebos met afbakening projectgebied (oranje), percelen Natuurpunt (blauw), 
potentieel leefgebied Zeggekorfslak _ INBO (groen). De meest geschikte percelen worden gemarkeerd met rode stip. 
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Figuur 8 Zuidelijk deelgebied van Rotbos - Hellebos met afbakening projectgebied (oranje), percelen Natuurpunt (blauw), 
potentieel leefgebied Zeggekorfslak _ INBO (groen). De meest geschikte percelen worden gemarkeerd met rode stip. 
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Tabel 2 Waarnemingenlijst mollusken Rotbos – Hellebos, met toevoeging van de nul-waarnemingen van Zeggekorfslak 
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4.3 Floordambos 
 
Op 30 november 2018 bezochten leden van het projectteam het Floordambos. Binnen het Floordambos werden 
allereerst de oostelijke eigendommen van Natuurpunt Beheer vzw bezocht, waarbij gefocust werd op de open 
zones. Op deze  locatie zijn grote zegges dominant aanwezig  in de kruidlaag. De zeggevegetatie die zich  in de 
open ruimte bevond, wordt gemaaid.  
Om de kansen op vondsten van Zeggekorfslak te vergroten, werd gericht gezocht in ongemaaide zones vlak naast 
het water. Ondanks een langdurige en gerichte zoekinspanning werden geen Zeggekorfslakken gevonden.  
Via de wandelwegen werd het gebied verder noordwaarts onderzocht. In de waterloop die het volledige gebied 
doorstroomt werd een groot bodemstaal genomen dat later onderzocht zou worden. Op deze manier krijgen we 
een goede indicatie van de voorkomende soorten omdat deze meespoelen en vaak op eenzelfde locatie worden 
afgezet. Ook binnen dit bodemstaal werden echter geen Zeggekorfslakken aangetroffen.  
 
Ook op een andere open plek die recent gemaaid was, werd gericht gezocht in de randen en de overgebleven 
zeggeplanten. Ook hier werd de soort niet aangetroffen.  
 

 

Figuur 9 Floordambos met afbakening projectgebied (oranje), percelen Natuurpunt (blauw), potentieel leefgebied Zeggekorfslak 
_ INBO (groen). De meest geschikte percelen worden gemarkeerd met rode stip. 
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Tabel 3 Waarnemingenlijst van de mollusken in Floordambos, met toevoeging van de nul-waarnemingen van Zeggekorfslak 
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4.4 Rotte gaten 
 
Op 5 december 2018   werd het gebied de Rotte Gaten bemonsterd door  leden van het projectteam. Ook de 
conservator was kortstondig aanwezig.  
 
In dit gebied werd eerst in het zuiden bemonsterd, meer bepaald in een verruigd grasland met dominantie van 
Riet waar eerder sporadisch nog grote zegge in aanwezig was. Er werden geen Zeggekorfslakken aangetroffen. 
Daarna werd meer oostelijk gezocht in de omgeving van een ingericht speelbos en picknickplaats. Op deze locatie 
zijn er verschillende open stukken met grote zegge‐vegetaties. Binnen deze zone werd intensief gezocht doch 
zonder resultaat. Een groot deel van het terrein was echter gemaaid. Vervolgens werden doorheen het bos nog 
verschillende  zeggeplanten  bekeken,  echter  tevens  zonder  resultaat.  Als  laatste werd  een  zone met  vijver 
bemonsterd in het noordwesten. De vijver is grotendeels omgeven door bos. Op de oever kwamen enkele pollen 
grote zeggeplanten voor die bekeken werden. Daarnaast werd in naastliggend vochtig bos met duidelijke kwel 
gezocht op de aanwezige zeggen, doch ook hier zonder resultaat. 
 
De Rotte Gaten biedt potentieel leefgebied voor Zeggekorfslak, maar de soort  is hier voorlopig niet aangetroffen. 
Mits een inrichting en aangepast beheer kan het gebied evolueren naar geschikt leefgebied. 
 

 

Figuur 10 Deelgebied Rotte Gaten met afbakening projectgebied (oranje), percelen Natuurpunt (blauw), potentieel leefgebied 
Zeggekorfslak _ INBO (groen). De meest geschikte percelen worden gemarkeerd met rode stip. 
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Tabel 4 Waarnemingenlijst van de mollusken in de Rotte Gaten, met toevoeging van de nul-waarnemingen van Zeggekorfslak 

 

 

   



    19 
 

4.5 Silsombos 
 
Op 12 en 15 december 2018 werd het Silsombos bezocht door leden van het projectteam. Het Silsombos is één 
van de reeds gekende gebieden met een grote populatie Zeggekorfslak. Tijdens de eerste excursie werden alle 
open  graslanden met  grote  zeggenvegetaties  bezocht  dewelke  eigendom  zijn/in  beheer  zijn bij Natuurpunt 
Beheer vzw. Locaties waar de Zeggekorfslak voorheen gevonden werd, zijn opnieuw bezocht. Ook graslanden 
waar nog nooit gezocht was, werden bezocht. 
 
Het eerste grasland was reeds gemaaid. Eerst werd er in de randen gezocht, zonder resultaat. Richting de vijver 
stonden nog overjaarse grote zeggeplanten waarop quasi onmiddellijk Zeggekorfslakken ontdekt werden. De 
zeggeplanten rond de vijver bevat een populatie Zeggekorfslak. Om deze populatie te behouden dient men een 
gefaseerd maaibeheer op te starten waar er zo weinig mogelijk gemaaid wordt. 
 
Vervolgens werd een tweede grasland bezocht waar eerder reeds Zeggekorfslak aangetroffen werd. Het perceel 
was ook reeds gemaaid en er werden deze keer geen Zeggekorfslak meer aangetroffen. 
 
Bij dit bezoek werd een grasland bezocht waar  in het verleden reeds massaal Zeggekorfslakken aangetroffen 
werden. In het verleden waren in het grasland overal kleine exemplaren van Moeraszegge aanwezig verspreid 
over het gebied. Hierop werden enkele tientallen Zeggekorfslakken aangetroffen. Een paar  jaar  later was het 
grasland volledig gemaaid met uitzondering van een natte plek tegen de bosrand. Binnen deze zone werden nog 
redelijke aantallen Zeggekorfslakken aangetroffen.  
Echter in het kader van de huidige inventarisatie bleek het ganse perceel gemaaid inclusief de randen. Er werden 
slechts  enkele  exemplaren  Zeggekorfslakken  aangetroffen  en  dit  op  de  kleine  relictzones  waar  door 
reliëfverschillen het  grasland niet  integraal  gemaaid  kon worden. Om de  Zeggekorfslak  te behouden op dit 
perceel dient men urgent een gefaseerd maaibeheer op te starten. 
 
Vervolgens werd een verlande vijver geïnventariseerd waar op dat moment een zone van gemaaid werd. Hier 
werd de soort al snel waargenomen. Hier is het advies om de vijver gefaseerd te maaien wanneer blijkt dat Riet 
begint te domineren en de onderlaag begint te verstikken. Opslag van hout moet steeds voorkomen worden. 
 
Als laatste werd een kapvlakte bezocht in het noorden van het gebied. In de toekomst kan deze zone evolueren 
naar geschikt leefgebied maar momenteel zijn de omstandigheden nog niet optimaal. De soort heeft deze zone 
nog niet kunnen koloniseren. 
 
Er  werden  twee  bodemstalen  genomen  in  een  waterloop  in  het  gebied.  Bijzonder  interessant  bleek  de 
aanwezigheid van enkele  lege, oudere huisjes van de Nauwe korfslak Vertigo angustior. Dit  is eveneens een 
Habitatrichtlijnsoort met op Vlaamse schaal een nog beperktere verspreiding. Er wordt aangeraden om gericht 
naar deze soort op zoek te gaan binnen het gebied. 
 
Op  een  tweede  terreinbezoek  werd  op  een  grasland  van  het  Agentschap  voor  Natuur  en  Bos  (ANB),  dat 
gesitueerd is vlakbij het bezoekerscentrum, ook een populatie Zeggekorfslakken aangetroffen. De populatie was 
aanwezig achteraan het terrein in de natste, ongemaaide zone. 
 
Het Silsombos is het meest geschikte gebied voor Zeggekorfslak samen met Molenbeekvallei en Torfbroek. In 
het kader van LIFE GREEN VALLEY’s kan best gefocust worden op deze gebieden in het kader van het behoud van 
Zeggekorfslak. 
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Figuur 11 Deelgebied Silsombos met afbakening projectgebied (oranje), percelen Natuurpunt (blauw), potentieel leefgebied 
Zeggekorfslak _ INBO (groen). De meest geschikte percelen worden gemarkeerd met rode stip. 
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Tabel 5 Waarnemingenlijst van de mollusken van Silsombos, met toevoeging van de nul-waarnemingen van Zeggekorfslak 
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4.6 Molenbeekvallei 
 
De Molenbeekvallei werd reeds geïnventariseerd  in 2010 en 2011 (zie Nijs et al. 2011). Hieronder worden de 
meest  bijzondere  soorten  weergegeven  die  in  het  kader  van  het  bijzondere  natuurbeschermingsproject 
aangetroffen werden: 
 
Deelgebied: Molenbeekvallei Kerngebied, Veltem‐Beisem (Herent) 

 Columella edentula (Draparnaud,1805)  

 Euconulus fulvus (Müller, 1774) 

 Vertigo antivertigo (Draparnaud, 1801)  

 Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) 

 Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801) 
 
In  onderstaande  tabel  (Tabel  6)  worden  de  waargenomen  mollusken  van  het  huidige  onderzoeksproject 
weergegeven.  
 
Tabel 6 Waarnemingen mollusken Molenbeekvallei 
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4.7 Het Torfbroek 
 
Het Torfbroek werd in het verleden reeds geïnventariseerd (2010 en 2011, zie Nijs et al. 2011). Hieronder worden 
de onderzoeksresultaten van dat bijzondere natuurbeschermingsproject weergegeven. 
 
Het Torfbroek is een restant van een uniek moeras, gevoed door zeer kalkrijk grondwater. Het is één van de 
best ontwikkelde alkalische blauwgraslanden van Vlaanderen. Veel soorten zijn in de rest van Vlaanderen 
uitgestorven, maar vinden hier hun laatste toevluchtsoord. 
 
De gemeentelijke overheid verkocht in 1928 dit natuurgebied aan een bouwmaatschappij voor de aanleg van 
een villawijk. Er volgden 50 jaar van aftakeling. Uiteindelijk kwam het onbebouwde deel in 1977 in beheer van 
Natuurpunt. Met man en macht worden de dichtgegroeide hooilanden en moerassen weer opengemaakt en 
open gehouden. Hoewel bepaalde littekens onuitwisbaar zijn, is het herstel opzienbarend.  
 
In het verleden werd reeds naar slakken gezocht in het gebied, hierbij werd in één van de monsterstalen een 
Nauwe korfslak gevonden. Wij hebben tijdens het onderzoek de aanwezigheid van deze soort niet kunnen 
bevestigen. Wel werd een populatie Zeggekorfslakken ontdekt die bij het vorige onderzoek niet werden 
ontdekt. Voor een gebied waar zoveel onderzoek gebeurd, is deze ontdekking spectaculair te noemen! De 
Zeggekorfslakken bleken enkel aanwezig in zeggevegetaties in de onverstoorde broekbossen en tevens in 
zeggevegetaties aan de noordelijke oever van de rietvijver. 
 
Waargenomen soorten: 

 Cochlicopa lubrica (Müller, 1774) 

 Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801) 

 Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) 
 
Overzichtskaart 
De groene stippen op onderstaande kaart geven vindplaatsen van Zeggekorfslak weer. Op de locaties met rode 
stippen werd zonder succes gezocht naar de geselecteerde soorten (nulwaarnemingen).  
 

 
Figuur 12 Overzicht van de onderzochte locaties en waarnemingen van de Zeggekorfslak 
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4.8 Gekende verspreiding binnen projectgebied 
 
Binnen het projectgebied werd de Zeggekorfslak tot nu toe waargenomen in onderstaande deelgebieden. Voor 
een overzicht van het projectgebied en de waarnemingslocaties van Zeggekorfslak wordt verwezen naar Figuur 
13. 

‐ Silsombos 
‐ Molenbeekvallei 
‐ Torfbroek 

 

Figuur 13 Verspreidingsgegevens onderzochte mollusken (www.waarnemingen.be) 
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5 Beheeradvies 
 
De Zeggekorfslak is gevoelig voor sterk wisselende waterstanden. Wanneer het te nat is, kunnen ze verdrinken 
als ook hun substraat (grote zeggen) volledig onder water komen te staan. Dit kan gebeuren wanneer men de 
vegetatie  kort  de winter  in  laat  gaan. De  Zeggekorfslakken  zitten  dan onderaan de  voet  van  het  gemaaide 
zeggeplanten, waardoor  de  kans  op  overstroming  groot wordt. Dit  kan men  voorkomen  door  gefaseerd  te 
maaien  zodat  de  slakken  steeds  een  schuilplaats  hebben  bij  hoge waterstand.  Gefaseerd maaien  zorgt  er 
bovendien voor dat bij het afvoeren van het maaisel niet teveel van de populatie slakken wordt weggehaald. 
Droogte kan dan weer zorgen voor verruiging van en snellere boomopslag. Een stabiele waterhuishouding  is 
noodzakelijk. 
 
Uit onderzoek blijkt dat Zeggekorfslakken graag in open tot halfopen zones vertoeven. Meer in het bos vinden 
we vaker de Dikke korfslak Vertigo antivertigo en de Tandloze korfslak Columella edentula. Het open houden van 
graslanden/zeggenvegetaties  is  dan  ook  belangrijk.  Aanplanten  van  populier  waaronder  duidelijke 
kwelindicatoren aanwezig zijn, bieden dan weer potenties voor natuurherstel voor Zeggekorfslak. 
 
Het maaien gebeurt best in het najaar wanneer er veel jonge slakken zijn. Indien er geen specifieke flora‐eisen 
zijn, kan het maaibeheer uitgesteld worden  tot verruiging of verstikking optreedt. Verruiging wil  zeggen dat 
ruigtekruiden zoals Moerasspirea en Riet gaan domineren. Dan kan men deze zone maaien. Op voorhand wordt 
best even per perceel bekeken waar er zich veel slakken bevinden. Als men dan deze zone kan sparen, kan de 
populatie zich van daaruit verder uitbreiden. 
 
Langs perceelsranden waar grote zeggen aanwezig zijn, kan men via alternerend en gefaseerd maaibeheer een 
voor de soort gepast beheer uitvoeren. Op deze manier blijft steeds het grootste deel van de grote zeggen‐
vegetaties  in de  rand ongemaaid, maar wordt door het meerjaarlijks maaibeheer verregaande verruiging en 
verbossing tegengegaan.  
 
Begrazen zou niet ideaal zijn voor de Zeggekorfslak. Enkel in zeer extensieve vorm kan dit geen kwaad. 
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6 Conclusies 
 
De verspreiding van Zeggekorfslak werd onderzocht in de Natura 2000‐natuurgebieden van de ‘Groene vallei’, in 
het  kader  het  LIFE‐project  “Green  Valleys:  connecting  habitats'  conservation  with  long  term  biomass 
management and multi‐stakeholder approach”  (LIFE17 NAT/BE/000445). Dit  rapport vormt het  resultaat van 
actie A.3 Onderzoek naar het voorkomen van de Zeggekorfslak en Kamsalamander  in het projectgebied  in 
functie van herstelacties. 
 
Zeggekorfslak  is wettelijk beschermd doordat ze wordt vermeld op de Europese Habitatrichtlijn Bijlage  II. De 
soort werd opgenomen  in de categorie  ‘met uitsterven bedreigd’ op de Rode Lijst van Vlaanderen en  is een 
Provinciaal Prioritaire Soort (PPS) van provincie Vlaams‐Brabant.  
 
De Zeggekorfslak is gevoelig voor sterk wisselende waterstanden. Het grondwater staat idealiter permanent tot 
aan het maaiveld en zakt best niet te diep weg. Wanneer het echter te nat is, kan de soort verdrinken als ook 
hun substraat (grote zeggen) volledig onder water komt te staan. Dit kan gebeuren wanneer de vegetatie door 
maai‐ of  graasbeheer  (te)  kort de winter  in  laat  gaan. Hoewel door  gerichte  zoekinspanningen de  soort op 
verschillende locaties aangetroffen is doorheen Vlaanderen blijft het een gevoelige en schaarse soort die meestal 
in kleine dichtheden op een klein oppervlak leeft (enkele tientallen tot enige honderden vierkante meters). Het 
gevolg is dat de Zeggekorfslak gemakkelijk uit een gebied kan verdwijnen (Boesveld et al., 2009) 
 
Binnen  het  projectgebied  werd  de  Zeggekorfslak  waargenomen  binnen  de  deelgebieden  Silsombos, 
Molenbeekvallei en Torfbroek. Binnen de andere deelgebieden werd de soort niet waargenomen.  
 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat men omzichtig dient om te gaan met deze soort. Op een aantal locaties is 
de  soort  in aantal achteruit gegaan. Waar mogelijk dient men over  te gaan  tot gefaseerd maaibeer. Binnen 
belangrijke bronpopulaties dragen de beheerders een belangrijke verantwoordelijkheid om op een doordachte 
manier beheerkeuzes te maken waarbij de Zeggekorfslak steeds in het achterhoofd moet gehouden worden.  
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