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1. Inleiding 
 
In kader van het voorgaande project “Actualisatie Provinciale Prioritaire plantensoorten en aanzet voor 
de ‘hotspotkaart van de bedreigde plantensoorten in Vlaams-Brabant’ (Steeman et al., 2012) konden 
we heel wat oude en nieuwe gegevens van “prioritaire plantensoorten” toevoegen aan de databank. 
Op basis hiervan werd een vernieuwde lijst van Prioritaire soorten, Mogelijke symboolsoorten en 
Aandachtsoorten opgesteld, die enkel de waarnemingen vanaf 2000 in beschouwing nam. Onder de 
“Prioritaire soorten” waren er 20 die achteruitgingen en 9 die vooruit gingen of zelfs nieuw waren voor 
de provincie sinds 2000. Bij de “Mogelijke symboolsoorten” waren er slechts twee die vooruitgingen en 
24 die achteruitgingen sinds 2000. Een aantal “aandachtsoorten” was niet meer gezien in de provincie 
na 2000 en belandde in de categorie “verdwenen”. Zo gingen 10 “Aandachtsoorten” achteruit en 
waren er slechts drie “Aandachtsoorten” die toenamen.  
In totaal gingen 54 soorten achteruit en waren er slechts 14 soorten die vaker werden gemeld na 
2000. Opvallend was dat er veel nieuwe vindplaatsen waren, maar dat de soorten zelden nog op de 
oude vindplaatsen werden gemeld. Er waren heel wat historische vindplaatsen bekend, waar soorten 
niet werden teruggevonden. Maar er waren ook nog veel plaatsen waar niet opnieuw werd gezocht en 
de soort mogelijk nog standhoudt in een kleine relictpopulatie. 
In dit vervolgproject probeerden we nog meer historische vindplaatsen te onderzoeken met behulp 
van de oude waarnemers. Ook de koesterburen die niet in de voorgaande categorieën vielen, krijgen 
in dit vervolgproject een plaats.  
 
 
 

2. Doelstellingen  
 
a) Opzoeken en invoeren van alle waarnemingen na 1972 uit beheerdossiers, nota’s, notitie-
boekjes en verslagen van vrijwilligers en andere  
Onder het voorgaande project werden 10.000 historische waarnemingen ingevoerd. Maar al gauw 
bleek dat er nog heel wat oude dossiers lagen te wachten om ingevoerd te worden, waardoor dit 
aantal nu meer dan verdubbelde. Ook bleken heel wat waarnemers nu pas in gang te komen en actief 
eigen historische gegevens in te voeren.   
 
b) Controle van historische vindplaatsen van Prioritaire soorten, Symboolsoorten,  
Aandachtssoorten en koesterburen 
Met historische gegevens bedoelen we hier vindplaatsen waar de soort sinds 2000 niet meer werd 
waargenomen. Het was de bedoeling om zoveel mogelijk historische waarnemers te contacteren en 
meer informatie te vragen bij een oude vindplaats. Controle ter plaatse gebeurde door de waarnemer 
zelf of andere vrijwilligers.       
 
c)  Rapportage resultaten 
Op twee jaar tijd kwamen er weer heel wat nieuwe vindplaatsen bij en voor een aantal soorten 
wijzigde het provinciaal aandeel van de populatie in Vlaanderen sterk. Soorten waarvoor er niks 
verandert, werden in dit rapport niet meer opgenomen. De koesterburen werden net zoals in het 
voorgaande rapport besproken en oude vindplaatsen, waar de soort niet meer werd gezien, worden 
opgelijst. Door de verspreiding van het rapport dat gepubliceerd werd in 2012 (waarin per soort de 
oude vindplaatsen worden gegeven) maakten we plantenwaarnemers warm om oude vindplaatsen te 
controleren en zoveel mogelijk oude en nieuwe waarnemingen in te voeren via 
www.waarnemingen.be  

http://www.waarnemingen.be/�
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Op die manier krijgen we de actuele verspreiding van 29 prioritaire soorten, 22 mogelijke 
symboolsoorten, 12 aandachtsoorten, 6 uitgestorven soorten en 8 koestersoorten (die niet tot de 
voorgaande categorieën behoren).  
 
 
 

3. Resultaten 
 
Dit project werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met verschillende partners uit het 
natuurbehoudsweefsel in Vlaams-Brabant (Natuurpunt Studie vzw, Flo.wer vzw,  Plantenwerkgroep 
Natuurpunt Oost-Brabant, werkgroep ‘Floristisch onderzoek voor Natuurbehoud’ (FON), 
Natuurstudiewerkgroep Dijleland, Plantenwerkgroep Zuidwest-Brabant, Plantenwerkgroep Noord-
Brabant, Plantenwerkgroep Holsbeek,  Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud en de regionale 
landschappen).  
Het terreinwerk gebeurde  door vrijwilligers die actief zijn binnen deze verenigingen, bijgestaan door 
professionele medewerkers van Natuurpunt Studie.  
 
 

3.1 Opzoeken van oude gegevens uit beheerdossiers, nota’s en 
verslagen vrijwilligers  

Pas wanneer de verspreidingskaarten met alle waarnemingen voor de afgelopen atlasperiode (sinds 
1972) volledig  zijn, kunnen we ook de recente  verspreiding van de soort gaan controleren.  Op die 
manier zien we in welke mate en waar de soorten verdwenen zijn. 
Er werden in 2013 en 2014 meer dan 15.000 historische gegevens ingevoerd uit oude mappen en 
dossiers.   
Er liggen nog steeds dossiers in de kelder van Natuur.huis in Mechelen die uitgepluisd en ingevoerd 
kunnen worden. Deze winter gaan onze vrijwilligers weer verder met invoeren.  
 
 

3.2 Werkgroepen mobiliseren om waarnemingen in te voeren 
Via de verspreiding van het rapport van het project in 2012 werden werkgroepen en vrijwilligers 
aangemoedigd om op zoek te gaan naar oude waarnemingen en kregen ze de oude vindplaatsen 
voorgeschoteld om gericht op zoek te gaan. Via onze kanalen (Plantennieuwsbrief, Brakona 
nieuwsbrief, Natuurbericht.be en www.telmee.be) werd reclame gemaakt voor dit project.   
De plantenwerkgroep Zuidwest-Brabant geeft traditiegetrouw waarnemingen door aan floradatabank. 
Sinds 2011 worden de waarnemingen van de plantenwerkgroep Natuurpunt Oost-Brabant 
systematisch ingevoerd in waarnemingen.be en voeren ze ook hun historische waarnemingen in.  
Deze planten-werkgroep gaat al jaren in het vegetatieseizoen regelmatig op stap maar de 
waarnemingen werden nooit systematisch ingevoerd. Momenteel werden van deze werkgroep 710 
nieuwe waarnemingen ingevoerd van 2013 en 2014.  
 
Het ‘Floristisch onderzoek voor Natuurbehoud’ (FON) bezoekt jaarlijks een aantal natuurgebieden in 
de provincie en brengt daarvan uitgebreid verslag uit op de website 
(http://users.skynet.be/fon/Jaarverslagen.htm). In 2013 en 2014 werden door FON 4.952 
waarnemingen ingevoerd uit Vlaams-Brabant. De Plantenwerkgroep Holsbeek voerde de voorbije 2 
jaar 967 planten-waarnemingen in.  
De professionele medewerkers voerden samen 3.009 waarnemingen in. De rest van de 
waarnemingen werd ingevoerd door individuele vrijwilligers en beheerders (65.117).  

http://users.skynet.be/fon/Jaarverslagen.htm�
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In totaal werden in 2013 en 2014 niet minder dan 74.755 plantenwaarnemingen ingevoerd voor 
Vlaams-Brabant. Dit is bijna dubbel zoveel dan in de periode 2011-2012. Ook het aantal 
plantenwaarnemers voor de provincie nam toe van 256 waarnemers voor het vorige project (Steeman 
et al., 2012) tot 606 waarnemers in 2013 en 2014.  
 

3.3 Controleren vindplaatsen van prioritaire soorten 
Bepaalde vindplaatsen werden reeds 20 jaar of langer niet meer bekeken. De kans is groot dat de 
soort effectief na 1971 verdwenen is. In sommige gevallen blijkt dat er nog een kleine populatie stand 
houdt, zonder dat dit geweten is. Vaak gaat het om moeilijk toegankelijke gebieden, waar je niet 
zomaar binnen geraakt (privaat) of door de dichte, moerassige vegetatie moeilijk in geraakt.   

Op 40 jaar tijd is er natuurlijk ook veel veranderd. In natuurgebieden is de vegetatie meestal in 
positieve zin geëvolueerd terwijl in landbouwregio’s of verkavelingen veel kritische plantensoorten de 
laatste decennia zijn verdwenen. Bij sommige vindplaatsen kunnen we dan ook besluiten dat de 
populatie zeker verdwenen is. Op andere plaatsen is de populatiegrootte sterk afgenomen en dreigt 
de soort te verdwijnen.   

Op basis van teruggevonden vindplaatsen traden er opnieuw heel wat verschuivingen op in de 
prioritaire soorten, mogelijk symboolsoorten en aandachtsoorten. Een overzicht van de nieuwe lijsten 
en percen-tages van voorkomen sinds 2000 vind je in bijlage.  

Hieronder volgt een overzicht van de geselecteerde soorten met bespreking van hun historische en 
huidige verspreiding in de provincie en in Vlaanderen. Het aantal uurhokken en kwartierhokken waar 
de soort vóór en sinds 2000 voorkomt, wordt telkens weergegeven. Ook worden de recente nieuwe 
vind-plaatsen vermeld en de historische vindplaatsen, waar de soort niet werd teruggezien tussen 
1971 en 2000, worden opgesomd. Soorten waarvoor er niks wijzigde sinds 2012 worden niet meer 
vermeld. Het gaat om 16 soorten: Koraalmeidoorn, Vogelnestje, Grote muggenorchis, Gebogen 
driehoeksvaren, Geelgroene wespenorchis, Kleine schorseneer, Gewone vleugeltjesbloem, Kleinste 
egelskop, Naalden-kervel, Eironde leeuwenbek, Harlekijn, Knollathyrus, Bleek bosvogeltje, Gewone 
vleugeltjesbloem, Zaagblad en Kruipend moerasscherm.     

 

3.3.1 Prioritaire soorten 
Een eerste criterium voor een provinciale prioritaire soort is dat ze op de Rode Lijst word vermeld in de 
categorieën “Ernstig bedreigd”, “Bedreigd” of “Kwetsbaar” (Van Landuyt et al., 2006). Een tweede 
voorwaarde is dat het gekende Vlaamse areaal voor 1/3 in de provincie ligt. Bij de selectie van de 
prioritaire soorten werden alle gegevens die voorhanden waren, ook de historische waarnemingen, in 
rekening gebracht. Bij de update van de prioritaire soorten (Steeman et al., 2012) werd enkel rekening 
gehouden met de waarnemingen sinds 2000. Hierdoor werden 9 prioritaire soorten van de lijst 
geschrapt, maar er kwamen 9 nieuwe soorten (7 mogelijke symboolsoorten en 2 aandachtsoorten) bij. 
Het aantal Provinciale prioritaire plantensoorten bleef dus gelijk (29). Hieronder worden de soorten die 
in 2012 als prioritair werden bestempeld behandeld en wordt vermeld of ze al dan niet op deze lijst 
blijven staan.  
Met de waarnemingen van 2013-2014 erbij gaan 7 prioritaire soorten over naar de categorie 
“Mogelijke symboolsoorten” (Naakte lathyrus, Stippelvaren, Bospaardenstaart, Amandelwolfsmelk, 
Groot spiegelklokje, Vingerzegge en Donzige klit). Daarvoor komen in de plaats Gele zegge, Spits 
havikskruid en Handjesereprijs naar de categorie “Prioritaire soorten”. Dit maakt dat deze categorie nu 
nog maar 25 soorten bevat in plaats van 29.        
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Akkergeelster (Gagea villosa) is in Vlaanderen een  
soort van droge leembodem, die af en toe verstoord 
wordt (extensieve landbouw). Recente vindplaatsen 
bevinden zich op open plekken in holle wegen. 
Deze soort is sinds 2000 slechts uit 3 uurhokken bekend  
in de provincie.,Dit zijn de enige locaties in Vlaanderen  
waar dit plantje nog groeit. Deze populaties in Leefdaal  
en Korbeekveld zullen jaarlijks opgevolgd worden.  
Akkergeelster was nooit zeer algemeen en de overige  
populaties zijn al lang verdwenen uit Vlaams-Brabant  
of werden alleszins niet meer vastgesteld: de laatste  
waarnemingen uit 5 uurhokken in de provincie dateren  
van de karteringsperiode 1850-1939. Sinds 2012 is er  
niets gewijzigd. De soort wordt op de gekende plaatsen  
wel zeer goed opgevolgd. Door de zeldzaamheid van  
deze soort in Vlaanderen komen jaarlijks een aantal  
floristen deze unieke groeiplaats bekijken.  
                                                                                                                         
Vóór 2000 uurhokken     7                                                                
                                                                                                                          
Sinds 2000 uurhokken     3                           Johannes Jansen 
  kwartierhokken     4                                                                           
                                                                                        
 

Naakte lathyrus (Lathyrus aphaca) is een soort van  
extensieve akkers of braakland op (kalkrijke) leembodem.  
De soort ging sterk achteruit door intensieve landbouw- 
methoden. In Vlaams-Brabant kon ze slechts op 4 plaat- 
sen stand houden (Tienen, Hoegaarden).  
In 2012 werden 80% van de populaties uit Vlaams- 
Brabant gemeld.   
Sinds 2012 is de soort buiten Vlaams-Brabant op 8  
nieuwe plaatsen gezien. Dit betekent dat Naakte lathyrus  
nu slechts voor 31% in de provincie voorkomt en dus  
net niet meer in aanmerking komt als prioritaire soort.      
                                                                                             Kevin Lambeets       
 
Vóór 2000 uurhokken        12 
  kwartierhokken        5 
 
Sinds 2000 uurhokken         2 
  kwartierhokken         4 
 
De soort werd op de volgende plaatsen sinds 2000 niet meer waargenomen:                                                              
- Vlezenbeek, Itterbeek, Schepdaal, Dilbeek (e4-33, 1971) 
- Sint-Pieters-Leeuw (e4-44, 1971)                                         
- Linkebeek, St.-Genesius-Rode (e4-55, 1985)                                             
- Willebringen, Doornestraat, Tassinstraat, Willebringsestraat (e5-36-43, 1974) 
- Sint-Catharina-Hauthem (e5-46-42, 1998) 
- Budingen, Ossenweg, Zoutleeuw (e6-23, 1978) 
- Wommersom (e6-31, 1971) 
- Zoutleeuw (e6-32-24, 1984)  
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- Zoutleeuw, station (e6-33-13, 1977) 
 
 
Vingerhelmbloem (Corydalis solida) is in Vlaams-Brabant  een  
typische soort van ‘colluviale iepenbossen’ en dikwijls te vinden 
in houtkanten en holle wegen. De soort is meestal te zien is op 
‘hellend terrein’ of in de directe omgeving ervan.  
In Molenstede op de Blaasberg werd de populatie in de holle weg 
teruggevonden. Volgens Herman Vannerom, de waarnemer uit  
1976, is de groeiplaats gedecimeerd ten gevolge van zeer recent 
uitgevoerde wegenwerken met vergraving van holle wegkanten 
en overdekking met grondoverschotten. 
Het belang van de provinciale populaties voor Vlaanderen  
is terug gedaald tot 55%. Er werden geen nieuwe vindplaatsen  
ontdekt in Vlaams-Brabant, wel in de rest van Vlaanderen.  
 
Op de volgende plaatsen werd de soort voorlopig niet  
teruggevonden:  

- domein van Huizingen (e4-54-43, 1984)  
- Vlierbeek, Kessel-Lo (e5-14-23, 1994)                                 Johan De Meirsman 
- Terlanen (e5-41-44, 1999)                                                              
- Hoegaarden (e5-47-32, 1979)                                                        
- Lembeek (f4-13-32, 1982)                                                           
 

Vóór 2000 uurhokken       22 
  kwartierhokken      24 
 
Sinds 2000 uurhokken       25 
  kwartierhokken      56 
 
 
 
Schubzegge (Carex lepidocarpa) is een soort van met kalrijke kwel gevoede moerasgebieden.  
Slechts een derde (3) van de vindplaatsen van deze zegge blijft over na 2000. Dit zijn bovendien bijna 
de enige vindplaatsen voor Vlaanderen.  
                                           
Vóór 2000 uurhokken       9 
  kwartierhokken      5  
 
Sinds 2000 uurhokken       4 
  kwartierhokken       5 
 
Naast Vlaams-Brabant en Limburg werd Schubzegge  
nu ook in de provincie Antwerpen ontdekt.  
In Vlaams-Brabant werden geen nieuwe vindplaatsen  
opgetekend, waardoor de provinciale populaties nu                      
minder dan de helft (45%) van de Vlaamse populatie      Robin Vermylen 
vertegenwoordigen.  
 
 
Dauwnetel (Galeopsis speciosa) is een soort van extensieve akkers of braakland op (kalkrijke) leem. 
In Vlaams-Brabant zijn de meeste groeiplaatsen in periodiek natte ruigten van sommige valleien te 
vinden. Deze soort heeft een langlevende zaadbank en duikt soms tijdelijk op na bodemverstoring (vb 
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kap van populier) op de voormalige standplaatsen. In Haacht en Rotselaar werd er actief gezocht naar 
de soort door de waarnemers van de historische vindplaatsen, zonder resultaat.   
 
De soort werd op volgende plaatsen niet meer teruggezien na 2000:  

- Tremelo, Putten van Fonteyn (d5-33-43, 1988) 
- Haacht (d5-42-22, 1994) 
- Rotselaar, Wezemaal (d5-43-24, 1984; d5-44-24, 1993; 
                                           d5-44-43, 1998) 
- Aarschot (d5-45-14, 1999) 
- Wijgmaal, Wijgmaalbroek (d5-53-22, d5-53-24, 1999) 
- Wilsele, Putkapel (d5-54-31, d5-54-32, 1991) 
- Holsbeek (d5-54-42, 1991; d5-54-24, 1993;                       
                       d5-54-41, 1992) 
- Holsbeek, Dunbergbroek (d5-55-31, 1991) 
- Assent (d6-51-11, 1991) 
- Winksele (e5-13-13, 1990) 
- Wilsele (e5-13-24, 1990) 
     
   

                                      
Vóór 2000 uurhokken       24 
  kwartierhokken      12                                
           Robin Vermylen 
Sinds 2000 uurhokken       6 
  kwartierhokken      12 
 
Het aandeel van de Vlaams-Brabantse populaties is licht afgenomen van 55% naar 52%, omdat de 
soort er elders in Vlaanderen wel nieuwe vindplaatsen bij kreeg.  
 
 
Witte rapunzel (Phyteuma spicatum) is sterk aan loofbos gebonden.  
De plant waagt zich nauwelijks buiten de bosrand.    
Op minder dan 1/3 van de bekende locaties werd deze soort sinds  
2000 nog terug gezien. Wellicht is de soort op onderstaande locaties  
verdwenen, want het zijn plaatsen die regelmatig door floristen worden  
bezocht en de Witte rapunzel is een opvallende soort.  
Toch werd in 2014, 40 jaar later, Witte rapunzel terug gezien  
in Hoeilaart (e4-47-43) en op een nieuwe plaats ontdekt in Hoeilaart  
(e4-57-12). De waarneming van 2002 in Gaasbeek (e4-31-43)  
werd pas recent ingevoerd. In Lembeek werd een nieuwe vindplaats  
vastgelegd (f4-24-22).  
 
Mogelijk werd op volgende locaties nog niet voldoende gezocht:  

- Steenokkerzeel, Kortenberg (e4-18, 1940-1971) 
- Liedekerke (e4-21, 1971) 
- Tervuren (e4-38, 1971)                                                       
- Lennik (e4-42, e4-43, 1971)                Paul Nuyts 
- Dworp, Huizingen (e4-54, 1971) 
- Dworp, Halle (f4-15, 1971)                                                                                                                 

 
Vóór 2000 uurhokken       18 
  kwartierhokken       0 
 
Sinds 2000 uurhokken        5 
  kwartierhokken       21 
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De provinciale populaties van Witte rapunzel vertegenwoordigen momenteel 54% van de Vlaamse 
populaties, dankzij de nieuwe vindplaatsen.  
 
 
Stippelvaren (Oreopteris limbosperma) is een montane varen die in Vlaanderen vooral groeit in 
bossen op matig voedselarme, zure bodems. Deze soort is zeer zeldzaam in Vlaanderen en blijkt 
sterk achteruit te gaan. In Vlaams-Brabant werden de voorbije twee jaar geen nieuwe vindplaatsen 
toegevoegd, in tegenstelling tot elders in Vlaanderen. Hierdoor vertegenwoordigt de Vlaams-
Brabantse populatie van deze soort momenteel maar 30% van de Vlaamse populatie.  
Op volgende historische vindplaatsen werd de soort niet 
meer waargenomen:  

- Zichems bosje, Zichem (d6-31-34, 1997) 
- Diest, Schaffen (d6-33, 1971)  
-     Linkebeek, Alsemberg (e4-55, 1971) 
- Hoeilaart, Zoniënwoud – Kersselaerspleyn  
        (e4-56, 1996) 
- Hoeilaart (e4-57, 1971)  
- Halle, Buizingen, Dworp (f4-14, 1971) 

 
Vóór 2000 uurhokken         13 
  kwartierhokken         4                              
                                                                                    
Sinds 2000 uurhokken          5                                 David Berten 
  kwartierhokken         9 
 
 
Graslathyrus (Lathyrus nissolia) is een soort van vochtig grasland, die zich als laattijdige pionier  
vertoont op vergraven, ruderale plaatsen. De soort mijdt intensief graas- of maaibeheer.   
De soort werd in 2013 herbevestigd op de volgende oude vindplaatsen:  

- Zaventem (e4-17-43, 1997) 
- Lot (e4-54-14, 1940, 1971) 

  
De soort werd in 2014 opnieuw gezien op de volgende gekende vindplaats:  

- Vertrijk, Boutersem (e5-36-32) 
 
Op de volgende historische vindplaatsen werd de soort niet meer teruggevonden:   

- Hofstade (d4-38-12, 1986) 
- Kampenhout (d5-51, 1940 – 1971)  
- Ternat (e4-11, 1940 – 1971) 
- Groot-Bijgaarden (e4-24-12, 1981) 
- Groot-Bijgaarden, klaverblad (e4-24-14, 1999) 
- Schepdaal (e4-33-12, 1991) 
- Gaasbeek (e4-42-24, 1998) 
- Loonbeek (e5-31-44, 1985) 
- Bierbeek, Boutersem (e5-35, 1981) 
- Bierbeek, Oud-Heverlee (e5-43, 1940 – 1971) 
- Landen (e6-52-14, 1983) 
- Halle, Rodenen (f4-13-23, 1987) 

 
Vóór 2000 uurhokken       53                                                                                                                     

                   kwartierhokken      24                                                                 
Sinds 2000 uurhokken       45 
                         kwartierhokken      102                                Francine Nouls 
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Het provinciaal aandeel aan de Vlaamse populaties van Graslathyrus is sinds 2000 door het groot 
aantal nieuwe vindplaatsen van deze soort toegenomen tot 57%. Deze soort doet het goed in Vlaams-
Brabant dankzij graslandbeheer in natuurgebieden, maar ook door ecologisch bermbeheer. Bij het 
opmaken van het bermbeheerplan van de E314 werd Graslathyrus op vijf plaatsen gevonden: twee 
plaatsen in de bermen, dicht bij Aarschot en drie plaatsen in het afrittencomplex van Bekkevoort 
(Steeman et al., 2014).    
 
 
Stijve naaldvaren (Polystichum aculeatum) is in Vlaanderen een zeer zeldzame soort van oude 
bossen en struwelen waarvan 41% van de vindplaatsen in de provincie Vlaams-Brabant (meer 
bepaald in de Leemstreek) ligt. In de omgeving van Dworp werd Stijve naaldvaren in 2014 op twee 
locaties terug gezien: f4-14-22 en f4-15-11.  
Verder werd de soort nog van 4 nieuwe locaties gemeld.   
 
Op volgende locaties werd gezocht, maar niet gevonden: 
- Buizingen, Huizingen, Dworp (e5-54, 1971) 
- Linkebeek, Beersel, Alsemberg, St. Genesius-Rode  
  (e5-55, 1971) 
- Boutersem, Vertrijk, Kumtich, Willebringen (e5-36, 1975)  
 
Vóór 2000 uurhokken       10 
 
Sinds 2000 uurhokken       15 
  kwartierhokken       23 
                                                                                              Dirk Hennebel 
 
 
 
Schedegeelster (Gagea spathacea) is een soort  
van loofbossen op lemige bodem.  
Ondanks dat Schedegeelster in 2001 nog in een nieuw 
uurhok werd ontdekt, is de verspreiding van de soort 
met één uurhok afgenomen in de provincie.  
Wel zijn de vindplaatsen van de soort meer in detail 
gekend sinds 2000 en lijkt het aantal kwartierhokken 
bijgevolg fel toegenomen.  
Dit is een soort die zonder twijfel over het hoofd wordt  
gezien. Het is zeker een Vlaams-Brabantse prioritaire  
soort want de verspreiding lijkt goed samen te vallen        Rutger Barendse 
met de Vlaamse heuvelrij in contact met leem: het  
historisch areaal van Hageland tot Calais. In het Zoniënwoud (4 kwartierhokken) en het Hallerbos (4 
kwartierhokken) is de soort nog steeds op verschillende plaatsen aanwezig. Slechts in één kwartier-
hok in het Hallerbos (f4-14-32) werd de soort sinds 1988 niet meer gezien. In Dworp werd de soort op 
een nieuwe plaats gevonden in 2013. Schedegeelster vertegenwoordigt in de provincie nu 52% van 
de Vlaamse populaties.  
 
Vóór 2000 uurhokken       5 
  kwartierhokken      4  
 
Sinds 2000 uurhokken        6                      
                          kwartierhokken      13                    
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Bospaardenstaart (Equisetum sylvaticum) groeit bij voorkeur in 
loofbos op zandige tot lemige, stikstofarme bodems. De soort is 
meestal te vinden waar basenrijk kwelwater aan de oppervlakte 
komt. Ondanks dat er de voorbije 2 jaar 4 nieuwe vindplaatsen  
van Bospaardenstaart bijkwamen, daalde het percentage voor  
Vlaams-Brabant voor deze soort naar 32%.  
Op de volgende plaatsen werd de soort voorlopig niet meer  
gevonden:   
- te Tervuren, Zoniënwoud (e4-47-21, 1994 – 1994). 
- St.-Agatha-Rode, Rodebos en Laanvallei  
   (e5-42-34 (1996), e5-52-12(1995))  
 
Vóór 2000 uurhokken        14 
  kwartierhokken        12                              
                                                                                    
Sinds 2000 uurhokken         7                                                       
  kwartierhokken         9              Johan Neegers 
                                                                                                                  
                                                                                   
 
Klimopbremraap (Orobanche hederae) is oorspronkelijk een soort  
van schaduwrijke, vrij voedselrijke bossen op stenig substraat,  
bij ons in stedelijke milieus (parken en plantsoenen met ondergroei  
van klimop). Klimopbremraap werd enkel in Leuven centrum, waar- 
van ze historisch bekend stond, terug waargenomen.  
Op verschillende plaatsen in de stad doet de soort het goed. 
In Hoeilaart, Tervuren (e4-57, 1851) werd de soort niet terug gezien. 
Er werden sinds 2013 vijf nieuwe vindplaatsen ontdekt.  
Ook in de rest van Vlaanderen doet de soort het blijkbaar goed,  
zodat het percentage voor deze soort slechts met 1% toeneemt.   
 
Vóór 2000 uurhokken       2                                                            
                         kwartierhokken      0                                                              
                                                                                                                      
Sinds 2000 uurhokken       9                                                            
  kwartierhokken      14                                                       Wim Verheyden 
 
  
 
Ronde zegge (Carex diandra) is een soort van verlandingen  
van open water, zeer natte graslanden en (tril)venen met mine- 
raalrijke kwel. In verschillende gebieden is de soort na natuur- 
beheer teruggekeerd op vroegere standplaatsen dankzij een lang- 
levende zaadvoorraad. Natuurbeheer (herstel verlandingen met 
trilveen) kan de soort zeker op vroegere locaties doen terugkeren 
indien de abiotische omstandigheden niet te zeer zijn gewijzigd 
(kwelrijk, voedselarm).     
In 2013 werd Ronde zegge op twee nieuwe plaatsen waargeno- 
men, in de Weterbeek in Bierbeek en in Boutersem (Malendries- 
beekvallei). Met deze twee nieuwe locaties erbij, maakt de po- 
pulatie van Ronde zegge in Vlaams-Brabant 50% uit van de  
Vlaamse populatie.   
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Vóór 2000 uurhokken       11                Ria De Nève 
  kwartierhokken       2  
 
Sinds 2000 uurhokken        5                                                
  kwartierhokken       6 
 
 
Amandelwolfsmelk (Euphorbia amygdaloides)  
groeit in eerder lichtrijk loofbos, of aan de rand  
ervan. Selectief kappen kan dus gunstig zijn voor 
de soort. Amandelwolfsmelk verkiest oude bossen 
 en mijdt zure bodems. Ten Zuiden van Samber 
en Maas is de soort algemeen, in Vlaanderen is 
ze zeer zeldzaam en gaat licht achteruit 
(Van Landuyt et al., 2006). 
Ook al werd de soort op drie nieuwe locaties  
(drie kwartierhokken) waargenomen sinds 2000,  
dan nog is het aantal vindplaatsen bijna  
gehalveerd.              Sam van de Poel 
 
Voor de volgende locaties loont het nog de moeite om te controleren of de soort er nog te vinden is:   

- Tervuren (e4-37-32, 1991-1994) 
- Gooik (e4-41, 1974)  
- Gaasbeek (e4-42-24, 1991)  
- Hoeilaart (e4-56-44, 1979) 
 

 
Vóór 2000 uurhokken       11 
  kwartierhokken       6 
 
Sinds 2000 uurhokken        6 
  kwartierhokken        9                              
 
De populaties van Amandelwolfsmelk vertegenwoordigen nu 28% van de Vlaamse populaties in de 
provincie. De soort kreeg er heel wat vindplaatsen bij in de rest van Vlaanderen.  
 
 
Groot spiegelklokje (Legousia speculum-veneris) is een soort van  
extensieve akkers of braakland op (kalkrijke) leem. Deze soort  
werd slechts op twee plaatsen (Overijse, Zellik) nog waargenomen  
sinds 2000. Er werden nieuwe waarnemingen uit de periode sinds  
2000 ingevoerd, waardoor we nu aan 5 locaties zitten die goed  
zijn voor 31% van de Vlaamse populaties. Ook op andere plaatsen  
in Vlaanderen werd deze soort blijkbaar opnieuw opgemerkt.    
 
Op de volgende locaties werd de soort niet meer gezien:  

- Kampenhout – Zemst (d4-47, 1971) 
- Asse (d4-52, 1971) 
- Vilvoorde, Grimbergen (d4-56, 1971) 
- Kampenhout (d4-58, 1971)  
- Zemst (d4-38, 1971) 
- Machelen, Zavemtem (e4-17, 1971) 
- Dilbeek (e4-24, 1971) 
- Linkebeek (e4-45, 1971) 
- Sint-Pieters-Leeuw (e4-53, 1971)                                               Joachim Teunen 
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- Linkebeek, Beersel, Alsemberg (e4-55, 1971) 
- Everberg, Tervuren (e5-21, 1971) 
- Leefdaal, plateau van Leefdaal (e5-22-32, 1994) 
- Tervuren (e5-31, 1971)                                                                          
- Zoutleeuw, Tienen, Hoegaarden (e5-48, 1971)                       

      -      Hoegaarden (e5-57, 1971)                                                               
- Walsbergen, Oplinter (e6-31, 1971)                                         
- Ezemaal (e6-42, 1971) 
- Landen (e6-52-14, e6-52-21, 1980)                         

 
Vóór 2000 uurhokken        19                                                     
                          kwartierhokken       1 
 
Sinds 2000 uurhokken        5 
  kwartierhokken        5 
 
 
Vingerzegge (Carex digitata) komt vooral voor op kalkrijke en voedselarme 
bodems. De planten zijn wintergroen en verkiezen halfschaduw. Er zijn  
maar vier provinciale populaties van deze soort uit het verleden bekend. 
Dankzij waarnemingen.be hebben we recente locatiegegevens van twee 
populaties (Hoeilaart). Op de historische vindplaats in het Hallerbos werd 
de soort niet teruggevonden  (f4-14-42, 1979).  
Er kwam een vindplaats bij voor Vlaanderen, de vindplaatsen van  
Vingerzegge vertegenwoordigen  nu 25% van de Vlaamse vindplaatsen.  
 
Vóór 2000 uurhokken       4 
  kwartierhokken      4 
 
Sinds 2000 uurhokken       1 
  kwartierhokken       1                                                                    Cecile Herr 
                                                                                                                                                                                                                                      
 
Weegbreefonteinkruid (Potamogeton coloratus) is een  
soort met zeer langlevend zaad en een historische  
verspreiding in Vlaams-Brabant in de regio met  
Brusseliaan-kwel. Deze soort is bij gepast beheer terug te  
verwachten.  
Van de 8 gekende kwartierhokken, zijn er maar drie waar  
de soort sinds 2000 nog werd gezien. Op de volgende  
locatie kan gecontroleerd worden of de soort daar nog  
te vinden is: Floordambos, Vilvoorde (d4-57, 1994) 
Op de overige historische vindplaatsen dateren de waar- 
nemingen van de 19e eeuw.    
                                                                                                Frank Delbeque 
 
Deze locaties zijn echter niet goed gedefinieerd en het is dan ook moeilijk om de exacte historische 
plek terug te vinden. In Kampenhout in het Hellebos/Rotbos werd in 2014 een nieuwe populatie 
ontdekt van deze soort, wat het percentage op 40% brengt voor Vlaams-Brabant.  
 
Vóór 2000 uurhokken       8 
  kwartierhokken      2                                                   
Sinds 2000 uurhokken        4 
  kwartierhokken        4 
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Bergnachtorchis (Platanthera chlorantha) is een soort van thermo- 
fiele, droge, meestal kalkrijke graslanden. 
In 2013 kreeg Bergnachtorchis er twee vindplaatsen bij in Hoegaarden. 
Ondanks deze nieuwe vindplaatsen, daalde het percentage van voor- 
komen in de provincie tot 30%.  Op  8 locaties werd de soort al meer 
dan 30 jaar niet meer gezien. Zes van deze acht vindplaatsen dateren 
van de 19e eeuw. Voor twee locaties loont het de moeite om te probe- 
ren achterhalen wat de precieze locatie van deze soort was en of ze 
daar nog te vinden is: 
- Dilbeek (e4-24-14, 1979) 
- Wilder (e4-24-41, 1979)  
 
Vóór 2000 uurhokken       12 
  kwartierhokken       2                                                        Leo Janssen 
 
Sinds 2000 uurhokken        6 
  kwartierhokken       10                        
                                 
 
Donzige klit (Arctium tomentosum) is een soort van ruigten en rivier- 
oevers. De populatie in Ezemaal is daar al sinds 1960 en begint zich  
uit te breiden naar de omliggende bermen. In 2011 werd in de   
Bezinkingsputten in Tienen een nieuwe vindplaats ontdekt.  
In Begijnendijk werd in augustus 2012 nog een nieuwe populatie van 
Donzige klit gevonden. Sindsdien werden er geen nieuwe populaties   
meer ontdekt in Vlaams-Brabant, maar wel in Vlaanderen. Hierdoor daalt  
het percentage van voorkomen in de provincie tot 27%.       
 
Vóór 2000 uurhokken        2 
   
Sinds 2000 uurhokken        4 
  kwartierhokken        4                                                              

     Marc Detollenaere          
   

 
Betonie (Stachys officinalis) is een soort van (zeer) fosfaatarme heischrale tot kalkrijke standplaatsen 
in historisch permanente graslanden, (vrij) schrale bermen van (holle) wegen, gevarieerde open 
loofbossen en boszomen.  Plaatsen waar Betonie werd teruggevonden in 2014: Haacht (d5-42-42) 
Deze soort werd in 18 van  de 24 uurhokken niet meer waargenomen sinds 2000. Tegelijkertijd werd 
de soort in 9 nieuwe uurhokken waargenomen. Op de volgende plaatsen werd de soort sinds 2000 
niet meer gezien:  
- Kampenhout, Zemst (d4-48, 1971) 
- Kampenhout, bos dichtbij kanaal van Boortmeerbeek  
   (d5-41, 1971) 
- Rotselaar, Wezemaal (d5-44, 1971)  
- Erps-Kwerps, Silsombos (d5-51-43, 1987)  
- Tielt-Winge, Bekkevoort (d5-58, 1971)  
- Groot Bijgaarden (e4-13-44, 1998) 
- Ternat (e4-23-13, 1992)  
- Hoeilaart, Ganzepootvijver (e4-56-22, 1999) 
- Veltem-Beisem, Kastanjebos (e5-12-12, 1994)  
- Holsbeek (e5-15, 1971)   
- Lubbeek (e5-16, 1971) 
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- Kortenaken, Glabbeek (e5-18, 1971)     
- Loonbeek (e5-32-34, 1980)                                                Leo Vaes 
 
- Oud-Heverlee, Vaalbeek (e5-33-14, 1990) 
- Blanden, Sapellenbos (e5-33-22, 1989)                              
- Oud-Heverlee, Vaalbeek (e5-33-23, 1990)                          
 
Vóór 2000 uurhokken       24 
  kwartierhokken      12 
Sinds 2000 uurhokken       14 
  kwartierhokken       16 
 
Drie nieuwe kwartierhokken voor deze soort in 2013-2014 zorgen ervoor dat de soort nu in de 
provincie 39% vertegenwoordigt van de Vlaamse populaties.  
 
 
Soldaatje (Orchis militaris) geeft voorkeur aan niet al te droge kalkgraslanden en grazige plaatsen. In 
het begin van de 19de eeuw werd Soldaatje enkel in de omgeving van de Voerstreek gevonden. De 
laatste 15 jaar dook de soort hier en daar verspreid  
over Vlaanderen op in gebieden met leem- en klei- 
bodems. Soldaatje verscheen voor het eerst in  
Vlaams-Brabant in 1997 op de berm van de E40  
in Everberg en in Egenhoven. In 2013 kwamen  
er twee vindplaatsen bij in Hoegaarden en een  
nieuwe vindplaats uit 2004 (e5-23-31) werd pas  
in 2014 gemeld. 
Met deze drie locaties erbij vertegenwoordigt  
Soldaatje nu 46% van de Vlaamse populaties.  
 
 
Vóór 2000 uurhokken           2                     Erik Meerschaut 
  kwartierhokken           2                                                                                                        
Sinds 2000 uurhokken          5 
  kwartierhokken          6 
 
 
 
3.3.2 Mogelijke symboolsoorten  
 
Mogelijke symboolsoorten zijn soorten die in minder dan 33% en in meer dan 19% van de Vlaamse 
uurhokken werden waargenomen. In het vorige rapport gingen 7 van deze soorten de 33% 
overschrijden, zodat ze in aanmerking kwamen als prioritaire soort. Daarnaast waren er 5 “Mogelijke 
symboolsoorten” die minder dan 20% van de Vlaamse populaties vertegenwoordigen in de provincie 
en overgingen naar de categorie  van de “Aandachtsoorten”. Eén soort, Klein spiegelklokje, ging naar 
de categorie “uitgestorven”, de soort werd sinds 1997 niet meer gezien in de provincie. Het aantal 
“Mogelijke symboolsoorten”  nam van 26 soorten af naar 22 soorten in 2012.          
Als we naar de verschuivingen kijken die de waarnemingen van 2013 en 2014 veroorzaakten dan 
komen we aan 27  “Mogelijke symboolsoorten”. Dit is een combinatie van 7 “prioritaire soorten 
waarvan het percentage onder de 33% zakte (Naakte Lathyrus, Stippelvaren, Bospaardenstaart, 
Amandelwolfsmelk, Groot spiegelklokje, Vingerzegge, Donzige klit), twee Aandachtsoorten waarvan 
het percentage nu tussen de 20 en de 33% zit (Zaagblad en Slanke zegge), één soort uit deze 
categorie is nu “prioritaire soort” (Gele zegge) en drie soorten zitten nu in de categorie 
Aandachtsoorten (Spits fonteinkruid, Waterlepeltje, Bijenorchis).     
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Karwijselie (Selinum carvifolia) is een soort van schrale graslanden 
en boszomen met (periodiek) vochtige bodem (kwel).  
Deze soort is niet algemeen in Vlaanderen maar zit in de Rode-Lijst-  
categorie “Niet bedreigd” omdat ze volgens de trendberekening 
 (Van Landuyt et al., 2006) licht vooruit blijkt te gaan. Op 23 van de  
59 vindplaatsen (kwartierhokken) werd de soort niet meer teruggezien 
sinds 2000.  
In 2012 werd Karwijselie voor het eerst opgemerkt in de Hagelandse  
vallei – Tussen twee motten. In 2013 werd Karwijselie opnieuw  
gevonden in De Spicht in Lubbeek, de soort was daar sinds 1984  
niet meer gezien. Daarnaast zijn er nog 9 nieuwe groeiplaatsen  
van Karwijselie gevonden sinds 2013.  
Op dit moment vertegenwoordigt Karwijselie in Vlaams-Brabant 49%  
van de Vlaamse populaties, wat betekent dat de soort ook elders      Dirk Hennebel 
in Vlaanderen werd teruggevonden.       
                                            
Op de volgende plaatsen werd de soort niet meer waargenomen sinds 2000:                                                                                                               
- Hofstade, Zemst, Boortmeerbeek, Hever (d4-48, 1971) 
- Perk: kasteelpark (d4-58-32, 1980)  
- Tremelo (d5-34-13, 1984)  
- Aarschot, Demerdonken (d5-37-24, 1984)  
- Kampenhout, Boortmeerbeek (d5-41, 1868) 
- Kampenhout, verkaveling (d5-51-13, d5-51-14, 1986) 
- Nederokkerzeel/ Erps-Kwerps: Silsombos (d5-51-44, 1987) 
- Wijgmaal + Rotselaar (Wijgmaalbroek) (d5-53-22, 1999)  
- St-Pietersrodedorp,Heilige Geestmolen,Wingeplassen (d5-55-24, 1990)                                                                                                            
- Kasteel v. Horst: omgeving bos(vroeger vijvers) ook schraal grasland (d5-56-13, 1992) 
- Tielt-Winge, Walenbos (Grootbroek) (d5-57-13, 1996) 
- Molenstede, Molenstedebroek (d6-31-34, 1984)  
- Veltem-Beisem, Kastanjebos, schraal weiland (e5-12-12, 1994) 
- Herent (e5-13-11, 1979) 
- Huldenberg, Nieuwenhovenbos (e5-41-32, 1985) 
- Klein Wiener (Loonbeek) (e5-42-13,1980) 
- Zoutleeuw, Ossenweg (e6-23-44, 1992) 
- Hallerbos/Keldergat (f4-14-42, 1986) 
- Dworp, St.-Genesius-Rode (f4-15, 1971) 
 
Vóór 2000 uurhokken       33 
  kwartierhokken      31 
 
Sinds 2000 uurhokken       21 
  kwartierhokken      37 
 
 
Boswederik (Lysimachia nemorum) is een soort van bronbossen 
en loofbossen in natte valleien onder invloed van kwel. 
Merkwaardig is dat het aantal vindplaatsen van deze soort 
in Vlaams-Brabant fors (van 61 naar 137 kwartierhokken)  
toenam, maar dat het percentage van voorkomen in Vlaanderen 
gelijk bleef (46%). Overal in Vlaanderen duikt de soort dus  
opnieuw op. De soort werd op volgende plaatsen na 2000 niet  
meer gezien:  
- Opwijk (d4-43, 1971)        
- Asse (d4-52, 1971)                 
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- Holsbeek – Rotselaar (d5-54, 1971)             Samuel De Rycke 
- Dilbeek (e4-24, 1971) 
- Overijse, Hoeilaart (e4-58, 1971) 
- Kortenberg (e5-11, 1971) 
- Lubbeek, Kwade schuur (e5-15-42, 1984) 
- Lovenjoel (e5-25-31, 1997) 
- Pepingen (f4-11, 1971) 
- Beert (f4-12, 1971) 
         
Vóór 2000 uurhokken       40 
  kwartierhokken      4 
 
Sinds 2000 uurhokken       44            
  kwartierhokken      137 
 
 
Groot springzaad (Impatiens noli-tangere) is een soort van natte bossen en beekoevers. De soort is 
voornamelijk te vinden op voedselrijkere bodems, in de Leemstreek. Deze soort was voor 2000 
gekend van 43 vindplaatsen. Momenteel blijven er nog 33 over, waarvan 18 nieuwe vindplaatsen 
sinds 2000.  
De soort werd op volgende plaatsen niet meer teruggevonden:   

- Meise, Nationale plantentuin (d4-55-31, d4-55-32, 1978) 
- Pamel, Puttenberg (e3-28-44, 1994) 
- Oppem (e4-54-24, 1978)  
- Linkebeek-Beersel, Schaveypark (e4-55-23, 1999) 
- St.-Genesius-Rode (e4-55-42, 1986) 
- Winksele (e5-13-13, 1990)  
- Kessel-Lo, Trolieberg (e5-24-21, 1993) 
- Leefdaal (e5-31-22, 1985) 
- Vertrijk (e5-36-12, 1990) 

 
Groot springzaad werd terug gezien in 2013 op de oude vindplaats  
in Heverlee, Leuven (e5-23-23). Verder werden nog drie nieuwe  
vindplaatsen ontdekt (Malderen, Averbode en Rilaar) de voorbije  
twee jaar.  
 
Vóór 2000 uurhokken        23 
  kwartierhokken        49                                
                                                                                                               
Sinds 2000 uurhokken        16                                                Mario Lemaire 
  kwartierhokken        36             
                
Groot springzaad staat niet op de Rode Lijst (Van Landuyt et al., 2006) en werd daarom niet als 
prioritaire soort opgenomen, maar als mogelijke symboolsoort aangeduid. De soort vertegenwoordigt 
nu 41% van de Vlaamse populatie in Vlaams-Brabant.  
 
 
Trosdravik (Bromus racemosus) komt voor in natte gras- 
landen, die vaak tijdelijk overstroomd worden.  
Maar ook in dottergraslanden kan de soort gedijen.  
Vermoedelijk komt de soort in de valleien van de meeste 
grote rivieren voor. Maar de huidige gekende verspreiding 
geeft een beeld waar floristen met kennis van de soort  
passeerden. Door het verdwijnen van traditionele hooi- 
landen en ontwatering van valleigebieden is de soort in  
Vlaanderen sterk afgenomen.  
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Maar door een toegenomen grassenkennis van floristen             Johannes Jansen   
wordt de soort tegenwoordig wel vaker herkend. Trosdravik kreeg er in 2013 nog een nieuwe 
vindplaats 
bij in Rotselaar (d5-54-22). In de rest van Vlaanderen kwamen er de voorbije twee jaar nog meer 
vondsten bij, waardoor het aandeel van deze soort voor Vlaams-Brabant zakte tot 25%.  
 
Vóór 2000 uurhokken         19  
  kwartierhokken         2                   
                                                                                    
Sinds 2000 uurhokken          10  
  kwartierhokken          16 
 
- Rotselaar (d5-43, 1971) 
- Aarschot, Vorsdonk - Turfputten (d5-45-14, 1999) 
- Holsbeek, Hagelandse vallei (d5-55-14, d5-55-23, 1994) 
- Diest (d6-23, d6-33, 1971) 
- Pamel, Liedekerke (e3-28, 1989) 
- Roosdaal, Neigem (e3-38, 1971) 
- Lennik (e4-42, e4-43, 1940-1971) 
- Overijse, Hoeilaart (e4-58, 1971) 
- Bever (f3-16, 1971) 
- Pepingen (f4-11, 1971) 
 
 
Beemdkroon (Knautia arvensis) is een soort van thermofiele, droge, schrale en vaak kalkrijke 
graslanden. De soort werd op 116 plaatsen nog steeds waargenomen of recent ontdekt, maar werd op 
55 plaatsen niet meer terug gezien sinds 2000:  
 
Beemdkroon werd in 2013 teruggevonden in  

- Diest, Halve maan (d6-32-33) 
-  Assent, Blakenberg – Waanrode, Rijnrodeberg (d6-51-14, d6-51-22) 
- Zaventem (e4-18-33) 
- Korbeekveld, Leefdaal (e5-22-33) 
- Duisburg, Tervuren (e5-31-41) 
- Tersaert, Neerijse (e5-32-31) 
- Haasrode, Konijnenhoek (e5-34-11) 
- Halle-Booienhoven (e6-42-24) 

 
Beemdkroon werd in 2014 terug gevonden of ingevoerd in  

- Betekom – Vorsdonkbos (d5-45-14) 
- Winksele, Herent (e5-13-13) 
- Egenhoven, Terbank (e5-43-13) 
- Egenhoven, Heverlee (e5-23-13) 

 
Op de volgende plaatsen werd de soort voorlopig niet terug gezien:  

- Meise (d4-55, 1971) 
- Grimbergen, vliegveld (d4-56-12, 1992) 
- Boortmeerbeek (d5-31-44, 1984)                   Koen Berwaerts 
- Tremelo, Haacht, Keerbergen (d5-33, 1971) 
- Kampenhout (d5-51, 1971)                                                           
- Houwaart, Troostembergbos (d5-56-32, 1991)  
- Diest, Papenbroekstraat (d6-41-44, 1998) 
- Diest, Papenbroek (d6-42-33, 1971) 
- Diest (d6-42-43, 1992)  
- Kortenaken (d6-52-33, 1992) 
- Dilbeek, Sint-Martens-Bodegem (e4-23, 1971) 
- Everberg, Sterrebeek (e4-28, 1971) 
- Gooik (e4-41, 1974) 
- Huizingen, Alsemberg, Dworp, Linkebeek (e4-54, e4-55, 1971) 
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- Hoeilaart, station Groenendaal (e4-57-12, e4-57-23, 1977, 1980) 
- Hoeilaart, Overijse (e4-58, 1971) 
- Wilsele vaart (e5-13-24, 1990) 
- Leuven, binnenhaven en omgeving (e5-13-42, 1994) 
- Leuven, Tervuurse poort – Brusselse poort (e5-13-43, 1990) 
- Kessel-Lo, Dijlepad – vormingsstation (e5-14-31, 1990)                
- Lubbeek (e5-16, 1971) 
- Bertem (e5-22-13, 1999) 
- Leefdaal (e5-22-33, e5-32-13, 1985) 
- Haasrode, Stenen kruis (e5-24-32, 1989) 
- Lovenjoel (e5-25-43, 1997) 
- Glabbeek, Attenrode (e5-27, 1971) 
- Duisburg (e5-31-34, 1985) 
- Huldenberg (e5-31-43, 1985)                                                   Dirk Hennebel 
- Loonbeek (e5-32-33,1995) 
- Bierbeek (e5-34-23, 1996)     
- Breisem (e5-37-13, 1997) 
- Huldenberg (e5-41-12, e5-41-22, e5-41-31, 1997) 
- Huldenberg, Smeysberg (e5-41-42, 1999)                  
- Loonbeek (e5-42-11, 1996) 
- St.-Agatha-Rode (e5-42-23, 1999) 
- Bierbeek, Mollendaalbos (e5-44-13, 1996) 
- Meldert (e5-46-32, 1972) 
- St.-Katerina-Houtem (Hoegaarden) (e5-46-42, 1998) 
- Overijse, St.-Agatha-Rode (e5-51, 1971) 
- Zoutleeuw – Budingen (e6-23-31, 1992) 
- Zoutleeuw (e6-33-41, e6-33-44, 1992) 
- Eliksem (e6-41-31, 1999) 
- Dormaal (e6-42-21, 1999) 
- Walshoutem (f6-12-43, 1992) 

 
Vóór 2000 uurhokken       66 
  kwartierhokken       64 
 
Sinds 2000 uurhokken        55 
  kwartierhokken       150 
 
Ondanks dat er heel wat nieuwe vindplaatsen gemeld werden in de provincie nam het percentage 
voor Vlaanderen lichtjes af tot 30%, omdat de soort er op Vlaams niveau ook nieuwe vindplaatsen 
bijkreeg. Het in kaart brengen van Beemdkroon kreeg een boost door de projecten met betrekking tot 
de Knautiabij (D’Haeseleer & Vanormelingen, 2013, 2014).  
 
 
Gele zegge (Carex flava) is meestal te vinden in gebieden  
met basenrijke kwel. De soort duikt soms onverwacht op uit  
de zaadvoorraad, lang nadat de originele vegetatie verdwenen 
 is. Gele zegge is zeer zeldzaam in Vlaanderen en gaat sterk  
achteruit.   
Hoewel er recent (2008) nog een nieuwe vindplaats bijkwam, 
werd Gele zegge op bijna alle historische locaties niet meer  
gezien sinds 2000. Enkel in Torfbroek werd de soort zowel  
voor als na 2000 waargenomen.  
Sinds 2000 dook de soort op in de volgende natuurgebieden:  
Zwarte bos (Bierbeek), Laanvallei (St.-Agatha-Rode)  
en Zaadboomgaard, Vroenenbos (Dworp).   
 
Vóór 2000 uurhokken       5 
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  kwartierhokken      5         
                                                                                                           Kevin Lambeets                                                  
Sinds 2000 uurhokken       7 
  kwartierhokken       8                                         
                                            
De populaties van Gele zegge vertegenwoordigen nu 42% van de Vlaamse populaties. Deze soort 
komt bijgevolg terug in aanmerking als prioritaire soort voor de provincie.  
 
 
Dicht havikskruid (Hieracium lachenallii) is een soort van boszomen en struwelen op matig voedsel-
arme bodem. De soort werd voor 2000 nog op 96 plaatsen gezien, momenteel zijn er nog  57 plaatsen 
bekend. In heel Vlaanderen gaat de soort achteruit. Door een paar nieuwe vindplaatsen in Vlaams-
Brabant de voorbije twee jaar is het aandeel van de soort in de provincie gestegen tot 32%.  

 
Op de volgende locaties werd de soort opnieuw gevonden in 2013:  

- Biezenhuiskes, Aarschot (d5-46-41) 
- Diest centrum (d6-32-33) 
- Spikdoornveld, Tielt-Winge (e5-17-43) 

 
  Op de volgende historische locaties (69) werd de soort voorlopig niet teruggevonden:  

- Ramsdonk, Kapelle-op-den-bos (d4-35, 1971) 
- Humbeek (d4-46, 1971) 
- Zemst, Elewijt (d4-47, 1971)  
- Kampenhout (d4-58, 1971) 
- Aarschot, Bosberg (d5-36-42, 1995) 
- Boortmeerbeek (d5-41, 1971) 
- Wespelaar, Haacht (d5-42, 1971) 
- Rotselaar (d5-44-24, 1993; d5-44-42, 1999) 
- Gelrode, ’s Hertogenheide (d5-45-24, 1999) 
- Wezemaal (d5-45-33, 1990) 
- Rillaar, Tielt-Winge, Tienbundersberg-Kuskorf, Houwaartse berg (d5-47-33, 1991) 
- Rillaar, Haksberg, holle weg door ijzerzandsteen (d5-47-41, 1991) 
- Kampenhout (d5-51, 1971) 
- Herent (d5-53-44, 1991) 
- Rotselaar, Holsbeek, Wezemaal (d5-54, 1971) 
- Wezemaal, Beninksberg (d5-55, 1971) 
- Nieuwrode, Beninksberg (d5-56-12, 1992)  
- Houwaart, Walenbos (d5-56-24, 1996) 
- Zichem, villa Bosquet (d6-21-34, 1992) 
- Diest, Rodenberg (d6-22, 1971) 
- Diest, Schaffen, reservaat 'De Schans' (d6-32-11, 1996) 
- Assent (d6-51-23, 1992) 
- Waanrode (d6-51-32, 1992) 
- Kortenaken (d6-52, 1971) 
- Geetbets (d6-56-33, 1992) 
- Galmaarden, Kluisbos (e3-56-12, 1982) 
- Asse, St-Ulriks-Kapelle (e4-13, 1971) 
- Dilbeek, Sint-Martens-Bodegem (e4-23, 1971) 
- Schepdaal, Lennik (e4-32, 1971) 
- Vlezenbeek, Itterbeek, Dilbeek (e4-33, 1971) 
- Tervuren (e4-38, 1971) 
- Gooik (e4-41-11, 1991)                                                                                                                                                                      
- Leerbeek (e4-41-34, 1999)                                                                                              
- Gaasbeek (e4-42, e4-43, 1971) 
- Tervuren, Hoeilaart, Overijse (e4-48, 1971) 
- Buizingen (e4-53-44, 1977) 
- Huizingen, Alsemberg, Dworp, Linkebeek (e4-55, 1971) 
- Hoeilaart, Groenendaal (e4-57-23, 1980) 
- Hoeilaart, Overijse (e4-58, 1971) 
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- Kortenberg (e5-11, 1971)                                                   Plantenwerkgroep Holsbeek – muur 
- Beisem (e5-12-12, 1992)                                                    van het kasteelpark van Horst 
- Leuven, station + omgeving (e5-14-33, 1989) 
- Lubbeek (e5-16, 1971) 
- Glabbeek (e5-18-33, e5-18-44, e5-28-11, 1998) 
- Everberg (e5-21, 1976) 
- Leuven, westkant station (e5-24-11, 1991)            
- Pellenberg (e5-25-21, 1991)               
- Lovenjoel, Salve mater (e5-25-31, 1997)    
- Leefdaal, Duisburg (e5-31, 1971)      
- Leefdaal, Loonbeek, Neerijse  (e5-32, 1971) 
- Oud-Heverlee, Vaalbeek (e5-33-23, 1996) 
- Oud-Heverlee, Steenberg (e5-33-32, 1991)                
- Haasrode, Bierbeek (e5-34, 1971) 
- Breisem (e5-37-13, 1997) 
- Tienen, Oplinter (e5-38, 1971) 
- Loonbeek, St.-Agatha-Rode (e5-42, 1971) 
- Bierbeek, St.-Joris-Weert (e5-44, 1971) 
- Overijse, St.-Agatha-Rode (e5-51, 1971) 
- St.-Agatha-Rode (e5-52, 1971) 
- Hoegaarden (e5-56, 1971) 
- Zoutleeuw (e6-32, 1980)                                              
- Halle, Rodenen (f4-13-23, 1989) 
- Lembeek (f4-13-32, 1982; f4-13-41, 1987) 
- Halle, Dworp, Beersel (f4-14, 1971) 
- Walshoutem (f6-12-43, 1992) 
 

Vóór 2000 uurhokken        96 
  kwartierhokken        71                               
                                                                                    
Sinds 2000 uurhokken        39 
  kwartierhokken        57 
 
 
Kleine valeriaan (Valeriana dioica) is een soort van moerassen en venige, voedselarme bodems die 
onder invloed staan van kwelwater. Vaak gaat het om basische kwel in een eerder zuur milieu. De 
soort is terug te vinden in relicten van blauwgraslanden in Torfbroek en Dworp.  
Ondanks dat deze soort op 34 plaatsen is verdwenen, werd ze toch sinds 2000 op 8 nieuwe plaatsen 
gevonden. De voorbije 2 jaar kwamen daar geen vindplaatsen bij in Vlaams-Brabant, wel in de rest 
van Vlaanderen. Hierdoor daalde de vertegenwoordiging van Kleine valeriaan tot 22% van de 
Vlaamse populaties.  
Op geen enkele van deze historische locaties werd de soort terug waargenomen sinds 2000:  

-     te Opwijk (d4-43, 1971) 
- te Zemst (d4-48, 1971)  
- te Meise (d4-55, 1971) 
- te Aarschot (d5-45, 1971) 
- te Holsbeek, natte ruigten (d5-54-41, 1992) 
- te Webbekom, vallei van de Gele gracht (d6-41-41, 1987). 
- te Bekkevoort, Paepenbroek (d6-51, 1989) 
- te Liedekerke (e4-11, 1971) 
- te Ternat (e4-12, 1971) 
- te Zaventem, Machelen (e4-17, 1971) 
- te Halle (e4-53, 1989) 
- te Beersel, Kesterbeekmoeras (e4-54, 1999) 
- te Alsemberg (e4-55-33, 1989) 
- te Overijse – Hoeilaart (e4-58, 1971)                                       
- te Bertem (e5-12, 1971) 
- te Egenhoven (e5-23-31, 1988) 
- te Bierbeek (e5-43, 1971) 
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- te Honsem, Jordaanbeek (e5-46-12, 1997). 
- te Dworp, nabij Hallerbos (f4-14, 1971)          Pieter Vantieghem 
- te Sint-Genesius-Rode (f4-15, 1971) 
- te Halle (f4-24-12, 1989) 

 
Vóór 2000 uurhokken         43 
  kwartierhokken        12                              
                                                                                    
Sinds 2000 uurhokken         6 
  kwartierhokken         8 
 
 
 
 
Bosorchis (Dactylorrhiza fuchsii) is een soort van  
schrale graslanden met periodiek vochtige bodem,   
bij voorkeur op beschaduwde plaatsen, ook in lichte  
bossen en bosranden.  
Deze soort nam volgens onze cijfers spectaculair toe 
sinds 2000. Dat er weinig historische waarnemingen 
zijn van bosorchis is te wijten aan het feit dat deze 
pas als aparte ondersoort wordt onderscheiden sinds 
1967 (De Langhe et al.) en pas als aparte soort wordt 
beschouwd sinds 1983 (De Langhe et al.). Bijna alle  
oudere waarnemingen van bosorchis zijn daardoor  
onder gevlekte orchis weergegeven.                                      Dirk Symens 
De soort werd in 3 uurhokken niet meer gezien vanaf  
2000, waarvan één nieuwe ingevoerde “historische” waarneming:   

- Roosdaal, Neigem (e3-38, 1977) 
- Heverlee, Abdij van Park (e5-24-31, 1980) 
- Bierbeek, Varenberg (e5-25-14, 1994) 

                                                                                  
Vóór 2000 uurhokken       9                                  
  kwartierhokken      3 
Sinds 2000 uurhokken       33 
  kwartierhokken       63 
 
Het percentage vindplaatsen nam terug iets toe tot 29%, Bosorchis wordt nog steeds op heel wat 
nieuwe plaatsen waargenomen in Vlaams-Brabant, maar tegelijk ook in de rest van Vlaanderen.  
 
 
Brede orchis (Dactylorrhiza majalis) is een soort van natte, weinig bemeste, extensief beweide 
graslanden of moerassige hooilanden. In 2013 werd Brede orchis opnieuw gemeld op de volgende 
locaties:  

- Egenhoven (e5-23-31) 
- Loonbeek, Oud-Heverlee, Neerijse (e5-32-42) 
- Vertrijk (e5-36-12) 
- St.-Agatha-Rode, Rodebos en Laanvallei (e5-42-34) 

 
Zo vertegenwoordigt Brede orchis in Vlaams-Brabant nu 25% van  
de Vlaamse populaties.  
De volgende hokken zijn de meest recente historische  
vindplaatsen:   

- Asse (d4-51-12, 1976) 
- Scherpenheuvel-Zichem, Demerbroeken (d5-38-23, 1996) 



Opvolging Prioritaire provinciale plantensoorten en 
koesterburen  

24 

 

- Gelrode (d5-45-23, 1998) 
- Rillaar (d5-46-21, 1991)                                                                       Dirk Hennebel 
-  
- St.-Pieters-Rode (d5-56-13, 1985)  
- Engsbergen, reservaat Asdonk (d6-22-34, 1992) 
- Bekkevoort (d6-51-13, 1989) 
- Machelen (e4-17-41, 1999)             
- Groot-Bijgaarden (e4-24-12, 1981) 
- Itterbeek (e4-33-42, 1978) 
- Oppem (e4-54-24, 1998) 
- St. Pieters-Rode & St. Joris Winge (e5-16-12, 1984) 
- Vissenaken (e5-37-41, 1997)          

                                          
Vóór 2000 uurhokken         52 
  kwartierhokken        27                         
                                                                                    
Sinds 2000 uurhokken         22 
  kwartierhokken        30 
 
 
Grote pimpernel (Sanguisorba officinalis) is in Vlaanderen een soort van vochtige en natte 
graslanden, die periodiek overstromen. Meestal is er sprake van basische kwel. De soort gaat in 
Vlaanderen achteruit daar op veel plaatsen de dynamiek in de vloeiweiden verdwenen is. De soort 
kent enkel nog toekomst in natuurgebieden. Ondanks dat Grote pimpernel op 4 plaatsen is verdwenen 
in de 20ste eeuw, is het aantal vindplaatsen bijna even groot sinds 2000. 
De soort wordt op sommige plaatsen waar ze van  
nature niet voorkwam, uitgezaaid door ‘natuur- 
liefhebbers’ (vb. Walenbos, Wingevallei, Vorsdonk,   
Achter-Schoonhoven). Deze vorm van floravervalsing 
is ten stelligste af te raden. 
We nemen deze ‘nieuwe vindplaatsen’ niet mee op. 
In 2014 werd een nieuwe vindplaats ontdekt in Gelrode 
waar de soort al sinds 1971 niet meer was gezien 
(d5-45-14).  
Grote pimpernel haalt het niet als prioritaire soort met 
29%.                                                                                 Stephanie Schelfout 
 
Vóór 2000 uurhokken         10                            
                                                                                    
Sinds 2000 uurhokken         11 
  kwartierhokken        25 
                                                         
                                                                                        
Grote tijm (Thymus pulegioides) is een soort van thermo- 
fiele, droge, kalkrijke graslanden. Deze soort is momenteel  
nog van 39 vindplaatsen bekend in Vlaams-Brabant.  
Grote tijm gaat in heel Vlaanderen sterk achteruit, vooral  
in de Leemstreek. Het aantal historische vindplaatsen was 
bijna het dubbel (76).   
Het Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw en enkele  
Vlaams-Brabantse gemeenten willen de groeiplaatsen van  
Grote tijm in Vlaams-Brabant beschermen en uitbreiden.  
Het INBO voerde, samen met de KU Leuven, een studie  
uit naar de genetische structuur, de verbreiding en de  
standplaatskwaliteit van Grote tijm in Vlaams-Brabant.        Plantenwerkgroep Oost-Brabant 
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De resultaten tonen aan dat Grote tijm sterk gelimiteerd is in zaadverbreiding. Het is hierdoor heel 
onwaarschijnlijk dat de soort spontaan nieuwe groeiplaatsen zal koloniseren. Met de kwaliteit van die 
groeiplaatsen is het doorgaans niet goed gesteld. De resterende populaties die als kleine snippers in 
het landschap verspreid liggen, hebben heel sterk te lijden onder vermesting waardoor hun voort-
bestaan op termijn ook sterk wordt bedreigd. Actief ingrijpen in behoud en herstel van de soort via 
habitatbescherming en- herstel en via herintroducties is dus nodig om ook in de toekomst Grote tijm te 
kunnen behouden in Vlaams-Brabant (Vanden Broeck A. et al., 2013). 
Deze winter wordt een poging tot herintroductie van Grote tijm gedaan, op de Citadel in Diest. Dit 
gebeurt via zaad dat geoogst werd in de streek. Ook de autochtone resterende populaties zullen 
aangesterkt worden met extra zaad.   
Momenteel vertegenwoordigt Grote tijm 24% van de Vlaamse populaties in Vlaams-Brabant.  
In 2013 werd Grote tijm in Hoegaarden terug gezien: Katerspoel (e5-46-42).  
In 2014 werd Grote tijm terug ontdekt op de Eikelberg in Gelrode (d5-45-14), waar de soort ook sinds 
1971 niet meer werd opgemerkt.  
Op de volgende plaatsen werd de soort niet meer teruggezien sinds 2000 en is de kans ook klein dat 
de soort terug verschijnt:  
- Zemst (d4-38, 1971)      
- Humbeek (d4-46, 1971) 
- Zemst, Kampenhout (d4-48, 1971) 
- Wolvertem, Brussegem (d4-54, 1971) 
- Meise, Wemmel (d4-55, 1971) 
- Vilvoorde, Grimbergen (d4-56, 1971) 
- Melsbroek, Kampenhout (d4-58, 1971) 
- Haacht, Tremelo, Keerbergen (d5-33, 1971) 
- Langdorp, Rillaar (d5-37, 1971) 
- Zichem (d5-38, 1971) 
- Gelrode, Aarschot (d5-46,1971) 
- Bekkevoort, Scherpenheuvel-Zichem (d5-48, 1971) 
- Holsbeek, Wezemaal (d5-55, 1971)  
- Houwaart, Walenbos – Sengensbeemd (d5-57, 1971) 
- Diest, Schaffen (d6-32, d6-33, 1971) 
- Bekkevoort, Assent (d6-51-12, d6-51-21,1992)                 
- Kortenaken (d5-51-42, 1992) 
- Tollembeek, Vollezele (e3-57, 1971) 
- Asse, St.-Ulriks-Kapelle (e4-13, 1971) 
- Zaventem (e4-17, 1971) 
- Zaventem, Steenokkerzeel (e4-18, 1971) 
- Dilbeek, St.-Martens-Bodegem (e4-23, 1971)  
- Everberg, Sterrbeek (e4-28, 1971) 
- Gaasbeek (e4-43, 1971) 
- St.-Pieters-Leeuw (e4-44, 1971) 
- Pepingen (e4-52, 1971) 
- Alsemberg, Huizingen, Dworp (e4-54, 1971) 
- Linkebeek, Alsemberg, Beersel (e4-55, 1971)           
- Hoeilaart, St.-Genesius-Rode (e4-56, 1971) 
- Hoeilaart, Groenendaal (e4-57-12, 1981) 
- Bertem, Bertembos (e5-12-43, 1976)  
- Herent (e5-13, 1988) 
- Holsbeek, Linden (e5-15, 1971) 
- Lubbeek, Houwaart (e5-16, 1971) 
- Glabbeek, Meensel-Kiezegem, Binkom (e5-17, 1971) 
- Leefdaal (e5-21, 1971) 
- Bertem (e5-22, 1971) 
- Oud-Heverlee, de vijvers (e5-23-33, 1990) 
- Heverlee – de Jacht (e5-23-44, 1989) 
- Korbeek-Lo, De Duivel (e5-24-14, 1989) 
- Lovenjoel (e5-25, 1971) 
- Glabbeek, Attenrode, Binkom (e5-27, 1971) 



Opvolging Prioritaire provinciale plantensoorten en 
koesterburen  

26 

 

- Bunsbeek, Glabbeek (e5-28, 1971) 
- Loonbeek (e5-32-33, 1985) 
- Heverlee, Vaalbeek, Oud-Heverlee (e5-33-14, 1990) 
- Blanden, Sapellenbos (e5-33-22, 1989) 
- Haasrode, Konijnenhoek (e5-34-11, 1989) 
- Bierbeek (e5-34-23, e5-34-24, 1996) 
- Bierbeek, Krabheidestraat (e5-35-31, 1986) 
- Willebringen (e5-36-43, 1974) 
- Huldenberg (e5-41-22, 1985) 
- Loonbeek (e5-42-11, 1996) 
- Bierbeek, Haasrode (e5-44, 1971) 
- Hoegaarden (e5-56; e5-46-44, 1998) 
- Bierbeek, Tienen (e5-47, 1971) 
- Zoutleeuw, Tienen, Hoegaarden (e5-48, 1971) 
- Overijse, St.-Agatha-Rode (e5-51, 1971) 
- St.-Agatha-Rode (e5-52, 1971) 
- Outgaarden (e5-57, 1971) 
- Ransberg (e6-12, 1971) 
- Zoutleeuw (e6-23, 1971) 
- Ezemaal (e6-41, 1971) 
- Rumsdorp, Ezemaal (e6-42, 1971) 
- Herne (f3-17, 1971) 
- Halle, Dworp, Lembeek (f4-13, 1971) 
- Halle, Dworp, Beersel (f4-14, 1971) 
- Dworp, verbossende heide op kiezelzandsteen (f4-15 -13, 1991) 
- Walshoutem (f6-12-43, 1992) 
 
Vóór 2000 uurhokken        98 
  kwartierhokken        38                                
                                                                                    
Sinds 2000 uurhokken        24 
  kwartierhokken       39 
 
 
Zachte naaldvaren (Polystichum setiferum) is een soort 
van boszomen en struwelen; mantels van oud bos (incl.  
holle wegen). De soort werd pas in 2000 voor het eerst 
in de provincie waargenomen, in Leefdaal. In 2002 werd 
de soort ontdekt in het Walenbos en in 2009 werd de  
soort pas voor het eerst gevonden in  Egenhovenbos.  
Deze locaties worden opgevolgd. Een bevestiging van  
de  aanwezigheid van de soort in Leefdaal is wel weer  
12 jaar geleden.  De soort kreeg er drie nieuwe locaties bij:  
in Rotselaar, Beersel en in Egenhovenbos. Hierdoor nam  
het percentage voor Zachte naaldvaren toe in Vlaams- 
Brabant tot  29%                                                                     Johan Robben 
 
Voor 2000 uurhokken              1 
  Kwartierhokken       1                                      
Sinds 2000 uurhokken       4 
  kwartierhokken       6                                  
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Spits fonteinkruid (Potamogeton acutifolius)  
groeit in neutrale tot licht alkalische, matig  
voedselrijke, traag stromende wateren met  
modderige bodems. Mogelijk is de soort  
(regionaal?) indicatief voor kwelplaatsen  
(Segal, 1965). In de 19e en begin 20ste eeuw  
was Spits fonteinkruid veel algemener in 
Vlaanderen, maar de soort is hard achteruit- 
gegaan en komt momenteel vooral nog voor in  
de Kempen en langs de grote rivieren. De terugval  
is vermoedelijk een gevolg van de vervuiling van  
het oppervlaktewater.  
De soort werd op 30 plaatsen niet meer waarge- 
nomen sinds 2000. Op twee plaatsen in de om-         Spits fonteinkruid onder de bino – Geert 
Andries 
 
geving van Diest werd de soort nog gezien. In Averbode werd de soort in 2011 als nieuw ontdekt. 
Het merendeel van de historische vindplaatsen dateert van de periode 1850-1939.  
Volgende locaties waar de soort op latere datum gezien werd kunnen nog eens extra gecontroleerd  
worden:  
- Rotselaar (d5-54-41, 1998) 
- Budingen, Ransberg, Zoutleeuw (e6-22, 1990)  
                                                                                 
Vóór 2000 uurhokken         32                     

             kwartierhokken         6                             
                                                                                    
Sinds 2000 uurhokken           3                   
                          kwartierhokken          3 
                                                                                        
Deze soort werd niet op nieuwe plaatsen teruggevonden in Vlaams-Brabant, wel in Vlaanderen, 
waardoor het percentage zakt naar 13% voor de provincie.  
 
 
Waterlepeltje (Ludwigia palustris) is een soort van mesotrofe waters en oevers onder invloed van 
(ijzerrijke) kwel en is recent nog maar van enkele plaatsen gekend in Vlaams-Brabant. Deze soort kan 
na (natuur)inrichtingswerken terug opduiken op zijn vroegere standplaatsen wegens een langlevende 
zaadbank. Op de volgende plaatsen werd de soort sinds 2000 niet meer gezien:   

- Diest, Zwartebeekwal (d6-32-23, 1987) 
- Diest, Prinsenbos (d6-32-44, 1991) 
- Diest, Webbekomsbroek (d6-42-23, 1992) 
- Oud-Heverlee, Heverleebos & Meerdaalwoud (e5-33-23, 1990).  
 

In 2012 nam Waterlepeltje nog 24% in van de Vlaamse populatie.  
Ondanks het feit dat Waterlepeltje in 2013 op een nieuwe locatie in  
Averbode werd gezien, vertegenwoordigt de soort nu nog maar 8%  
van de Vlaamse populatie.  

 
Vóór 2000 uurhokken       5 
  kwartierhokken      7  
 
Sinds 2000 uurhokken       2      
  kwartierhokken       3      Marc Detollenaere 
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Hondskruid (Anacamtis pyramidalis) is een soort van  
thermofiele, droge, kalkrijke graslanden.  
Hondskruid is een typische pionier die even snel kan  
verschijnen als verdwijnen. De recente opvallende toe- 
name van deze soort is te danken aan menselijke in- 
grepen (opgespoten terreinen, ecologisch bermbeheer).  
Hondskruid is op twee oude vindplaatsen nog steeds  
te zien en kreeg er 9 nieuwe vindplaatsen bij de voorbije  
twee jaar.  
Op slechts één plaats ontbreekt de soort sinds 2000:  
- St.-Agatha-Rode, Laanvallei (e5-42, 1998)                         
                 Gauthier Chapelle 
Vóór 2000 uurhokken        3 
                                                                                                                       
Sinds 2000 uurhokken        15 
  kwartierhokken       21 
                                                                                        
De vraag is wel of de recente populaties slechts een tijdelijk geschikt biotoop vinden of wordt er op die 
locaties beheerd zodat het voortbestaan van de populatie mogelijk is.  
Op dit moment vertegenwoordigt  Hondskruid in de provincie 24% van de Vlaamse populaties.                                                                                
 
 
Bochtige klaver (Trifolium medium) is een soort van  
boszomen en struwelen, maar wordt in Vlaanderen ook  
vaak teruggevonden in wegbermen. De soort groeit vooral  
op voedselarme, droge, lemige tot zandige bodems. Ze  
werd voor 2000 nog op 20 plaatsen gezien, terwijl ze  
tussen 2000 en 2012 slechts op drie plaatsen is waar- 
genomen. In 2013 gebeurden twee nieuwe vondsten:  
in natuurgebied Rosdel (Hoegaarden) en in het bos  
van Aa (Zemst). Dit brengt het totaal op vijf vindplaatsen  
en op 28%.  
De soort kan een zaadbank opbouwen, dus het loont 
de moeite om op historische vindplaatsen te controleren       Dirk Hennebel 
of de soort kan teruggevonden worden.  
 
Helaas werd de soort op de volgende historische plaatsen voorlopig niet terug gevonden:  

- Meise (d4-55, 1971 
-     Roosdaal (e3-38, 1977) 
- Dilbeek, Sint-Martens-Bodegem (e4-23, 1971) 
- Everberg, Sterrebeek (e4-28, 1971) 
- Zemst, Elewijt (e4-47, 1971) 
- Hoeilaart, station (e4-57-23, 1980) 
- Glabbeek (e5-18, 1971)  
 
 

Vóór 2000 uurhokken        23                                  
  kwartierhokken        6                               
                                                                                    
Sinds 2000 uurhokken         5 
  kwartierhokken        5 
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Blauwe knoop (Succisa pratensis) groeit in natte tot vochtige, voedselarme, zwak zure graslanden. 
Het is een kenmerkende soort van blauwgraslanden, een type grasland waarvan in Vlaanderen nog 
nauwelijks iets is overgebleven. Blauwe knoop groeit ook in heischrale graslanden. De soort gaat 
achteruit, maar komt nog in 243 kwartierhokken voor in Vlaanderen, waarvan er 21% in Vlaams-
Brabant liggen. Ondanks de nieuwe vindplaatsen daalde dit percentage met 1%, zodat we kunnen 
concluderen dat ook elders in Vlaanderen nog heel wat nieuwe groeiplaatse in kaart werden gebracht.  
 
Op volgende locaties werd de soort in 2013 terug gemeld of herontdekt:  

- Aarschot, Meertsels (d5-35-24) 
- Tielt-Winge, wegberm St.-Annastraat (d5-57-14)  
- Lubbeek, De Spicht (e5-16-32) 
- Ransberg (e6-11-44) 

 
Niet terug gezien op 85 locaties 

- Opwijk (d4-32, 1971) 
- Londerzeel (d4-34, 1971) 
- Ramsdonk, Wolvertem (d4-35, 1971) 
- Zemst, Londerzeel (d4-36, 1971) 
- Opwijk (d4-42, 1971) 
- Opwijk (d4-43-13, 1981) 
- Wolvertem, Meise, Merchtem (d4-44, 1971) 
- Grimbergen, Wolvertem, Meise (d4-45, 1971) 
- Humbeek, Gravenbos (d4-46, 1971) 
- Elewijt, Schiplakenbos (d4-48-23, 1989)             
- Asse (d4-51, 1971) 
- Aalst, Asse, Meldert (d4-52, 1971) 
- Malderen, Lippelobos (d4-23, 1971)                  
- Begijnendijk, De Meren (d5-24-44, 1990) 
- Aarschot (d5-27, 1971) 
- Boortmeerbeek, Pikhakendonk (d5-31-43, 1996)    Ralph Vandiest 
-  
- Keerbergen (d5-32, 1971) 
- Keerbergen, vijvers (d5-33-23, 1974) 
- Begijnendijk, De Putten (d5-35-12, 1990) 
- Langdorp: Oude Stok, Molenheide (d5-37-14, 1990) 
- Aarschot, Demerdonken (d5-37-24, 1986) 
- Zichem, Vierkensbroek (d5-38-21, 1979) 
- Scherpenheuvel-Zichem, Demerbroeken (d5-38-23, 1996) 
- Kampenhout (d5-41-42, 1980) 
- Haacht (d5-42-24, 1983) 
- Wespelaerenhoek (d5-42-33, 1977) 
- Rotselaar, Hellichterbroek (d5-43-42, 1984) 
- Wezemaal, Wijngaardberg (d5-45-33, 1994) 
- Rillaar-Tielt/Winge-10 Bundersberg-Kuskorf - Houwaartse berg (d5-47-33, 1991) 
- Herent, Doren (d5-53-31, 1979) 
- Wezemaal - Holsbeek, Hof ter Winge, Kloosterhof (d5-54-24, 1996) 
- Beninksberg, akkers en boomgaarden in de omgeving (d5-55-12,1990) 
- St. Pieters-Rode (d5-55-24, 1990) 
- Holsbeek: Geesthok (d5-55-31, 1980) 
- Holsbeek, Speelberg (d5-56-33, 1995) 
- Houwaart, Walenbos (d5-56-41, 1996) 
- Houwaart: Grootbroek (d5-57-13, 1996) 
- Ensbergen, reservaat Asdonk (d6-21-44, 1997; d6-22-33, d6-22-34, 1972; d6-22-43, 1978) 
- Schaffen (d6-32-34, 1992) 
- Diest, Webbekom (d6-42, 1971) 
- Bekkevoort, Assent (d6-51-11, 1992) 
- Kortenaken (d6-52-33, 1992) 
-     Geetbets (d6-53-33, 1992) 
- Liedekerke (e4-11, 1971) 
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- Liedekerke, Liedekerkebos (e4-21-12, 1997; e4-21-14, 1983) 
- Dilbeek, Groot-Bijgaarden (e4-23, 1971) 
- Gooik (e4-41, 1971) 
- Gaasbeek, Elingen, Oudenaken (e4-42, 1971) 
- Linkebeek (e4-45-43, 1944) 
- Huizingen, Buizingen, Beersel, Dworp (e4-54, 1971) 
- Linkebeek, Beersel, Alsemberg, St. Genesius-Rode (e4-55, 1971) 
- Hoeilaart (e4-57, 1971) 
- Veltem-Beisem, Kastanjebos (e5-12-12, 1994) 
- St. Pieters-Rode & St. Joris Winge (e5-16-12, 1984) 
- Lubbeek (e5-16-42, 1972) 
- Meensel-Kiezegem, Binkom, Glabbeek, Tielt-Winge (e5-17, 1971) 
- Molenbeek-Wersbeek, Glabbeek, Kortenaken, Bekkevoort, Waanrode (e5-18, 1971) 
- Everberg, Liedekerke, Moorsel (e5-21, 1971) 
- Lubbeek, Lubeek heide (e5-25-22, 1984) 
- Tervuren, Leefdaal (e5-31, 1971) 
- Huldenberg, Overijse, Bierbeek (e5-41, 1971) 
- Huldenberg, Neerijse, St. Agatha-Rode (e5-42, 1971) 
- St. Joris-Weert, Bierbeek, Oud-Heverlee (e5-43, 1971) 
- Meldert, Bierbeek, Opvelp (e5-45, 1971) 
- St.Agatha-Rode, Rodebos + Laanvallei (e5-52-11, 1996) 
- Ransberg (e6-12, 1971) 
- Walshoutem, Geetbets (e6-13, 1971) 
- Ransberg, Budingen, Zoutleeuw (e6-22, 1971) 
- Bever (f3-15, 1971) 
- Beert (f4-12, 1971) 
- Halle: Plattesteen: Buizingen: Kesterbeekbos (f4-14-14, 1986) 
- Halle: Pypaemshoek (Paardewei + Koeiewei) (f4-14-32, 1986) 
- Dworp, St. Genesius-Rode (f4-15, 1971) 

   
Vóór 2000 uurhokken         116 
  kwartierhokken         90                          
                                                                                    
Sinds 2000 uurhokken          35 
  kwartierhokken          64 
 
 
Bijenorchis (Ophrys apifera) komt recent in Vlaanderen vaak voor op opgespoten en vergraven 
terreinen als pionier. Ze verkiest kalkhoudende en humusarme bodem. Bijenorchis is van alle 
Ophyrus-soorten de minst zeldzame en is momenteel aan een opmars bezig in heel Vlaanderen. De 
soort wordt voornamelijk in bermen gevonden. De toename van het aantal vindplaatsen in Vlaams-
Brabant is blijkbaar iets minder sterk dan in de rest van Vlaanderen.  
Bijenorchis kreeg er in 2013 en 2014 weer 10 nieuwe vindplaatsen bij, waaronder volgende locaties 
waar de soort historisch bekend was: 
- Zaventem (e4-17-43).  
- Leuven, Winksele (e5-13-34) 
 
Op 2 locaties werd de soort na 2000 niet meer gezien:       
- autostradeberm, Ijse (e4-58-12, 1998). 
- Heverlee, De Jacht (e5-23-44, 1989).  
 
Vóór 2000 uurhokken        6  
  kwartierhokken       4 
                                                                                                         Niels Ryckeboer 
Sinds 2000 uurhokken        20 
  kwartierhokken       41              
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Blijkbaar is Bijenorchis in Vlaanderen aan een opmars bezig, want ondanks de toename van het 
aantal vindplaatsen nam het percentage van voorkomen in Vlaams-Brabant af tot 18%.           
  
Geel walstro (Galium verum) is een soort van thermofiele, droge, kalkrijke graslanden. Voor 2000 
was deze soort vrij algemeen met 57 vindplaatsen. Sinds 2000 is Geel walstro nog algemener met 70 
vindplaatsen, waarvan er 46 nieuw zijn. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de soort is toegenomen, omdat 
Geel walstro in heel Vlaanderen hard achteruit gaat. Wellicht bestaan de nieuw ontdekte vindplaatsen 
al langer, maar werden ze nu pas ontdekt.  
Momenteel maakt de Vlaams-Brabantse populatie 24% uit van de Vlaamse.  
In 2013 werd de soort opnieuw gezien op volgende historische vindplaatsen: 

- Bertem (e5-12-43) 
- Wilsele-dorp (e5-14-13) 
- Haasrode, Konijnenhoek (e5-34-11) 
- Kumtich (e5-36-43) 
- Hoegaarden (e5-46-43) 

 
In 2014 werd de soort na meer dan 50 jaar opnieuw gezien in  

- Erps-Kwerps (e5-11-13) 
- Winksele (e5-13-13) 
- Bertem dorp (e5-22-12) 
- Leefdaal-plateau (e5-22-34) 
- Bierbeek (e5-34-42) 
- Tienen, het Aardgat (e5-37-43) 
- Zoutleeuw, Budingen (e6-23-31) 
- Linter, Wommersom, Melkwezer (e6-31-34, e6-31-42) 

 
Op 37 historische vindplaatsen werd de soort niet meer gezien.  

- Grimbergen, wegkant (d4-56, 1971) 
- Langdorp, Rillaar (d5-37, 1971) 
- Aarschot, Gelrode (d5-46, 1971) 
- Diest (d6-32-34, 1992)  
- Wilsele, vaart (e5-13-24, 1990) 
- Wilsele, Kareelveld (e5-13-41, 1991) 
- Kessel-Lo, dijlepad (e5-14-31, 1990) 
- Everberg (e5-21-41, 1999)                                                           
- Bertem (e5-22-14, 1999)        Rutger Barendse  
- Leefdaal (e5-22-33, 1985) 
- Lovenjoel, Salve mater (e5-25-31, 1997)                              
- Leefdaal (e5-31-21, 1999; e5-31-24 1985) 
- Duisburg (e5-31-34, 1985) 
- Huldenberg (e5-31-43, 1985) 
- Leefdaal (e5-32-13, 1985) 
- Korbeek-Dijle, Ruwaal-vallei (e5-32-21, 1994)  
- Blanden, Sapellenbos (e5-33-22, 1989) 
- Heverlee-Vaalbeek (e5-33-23, 1990) 
- Opvelp, Zwartenhoekstraat (e5-35-33, 1986) 
- Vissenaken (e5-37-21, 1997)           
- Kumtich (e5-37-32, 1996)      
- St.-Agatha-Rode (e5-42-23, 1999; e5-52, 1971) 
- Haasrode (e5-44, 1971) 
- Outgaarden (e5-57, 1971; e5-58-13, 1996) 
- Eliksem (e6-41-31, 1999; e6-41-32, 1996) 
- Dormaal (e6-42-21, e6-42-24, 1999) 
- Ezemaal (e6-51-12, 1999)                                                            
- Halle, Dworp, Lembeek (f4-13, 1971) 
- Walshoutem (f6-12, 1971) 
 

Vóór 2000 uurhokken        57 
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  kwartierhokken        24                                                                                                                  
Sinds 2000 uurhokken        34 
  kwartierhokken        89 
 
 
Kraagroos (Rosa agrestis) is een soort van boszomen, struwelen  
en holle wegen. Een belangrijke vereiste voor Kraagroos is een  
kalkhoudende leembodem. Deze soort is zeer zeldzaam in  
Vlaanderen en is voornamelijk te vinden in Zuid-Limburg. In Vlaams- 
Brabant werd intussen op drie locaties (dicht bij de grens met Zuid- 
Limburg)  Kraagroos als nieuwe soort genoteerd na 2000. Op 4  
locaties waar de soort in het verleden gezien werd, gebeurden  
geen waarnemingen meer vanaf 2000.  
- Diest (d6-31, 1971) 
- Kortenaken (d6-51-42, 1992) 
                                                                                                                   
                                                      Joachim Teunen 
Vóór 2000 uurhokken       4 
  kwartierhokken       1 
 
Sinds 2000 uurhokken        4                                                       
  kwartierhokken       6 
                                                                                                                  
In 2014 werden drie nieuwe vindplaatsen ontdekt: in Kumtich en in       
Wommersom. Momenteel neemt deze soort in Vlaams-Brabant 24% 
van de Vlaamse vindplaatsen in.                                                  
  
 
3.3.3 Aandachtsoorten 
 
Soorten die in Vlaams-Brabant in minder dan 20% van de Vlaamse hokken werden waargenomen 
worden tot de aandachtsoorten gerekend. In het vorige project werden twee aandachtsoorten  
opgewaardeerd tot prioritaire soorten en drie aandachtsoorten werden opgewaardeerd tot “Mogelijke 
symboolsoorten”. Verder werden nog twee aandachtsoorten in de categorie “Uitgestorven” geplaatst.  
Dat gaf in 2012 een totaal van 12 aandachtsoorten. Met de gegevens die erbij kwamen in 2013 en 
2014 komt Spits havikskruid in aanmerking als “Prioritaire soort” en Zaagblad en Slanke zegge gaan 
naar de categorie van “Mogelijke symboolsoorten”.  Daarvoor komen Spits fonteinkruid, Waterlepeltje 
en Bijenorchis in de plaats, zodat het aantal aandachtsoorten op 12 blijft.   
 
Spits havikskruid (Hieracium lactucella) is te vinden in schrale graslanden, met een periodiek 
vochtige bodem. Dit is (momenteel) een echte prikkeldraadsoort, die voorkomt waar de dieren (vrij 
intensief) kunnen grazen en geen mest achterlaten en de boer ‘vergeet’ te sproeien of te mesten.  
De Vlaams-Brabantse populatie van Spits havikskruid vertegenwoordigde slechts 19% van de 
Vlaamse populatie na 2000. Door twee nieuwe vindplaatsen is de vertegenwoordiging van Spits 
havikskruid gestegen tot 35% in de provincie. De groeiplaats in Bever werd ontdekt tijdens het project 
“Graslandpaddenstoelen in West-Brabant” (Steeman, 2013). Deze soort is zeer kwetsbaar voor 
verdwijning omdat veel vindplaatsen in landbouwgebied liggen. De soort is specifiek erg gevoelig voor 
ruilverkavelingen, waarbij kavels herverdeeld worden en prikkeldraadvegetaties verdwijnen.  
 
De soort werd vóór 2000 nog op de volgende plaatsen  
gezien en het loont wellicht de moeite om hier nog eens  
te gaan zoeken: 
- Asse, Hunegemstraat (d4-53-43, 1988).  
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- Grimbergen, Domein van den Borgt (d4-56-41, 1998)  
- Scherpenheuvel – Zichem (d5-38, 1971) 
- Aarschot (d5-46, 1971) 
- Bekkevoort, Scherpenheuven-Zichem (d5-48, 1971) 
- Bekkevoort, Tielt-Winge, Molenbeek-Wersbeek  
    (d5-58, 1971) 
- Diest (d6-32, d6-41, 1971) 
- Machelen, Zaventem (e4-17, 1971)            
- Leuven, Tervuurse poort (e5-13-43, 1990) 
- Lubeek-Linden, steenweg Leuven-Diest (e5-15-32, 1986)   
- Sint-Joris-Weert, De Kluis (e5-43-11, 1990). 
- Kortenaken, Glabbeek, Waanrode (e6-11, e6-12, 1971)                
- Heikruis, Pepingen (f4-11, 1971) 
                                                                                                 Roosmarijn Steeman 
Vóór 2000 uurhokken       32 
  kwartierhokken       8                                                    
 
Sinds 2000 uurhokken        8  
  kwartierhokken       9 
 
 
Slanke zegge (Carex strigosa) vind je bijna uitsluitend in essenbronbossen. De soort groeit in en 
langs bronbeekjes op kwelplekken.    
Ondanks het feit dat Slanke zegge na 2000 uit bijna evenveel uurhokken gekend is als voor 2000, 
werd de soort  op slechts de helft van de gekende locaties nog waargenomen.  
Het Torfbroek wordt goed uitgekamd door floristen en daar werd de soort met vrij grote zekerheid niet 
meer gevonden sinds 1988.  
In 2014 werd Slanke zegge op de volgende historische vindplaats teruggezien:  

- Hoeilaart (e4-57-11) 
- Akrenbos, Bever (f3-15-41) 

Op de volgende locaties werd mogelijk nog niet  
voldoende gezocht:  

- Zavelberg, Roosdaal (e3-48-33, 1974) 
- Vrijthoutbos, Dilbeek (e4-13-32, 1981, 1982)  
- Tervuren (e4-38-31,1973) 
- Bierbeek – Oud-Heverlee, Mollendaal &  

Meerdaal (e5-43,1971) 
 
Vóór 2000 uurhokken       11    
  kwartierhokken      12 
                                                                                      Jules Robijns 
Sinds 2000 uurhokken        15 
  kwartierhokken       20 
 
Slanke zegge wordt af en toe over het hoofd gezien omdat populatiegrootte nogal kan fluctueren en  
de soort meestal alleen in het voorjaar wordt herkend.  
Sinds 2013 werd de soort op vier nieuwe plaatsen gevonden: Hoeilaart (2 locaties), Lubbeek en  
Neerijse.  
De provinciale populaties van Slanke zegge maken sinds 2000 nog maar 30% uit van de Vlaamse  
populaties, waardoor ze net niet terug in aanmerking komt als PPS.  
 
 
Ruige Leeuwentand (Leontodon hispidus) is een soort van thermofiele, droge, kalkrijke graslanden.  
Op 11 plaatsen werd de soort nog terug gezien na 2000. Deze soort was meer dan 30 jaar terug vrij 
algemeen in de provincie. De negatieve trend van Ruige leeuwentand is in heel Vlaanderen merkbaar 
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en in Vlaams-Brabant blijkbaar nog sterker, de soort vertegenwoordigt momenteel nog maar 15% van 
de Vlaamse populatie.  
Op drie plaatsen waar de soort sinds 1971 niet meer werd gemeld, is ze nu terug gevonden:  

- In 2012 werd bij de graslandpaddenstoeleninventarisatie in West-Brabant werd deze soort terug 
gevonden in Gaasbeek (e4-42-24) 

- In 2013 werd de soort opnieuw gemeld in Huldenberg (e5-42-41) en  in Lot (e4-54-14).  
 
Er zijn nog 69 historische vindplaatsen bekend, waar de soort nog niet werd teruggevonden.   
- Malderen, Lippelo (d4-23, 1971) 
- Malderen, Londerzeel (d4-24, 1971) 
- Londerzeel, Kapelle-op-den-bos (d4-25, 1971) 
- Londerzeel, Steenhuffel (d4-34, 1971) 
- Hombeek, Zemst (d4-36,1971) 
- Zemst (d4-38, 1971) 
- Opwijk (d4-42, d4-43, 1971) 
- Wolvertem, Meise (d4-44, 1971) 
- Grimbergen, Meise (d4-45, 1971) 
- Humbeek (d4-46, 1971) 
- Zemst, Elewijt (d4-47, 1971) 
- Asse (d4-51, d4-52, d4-53, 1971) 
- Meise (d4-55, 1971)                                                           Jorg Lambrechts 
 
- Vilvoorde, Grimbergen (d4-56, 1971)                                 
- Machelen, Wachtbekken – Noord (d4-57-34, 1982)  
- Keerbergen (d5-32, 1971) 
- Kampenhout (d5-41, 1971) 
- Wespelaar, Haacht (d5-42, 1971) 
- Werchter, Haacht (d5-43, 1971) 
- Tildonk, Wespelaar (d5-53, 1971) 
- Holsbeek, Wezemaal (d5-55, 1971) 
- Liedekerke (e4-11, e4-21, 1971) 
- Ternat, Liedekerke, Asse (e4-12, e4-22, 1971)  
- Asse, St-Ulriks-Kapelle (e4-13, 1971) 
- Wemmel (e4-15, 1971) 
- Zaventem, Diegem, Machelen (e4-17, 1971) 
- Dilbeek, St.-Martens-Bodegem (e4-23, 1971) 
- Dilbeek (e4-24, 1971) 
- Schepdaal, Lennik (e4-32, 1971) 
- Vlezenbeek, Itterbeek, Dilbeek (e4-33, 1971) 
- Gooik (e4-41, 1971) 
- St.-Pieters-Leeuw (e4-53, 1971) 
- Linkebeek (e4-45, 1971) 
- Pepingen (e4-51, e4-52, 1971) 
- St.-Genesius-Rode, Linkebeek (e4-55, 1971)          Wim Verheyden 
- Hoeilaart, Overijse (e4-58, 1971) 
- Kortenberg (e5-11, 1971) 
- Bertem, Winksele, Veltem-Beisem (e5-12, 1971)  
- Leuven, Herent (e5-13, 1971) 
- Everberg, Meerbeek, leefdaal (e5-21, 1971) 
- Kessel-Lo, Bierbeek (e5-24, 1971) 
- Glabbeek, Attenrode (e5-27, 1971) 
- Oud-Heverlee, Neerijse, Korbeek-Dijle (e5-32, 1971) 
- Haasrode, Bierbeek (e5-34, 1971)                                                                                
- Huldenberg, Overijse (e5-41, 1971) 
- Boutersem, Willebringen, Kumtich (e5-36, 1971) 
- Vissenaken (e5-37, 1971)                                            
- Tienen, Oplinter (e5-38, 1971)                                   
- Bierbeek, St.-Joris-Weert (e5-43, e5-44, 1971)         
- Bierbeek, Tienen (e5-47, 1971) 
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- Zoutleeuw, Tienen, Hoegaarden (e5-48, 1971) 
- St.-Agatha-Rode, Overijse (e5-51, e5-52, 1971)  
- Hoegaarden (e5-56, 1971)                                                                                           
- Zoutleeuw (e6-23, 1971) 
- Ezemaal (e6-41, 1971) 
- Bever (f3-15, f3-16, 1971) 
- Herne, Heikruis (f3-16, f3-18, 1971) 
- Heikruis, Pepingen (f4-11, 1971) 
- Halle, Dworp, Lembeek (f4-13, 1989) 
- Halle, Dworp, Beersel (f4-14, 1971) 
- Dworp, St.-Genesius-Rode (f4-15, 1971) 
- Walshoutem, Waasmont, Landen (f6-12, 1971) 

 
Vóór 2000 uurhokken       107                                          
  kwartierhokken       1 
                                                                                    
Sinds 2000 uurhokken        21 
  kwartierhokken       25 
 
 
 
Drijvende waterweegbree (Luronium natans) is een soort van meso- 
trofe waters en oevers. De soort staat op bijlage 2 van de habitat- 
richtlijn. Er werden dus al extra inspanningen geleverd om uit te  
kijken naar deze soort. Recente vindplaatsen van Drijvende water- 
weegbree) werden biotisch en abiotisch onderzocht teneinde  
een zicht te krijgen op de standplaatsvereisten van deze soort  
(Inbo-onderzoek loopt nog). 
Er is slechts één plaats waar Drijvende waterweegbree zowel voor  
als na 2000 nog werd gezien (Vorsdonkbos – Turfputten).  
Drijvende waterweegbree is daar al bekend van in de 19e eeuw. 
De aanwezigheid van de soort werd nu wel al meer dan 10 jaar  
niet meer bevestigd. Recent (2011) werd een nieuwe vindplaats            
van deze soort ontdekt in Baal. Verder werden een aantal nieuwe  
vindplaatsen ingevoerd die al enkele jaren geleden gebeurden, wat 
het aantal vindplaatsen voor Vlaams-Brabant van 4 naar 9 brengt. 

Joachim Teunen 
Vóór 2000 uurhokken       21  
                        kwartierhokken       1                                                      
                                                                                           
Sinds 2000 uurhokken       6 
  kwartierhokken       9  
 
Ongeacht de vertegenwoordiging van Drijvende waterweegbree in Vlaams-Brabant, is deze soort 
prioritair omdat ze op de lijst staat met Europees te beschermen soorten. Slechts 15% van de 
Vlaamse populatie van Drijvende waterweegbree wordt teruggevonden in Vlaams-Brabant. Dit is een 
lichte daling omdat de soort nog op verschillende nieuwe plaatsen in Vlaanderen werd aangetroffen.  
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Grote bremraap (Orobanche rapum-genistae) is, als parasiet op  
Gewone brem, te vinden op droge, voedselarme zandgronden met 
 een niet te dichte begroeiing. Vaak gaat het om tijdelijke populaties 
 die bij het ouder worden van de bremstruiken en dichtgroeien van de  
vegetatie weer verdwijnen.  
De enige historische waarneming in Vlaams-Brabant dateert van  
1990 en gebeurde op de Beninksberg te Wezemaal (d5-55-12).  
Sinds 2000 werd de soort op 5 nieuwe plaatsen (Diest, Bekkenvoort)  
in Vlaams-Brabant gevonden.  In 2013 kwam er nog een zesde vind- 
plaats bij in Betekom. Ook elders in Vlaanderen werd een nieuwe 
vindplaats ontdekt, zodat het percentage van voorkomen in Vlaams- 
Brabant gelijk blijft op 16%.  
 
Vóór 2000 uurhokken         1                                                        Roel Baets 
  kwartierhokken        1                             
                                                                                    
Sinds 2000 uurhokken         5 
  kwartierhokken         6 
 
 
Watergras (Catabrosa aquatica) wordt gevonden in ondiep open water, natte graslanden en trilvenen 
met (zeer) mineraalrijke kwel. De soort werd na 2000 slechts op twee plaatsen waargenomen. 
Daarvoor werd ze in 1995 nog gezien in de “Spicht” in Lubbeek.   
Andere plaatsen waar de soort nog in de tweede  helft van de 20ste eeuw werd gezien zijn: 

- Langdorp, Rillaar (d5-37, 1971) 
- Catselt, Dassenaarde (d6-31, 1971) 
- Diest, Webbekom (d6-42, 1971) 
- Overijse, Hoeilaart (e4-58, 1971) 
- Oud-Heverlee, Heverleebos – Kouterbos (e5-33, 1971) 

 
Er werden geen nieuwe vindplaatsen voor Watergras genoteerd in de provincie. Daar Watergras 
buiten de provincie wel enkele nieuwe vindplaatsen kreeg, nam het aandeel van de provinciale 
populatie af tot 12%.   
 
Vóór 2000 uurhokken       13 
  kwartierhokken       3 
 
Sinds 2000 uurhokken        4 
  kwartierhokken       4 

 
 
Teer guichelheil (Anagallis tenella) is een pionier van graslanden en  
trilvenen met mineraalrijke kwel.  
In het Torfbroek in Berg is de soort al bekend sinds 1940 en gedijt ze 
op plagplekken in mosrijke, schrale, natte graslanden. 
De soort kan terug opduiken uit de zaadbank op geschikte standplaats- 
en  bij geschikt beheer (plaggen). 
Er werden de voorbije twee jaar geen nieuwe groeiplaatsen van Teer  
guichelheil ontdekt in Vlaams-Brabant, wel in Vlaanderen.  
Dit zorgt ervoor dat het percentage van voorkomen van deze soort  
verder zakt tot 9%.  
Op 1 plaats werd de soort recent niet meer gezien:   
- Keerbergen (d5-33-14, 1974)         Indra Jacobs 
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Vóór 2000 uurhokken       9                                                    
  kwartierhokken       5                                                    
                                                                                    
Sinds 2000 uurhokken        3 
  kwartierhokken       3 
 
 
Welriekende agrimonie (Agrimonia procera) is een bos- en  
zoomplant die doorgaans op iets vochtigere plaatsen groeit dan 
Gewone agrimonie. De soort is te vinden op matig voedselrijke 
bodems. De verspreiding van Welriekende agrimonie is in 
Vlaanderen gedurende de 19e eeuw nauwelijks gewijzigd, 
de plant is en blijft zeldzaam.  
Er werden geen nieuwe vindplaatsen van Welriekende agrimonie 
ontdekt de voorbije twee jaar in Vlaams-Brabant, wel in 
Vlaanderen. Hiermee zakte het percentage van groeiplaatsen 
in de provincie tot 10%. Op volgende historische vindplaatsen werd de soort voorlopig niet terug 
gezien:  
-Oetingen, Koekelberg (e3-58-21, 1998) 
-Leuven, Tervuurse poort – Brusselse poort (e5-13-43, 1990) 
-Heverlee, Termunkveld - Camping – Jezuietenpark (e5-23-13, 1990) 
-Leuven (e5-23-22, 1988) 
-St.-Agatha-Rode (e5-52, 1971) 
                Gauthier Chapelle 
Vóór 2000 uurhokken          5  
  kwartierhokken         5                  
                                                                                    
Sinds 2000 uurhokken          7 
  kwartierhokken         8 
 
Akkerboterbloem (Ranunculus arvensis) is een plant met een heel specifieke biotoopvoorkeur: 
graanakkers op kalkrijke, matig voedselrijke, lemige bodem. Zowel in Wallonië  als in Vlaanderen is de 
soort bijna volledig verdwenen, hoewel ze begin de 20ste eeuw nog algemeen was. Als 
graanakkeronkruid behoort deze plant tot de soorten die verdwijnen door modernisering van de 
landbouw omdat ze geen alternatief biotoop vinden. De laatste waarneming van Akkerboterbloem in 
Vlaams-Brabant dateert van 2006 en gebeurde in Tielt-Winge. Op maar liefst 73 locaties werd de 
soort niet meer gezien sinds 2000. Omdat de soort een langlevende zaadbank heeft, kan ze op  
vindplaatsen uit de 19e eeuw tijdelijk terug verschijnen. Daar de soort een nieuwe vindplaats kreeg 
elders in Vlaanderen, nam het percentage af tot 9% voor Vlaams-Brabant.  
- Opwijk (d4-32, 1971) 
- Asse (d4-51-12, 1976) 
- Machelen, Wachtbekken-Noord (d4-57-34, 1982) 
- Haacht (d5-42-13, 1984) 
- Kortenaken (e6-12, 1973) 
- Halle, Hallerbos (f4-13-23, 1987)  
- Ramsdonk, Kapelle-op-den-bos (d4-35, 1971) 
- Hombeek, Zemst (d4-36,1971) 
- Zemst (d4-37, 1971) 
- Opwijk (d4-42, d4-43, 1971) 
- Wolvertem, Meise (d4-44, 1971) 
- Kampenhout – Zemst (d4-47, 1971) 
- Rotselaar, Wezemaal (d5-44, 1971)  
- Tielt-Winge, Bekkevoort (d5-58, 1971)  
- Catselt, Dassenaarde (d6-31, 1971)      Indra Jacobs 
- Diest, Schaffen (d6-32, 1971) 
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- Diest, Webbekom (d6-42, 1971)                                                           Indra Jacobs 
 
- Kortenaken (d6-52, 1971) 
- Roosdaal, Neigem (e3-38, 1971)     
- Vollezele (e3-48, 1971) 
- Galmaarden (e3-56, 1971)                                                               
- Asse, St-Ulriks-Kapelle (e4-13, 1971) 
- Steenokkerzeel (e4-18, 1971)                                       
- Machelen, Zavemtem (e4-17, 1971) 
- Liedekerke (e4-21, 1940 – 1971) 
- Dilbeek, Sint-Martens-Bodegem (e4-23, 1971) 
- Everberg, Sterrebeek (e4-28, 1971) 
- Schepdaal, Lennik (e4-32, 1971) 
- Gooik (e4-41, 1974)  
- Lennik (e4-43, 1940-1971) 
- Sint-Pieters-Leeuw (e4-44, 1971)                                         
- Linkebeek (e4-45, 1971) 
- Pepingen (e4-51, e4-53, 1971) 
- Huizingen, Alsemberg, Dworp, Linkebeek (e4-54, 1971) 
- Hoeilaart, Overijse (e4-58, 1971) 
- Kortenberg, Bertem (e5-12, 1971) 
- Lubbeek (e5-16, 1971) 
- Everberg, Tervuren (e5-21, 1971) 
- Bertem, Leefdaal, Korbeek-Dijle (e5-22, 1971) 
- Heverlee, Kessel-Lo(e5-23, 1971) 
- Lovenjoel (e5-25, 1971) 
- Glabbeek, Attenrode (e5-27, 1971) 
- Tienen (e5-37, 1971) 
- Meldert, Bierbeek, Opvelp (e5-45, 1971) 
- Meldert, Bierbeek, Opvelp (e5-46, 1971) 
- Hoegaarden (e5-56, e5-57, 1971) 
- Kortenaken, Glabbeek, Waanrode (e6-12, 1973)      
- Linter, Ransberg, Kortenaken (e6-21, 1971)                                               
- Walsbergen, Oplinter (e6-31, 1971)    
- Ezemaal (e6-51, 1971) 
- Beert (f4-12, 1971) 
- Halle, Rodenen (f4-13-23, 1987) 
- Dworp (f4-14, 1971) 
- Dworp, Halle, Sint-Genesius-Rode (f4-15, 1940-1971)    
- Walshoutem (f6-13, 1971) 
 
Vóór 2000 uurhokken         68 
  kwartierhokken        14                         
                                                                                    
Sinds 2000 uurhokken           1 
  kwartierhokken          1 
 
 
Addertong (Ophioglossum vulgatum ) is een soort van onbemeste graslanden op vochtige tot natte, 
voedselarme bodems. In Vlaanderen is Addertong een zeldzame en duidelijk achteruitgaande soort.  
Addertong werd op drie nieuwe plaatsen (kwartierhokken) teruggevonden in 2013 (nieuw kwartierhok 
voor Heverlee) en 2014 (2 kwartierhokken in Messelbroek, Scherpenheuvel Zichem). Deze soort 
vertegenwoordigt nu 16% van de Vlaamse populaties in de provincie.  
 
Op de volgende plaatsen zou nog eens gekeken kunnen worden of de soort effectief verdwenen is.  

- Bekkevoort (d5-38-23, 1996) 
- Kampenhout, Nico de Bouvéreservaat – Weisetterbos (d5-41-44, 1954) 
- Haacht, Schoonbroek (d5-42-13, 1984) 
- Aarschot, Vorsdonkbos –Turfputten (d5-45-13, 1993) 
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- Kampenhout, Torfbroek (d5-51-31, 1986) 
- Holsbeek, Dunbergbroek (d5-55-31, 1983) 
- Lubbeek, De Spicht (e5-16-32, 1984) 
- Boutersem, Snoekengracht (e5-36-12, 1997) 
- Halle, Dworp (f4-14-42, 1945) 
- Melsbroek (d4-57, 1971) 
- Kampenhout (d4-58, 1971) 
- Dassenaarde, Catselt (d6-31, 1971) 
- Diest, Schaffen (d6-32, 1971) 
- Asse, Ternat, Liedekerke (e4-12, 1971) 
- Linkebeek, St.-Genesius-Rode (e4-55, 1939)                 
- Kortenberg (e5-11, 1971) 
- Herent, Leuven (e5-13, 1939)                                 Kurt Boux 
- Kessel-Lo, Linden (e5-14, 1971) 
- St.-Agatha-Rode (e5-42, 1939)                                

                                                                   
Vóór 2000 uurhokken         25 
  kwartierhokken        11                         
                                                                                    
Sinds 2000 uurhokken           6 
  kwartierhokken          12 
 
 
 
3.3.4 Uitgestorven 
In het rapport van 2012 worden zes soorten als uitgestorven beschouwd, omdat ze sinds 2000 niet 
meer werden waargenomen: Handjesereprijs, Koraalmeidoorn, Klein spiegelklokje, Kleinste egelskop, 
Naaldenkervel en Kruipend moerasscherm. Slechts één van deze soorten (Hansjesereprijs) werd 
terug gezien de voorbije twee jaar en belandt meteen in de categorie van de “Prioritaire soorten”, 
vanwege de zeldzaamheid op Vlaams niveau.  
 
Handjesereprijs (Veronica triphyllos) is een éénjarige, vroegbloeiende soort die vroeger vooral te 
vinden was in akkers met wintergraan. Door veranderde teeltmethoden was de soort volledig 
verdwenen uit Vlaanderen. In 2013 dook ze terug op in Vlaams-Brabant: 
 
In 2013 werd Handjesereprijs herontdekt in Zoutleeuw  
(e6-33-13) en in Kortenaken (e6-21-12) werd een nieuwe  
vindplaats ontdekt. Zo komt deze soort van “verdwenen”  
naar 66% van de Vlaamse populatie daar er  verder slechts  
één vindplaats bekend is in Limburg.  
Op volgende 12 locaties werd de soort niet meer gezien: 

- 9 locaties waar de soort sinds 1971  
niet meer is gezien zijn slechts tot op uurhokniveau  
bekend (d5-36, d5-48, d5-58, d6-31, d6-41, d6-52,  
e5-23, e5-43, e6-31).  

- Heverleebos (e5-33-13, 1974) 
- Zoutleeuw, Het Vinne (e6-23-34, 1995) 
 

Deze soort heeft een zeer langlevende zaadbank en duikt  
vermoedelijk her en der tijdelijk op, wat waarschijnlijk ook zo  
was in het verleden. Uit de concentratie van historische vind- 
plaatsen blijkt dat Vlaams-Brabant de historische hotspot was,   
en met gepast beheer waarschijnlijk op die locaties terug kan  
komen, zelfs al is ze er nu niet meer te vinden.                              Johannes Jansen 
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Bij planten speelt echt wel sterk het verhaal van zaadbanken! Elders in Vlaanderen is de soort 
voorlopig niet opnieuw opgedoken, vandaar dat Handjesereprijs meteen in de categorie van 
“Prioritaire soorten” belandt met 66% vertegenwoordiging in Vlaams-Brabant.  
 
 
 
 

3.3.5 Koesterburen 
In dit hoofdstuk behandelen we de koesterburen die niet in de voorgaande categorieën vallen, omdat 
ze niet op de Rode Lijst staan.   
Omdat een groot deel van de PPS-soorten zich niet leent tot acties, daar ze vaak veel te zeldzaam 
zijn, werden een aantal soorten met een grotere verspreiding geselecteerd. Het zijn soorten waarvan 
de habitat bedreigd is en die als symboolsoort kunnen dienen voor bescherming van zijn leefgebied.  
Koesterburen zijn bovendien enigszins aaibare soorten die geadopteerd worden door gemeentes om 
acties te ondernemen via een koesterburencampagne. Hieronder bespreken we 8 iets algemenere 
soorten die toch sterk achteruit gegaan zijn in de provincie, wanneer we het aantal historische en 
actuele vindplaatsen naast elkaar leggen.  
 
Adderwortel (Persicaria bistorta) is een soort van vochtige tot natte, matig voedselrijke bodems. De 
soort komt vaak voor op plaatsen met kwel. Ondanks dat de soort als “Momenteel niet bedreigd” op de 
Rode Lijst (Van Landuyt et al., 2006) staat, is het toch een soort die duidelijk achteruitgaat. In Vlaams-
Brabant vertegenwoordigt Adderwortel 21% van de Vlaamse populaties.    
  
Vóór 2000 uurhokken          60 
  kwartierhokken         72                  
                                                                                    
Sinds 2000 uurhokken          41 
  kwartierhokken         66 
 
De overlap tussen vindplaatsen voor en na 2000 is klein.  
Op volgende 57 plaatsen werd de soort niet meer gezien na 2000:  

- d4-13-31, 1995; d4-13-42, 1998 
- d4-32-22, 1995 
- d4-14-21, 1981 
- d4-17-32, 1999 
- d4-18-14, 1996; d4-18-22, 1944 
- d4-38-12, 1980 
- d4-41-13, 1988 
- d4-42-32, 1949 
- d4-43-13, 1977 
- d4-51, 1953 
- d4-52-11, 1993; d4-52-32, 1978 
- d4-53, 1971 
- d4-54, 1964 
- d4-55-34, 1949; d4-55-41, 1944 
- d4-56-34, 1954  
- d4-57, 1971 
- d5-33-33, 1952 
- d5-35-21, 1958 
- d5-36-34, 1996 
- d5-43-11, 1984 
- d6-31-14, 1971 
- d6-34-13, 1971 
- e4-12-12, 1991, e4-12-33, 1998                   Koen Leysen 
- e4-14-23, 1986 
- e4-15-11, 1951 
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- e4-21-12, 1949, e4-21-13, 1986, e4-21-14, 1975, e4-21-34, 1998 
- e4-22-12, 1950 
- e4-24-22, 1994, e4-24-24, 1977 
- e4-36-44, 1945 
- e4-37-34, 1945 
- e4-38-43, 1968 
- e4-41-44, 1952 
- e5-45-35, 1976 
- e5-46-24, 1984 
- e4-48, 1971 
- e4-52, 1989 
- e4-58-12, 1951, e4-58-21, 1981 
- e5-13, 1852 
- e5-16-14, 1994 
- e5-17-44, 1998 
- e5-18-21, 1956             
- e5-23-23, 1959                                       Erik Molenaar 
- e5-32-42, 1988 
- e5-34-22, 1993 
- e5-35-24, 1966 
- e5-38, 1862 
- f4-13-12, 1982                                           

 
 
 
Eenbes (Paris quadrifolia) is een bosplant van  
vochtige tot natte, matig voedselrijke bodem,  
meestal kalkhoudende leembodem. Momenteel  
liggen 40% van de Vlaamse populaties in  
de provincie.  
 
Vóór 2000 uurhokken          68 
  kwartierhokken         116                 
                                                                                    
Sinds 2000 uurhokken          61 
  kwartierhokken         137 
 
De soort werd nu in meer kwartierhokken gezien, 
maar het aantal uurhokken nam af.                         Marc Bruneel                                                     
Op volgende 54 historische vindplaatsen werd  
de soort niet meer gezien:  

- d3-58, 1991 
- d4-41-42, 1985 
- d4-42-41, 1995 
- d4-43-13, 1999 
- d4-44-32, 1998; d4-44-42, 1997 
- d4-45-13, 1986 
- d4-46-32, 1986 
- d4-51-31, 1995 
- d4-52-24, 1949; d4-52-31, 1991; d4-52-32, 1986 
- d4-53-13, 1999 
- d4-57-44, 1999 
- d4-58-41, 1986 
- d5-41-44, 1954 
- d5-51-14, 1986; d5-51-42, 1986 
- d5-52-31, 1999 
- d5-56-41, 1991 
- e3-38-24, 1997; e3-38-41, 1996; e3-38-42, e3-38-43, 1997 
- e3-47-44, 1960 
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- e3-48-33, 1974 
- e4-11-11, 1998 
- e4-12-14, 1992 
- e4-14-14, 1981; e4-14-41, 1994 
- e4-15-33, 1954 
- e4-16-13, 1990 
- e4-21-13, 1986 
- e4-23-21, 1998 
- e4-31-14, 1998; e4-31-22, 1998 
- e4-33-12, 1996; e4-33-14, 1980 
- e4-37-12, 1991; e4-37-43, 1992 
- e4-54-24, 1978; e4-54-41, e4-54-44, 1998 
- e4-55-11, 1986; e4-55-12, 1978; e4-55-23, 1977 
- e4-56-22, 1978 
- e4-57-11, 1999 
- e5-17-42, 1955 
- e5-18-31, 1998 
- e5-28-22, 1998 
- e5-32-32, 1998 
- e5-43, 1996 
- f4-15-11, 1998; f4-15-14, 1944 
- f4-18-21, 1951 
- f4-23, 1998 
- f3-18-42, 1992 

 
Moerasstreepzaad (Crepis paludosa) is een plant van  
natte hooilanden en moerassen op matig voedselrijke  
bodem. De plant is gebonden aan plekken met zuurstof- 
rijk, niet stagnerend (kwel)water. Momenteel liggen 50%  
van de Vlaamse populaties in de provincie.  
 
Vóór 2000 uurhokken     66     
  kwartierhokken    112     
                                                                                                     
Sinds 2000 uurhokken    29       
  kwartierhokken   54       

                  
Op volgende 93 historische vindplaatsen werd                 Kevin Lambeets 
de soort niet meer gezien:  

- d4-42-21, 1995 
- d4-43-13, 1999; d4-43-33, 1977 
- d4-44-31, 1954; d4-44-32, 1998; d4-44-43, 1963 
- d4-48-44, 1943 
- d4-51-12, 1976; d4-51-32, 1995 
- d4-52-11, 1993; d4-52-21, 1992; d4-52-31, 1984; d4-52-42, 1959 
- d4-53-13, 1977 
- d4-55-13, 1964, d4-55-41, 1944 
- d4-58-32, d4-58-41, 1943 
- d5-38, 1960 
- d5-55-13, 1995; d5-55-31, 1983 
- d5-57-13, 1999 
- d6-31, 1971 
- d6-42-43, 1992 
- d6-51, 1996 
- e3-38-41, 1974; e3-38-43, 1977 
- e3-48-33, 1974 
- e4-11-11, 1991 
- e4-12-12, 1998 
- e4-14-23, 1944; e4-14-23, 1944; e4-14-44, 1952 
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- e4-15-11, 1951 
- e4-22-13, e4-22-34, 1998 
- e4-23-34, 1950; e4-23-43, 1982 
- e4-24-31, 1945 
- e4-27-34, 1987 
- e4-31-44, 1998 
- e4-33-34, 1950; e4-33-43, 1998; e4-33-44, 1956 
- e4-36-44, 1945 
- e4-37-13, 1997 
- e4-41-31, 1998; e4-41-32, 1948 
- e4-42-11, 1998; e4-42-24, 1948 
- e4-43-13, 1998 
- e4-44-44, 1950 
- e4-45-23, 1944; e4-45-32, 1994; e4-45-34, 1983; e4-45-41, 1952 
- e4-47-43, 1982 
- e4-48-12, 1945 
- e4-53, 1989 
- e4-54-22, 1957; e4-54-24, 1999; e4-54-34, 1952 
- e4-55-12, 1983; e4-55-33, 1944 
- e4-56-31, 1998 
- e4-58-12, 1951 
- e5-11-13, 1953 
- e5-12-13, 1997 
- e5-14-31, 1994 
- e5-16-23, 1995 
- e5-27-33, 1996 
- e5-28-33, 1998 
- e5-31-11, 1953; e5-31-21, 1949 
- e4-34-24, 1991 
- e5-36-22, 1971 
- e5-41-14, 1985; e5-41-33, 1956 
- e5-42-21, 1999; e5-42-33, 1996; e5-42-41, 1999 
- e5-46-34, 1956 
- e5-53, 1971 
- f3-18, 1971 
- f4-13-41, f4-13-42, 1987 
- f4-14-42, 1986 
- f4-18, 1971 
- f4-15-14, 1951 
- f4-23, 1971 
- f4-24-11, 1986 

 
 
Moerasvaren (Thelypteris palustris) is een vrij  
zeldzame varen die te vinden is op moerassige  
plaatsen op voedselarme tot matig voedselrijke,  
zwak zure bodem.  
Momenteel ligt 11% van de Vlaamse populaties  
in Vlaams-Brabant.   
 
Vóór 2000 uurhokken          12 
  kwartierhokken         12                  
                                                                                    
Sinds 2000 uurhokken         5 
  kwartierhokken        6  
                                                                                 Plantenwerkgroep Oost-Brabant 
 
Moerasvaren werd sinds 2000 nog maar op de helft van de locaties waargenomen. Hieronder geven 
we de 9 plaatsen waar de soort niet meer werd terug gezien. Op drie plaatsen is de soort al meer dan 
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100 jaar niet meer gezien. Het gaat dus niet om een recente achteruitgang van deze soort. Wellicht 
verdwenen groeiplaatsen van Moerasvaren al in de 19e eeuw.  

- d5-35, 1986 
- d5-45, 1989 
- d5-57, 1988 
- e5-25, 1866 
- e5-32-42, 1988 
- e5-42-42, 1945 
- e5-43, 1945 
- e5-52, 1870 
- e6-33, 1872 

 
 
Paarbladig goudveil (Chrysoplenium oppositifolium)  
is een plant van bronbossen op matig voedselarme  
tot matig voedselrijke, zwak zure bodem (kwelplekken).  
Momenteel ligt 33% van de Vlaamse populaties in  
Vlaams-Brabant.  
 
Vóór 2000 uurhokken          30  
  kwartierhokken          45               
                                                                                    
Sinds 2000 uurhokken      36      
  kwartierhokken     69     
 

Dirk Hennebel 
Paarbladig goudveil werd sinds 2000 in meer hokken gezien dan daarvoor. Toch zijn er 25 hokken 
bekend waar de soort sinds 2000 niet meer werd gezien.  

- d4-42-13, 1982 
- d6-41-41, 1997 
- e3-38-24, e3-38-43, 1997; e3-38-44, 1975 
- e4-11-11, 1991 
- e4-14-14, 1996 
- e4-22-31, 1998 
- e4-47-11, 1995; e4-47-12, 1996; e4-47-21, 1993; e4-47-23, 1994 
- e4-54-44, 1998 
- e4-55-33, 1944; e4-55-43, 1974 
- e4-56-21, 1980; e4-56-23, 1951 
- e5-25-32, 1981 
- e5-32-42, 1988 
- f4-11-13, 1998 
- f4-13-44, 1999 
- f4-15-13, 1998; f4-15-14, 1951 
- f4-16, 1971 
- f4-18, 1971 

 
Verspreidbladig goudveil (Chrysoplenium alternifolium) 
is een plant van bronbossen op matig voedselarme tot  
matig voedselrijke, zwak zure tot licht kalkhoudende  
bodem(zand of leem). Momenteel ligt 24% van de  
Vlaamse populaties in Vlaams-Brabant.  
 
Vóór 2000 uurhokken          29 
  kwartierhokken         48              
                                                                                    
Sinds 2000 uurhokken          22 
  kwartierhokken         50                              Pros De Langh 
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  In 31 kwartierhokken werd Verspreidbladig goudveil niet meer waargenomen sinds 2000:  
- d4-41-43, 1959 
- d4-51-14, 1988 
- d4-53-13, 1999 
- d4-54, 1971 
- e3-38-22, e3-38-24, 1997; e3-38-34, 1993; e3-38-44, 1975 
- e3-46-33, 1996; e3-46-34, 1994 
- e3-47-13, 1982; e3-47-32, 1999; e3-47-44, 1996 
- e3-56-12, 1984 
- e4-11-11, 1991; e4-11-14, 1995; e4-11-23, 1995 
- e4-21-14, 1983 
- e4-22-31, 1950 
- e4-31-14, 1985 
- e4-37-43, 1946 
- e4-38, 1941 
- e4-45-32, 1944 
- e4-46-23, 1981, e4-46-41, 1996 
- e5-24-41, 1991 
- e5-25-43, 1981 
- f3-18-42, 1981 
- f4-11-31, 1998 
- f4-14-42, 1998 
- f4-23, 1971 

 
 
Parnassia (Parnassia palustris) is een plant van moeras- 
sen en beekbegeleidende kwelgebieden, op meestal 
kalkrijke, voedselarme bodem.  
Slechts 1 van de 25 vindplaatsen van Parnassia in  
Vlaanderen ligt in Vlaams-Brabant. Dit geeft een  
percentage van 4%.  
 
Vóór 2000 uurhokken          19 
  kwartierhokken          21                 
                                                                                    
Sinds 2000 uurhokken          1 
  kwartierhokken         2 

        Robbe Cool 
 
Op de volgende 19 vindplaatsen werd Parnassia niet meer gezien sinds 2000:  

- d4-48-44, 1943 
- d4-56, 1939 
- d4-57, 1920 
- d5-47, 1939 
- d5-48, 1939 
- d5-57, 1939 
- e4-15-11, 1951 
- e4-17, 1894 
- e4-24, 1896 
- e5-13, 1889 
- e5-23-14, 1939; e5-23-32, 1945 
- e5-24-13, 1890 
- e5-25, 1864 
- e5-33, 1939 
- e5-42-42, 1945 
- e6-32, 1863 
- e6-33, 1863 
- f4-14-42, 1945 
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Zwanenbloem (Butomus umbellatus) is een plant van  
moerassen en stilstaand tot traag stromend, ondiep  
open water. Momenteel ligt 5% van de Vlaamse  
waarnemingen in Vlaams-Brabant.    
 
Vóór 2000 uurhokken          23 
  kwartierhokken         30                 
                                                                                    
Sinds 2000 uurhokken          12 
  kwartierhokken         15 
 
 

 
Johan Denonville 
 

Merkwaardig is dat er slechts één dezelfde vindplaats (e6-31-31) van Zwanenbloem is, voor en na 
2000. Deze oude vindplaatsen zijn allemaal verdwenen:  

- d3-38-22, 1975 
- d4-37, 1971 
- d4-38-12, 1986; d4-38-21, 1975; d4-38-22, 1976 
- d5-31 
- d5-32-33, 1986 
- d5-33-33, 1952 
- d5-35-44, 1942 
- d5-38, 1960 
- d5-43-13, 1994 
- d5-44-24, 1993 
- d6-31, 1960 
- d5-33-33, 1952 
- d5-35-44, 1942 
- d5-38, 1960 
- d5-43-13, 1994 
- d5-44-24, 1993 
- d6-31, 1960 
- d6-43-34, 1960 
- d6-52, 1960 
- d6-54-11, d6-54-14, d6-54-23, 1972 
- e3-18-21, 1986; e3-18-23, 1990 
- e3-28-23, 1975; e3-28-41, 1951 
- e4-11-31, 1949 
- e4-55-12, 1986 
- e5-28, 1971 
- e5-36-13, 1997 
- e5-42-41, 1974 
- f4-13-42, 1978 
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4. Conclusies 
 
 

4.1 Controleren historische vindplaatsen 
Voor een aantal recentere “historische” waarnemingen wordt de vroegere vindplaats goed 
aangegeven (tot op kwartierhokniveau en met gebied en soms nog extra plaatsaanduiding erbij of 
zelfs GPS-coördinaten). Bij oudere waarnemingen zijn de plaatsaanduidingen vaak erg vaag. In dit 
geval werd de waarnemer gecontacteerd om extra info over de locatie te geven en/of mee op terrein 
te gaan. De beperkingen waar wij aan gebonden zijn bij het opzoeken van oude vindplaatsen zijn de 
volgende:  

- Een deel van de oude waarnemers moest extra gegevens over de locatie gaan opzoeken in 
eigen archieven, wat soms wat tijd in beslag neemt. Hierdoor kwam de informatie te laat om 
nog op zoek te gaan in het vegetatieseizoen.  

- Als het over waarnemingen van 30 jaar geleden gaat, dan konden de waarnemers vaak nog 
weinig extra info geven.  

- Niet alle oude waarnemers konden nog gecontacteerd worden, een aantal belangrijke 
waarnemers zijn ondertussen al overleden, zoals Leon Delvosalle.  

- Een aantal plaatsen, zoals de bermen van de Brusselse ring, kunnen niet zonder lopend 
project en vergunning, bezocht worden. Ook voor private domeinen is het niet altijd eenvoudig 
om  binnen te geraken.    

  

4.2 Vernieuwde lijst met PPS-soorten  
Met drie nieuwe Prioritaire soorten en 7 soorten die wegvielen uit deze categorie, komen we aan 25 
‘Prioritaire soorten’ (4 minder dan in 2012). De categorie “Mogelijke symboolsoorten” kreeg er 9 
soorten bij, terwijl er vier soorten verdwenen, wat maakt dat er nu 27 soorten in deze categorie zitten 
(5 meer dan in 2012). Het aantal aandachtsoorten bleef gelijk, drie soorten die verdwenen uit deze 
categorie maakten plaats voor drie nieuwe soorten. Het aantal uitgestorven soorten (6 in 2012) nam af 
tot 5: Handjesereprijs werd in 2013 herontdekt in Vlaams-Brabant.  
Er zijn 16 soorten waarvoor er de voorbije twee jaar op Vlaams niveau niets veranderde: 
Koraalmeidoorn, Vogelnestje, Grote muggenorchis, Gebogen driehoeksvaren, Geelgroene 
wespenorchis, Kleine schorseneer, Gewone vleugeltjesbloem, Kleinste egelskop, Naaldenkervel, 
Eironde leeuwenbek, Harlekijn, Knollathyrus, Bleek bosvogeltje, Gewone vleugeltjesbloem, Zaagblad 
en Kruipend moerasscherm.     

Twee soorten behielden hetzelfde percentage omdat het aantal nieuwe vindplaatsen in Vlaams-
Brabant in verhouding gelijk opliep met nieuwe locaties in Vlaanderen: Boswederik en Grote 
bremraap.  

Voor 13 soorten ging het percentage achteruit, omdat er geen nieuwe vondsten werden gedaan in de 
provincie, maar wel in Vlaanderen: Naakte lathyrus, Vingerhelmbloem, Schubzegge, Dauwnetel, 
Welriekende agrimonie, Stippelvaren, Vingerzegge, Donzige klit, Akkerboterbloem, Spits fonteinkruid, 
Kleine valeriaan, Watergras en Teer guichelheil.  

Ondanks dat er nieuwe vondsten gebeurden in Vlaams-Brabant, ging ook voor de volgende 15 
soorten het percentage achteruit omdat er in verhouding meer nieuwe locaties werden ontdekt of 
herbevestigd in Vlaanderen: Stijve naaldvaren, Bospaardenstaart, Amandelwolfsmelk, Groot 
spiegelklokje, Bergnachtorchis, Karwijselie, Beemdkroon, Drijvende waterweegbree, Ruige 
leeuwentand, Trosdravik, Brede orchis, Grote tijm, Waterlepeltje, Blauwe knoop en Bijenorchis.  

Voor 18 soorten zorgden nieuwe vondsten in de provincie voor een stijging van het provinciaal 
percentage voor Vlaanderen: Betonie, Soldaatje, Witte rapunzel, Graslathyrus, Schedegeelster, Groot 
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springzaad, Klimopbremraap, Ronde zegge, Gele zegge, Dicht havikskruid, Bosorchis, Grote 
pimpernel, Zachte naaldvaren, Hondskruid, Geel walstro, Kraagroos, Spits havikskruid en Addertong.  

Het is niet de bedoeling om deze lijst met PPS-soorten om de 2 jaar opnieuw te maken. Wel moeten 
we er ons van bewust zijn dat deze lijst verre van statisch is, dat herontdekking van uitgestorven 
gewaande soorten mogelijk is en dat met extra zoekinspanningen, opvolgen van vindplaatsen en 
beheer het belang van zeldzame soorten op Vlaams niveau al snel kan toenemen.  

Tenslotte merken we dat ook voor de koesterburen er zeer weinig overlap is tussen historische 
vindplaatsen en actuele vindplaatsen, wat mogelijk aangeeft dat er ook in het verleden te weinig 
floristen waren om  de flora gebiedsdekkend op te tekenen. Ook nu is het werk nog niet afgerond en 
kunnen we de waarnemers best blijven stimuleren om oude vindplaatsen minstens om de 5 jaar 
opnieuw te gaan controleren.  
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6. Bijlage  
 
  
Nederlandse naam 
 

Wetenschappelijke naam 
 

Europese 
status 

Rode 
Lijststatus 

% 
2008 

% 
2012 

% 
2014 

Prioritaire soorten 
       

 

Akkergeelster Gagea villosa   zz 100 100 100 
Harlekijn Orchis morio  ub 25 100 100 
Vingerhelmbloem Corydalis solida   zz 55 67 55 
Grote muggenorchis Gymnadenia conopsea   ub 67 66 66 
Schubzegge Carex lepidocarpa  ub 100 63 45 
Vogelnestje Neottia nidus-avis   b 80 57 57 
Dauwnetel Galeopsis speciosa   zz 35 55 48 
Witte rapunzel Phyteuma spicatum   zz 62 53 54 
Geelgroene 
wespenorchis Epipactis muelleri   ub 100 100 

100 

Knollathyrus Lathyrus linifolius   b 25 50 50 
Graslathyrus Lathyrus nissolia   zz 39 49 57 
Gele zegge Carex flava   ub 33 29 42 
Stijve naaldvaren Polystichum aculeatum   zz 54 46 41 
Schedegeelster Gagea spathacea   b 47 45 52 
Klimopbremraap Orobanche hederae  b 60 44 45 
Ronde zegge Carex diandra   ub 30 44 50 

Gebogen driehoeksvaren Gymnocarpium dryopteris   ub 75 40 
  
  40 

Bleek bosvogeltje 
Cephalanthera 
damasonium   zz 67 38 

 
  38 

Weegbreefonteinkruid Potamogeton coloratus  b 43 38 40 
Eironde leeuwenbek Kickxia spuria   b 17 38 38 
Bergnachtorchis Platanthera chlorantha   b 25 37 33 
Betonie Stachys officinalis   zz 36 34 39 
Spits havikskruid Hieracium lactucella  b 26 19 35 
Handjesereprijs Veronica triphyllos   ub 36 0 66 
Soldaatje Orchis militaris  zz 18 33 46 
Mogelijke symboolsoorten 
      

 

Karwijselie Selinum carvifolia   nb  55 49 
Boswederik Lysimachia nemorum  nb  46 46 
Groot springzaad Impatiens noli-tangere  nb  39 41 
Trosdravik Bromus racemosus  nb  32 25 
Bospaardenstaart Equisetum sylvaticum   zz 24 45 32 
Naakte lathyrus Lathyrus aphaca  zz 24 80 31 

Groot spiegelklokje 
Legousia speculum-
veneris   b 42 40 

31 

Beemdkroon Knautia arvensis   a 20 31 30 
Stippelvaren Oreopteris limbosperma   zz 22 50 30 
Amandelwolfsmelk Euphorbia amygdaloides   zz 37 42 28 
Donzige klit Arctium tomentosum   b 60 36 27 
Dicht havikskruid Hieracium lachenalii   kw 25 29 32 
Vingerzegge Carex digitata   ub 75 40 25 
Kleine valeriaan Valeriana dioica   kw 25 29 22 
Bosorchis Dactylorhiza fuchsii   og 36 28 29 
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Brede orchis Dactylorhiza majalis  kw  28 25 
Grote pimpernel Sanguisorba officinalis   kw 17 28 29 
Slanke zegge Carex strigosa   zz 44 18 30 
Grote tijm Thymus pulegioides   kw 23 26 24 
Kleine schorseneer Scorzonera humilis   b 33 25 25 
Zachte naaldvaren Polystichum setiferum   zz 67 25 29 
Hondskruid Anacamptis pyramidalis  zz 30 23 24 
Bochtige klaver Trifolium medium   zz 29 21 28 
Zaagblad  Serratula tinctoria   zz 20 26 26 
Blauwe knoop Succisa pratensis   a 14 22 21 
Geel walstro Galium verum   a 22 20 24 
Kraagroos Rosa agrestis   zz 28 20 24 
Aandachtsoorten 
       

 

Bijenorchis Ophrys apifera  zz 29 20 18 
Ruige leeuwentand Leontodon hispidus   a 21 18 15 
Drijvende waterweegbree Luronium natans  Bijlage 2 kw 17 16 15 

Grote bremraap 
Orobanche rapum-
genistae   zz 8 16 

16 

Watergras Catabrosa aquatica   zz 20 14 12 
Spits fonteinkruid Potamogeton acutifolius   zz 22 25 13 
Waterlepeltje Ludwigia palustris   zz 28 24 8 
Teer guichelheil Anagallis tenella   zz 25 13 9 
Welriekende agrimonie Agrimonia procera   zz 18 12 10 
Akkerboterbloem Ranunculus arvensis  ub 14 11 9 
Addertong Ophioglossum vulgatum    10 18 
Gewone 
vleugeltjesbloem Polygala vulgaris   kw 12 10 

 
10 

Uitgestorven 
       

 

Koraalmeidoorn Crataegus rhipidophylla  ui 50 0 0 
Klein spiegelklokje Legousia hybrida   ub 25 0 0 
Kleinste egelskop Sparganium natans   zz 5 0 0 
Naaldenkervel Scandix pecten-veneris  ub 6 0 0 
Kruipend moerasscherm Apium repens  ub 14 0 0 
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