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Samenvatting
In dit rapport geven we een overzicht van de acties in kader van het provinciaal duurzaam
biodiversiteitsproject ‘Naar een ecologisch beheer van kerkhoven en begraafplaatsen in
Vlaams‐Brabant’ dat werd uitgevoerd in de periode 2018‐2020 door Natuurpunt Studie.
In de inleiding wordt uitgelegd hoe het project tot stand is gekomen en wat de opzet is van
het project.
Het eerste hoofstuk gaat dieper in op de biodiversiteit op begraafplaatsen in het verleden en
het heden. Er worden 13 plantensoorten onder de loupe genomen die als aandachtssoort
worden beschouwd op begraafplaatsen in Vlaams‐Brabant.
In het tweede hoofdstuk worden een aantal concrete handvaten voor beheer op
begraafplaatsen aangereikt en wordt uitgelegd hoe we tewerk zijn gegaan voor het maken
van een reeks informatiefilmpjes die op het online beheerplatform Ecopedia te zien zijn,
waarin volgende thema’s worden behandeld:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

belang van biodiversiteit op begraafplaatsen
beheer voor wilde bijen
beheer voor Vroedmeesterpad en Muurhagedis
beheer voor akkerflora
beheer van grazige vegetatie
beheer van stenige biotopen

In het derde hoofdstuk lichten we het belang toe van het creeëren van maatschappelijk
draagvlak voor natuur op begraafplaatsen. We bespreken de opmaak van 15 educatieve
informatieborden die op begraafplaatsen in de provincie Vlaams‐Brabant werden geplaatst.
Ook geven we aan hoe het overleg met verschillende gemeenten en beheerders van
begraafplaatsen voor het plaatsen van deze borden verliep. Tot slot geven we een overzicht
van alle kanalen waarmee we burgers en natuurliefhebbers informeerden over dit project,
van geschreven pers tot sociale media tot een voordracht op de Brakona‐contactdag en een
infoavond in Leuven.
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1 Biodiversiteit op begraafplaatsen
1.1 Inleiding
1.1.1 Totstandkoming van het project

Begraafplaatsen worden op het eerste zicht misschien niet meteen geassocieerd met natuur
en biodiversiteit. Toch kunnen ze van belang zijn voor tal van inheemse soorten. Door een
traditioneel beheer van voortdurende dynamiek, het schoffelen van grind‐ en zandbodems,
het uitblijven van bemesting en het gebruik van kalkrijk cement voor het voegen van muurtjes
ontstonden er mettertijd specifieke biotopen. Die bestaan vandaag bijna uitsluitend nog op
begraafplaatsen. Zo komen op begraafplaatsen tal van zeldzame en bedreigde soorten voor.
Verschillende wilde planten die in het verleden in akkers en 'vergeten' rommelige hoekjes
voorkwamen, zijn vandaag te vinden op begraafplaatsen (Eimers 2016, Remacle 2011). Dankzij
regelmatig schoffelen vonden ze er een geschikt biotoop met omgewerkte grond.
Ondertussen zijn heel wat soorten akkerflora volledig verdwenen uit de akkers: een gevolg
van grootschaligheid, pesticiden, intensieve grondbewerking, ... (Steeman 2016a). Een aantal
van deze soorten komt in Vlaanderen bijna alleen nog voor op begraafplaatsen als ‘laatste
rustplaats’ in een totaal veranderd landschap. Voorbeelden hiervan zijn Heelbeen,
Handjesereprijs, Gladde ereprijs, Dichtbloemige duivenkervel, Ruige klaproos, Kleine
wolfsmelk, … Bepaalde soorten die momenteel aan de rand van uitsterven staan, vinden nog
een toevluchtsoord op begraafplaatsen in Vlaams‐Brabant. Zo is Vlaams‐Brabant dé Vlaamse
provincie bij uitstek om te werken aan het behoud van akkerflora op begraafplaatsen.
Ook voor grondnestelende wilde bijen zijn begraafplaatsen van groot belang door de
aanwezigheid van open, zonbeschenen plaatsen met losse bodem. Zo zijn er in de provincie
Vlaams‐Brabant begraafplaatsen bekend waar tot duizenden grondnesten van wilde bijen
aanwezig zijn. In schrale gazons op begraafplaatsen komen verschillende zeldzame planten en
paddenstoelen voor, waaronder een aantal soorten die in Vlaams‐Brabant als ‘koesterbuur’
worden beschouwd: Grote tijm, Geel walstro, Ruige leeuwentand, Papegaaizwammetje
(Steeman 2016b), …
Vanuit deze optiek groeide het idee om een project uit te werken rond biodiversiteit op
begraafplaatsen in de provincie Vlaams‐Brabant. Tegelijkertijd rijst ‐ met een stop op het
gebruik van pesticiden ‐ bij groenbeheerders de vraag naar alternatieve of nieuwe
beheermethoden op begraafplaatsen. Met financiële ondersteuning van de provincie Vlaams‐
Brabant werd in 2018 gestart met dit project, om de biodiversiteit op begraafplaatsen beter
in kaart te brengen, deze kennis eenvoudig raadpleegbaar te maken, en kapstokken voor een
ecologisch beheer van begraafplaatsen in functie van biodiversiteit aan te bieden aan
groenbeheerders.
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Met de term ‘begraafplaats’ wordt een locatie bedoeld waar overledenen worden begraven
of bijgezet, met de term ‘kerkhof’ wordt verwezen naar een begraafplaats specifiek rond een
kerkgebouw. Vaak zijn kerkhoven oude begraafplaatsen. In dit rapport wordt voornamelijk
gewerkt met de term ‘begraafplaatsen’, die zowel begraafplaatsen los van een kerkgebouw,
als ook kerkhoven omvat.
1.1.2 Goede voorbeelden

Goede voorbeelden van natuurrijke begraafplaatsen zijn te vinden in het buitenland, zoals
prachtige oude begraafplaatsen in Groot‐Brittannië of in Duitsland. Uit onderzoek in onder
meer Berlijn blijkt dat begraafplaatsen in stedelijk gebied een belangrijke rol vervullen voor
biodiversiteit dankzij hun omvang aan natuurrijke oppervlakte, de aanwezigheid van een
brede diversiteit aan biotopen en de continuiteit van biotopen doorheen de jaren, waardoor
er zich bijzondere soortgemeenschappen konden ontwikkelden (Klausnitzer 1993, Sukopp
1990, Buchholz et al. 2016). Denk bij dat laatste aan bloemrijke graslanden, oude graven met
bijzondere korstmossen, oude muurtjes met muurflora, …, die al decennia lang kunnen
aanwezig zijn op een begraafplaats. Begraafplaatsen kunnen bovendien een geschikte locatie
vormen voor zeer kwetsbare soorten. Daarvan bestaan sprekende voorbeelden in het
buitenland, zoals de Europese hamster. Terwijl de soort in heel Europa onder druk staat en
met uitsterven bedreigd wordt, met name in het buitengebied, blijkt ze onder meer in Wenen
(Oostenrijk) en in Košice (Slowakije) op begraafplaatsen in de stad voor te komen (Surov et al.
2015, Čanády & Ladislav Mošanský 2017). Het beeld van zo’n iconische soort op een
begraafplaats staat symbool voor de potentie die begraafplaatsen kunnen bieden voor
biodiversiteit.

Figuur 1 Europese hamster op de centrale begraafplaats in Wenen (Foto: Maurice Tijm).
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In Wallonië kiezen verschillende steden en gemeenten vandaag bewust voor een ecologisch
beheer van begraafplaatsen. Sinds 2015 bestaat het label ‘cimetière‐nature’ dat vanuit de
Waalse overheid wordt uitgereikt aan begraafplaatsen die zich verbinden aan een ecologisch
beheer en daarbij maatregelen nemen rond de volgende thema’s (Servais & Colomb P 2016):
‐
‐
‐
‐
‐

Het onderhouden van een zo gevarieerd mogelijke begroeiing, binnen de
mogelijkheden van ruimte van de begraafplaats
De ontwikkeling van biodiversiteit door de aanwezigheid van inheemse flora, de aanleg
van een waterpartij of het aanbieden van nestgelegenheid voor vogels
Het bestrijden van invasieve soorten
Een optimaal beheer van water, afval en geluid in de omgeving
Het inrichten van van aangename en natuurrijke ruimtes voor bezinning

Met dit label wil de Waalse overheid de deelnemende gemeenten stimuleren om aandacht te
hebben voor biodiversiteit op begraafplaatsen, om daaraan gekoppeld ook te werken aan de
gezondheid van de burgers en het respect voor de omgeving. Een belangrijk aspect hierbij is
de tolerantie of het draagvlak voor natuur bij de bezoekers van de begraafplaatsen. Volgens
sommigen hoort een begraafplaats immers ‘netjes en opgekuist’ en als gevolg daarvan vrij
onnatuurlijk te ogen, zonder de aanwezigheid van spontane vegetatie of ‘onkruid’. Toch biedt
de aanwezigheid van natuur een enorme meerwaarde aan begraafplaatsen. Dankzij onder
meer informatieborden op de Waalse begraafplaatsen, worden mensen op de hoogte
gebracht dat er spontane vegetatie met wilde planten kan voorkomen. Als resultaat van het
ecologisch beheer zijn sommige begraafplaatsen een klein natuurgebied op zich, waar mensen
troost en rust vinden en waar ze ook graag vertoeven.

Figuur 2 Voorbeeld van een informatiebord aan de ingang van een begraafplaats met het
label ‘Cimetière nature’ in Wallonië (Foto Annelies Jacobs).
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Figuur 3 Oude kerkhof van Laloux (Rochefort, Wallonië) met Beemdkroon, Grasklokje, … (Foto
Annelies Jacobs).

Figuur 4 Oude kerkhof van Laloux (Rochefort, Wallonië) met Grote tijm, Muizenoor ... (Foto Annelies
Jacobs).
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1.2 Overzicht van biodiversiteit op begraafplaatsen
Een ecologisch beheer vertrekt vanuit het behouden, herstellen of verbeteren van de
bestaande natuurwaarden. Als startpunt hiervoor is het belangrijk om over voldoende kennis
te beschikken over de aanwezige biodiversiteit op begraafplaatsen (Jacob &Remacle 2017).
1.2.1 Informatie begraafplaatsen in www.waarnemingen.be

De online natuurdatabank www.waarnemingen.be bevat reeds een veelheid aan informatie.
Zo verzamelden waarnemers doorheen de jaren al heel wat gegevens over biodiversiteit op
begraafplaatsen in de provincie Vlaams‐Brabant. Tot voor dit project bestond de mogelijkheid
nog niet om een handig overzicht op te vragen van de waarnemingen die op elke afzondelijke
begraafplaats werden verzameld. Zo kon je als bezoeker van de website nog niet opzoeken
welke gegevens specifiek op de begraafplaats van Heverlee werden ingevoerd.
Daarom tekenden we tijdens dit project alle kerkhoven en begraafplaatsen in de provincie
Vlaams‐Brabant in als aparte polygonen (gebieden) in www.waarnemingen.be. De bezoekers
van de website kunnen nu snel en eenvoudig een overzicht raadplegen van de gegevens per
begraafplaats. Slechts een handvol (grotere) begraafplaatsen was al ingetekend voor aanvang
van het project. We voegden ongeveer 300 nieuwe polygonen toe. Zo kunnen nu voor 309
kerkhoven en begraafplaatsen in de provincie Vlaams‐Brabant gegevens worden
geraadpleegd.

Figuur 5 Voorbeeld van informatie die nu in www.waarnemingen.be te raadplegen is voor alle
kerkhoven en begraafplaatsen in de provincie Vlaams-Brabant.
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Tabel 1 Overzichtstabel van alle kerkhoven en begraafplaatsen (309) in de provincie Vlaams-Brabant die zijn ingetekend als polygoon (gebied) in
www.waarnemingen.be met bijhorende verwijslink naar de verschillende gebiedspagina’s.
1

Aarschot ‐ Begraafplaats Herseltsesteenweg

27

Bierbeek ‐ Begraafplaats

53

Drieslinter ‐ Begraafplaats

2

Alsemberg ‐ Begraafplaats

28

Bierbeek ‐ Kerkhof

54

Drogenbos ‐ Begraafplaats

3

Alsemberg ‐ Begraafplaats Vorst

29

Binkom ‐ Kerkhof

55

Duisburg ‐ Kerkhof

4

Asse ‐ Begraafplaats

30

Blanden ‐ Begraafplaats

56

Dworp ‐ Begraafplaats

5

Asse ‐ Begraafplaats Asbeek

31

Bogaarden ‐ Begraafplaats

57

Eizer ‐ Begraafplaats

6

Asse ‐ Begraafplaats Asse‐Ter‐Heide

32

Boortmeerbeek ‐ Begraafplaats

58

Elewijt ‐ Begraafplaats

7

Asse ‐ Begraafplaats Walfergem

33

Borchtlombeek ‐ Begraafplaats

59

Eliksem ‐ Kerkhof

8

Assent ‐ Begraafplaats

34

Borchtlombeek ‐ Begraafplaats Kattem

60

Elingen ‐ Kerkhof

9

Assent ‐ Kerkhof

35

Boutersem ‐ Begraafplaats Roosbeek‐Butsel

61

Eppegem ‐ Begraafplaats

10

Averbode ‐ Begraafplaats

36

Boutersem ‐ Kerkhof

62

Eppegem ‐ Kerkhof

11

Averbode ‐ Kerkhof

37

Boutersem ‐ Kerkhof Butsel

63

Eppegem ‐ Militaire Begraafplaats

12

Baal ‐ Nieuwe Begraafplaats

38

Boutersem ‐ Kerkhof Kerkom

64

Erps‐Kwerps ‐ Begraafplaats

13

Baal ‐ Oude Begraafplaats

39

Boutersem ‐ Kerkhof Neervelp

65

Ezemaal ‐ Kerkhof

14

Beersel ‐ Begraafplaats

40

Boutersem ‐ Kerkhof Roosbeek

66

Gaasbeek ‐ Kerkhof

15

Beert ‐ Kerkhof

41

Boutersem ‐ Kerkhof Vertrijk

67

Galmaarden ‐ Begraafplaats

16

Begijnendijk ‐ Begraafplaats

42

Breedhout ‐ Kerkhof

68

Geetbets ‐ Hogen ‐ Begraafplaats

17

Begijnendijk ‐ Oud kerkhof

43

Brussegem ‐ Begraafplaats

69

Geetbets ‐ Kerkhof

18

Beigem ‐ Begraafplaats

44

Budingen ‐ Kerkhof

70

Gelrode ‐ Begraafplaats Rillaarsebaan

19

Bekkerzeel ‐ Kerkhof

45

Buizingen ‐ Begraafplaats

71

Gelrode ‐ Kerkhof Dorpstraat

20

Bekkevoort ‐ Begraafplaats

46

Buken ‐ Kerkhof

72

Glabbeek ‐ Begraafplaats

21

Bekkevoort ‐ Kerkhof

47

Bunsbeek ‐ Kerkhof

73

Gooik ‐ Begraafplaats

22

Bellingen ‐ Kerkhof

48

Deurne ‐ Begraafplaats

74

Grimbergen ‐ Begraafplaats

23

Berg (Kampenhout) ‐ Begraafplaats

49

Diegem ‐ Begraafplaats

75

Grimbergen ‐ Begraafplaats Lint

24

Bertem ‐ Kerkhof

50

Diest ‐ Begraafplaats Halve Maanplaats

76

Groot‐Bijgaarden ‐ Begraafplaats

25

Betekom ‐ Begraafplaats

51

Dilbeek ‐ Begraafplaats

77

Haacht ‐ Begraafplaats

26

Bever ‐ Begraafplaats

52

Dormaal ‐ Kerkhof

78

Haacht ‐ Begraafplaats Sint‐Adriaan
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79

Haacht ‐ Begraafplaats Wakkerzeel

107

Houwaart ‐ Kerkhof

136

Landen ‐ Kerkhof Attenhoven

80

Haasrode ‐ Kerkhof

108

Huizingen ‐ Begraafplaats

137

Landen ‐ Kerkhof Neerlanden

81

Hakendover ‐ Kerkhof

109

Huldenberg ‐ Begraafplaats

138

Landen ‐ Kerkhof Wezeren

82

Halle ‐ Booienhoven ‐ Begraafplaats

110

Huldenberg ‐ Kerkhof

139

Langdorp ‐ Begraafplaats

83

Halle (Halle) ‐ Begraafplaats

111

Humbeek ‐ Begraafplaats

140

Langdorp ‐ Kerkhof

84

Halle (Halle) ‐ Begraafplaats Essenbeek

112

Itterbeek ‐ Begraafplaats

141

Langdorp ‐ Wolfsdonk ‐ Begraafplaats

85

Hamme (Merchtem) ‐ Kerkhof

113

Kampenhout ‐ Begraafplaats

142

Langdorp ‐ Wolfsdonk ‐ Kerkhof

86

Heikruis ‐ Begraafplaats

114

Kapellen (Glabbeek) ‐ Kerkhof

143

Leefdaal ‐ Begraafplaats

87

Herent ‐ Begraafplaats

115

Kapelle‐op‐den‐Bos ‐ Begraafplaats

144

Leefdaal ‐ Kerkhof

88

Herfelingen ‐ Begraafplaats

116

Keerbergen ‐ Begraafplaats

145

Leerbeek ‐ Begraafplaats

89

Herne ‐ Begraafplaats Kokejane

117

Kersbeek‐Miskom ‐ Kerkhof

146

Lembeek ‐ Begraafplaats

90

Herne ‐ Kerkhof

118

Kessel‐Lo ‐ Begraafplaats Abdij van Vlierbeek

147

Linden ‐ Begraafplaats

91

Hever ‐ Kerkhof

119

Kessel‐Lo ‐ Begraafplaats Diestseveld

148

Linkebeek ‐ Begraafplaats

92

Heverlee ‐ Abdij van Park ‐ Kerkhof

120

Kester ‐ Begraafplaats

149

Linter ‐ Neerlinter ‐ Kerkhof

93

Heverlee ‐ Begraafplaats

121

Kobbegem ‐ Begraafplaats

150

Londerzeel ‐ Begraafplaats Beemden

94

Heverlee ‐ De Jacht ‐ Begraafplaats

122

Kobbegem ‐ Kerkhof

151

Londerzeel ‐ Kerkhof Sint‐Jozef

95

Heverlee ‐ Engelse begraafplaats

123

Korbeek‐Dijle ‐ Kerkhof

152

Londerzeel ‐ Oude Begraafplaats

96

124

Korbeek‐Lo ‐ Begraafplaats

153

Loonbeek ‐ Begraafplaats

97

Heverlee ‐ Kerkhof War Cemetery ‐
Commonwealth
Heverlee ‐ Kloosterkerkhof

125

Korbeek‐Lo ‐ Begraafplaats Sint‐Camillus

154

Lot ‐ Begraafplaats

98

Hoegaarden ‐ Begraafplaats

126

Korbeek‐Lo ‐ Kerkhof

155

Lovenjoel ‐ Begraafplaats

99

Hoeilaart ‐ Begraafplaats

127

Kortenaken ‐ Begraafplaats

156

Lubbeek ‐ Begraafplaats

100

Hoeilaart ‐ Begraafplaats

128

Kortenberg ‐ Begraafplaats

157

Lubbeek ‐ Kerkhof

101

Hoeleden ‐ Kerkhof

129

Kortenberg ‐ Everberg Begraafplaats

158

Lubbeek ‐ Kerkhof Dunberg

102

Hofstade (Zemst) ‐ Begraafplaats

130

Kortrijk‐Dutsel ‐ Kerkhof

159

Machelen ‐ Begraafplaats

103

Hoksem ‐ Begraafplaats

131

Kumtich ‐ Kerkhof

160

Malderen ‐ Begraafplaats

104

Holsbeek ‐ Begraafplaats

132

Laar ‐ Kerkhof

161

Mazenzele ‐ Begraafplaats

105

Honsem ‐ Kerkhof Opvelp

133

Landen ‐ Begraafplaats

162

Meensel‐Kiezegem ‐ Kerkhof

106

Houwaart ‐ Begraafplaats

134

Landen ‐ Begraafplaats Waasmont

163

Meerbeek ‐ Kerkhof

135

Landen ‐ Begraafplaats Walsbets

164

Meise ‐ Begraafplaats
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165

Meldert ‐ Begraafplaats

193

Oudenaken ‐ Kerkhof

221

Schaffen ‐ Begraafplaats

166

Melsbroek ‐ Kerkhof

194

Oud‐Heverlee ‐ Kerkhof

222

Schaffen ‐ Vleugt ‐ Begraafplaats

167

Merchtem ‐ Begraafplaats

195

Outgaarden ‐ Begraafplaats

223

Schepdaal ‐ Begraafplaats

168

Merchtem ‐ Begraafplaats Peizegem

196

Overijse ‐ Begraafplaats

224

Schepdaal ‐ Begraafplaats Sint‐Gertrudis‐Pede

169

Miskom ‐ Kerkhof

197

Overijse ‐ Begraafplaats Hagaard

225

Scherpenheuvel ‐ Begraafplaats

170

Molenbeek‐Wersbeek ‐ Begraafplaats

198

Overijse ‐ Begraafplaats Jezus‐Eik

226

Scherpenheuvel ‐ Begraafplaats Schoonderbuken

171

Molenbeek‐Wersbeek ‐ Kerkhof Molenbeek

199

Overijse ‐ Begraafplaats Tombeek

227

Schiplaken (Boortmeerbeek) ‐ Kerkhof

172

200

Overijse ‐ Maleizen Kerkhof

228

Sint Ulriks ‐ Kapelle ‐ Begraafplaats

173

Molenbeek‐Wersbeek ‐ Kerkhof Molenbeek‐
Wersbeek
Molenstede ‐ Begraafplaats

201

Overijse ‐ Terlanen Kerkhof

229

Sint Ulriks ‐ Kapelle ‐ Kerkhof

174

Mollem ‐ Begraafplaats

202

Overwinden ‐ Kerkhof

230

Sint‐Agatha‐Rode ‐ Begraafplaats

175

Mollem ‐ Kerkhof Bollebeek

203

Pellenberg ‐ Kerkhof

231

Sint‐Genesius‐Rode ‐ Begraafplaats

176

Nederokkerzeel ‐ Begraafplaats

204

Pepingen ‐ Begraafplaats

232

Sint‐Joris‐Weert ‐ Begraafplaats

177

Nederokkerzeel ‐ Kerkhof

205

Perk ‐ Begraafplaats

233

Sint‐Joris‐Winge ‐ Begraafplaats

178

Neerijse ‐ Kerkhof

206

Peutie ‐ Begraafplaats

234

Sint‐Katherina‐Lombeek ‐ Begraafplaats

179

Neerwinden ‐ Begraafplaats

207

Ramsdonk ‐ Begraafplaats

235

Sint‐Kwintens‐Lennik ‐ Begraafplaats

180

Nieuwenrode ‐ Begraafplaats

208

Ransberg ‐ Kerkhof

236

Sint‐Kwintens‐Lennik ‐ Begraafplaats Eizeringen

181

Nossegem ‐ Begraafplaats

209

Relegem ‐ Begraafplaats

237

182

Oetingen ‐ Kerkhof

210

Relst (Kampenhout) ‐ Kerkhof

Oorbeek ‐ Kerkhof

Rillaar ‐ Begraafplaats Diestsesteenweg

238

183

211

Sint‐Lambrechts‐Woluwe ‐ Begraafplaats
(Wezembeek‐Oppem)
Sint‐Laureins‐Berchem ‐ Kerkhof
Sint‐Margriete‐Houtem (Tienen) ‐ Kerkhof

Oplinter ‐ Sint‐Genoveva Kerkhof

240

185

Opwijk ‐ Begraafplaats

213

Roosdaal ‐ Begraafplaats Onze‐Lieve‐Vrouw‐
Lombeek
Roosdaal ‐ Begraafplaats Pamel

239

184

212

186

Orsmaal ‐ Gussenhoven ‐ Begraafplaats

214

Roosdaal ‐ Begraafplaats Pamel Lostraat

241

Sint‐Margriete‐Houtem (Tienen) ‐ Militaire
begraafplaats
Sint‐Martens‐Bodegem ‐ Kerkhof

187

Orsmaal ‐ Gussenhoven ‐ Kerkhof

215

Roosdaal ‐ Kerkhof Onze‐Lieve‐Vrouw‐Lombeek

242

Sint‐Martens‐Lennik ‐ Begraafplaats

188

Orsmaal ‐ Melkwezer ‐ Kerkhof

216

Roosdaal ‐ Kerkhof Strijtem

243

Sint‐Pieters‐Leeuw ‐ Begraafplaats Zuun

189

Orsmaal ‐ Neerhespen ‐ Kerkhof

217

Rotselaar ‐ Begraafplaats

244

Sint‐Pieters‐Leeuw ‐ Kerkhof

190

Orsmaal ‐ Overhespen ‐ Kerkhof

218

Rotselaar ‐ Begraafplaats Heikant

245

Sint‐Pieters‐Rode ‐ Begraafplaats

191

Orsmaal ‐ Wommersom ‐ Kerkhof

219

Ruisbroek (Sint‐Pieters‐Leeuw) ‐ Begraafplaats

246

Sint‐Pieters‐Rode ‐ Kerkhof

192

Ottenburg ‐ Kerkhof

220

Rummen ‐ Kerkhof

247

Sint‐Stevens‐Woluwe ‐ Begraafplaats
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248
249

Sint‐Ulriks‐Kapelle ‐ Begraafplaats Don Bosco &
broeders Christelijke Scholen
Steenhuffel ‐ Begraafplaats

250

Steenokkerzeel ‐ Begraafplaats

251

Steenokkerzeel ‐ Kerkhof Humelgem

252

Strombeek‐Bever ‐ Begraafplaats

253

Ternat ‐ Begraafplaats

254

Tervuren ‐ Begraafplaats

255

Tervuren ‐ Moorsel Begraafplaats

256

Tielt (Tielt‐Winge) ‐ Begraafplaats Solveld

257

Tielt (Tielt‐Winge) ‐ Kerkhof Kiezegem

258

Tielt (Tielt‐Winge) ‐ Kerkhof O.L.Vrouw

259

Tielt (Tielt‐Winge) ‐ Kerkhof St.‐Maarten

260

Tienen ‐ Begraafplaats Bost

261

Tienen ‐ Centrum ‐ Begraafplaats

262

Tienen ‐ Grimde ‐ Begraafplaats

263

Tienen ‐ Kerkhof Goetsenhoven

264

Tienen ‐ Kerkhof Overlaar

265

Tildonk ‐ Kerkhof

266

Tollembeek ‐ Kerkhof

267

Tollembeek ‐ Kerkhof Herhout

268

Tremelo ‐ Begraafplaats

269

Tremelo ‐ Begraafplaats Ninde

270

Veltem‐Beisem ‐ Militaire Begraafplaats

271

Vilvoorde ‐ Begraafplaats

272

Vilvoorde ‐ Begraafplaats Houtem

273

Vilvoorde ‐ Begraafplaats Koningslo

274

Vissenaken ‐ Kerkhof Sint‐Maarten

275

Vissenaken ‐ Kerkhof Sint‐Pieter

276

Vlezenbeek ‐ Begraafplaats

305

Zichem ‐ Begraafplaats

277

Vossem ‐ Begraafplaats

306

Zoutleeuw ‐ Begraafplaats

278

Waanrode ‐ Kerkhof

307

Zoutleeuw ‐ Booienhoven ‐ Kerkhof

279

Walshoutem ‐ Begraafplaats

308

Zoutleeuw ‐ Bos ‐ Kerkhof

280

Wambeek ‐ Begraafplaats

309

Zoutleeuw ‐ Helen ‐ Kerkhof

281

Wambeek ‐ Kerkhof

282

Wange ‐ Kerkhof

283

Webbekom ‐ Kerkhof

284

Weerde ‐ Begraafplaats

285

Wemmel ‐ Begraafplaats

286

Werchter ‐ Begraafplaats

287

Wespelaar ‐ Begraafplaats

288

Wezemaal ‐ Begraafplaats

289

Wijgmaal ‐ Begraafplaats Kroonstraat

290

Wijgmaal ‐ Oude Begraafplaats

291

Willebringen ‐ Begraafplaats

292

Willebringen ‐ Kerkhof

293

Wilsele ‐ Begraafplaats Putkapel

294

Wilsele ‐ Begraafplaats Sint‐Martinus

295

Wilsele ‐ Kerkhof Sint‐Martinuskerk

296

Winksele‐Delle ‐ Begraafplaats

297

Wolvertem ‐ Begraafplaats

298

Wolvertem ‐ Begraafplaats Westrode

299

Wolvertem ‐ Kerkhof Meusegem

300

Wolvertem ‐ Kerkhof Rossem

301

Zaventem ‐ Begraafplaats

302

Zellik ‐ Begraafplaats

303

Zemst ‐ Begraafplaats

304

Zemst ‐ Kerkhof Laar
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1.2.1.1

Overzicht van de waarnemingen

Voor elke begraafplaats kan een overzicht van (recente) waarnemingen worden opgevraagd
onder het tabblad ‘Waarnemingen’. Met de filters bovenaan de pagina kan een selectie
worden gemaakt van de waarnemingen binnen een bepaalde periode, van een bepaalde
soortgroep, met een bepaalde zeldzaamheid, … Vervolgens kan verder worden geklikt op een
waarneming om de details ervan te bekijken.

Figuur 6 Overzicht van de (recente) waarnemingen van een gebied op www.waarnemingen.be, hier voor de
begraafplaats van Heverlee.
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1.2.1.2

Foto-overzicht

Onder het tabblad ‘Foto’s’ wordt een chronologisch overzicht van de foto’s weergegeven die
werden geüpload bij waarnemingen.be op de begraafplaats. Deze pagina geeft een visualisatie
van de soorten die reeds werden waargenomen op de begraafplaats.

Figuur 7 Foto-overzicht op www.waarnemingen.be van waarnemingen op de begraafplaats van
Heverlee voorzien van foto’s.
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1.2.1.3

Soortenlijst en overzichtskaart

Een volledige lijst van alle soorten die per soortgroep reeds werden waargenomen op de
begraafplaats, kan worden geraadpleegd onder het tabblad ‘Soorten gezien’. Ook daar kan
bovenaan de pagina een selectie worden gemaakt op basis van filters.
Via het kaartsymbool in de lijst, kan een overzichtskaart worden gemaakt waarbij alle
waarnemingen van een bepaalde soort op de begraafplaats worden weergegeven met hun
precieze locatie.

Figuur 8 Soortenlijst van de waarnemingen van planten op de begraafplaats van Heverlee op
www.waarnemingen.be.

Figuur 9 Overzichtskaart van de waarnemingen van Muizenoor op de begraafplaats van Heverlee.

Deze functie is niet alleen handig voor de beheerders van de begraafplaats om te kijken waar
een bepaalde soort precies voorkomt, maar kan ook dienen als basis voor opvolging van
deelpopulaties in het gebied, veranderingen doorheen de jaren, of om bijkomende
inventarisaties te plannen op delen van de begraafplaats waar de soort nog niet is waar‐
genomen. Wanneer je doorklikt op een waarneming op de kaart, kom je op het detailscherm
van de waarneming terecht.
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1.2.2 Analyse van de gegevens

Een analyse werd gemaakt van de gegevens die doorheen de jaren werden ingevoerd op
www.waarnemingen.be op de verschillende begraafplaatsen in de provincie Vlaams‐Brabant.
Daarbij lag de focus in het bijzonder op gegevens van wilde plantensoorten vanwege een
belangrijke vertegenwoordiging van kwetsbare soorten op begraafplaatsen. In sectie 1.3
worden hiervoor een aantal aandachtsoorten onder de loupe genomen. Ook werd gewerkt
rond de groepen amfibiëen en reptielen, wilde bijen, pissebedden, korstmossen, …. waarvan
begraafplaatsen kwetsbare populaties kunnen huisvesten.
In 2019 liep Sven Gillekens (student groenmanagement aan VIVES Hogeschool) stage bij
Natuurpunt Studie. Hij ondersteunde bij de analyse van de gegevens. Hij maakte een
soortenaudit van de begraafplaatsen in de provincie Vlaams‐Brabant. Daarbij werd de
aanwezigheid van de volgende soortengroepen onderzocht:
Zeldzame soorten:
‐ Planten
‐ Dagvlinders
‐ Bijen, wespen en mieren
‐ Vliegen en muggen
‐ Kevers
‐ Overige geleedpotigen
‐ Paddenstoelen
‐ Mossen en korstmossen
‐ Amfibiëen en reptielen
Indicatorsoorten:
‐ Schoffelflora (akkerflora)
‐ Schrale gazonflora
‐ Muurflora
‐ Schrale graslandpaddenstoelen
Het resultaat van deze soortendaudit wordt toegevoegd in Bijlage 1 (Zeldzame soorten) en
Bijlage 2 (Indicatorsoorten). Zo wordt in de analyse voor elke begraafplaats in de provincie
Vlaams‐Brabant weergegeven:
‐
‐

Welke zeldzame soorten uit bovenstaande categorieën werden waargenomen vóór en
na het jaar 2000 (op basis van de zeldzaamheidstatus op www.waarnemingen.be)
Welke indicatorsoorten (schoffelflora, muurflora, schrale gazonflora of schrale
graslandpaddenstoelen) op elke begraafplaats werden waargenomen vóór en na het
jaar 2000.
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1.2.3 Terreinonderzoek

Op basis van de analyse van de gegevens werden terreinbezoeken gepland om de actuele
biodiversiteit en aanwezigheid van soorten op de begraafplaatsen in de provincie Vlaams‐
Brabant in kaart te brengen. In 2018, 2019 en 2020 werden verschillende terreinbezoeken
gedaan door medewerkers van Natuurpunt Studie. Enerzijds werden begraafplaatsen
waarvan werd vermoed dat er bijzondere aandachtsoorten konden gevonden worden, gericht
geïnventariseerd, anderzijds werden ook begraafplaatsen bezocht waar nog geen of weinig
gegevens bekend waren in www.waarnemingen.be. Daarnaast werden vrijwilligers
gestimuleerd om tijdens de projectperiode mee deel te nemen aan biodiversiteitsonderzoek
op begraafplaatsen, en om gericht kerkhoven en begraafplaatsen te gaan inventariseren. De
Werkgroep Bryologie en Lichonologie (WBL) werd zo bijvoorbeeld bevraagd om een aantal
begraafplaatsen te bezoeken in kader van het behoud van korstmossen.
Alle gegevens die door de medewerkers van Natuurpunt Studie werden verzameld in kader
van dit project, werden ingevoerd met puntlocaties in www.waarnemingen.be.
Tabel 2 geeft een overzicht van de uitgevoerde terreinbezoeken door de professionele
medewerkers en stagiairs bij Natuurpunt Studie.

Figuur 10 Tijdens de inventarisaties werden de waargenomen soorten ingevoerd in
www.waarnemingen.be (Foto Annelies Jacobs).
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Tabel 2 Overzicht van de terreinbezoeken 2019-2020 door professionele medewerkers en stagiairs
van Natuurpunt Studie
Datum
7/03/2019
7/03/2019
19/03/2019
19/03/2019
19/03/2019
25/03/2019
25/03/2019
25/03/2019
25/03/2019
25/03/2019
25/03/2019
18/04/2019
18/04/2019
18/04/2019
18/04/2019
18/04/2019
26/04/2019
26/04/2019
26/04/2019
26/04/2019
26/04/2019
3/05/2019
3/05/2019
3/05/2019
3/05/2019
3/05/2019
23/05/2019
7/03/2020
9/03/2020
9/03/2020
25/04/2020
25/04/2020
26/04/2020
26/04/2020
27/04/2020
5/05/2020
5/05/2020
5/05/2020
5/05/2020
7/05/2020
7/05/2020
7/05/2020
17/05/2020
17/05/2020
18/06/2020
11/07/2020
28/09/2020
30/09/2020
1/10/2020

Begraafplaats
Grazen ‐ Begraafplaats
Zoutleeuw ‐ Begraafplaats
Zemst – Begraafplaats
Leuven – Begraafplaats
Heverlee – Abdij van Park
Aarschot – Begraafplaats Hertselsesteenweg
Werchter ‐ Begraafplaats
Rotselaar ‐ Begraafplaats
Rotselaar – Begraafplaats Heikant
Wezemaal ‐ Begraafplaats
Zoutleeuw – Begraafplaats
Vilvoorde – Begraafplaats
Peutie – Begraafplaats
Machelen‐ Begraafplaats
Diegem – Begraafplaats
Peutie – Begraafplaats
Bertem – Kerkhof
Steenokkerzeel ‐ Kerkhof Humelgem
Kortenberg – Everberg begraafplaats
Kortenberg ‐ Begraafplaats
Leefdaal ‐ Begraafplaats
Oplinter – Sint‐Genoveva kerkhof
Budingen – Kerkhof
Molenstede ‐ Begraafplaats
Averbode – Kerkhof
Averbode ‐ Begraafplaats
Gaasbeek – Kerkhof
Korstmossen Begraafplaats Leuven en Abij van Park
Wilsele – Begraafplaats Putkapel
Wijgmaal – Oude begraafplaats
Bertem – Kerkhof
Heverlee ‐ Abdij van Park
Molenbeek‐Wersbeek ‐ Kerkhof Molenbeek ‐ Wersbeek
Bekkevoort ‐ Begraafplaats
Budingen – Kerkhof
Tienen ‐ Kerkhof Goetsenhoven
Meldert ‐ Begraafplaats
Laar ‐ Kerkhof
Hoegaarden ‐ Begraafplaats
Binkom ‐ Kerkhof
Vissenaken ‐ Kerkhof
Tienen ‐ Centrum ‐ Begraafplaats
Bertem – Kerkhof
Peutie – Begraafplaats
Leuven ‐ Begraafplaats
Averbode – Kerkhof
Zoutleeuw ‐ Begraafplaats
Sint‐Agatha‐Rode ‐ Begraafplaats
Molenbeek‐Wersbeek ‐ Kerkhof Molenbeek ‐ Wersbeek
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1.3 Resultaten aandachtsoorten
In de volgende secties wordt de actuele toestand van een aantal aandachtsoorten op
begraafplaatsen besproken. Er worden 13 inheemse plantensoorten toegelicht waarop
specifieke aandacht werd gericht bij de terreinbezoeken, omdat ze typerend en belangrijk zijn
voor de begraafplaatsen in de provincie Vlaams‐Brabant.

1.3.1 Heelbeen (Holosteum umbellatum)

Rode Lijstcategorie: uiterst tot zeer zeldzaam (Van Landuyt et al. 2006).
Heelbeen kwam in het verleden in Vlaanderen voor in wintergraanakkers, voornamelijk in de
Zand‐ en Zandleemstreek. Daar is de soort de voorbije eeuw spectaculair achteruitgegaan, in
die mate dat ze ondertussen nagenoeg verdwenen is (Van Landuyt et al. 2006). Sinds 2010 zijn
er in Vlaanderen nog slechts een handvol locaties bekend. In de provincies Oost‐ en West‐
Vlaanderen zijn recent enkele groeiplaatsen van Heelbeen waargenomen langs
spoorwegterreinen en rangeerstations. Deze populaties zijn mogelijk aangevoerd met
goederentransport en bijgevolg van vreemde oorsprong.
Inheemse populaties zijn in Vlaanderen zeer zeldzaam geworden, en staan aan de rand van
uitsterven. Het merendeel van de waarnemingen die mogelijk inheemse populaties betreffen,
komt van begraafplaatsen. Het is bekend dat begraafplaatsen geschikte omstandigheden
kunnen bieden voor Heelbeen. Zo wordt de soort in de Belgische Lorraine aangetroffen op
verschillende begraafplaatsen (Remacle 2011, Remacle 2020). Ze wordt daar beschouwd als
relict van een vroeger voorkomen in naburige akkers in de streek. Begraafplaatsen bieden de
soort een refugium met een gelijkaardig milieu als vroeger op de akkers voorkwam.
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Figuur 11 Overzicht waarnemingen van Heelbeen in de provincie Vlaams-Brabant in de periode 2010nu (gegevens uit www.waarnemingen.be).

Sinds 2010 zijn er nog 7 (mogelijk) inheemse groeiplaatsen van Heelbeen waargenomen in
Vlaanderen en Brussel, zoals op de begraafplaats van Ukkel (Brussel), de begraafplaats van
Munsterbilzen (Limburg), en 5 locaties in de provincie Vlaams‐Brabant waarvan 4 locaties op
begraafplaatsen. De locaties in de provincie Vlaams‐Brabant werden in kader van dit project
bezocht om de populaties op te volgen en in kaart te brengen. Ook werden in het voorjaar van
2019 een aantal begraafplaatsen gericht onderzocht waar in het verleden Heelbeen werd
waargenomen, maar in recente jaren geen waarnemingen van de soort meer bekend waren.
Tabel 3 geeft een overzicht van de begraafplaatsen in de provincie Vlaams‐Brabant waar
Heelbeen reeds werd waargenomen, met het jaar van de meest recente waarneming.
Daarnaast werd in het voorjaar van 2019 ook gericht uitgekeken naar Heelbeen tijdens
inventarisaties op andere begraafplaatsen, waar de soort nog niet bekend is.

Tabel 3 Overzicht van de begraafplaatsen met waarnemingen van Heelbeen in de provincie VlaamsBrabant (gegevens uit www.waarnemingen.be).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Naam begraafplaats
Averbode ‐ Kerkhof
Diest ‐ Begraafplaats Halve Maanplaats
Heverlee ‐ Abdij van Park
Hoksem ‐ Kerkhof
Honsem – Meldert Sint‐Ermelindiskerk
Kessel‐Lo ‐ Begraafplaats Abdij van Vlierbeek
Molenstede ‐ Begraafplaats
Werchter ‐ Begraafplaats
Wezemaal ‐ Begraafplaats
Zoutleeuw ‐ Begraafplaats

Meest recente waarneming (jaar)
2012
2014
2020
2002
2003
1999
1998
2003
2003
1999
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Op het oude kerkhof van de Abdij van Averbode was tot recent een groeiplaats van Heelbeen
bekend. De eerste gedocumenteerde waarnemingen op deze begraafplaats dateren uit 1996
door Herman Vannerom. De meest recente waarneming dateert uit april 2012. In het voorjaar
van 2019 werden zowel het oude kerkhof als de nieuwe begraafplaats van Averbode gericht
en nauwkeurig onderzocht op de aanwezigheid van de soort, maar ze werd niet meer
waargenomen. Vermoedelijk is Heelbeen hier inmiddels verdwenen.
Op de begraafplaats van Diest was een groeiplaats van Heelbeen bekend, gesitueerd in de
buurt van de ingang. De soort kwam er al jarenlang voor en werd al sinds 1998 op de
begraafplaats gedocumenteerd. Vervolgens kwam Heelbeen er jarenlang telkens in kleine
aantallen voor. De laatste waarneming dateert van april 2014. Daarna is de soort, ondanks
gericht zoeken, niet meer teruggevonden. Op de precieze locatie van de groeiplaats is na 2014
een aanplanting gebeurd. Ook tijdens gerichte inventarisaties in 2018‐2019‐2020 werd
Heelbeen niet langer aangetroffen op deze begraafplaats. De soort is hier vermoedelijk
verdwenen.
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Op het kerkhof van de Abdij van Park in Heverlee is al jarenlang een populatie Heelbeen
bekend. De eerste gedocumenteerde waarneming van de soort op het kerkhof dateert uit
1967 (Florabank Flo.wer). Daarna bleef ze lang onder de radar, tot ze in het voorjaar 2016
opnieuw werd waargenomen door een oplettende florist. In 2019 werd een gerichte
inventarisatie gedaan om de verspreiding van de soort op het kerkhof nauwkeurig in kaart te
brengen. Er werden een hondertal individuen geteld. Heelbeen komt aan de Abdij van Park
vooral voor in de centrale zone aan de westkant van het kerkhof, op en in de buurt van de
buitenmuur. De soort groeit op de paden, vooral op de randen, maar ook op en tussen de
graven. De beheerders van het kerkhof werden in 2019 op de hoogte gebracht van de
aanwezigheid van de soort. De groeiplaatsen worden vanaf half mei geschoffeld, om het
nodige pionierkarakter te behouden en ervoor te zorgen dat andere, meer competitieve
plantensoorten de groeiplaatsen niet innemen. Heelbeen werd opgenomen in een
informatiebord over de aanwezige biodiversiteit dat wordt geplaatst op het kerkhof, zoals
beschreven in sectie 3.2. In 2020 werd een sample van zaden van de groeiplaats verzameld
die ter ex‐situ bewaring naar de zadenbank van de Plantentuin Meise gaan. Zo bestaat er een
reserve van het genetisch materiaal, en kan het worden gebruikt voor toekomstige
herstelprojecten voor Heelbeen in de regio.

Figuur 12 Overzichtskaart van de waarnemingen van Heelbeen op het kerkhof van de Abdij van Park
van 2010-2020.
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Figuur 13 De begraafplaats van de Abdij van Park (Heverlee) bestaat uit open bodem die wordt
geschoffeld. Een ideale omgeving voor soorten van pioniersituaties, zoals Heelbeen.
(Foto Roosmarijn Steeman).

Figuur 14 Heelbeen in het voorjaar op de begraafplaats van de Abdij van Park (Heverlee)
(Foto Roosmarijn Steeman).
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Figuur 15 Inventarisatie van Heelbeen op de begraafplaats van de Abdij van Park (Heverlee)
(Foto Annelies Jacobs).

De oude kerkhoven van Hoksem en Honsem‐Meldert Sint‐Ermelindiskerk zijn ondertussen
verdwenen en omgezet naar gazons, alsook werden de oude kerkhofmuurtjes, waarop de
soort mogelijk ook voorkwam, vernieuwd. Bijgevolg is Heelbeen hier niet meer aangetroffen.
Het vermelden waard is de groeiplaats van Heelbeen bovenop een oud muurtje op 70 meter
van de Sint‐Genovevakerk in Oplinter, langs een voetweg tussen het Sint‐Genovevaplein en
de Lindebaan. Daar werd in april 2014 een kleine groeiplaats met enkele individuen van
Heelbeen ontdekt. De laatste waarneming dateert uit maart 2017. Bij gerichte zoekacties in
2018‐2019‐2020 werd de soort hier niet langer waargenomen, hoewel de condities bovenop
het muurtje nog steeds gunstig lijken.
Op de begraafplaats van Abdij van Vlierbeek (1999), Molenstede (1999), Werchter (2003),
Wezemaal (2003) en Zoutleeuw (1999) werd in het verleden Heelbeen waargenomen. Tijdens
de gerichte inventarisaties in het voorjaar van 2019 werd de soort op al deze locaties echter
niet meer teruggevonden.
Heelbeen bloeit vroeg in het jaar, vaak al vanaf februari, en vooral in maart. De soort komt al
snel in zaad, en is vanaf mei nog nauwelijks zichtbaar. Bovendien is Heelbeen een
onopvallende plant die gemakkelijk over het hoofd gezien wordt. Gerichte zoekacties, vroeg
genoeg tijdens het jaar, en specifiek met oog op de soort, zijn nodig om Heelbeen verder in
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kaart te brengen. Het loont om locaties in verschillende jaren opnieuw te bezoeken. Enerzijds
is het mogelijk dat de soort over het hoofd gezien wordt, vooral wanneer ze in lage aantallen
voorkomt. Anderzijds kan ze tijdelijk uit het zicht verdwijnen, maar in de zaadbank nog
jarenlang blijven bestaan, en opnieuw kiemen wanneer de omstandigheden gunstig zijn, zoals
na schoffelen of na werken.
Hoe dan ook lijkt de situatie voor Heelbeen bijzonder precair, en is momenteel de enige
bevestigde groeiplaats in de provincie Vlaams‐Brabant die van de Abdij van Park.
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1.3.2 Handjesereprijs (Veronica triphyllos)

Rode Lijstcategorie: met verdwijning bedreigd (Van Landuyt et al. 2006).
Net zoals Heelbeen, is Handjesereprijs een soort die in het verleden voorkwam in akkers met
wintergraan, met name op lemige bodems. Ze werd in Vlaanderen vooral waargenomen in de
Leemstreek, lemigere delen van de Kempen en de Zand‐ en Zandleemstreek (Van Landuyt et
al. 2006). Handjesereprijs is sterk achteruitgegaan en ondertussen met verdwijning bedreigd.
Er zijn in Vlaanderen (en in België) nog 4 groeiplaatsen van Handjesereprijs bekend, waarvan
3 in de provincie Vlaams‐Brabant. Het is dan ook een prioritaire plantensoort binnen de
provincie (Steeman 2014). Twee van deze vier groeiplaatsen zijn op begraafplaatsen, namelijk
op de begraafplaats van Munsterbilzen (Limburg), en op de begraafplaats van Zoutleeuw
(Vlaams‐Brabant).

Figuur 16 Overzicht waarnemingen van Handjesereprijs in de provincie Vlaams-Brabant in de periode
2010-nu (gegevens uit www.waarnemingen.be.

Op de begraafplaats van Zoutleeuw is Handjesereprijs al jarenlang bekend. In 1998 werd de
soort hier al gedocumenteerd door Herman Vannerom. In recente jaren gebeurde met de hulp
van vrijwilligers een nauwkeurige populatieschatting waarbij de puntlocaties van de
waarnemingen precies werden ingevoerd in www.waarnemingen.be. Daaruit blijkt dat
Handjesereprijs op de begraafplaats vooral voorkomt op een aantal open plaatsen van enkele
m² tussen de graven, dit onmiddellijk naast de buitenmuur, centraal aan de noordzijde, en ook
in de noordoostelijke hoek.
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Figuur 17 Overzichtskaart van de waarnemingen van Handjesereprijs op de begraafplaats van
Zoutleeuw (2010-2020).

Er werd actie ondernomen samen met de gemeente Zoutleeuw om de soort hier te behouden.
Zo werden 2 groeiplaatsen van enkele m² afgebakend met paaltjes waar de ruimte van de
begraafplaats specifiek wordt ingericht als kernzone voor Handjesereprijs. Binnen deze zones
wordt niet aan onkruidbestrijding gedaan en wordt vanaf eind mei gericht geschoffeld door
een vrijwilliger. Zoals ook beschreven in sectie 3.2, werden 2 infoborden geplaatst over
Handjesereprijs om de bezoekers te informeren over het voorkomen van de soort op de
begraafplaats, en over de specifieke beheeracties voor de soort.
Evenals Heelbeen is Handjesereprijs een vroege bloeier. Al vanaf eind februari kunnen
bloeiende planten worden gevonden, met een piek in maart. De zaaddozen zijn snel rijp, en
vanaf mei zijn de planten nog nauwelijks te vinden, met enkele late bloeiers als uitzondering.
Om de soort in kaart te brengen, is een gerichte inventarisatie binnen de geschikte periode
nodig. Tijdens de inventarisaties van begraafplaatsen in het voorjaar van 2018‐2020 werd in
het bijzonder aandacht geschonken aan het voorkomen van deze soort. Er werden echter
geen nieuwe bijkomende vindplaatsen van Handjesereprijs op begraafplaatsen ontdekt.
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Figuur 18 Prospectie groeiplaats Handjesereprijs in Zoutleeuw. De soort komt vooral voor op een
aantal open plaatsen tegen de buitenmuur van de begraafplaats (Foto Annelies Jacobs).

Figuur 19 Groeiplaats van Handjesereprijs op de begraafplaats van Zoutleeuw (Foto Sven Gillekens).
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Figuur

20 Op de begraafplaats in Zoutleeuw groeit Handjeseperijs op open plaatsen tussen de graven
(Foto Sven Gillekens).

1.3.3 Gladde ereprijs (Veronica polita)

Rode Lijstcategorie: momenteel niet bedreigd (Van Landuyt et al. 2006).
Gladde ereprijs is een zeldzame soort in Vlaanderen. Ze komt vooral voor in de ecoregio van
de Krijt‐Leemgebieden (het zuiden van Haspengouw). Het is een pionier van zeer voedselrijke,
stikstofrijke gronden in akkers, moestuinen, braakliggende grond en langs spoorwegen (Van
Landuyt et al. 2006). Ondertussen is Gladde ereprijs bijna verdwenen uit akkers. In het oosten
van Vlaams‐Brabant wordt ze typisch gevonden op verschillende kerkhoven met steentjes.
Soms gaat het over een kleine populatie met slechts enkele individuen, maar soms worden
ook grote groeiplaatsen van tientallen tot honderden exemplaren op een begraafplaats
gevonden.
Zo werd Gladde ereprijs in recente jaren in de provincie Vlaams‐Brabant aangetroffen op 21
verschillende begraafplaatsen (Tabel 4). De soort kan bijna het hele jaar door worden
waargenomen, met een piek in het voorjaar (maart‐april) en de zomer. Verwarring is echter
mogelijk met een aantal andere gelijkende soorten binnen het genus Veronica, zoals Grote
ereprijs (Veronica persica), Akkerereprijs (Veronica agrestis) en Doffe ereprijs (Veronica
polita). De publicatie van van Moorsel & Odé (2004) geeft een overzichtelijke
determinatiesleutel voor deze vier verwarrende Veronica’s.
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Figuur 21 Overzicht waarnemingen van Gladde ereprijs in de provincie Vlaams-Brabant in de periode
2010-nu (gegevens uit www.waarnemingen.be).
Tabel 4 Overzicht van de begraafplaatsen met waarnemingen van Gladde ereprijs in de provincie
Vlaams-Brabant (gegevens uit www.waarnemingen.be).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Naam begraafplaats
Bertem – Kerkhof
Binkom – Kerkhof
Budingen – Kerkhof
Bunsbeek – Kerkhof
Dormaal – Kerkhof
Halle ‐ Booienhoven ‐ Begraafplaats
Heverlee ‐ Abdij van Park
Kumtich – Kerkhof
Laar – Kerkhof
Landen ‐ Begraafplaats
Landen ‐ Begraafplaats Walsbets
Landen ‐ Kerkhof Attenhoven
Landen ‐ Kerkhof Neerlanden
Landen ‐ Kerkhof Wezeren
Oorbeek – Kerkhof
Oplinter ‐ Sint‐Genoveva Kerkhof
Orsmaal ‐ Gussenhoven ‐ Begraafplaats Linter
Peutie ‐ Begraafplaats
Rumsdorp – Kerkhof
Tienen ‐ Centrum ‐ Begraafplaats
Zoutleeuw ‐ Begraafplaats

Meest recente waarneming (jaar)
2020
2020
2020
2013
2017
2017
2011
2013
2020
2017
2020
2017
2013
2014
2014
2020
2018
2020
2017
2020
2020
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Figuur 22 Detail zaaddoos van Gladde ereprijs (Foto Indra Jacobs).

Figuur 23 Inzamelen van zaden van Gladde ereprijs (Foto Annelies Jacobs).
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Tijdens de terreinbezoeken in het voorjaar was het opvallend dat Gladde ereprijs bij de
onkruidbestrijding op begraafplaatsen frequent met branders of een stoommachine wordt
aangepakt. Dit ondanks dat de plantjes niet schadelijk zijn, laag bij de grond blijven, en met
zo’n tiental centimeter groot nauwelijks in het oog springen. In deze periode staan vele
exemplaren van Gladde ereprijs in bloei en worden nog voor de zaadzetting bestreden.
Wanneer de plantjes in zaad staan, kan de zaaddoos de zaden mogelijk nog enigszins
beschermen tegen verbranding, maar bij intensief van dichtbij branden of stomen, worden
ook de zaaddozen verschroeid. Bij het gebruik van heet water is het daarnaast ook mogelijk
dat zaden in de zaadbank van de bovenste bodemlaag worden vernietigd. Op een aantal
begraafplaatsen waar in het verleden hogere aantallen van Gladde ereprijs werden
waargenomen, werden recent nog maar lage aantallen vastgesteld, vermoedelijk na recente
intensieve onkruidbestrijding. De soort lijkt er op begraafplaatsen niet op vooruit te gaan, en
dat terwijl ze ook in de akkers in sneltempo achteruitgaat.
Daarom werd in het voorjaar 2020 een natuurbericht uitgebracht met de oproep om wilde
planten zoals Gladde ereprijs niet onnodig te gaan bestrijden (zie ook sectie 3.4.1). Ook in de
informatiefilmpjes die werden opgenomen voor Ecopedia (sectie 2.2.2) werd dit thema mee
opgenomen. Het is belangrijk dat deze oproep ook effectief de beheerders van de
begraafplaatsen bereikt, en dat er rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van deze
kwetsbare soort op verschillende begraafplaatsen.
Op een aantal locaties op begraafplaatsen werden samples van zaden van Gladde ereprijs
ingezameld die ter ex‐situ bewaring naar de zadenbank van de Plantentuin Meise gaan. Zo
bestaat er een reserve van het genetisch materiaal, en kan het worden gebruikt voor
toekomstige herstelprojecten voor de soort in de regio.

Figuur 24 Exemplaar van Gladde ereprijs op een begraafplaats, enkele centimeter groot, dat deels
werd weggebrand (Foto Annelies Jacobs).
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1.3.4 Doffe ereprijs (Veronica opaca)

Rode Lijstcategorie: met verdwijning bedreigd (Van Landuyt et al. 2006).
Doffe ereprijs is, net zoals Gladde ereprijs, een soort die voorkomt op open, zeer voedselrijke,
stikstofrijke grond. Ze kan worden gevonden op akkers, braakland, open plekken in
wegbermen en andere pioniersituaties (Van Landuyt et al. 2006). Doffe ereprijs is zeer
zeldzaam en werd sinds 2010 slechts op 2 locaties in Vlaanderen met zekerheid
waargenomen: op het kerhof van Runkelen (Limburg) in 2010 en 2011, en op het nabij gelegen
kerkhof van Budingen (Vlaams‐Brabant) in 2011.

Figuur 25 Overzicht waarnemingen van Doffe ereprijs in de provincie Vlaams-Brabant in de periode
2010-nu (gegevens uit www.waarnemingen.be).

De soort lijkt met name sterk op Gladde ereprijs (Veronica polita) en kan daar mee worden
verward, alsook met de 2 andere gelijkende soorten Grote ereprijs (Veronica persica) en
Akkerereprijs (Veronica agrestis). De publicatie van van Moorsel & Odé (2004) geeft de
volgende kenmerken voor Doffe ereprijs ten opzichte van Gladde ereprijs: de kelkslippen van
Doffe ereprijs zijn typisch langwerpig/spatelvormig, opvallend niet‐overlappend en vooral
onderaan sterk behaard, in tegenstelling tot Gladde ereprijs waarbij de kelkslippen breed
eirond zijn, elkaar onder de vrucht meestal met de randen bedekken, en weinig behaard zijn.
Figuur 26 illustreert de kenmerken van beide soorten naast elkaar. Doffe ereprijs werd op
beide kerkhoven aangetroffen in het voorjaar (maart – mei), maar kent in het buitenland ook
in de zomer (juli‐augustus) een piek in de bloeitijd, en kan zelfs tot in het najaar in bloei
worden gezien.
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Ondanks gerichte zoekacties van verschillende floristen op tientallen kerkhoven in de streek
in 2018, 2019 en 2020 werd Doffe ereprijs niet meer aangetroffen. Er werd zowel gezocht in
het voorjaar (maart‐mei) als in de zomerperiode (juli‐augustus). De kerkhoven waar de soort
in 2010‐2011 werd aangetroffen werden nauwkeurig geïnventariseerd, alsook de andere
kerkhoven in de omgeving waar de soort nog niet eerder was waargenomen. Het is echter niet
uitgesloten dat Doffe ereprijs in de toekomst alsnog op een kerkhof in de streek wordt
gevonden.
Het kan lonen om kerkhoven in verschillende jaren na elkaar opnieuw te bezoeken, op
verschillende tijdstippen in het jaar, en de locaties telkens grondig uit te kammen. Doffe
ereprijs kan immers tijdelijk uit het zicht verdwijnen, maar in de zaadbank nog jarenlang
blijven bestaan, en opnieuw kiemen wanneer de omstandigheden gunstig zijn, zoals
bijvoorbeeld na schoffelen of na werken. Bovendien is het meestal noodzakelijk om de planten
precies aan te treffen op het moment wanneer ze in vrucht staan, om een determinatie te
kunnen uitvoeren.

Figuur 26 Vergelijking tussen Doffe ereprijs (links) en Gladde ereprijs (rechts). Opvallend zijn de vorm
en de beharing van de kelkslippen (Foto Pieter Hendrickx).

Ecologisch beheer van kerkhoven in Vlaams‐Brabant

37

Figuur 27 Doffe ereprijs in bloei op het kerkhof van Runkelen (Foto Kevin Lambeets).

Figuur 28 Vruchten van Doffe ereprijs op het kerkhof van Runkelen (Foto Kevin Lambeets).
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1.3.5 Kleine wolfsmelk (Euphorbia exigua)

Rode Lijstcategorie: kwetsbaar (Van Landuyt et al. 2006).
Kleine wolfsmelk komt voor in graanvelden en hakvruchtakkers (Van Landuyt et al. 2006). De
soort kan ook in andere pioniersmilieus worden gevonden zoals op begraafplaatsen, in jonge
aanplanten en op grindbanken langs de Grensmaas. Ze vertoont een voorkeur voor kalkrijke,
zwaardere bodems (Van Landuyt 2018). In Vlaanderen is Kleine wolfsmelk zeer sterk
achteruitgegaan. Ze wordt in de provincie Vlaams‐Brabant voornamelijk nog gevonden op
enkele locaties in de Leemstreek.

Figuur 29 Overzicht waarnemingen van Kleine wolfsmelk in de provincie Vlaams-Brabant in de
periode 2010-nu (gegevens uit www.waarnemingen.be).

Tijdens een terreinbezoek in kader van dit project in het voorjaar van 2019 werd op de
begraafplaats van Peutie een voorheen onbekende populatie Kleine wolfsmelk aangetroffen.
In 2020 werden een 50‐tal individuen geteld op de begraafplaats tussen de graven en langs de
paadjes, met name in de noordwestelijke hoek van de begraafplaats. Er werd contact
opgenomen met de stad Vilvoorde om de aanwezigheid en het belang van de soort op de
begraafplaats van Peutie te melden. Om het voortbestaan van de soort op de begraafplaats
te verzekeren, is het belangrijk dat ze niet wordt bestreden, zodat ze lang genoeg kan groeien
en tot zaadzetting komen, en dat het open pionierkarakter van de groeiplaatsen behouden
blijft, zodat ze niet wordt weggeconcurreerd door andere soorten.
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Figuur 30 Vondst van een kleine populatie Kleine wolfsmelk op de begraafplaats van Peutie
(Foto Annelies Jacobs).

Figuur 31 Tijdens een terreinbezoek aan de begraafplaats van Peutie worden alle individuen van Kleine
wolfsmelk nauwkeurig geteld ingevoerd in www.waarnemingen.be (Foto Roosmarijn Steeman).
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1.3.6 Dichtbloemige duivenkervel (Fumaria densiflora)

Rode Lijstcategorie: met verdwijning bedreigd (Van Landuyt et al. 2006).
Dichtbloemige duivenkervel is in Vlaanderen een uiterst zeldzame soort die met uitsterven
bedreigd is. Ze wordt voornamelijk gevonden op kalkrijke bodems, en ook op goed
gedraineerde gronden in akkers, moestuinen, puinhopen (Van Landuyt et al. 2006) en
begraafplaatsen. De meeste vindplaatsen in recente jaren in de provincies Oost‐ en West‐
Vlaanderen hebben een ephemeer karakter en blijken geen stand te houden.

Figuur 32 Overzicht waarnemingen van Dichtbloemige duivenkervel in de provincie Vlaams-Brabant in
de periode 2010-nu (gegevens uit www.waarnemingen.be).

In het voorjaar van 2019 werd een voorheen onbekende groeiplaats van Dichtbloemige
duivenkervel gevonden op het kerkhof van Bertem. De soort was al meer dan een eeuw niet
meer waargenomen in de provincie Vlaams‐Brabant. Bij een nauwkeurige inventarisatie van
het kerkhof werden enkele individuen aangetroffen, vooral tussen de graven. Ook Gewone
duivenkervel (Fumaria officinalis) komt er voor nabij op het kerkhof, waardoor verwarring kan
optreden. De determinatie gebeurt met name met exemplaren die in bloei staan, waarbij de
kenmerkende kelkbladen zichtbaar zijn die duidelijk even breed of vaak breder zijn dan de
kroon, en met schutbladen die langer zijn dan de vruchtsteeltjes (Lambinon et al. 1998). In
2020 werden eveneens enkele individuen aangetroffen. Opvallend is de snelle groeicyclus:
begin mei werden enkele kiemplanten van een Fumaria spec. aangetroffen op het kerkhof op
dezelfde groeiplaats van 2019, die toen nog nauwelijks herkenbaar waren. Bij een bezoek 10
dagen later waren deze reeds uitgegroeid tot volwassen exemplaren van Dichtbloemige
duivenkervel die in zaad stonden. Dit illustreert het belang om kerkhoven op verschillende
tijdstippen in het jaar te onderzoeken, om bijzondere soorten niet over het hoofd te zien.
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Figuur 33 Groeiplaats van Dichtbloemige duivenkervel op kerkhof in Bertem
(Foto Roosmarijn Steeman).

Figuur 34 Detail bloemen (links) en groeiplaats (rechts) van Dichtbloemige duivenkervel op kerkhof in
Bertem (Foto Annelies Jacobs).
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Figuur 35 Kiemplant van Dichtbloemige duivenkervel op het kerkhof in Bertem (Foto Annelies Jacobs).

Er werd contact opgenomen met de gemeente Bertem om de aanwezigheid en het belang van
de soort op het kerkhof te melden. Om het voortbestaan van de soort hier te verzekeren, is
het belangrijk dat ze niet wordt bestreden, zodat ze lang genoeg kan groeien en tot
zaadzetting komen, en dat het open pionierkarakter van de groeiplaatsen behouden blijft,
zodat ze niet wordt weggeconcurreerd door andere soorten. In 2020 werd een sample van
zaden van de groeiplaats verzameld die ter ex‐situ bewaring naar de zadenbank van de
Plantentuin Meise gaan. Zo bestaat er een reserve van het genetisch materiaal, en kan het
worden gebruikt voor toekomstige herstelprojecten voor de soort in de regio.

1.3.7 Akkerandoorn (Stachys arvensis)

Rode Lijstcategorie: kwetsbaar (Van Landuyt et al. 2006).
Akkerandoorn is een zeldzame en sterk achteruitgaande soort van akkers met zomergraan en
hakvruchten, en wordt ook gevonden op recent verstoorde bodems (Van Landuyt et al. 2006,
Van Landuyt 2018), zoals in moestuinen of op begraafplaatsen. In Vlaanderen is ze momenteel
nog het sterkst vertegenwoordigd in de Leemstreek.
Op begraafplaatsen in de provincie Vlaams‐Brabant werd Akkerandoorn in recente jaren
waargenomen op het kerkhof van Averbode en op de begraafplaats van Heverlee (Tabel 5).
Het is niet uitgesloten dat de soort nog op andere begraafplaatsen kan worden aangetroffen,
met de hoogste kans in de zomermaanden tijdens de bloeitijd vanaf juni tot oktober.
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Figuur 36 Overzicht waarnemingen van Akkerandoorn in de provincie Vlaams-Brabant in de periode
2010-nu (gegevens uit www.waarnemingen.be).
Tabel 5 Overzicht van de begraafplaatsen met waarnemingen van Akkerandoorn in de provincie
Vlaams-Brabant (gegevens uit www.waarnemingen.be).
Naam begraafplaats
Meest recente waarneming (jaar)
1 Averbode ‐ Kerkhof
2019
2 Heverlee ‐ Begraafplaats
2019

Net zoals de andere akkersoorten die in de vorige secties reeds werden besproken, profiteert
Akkerandoorn van de pioniersomstandigheden op kerkhoven en begraafplaatsen. In sectie
2.5 wordt meer uitgewijd over beheer voor akkerflora op begraafplaatsen.

Figuur 37 Akkerandoorn in bloei op het kerkhof van Averbode (Foto: Paul Van Sanden).
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1.3.8 Ruige klaproos (Papaver argemone)

Rode Lijstcategorie: momenteel niet bedreigd (Van Landuyt et al. 2006).
Ook Ruige klaproos kan als akkeronkruid gedijen op begraafplaatsen. De soort is tegenwoordig
in Vlaanderen nog nauwelijks op akkers te vinden. Ze kwam in het verleden vooral voor in
wintergraanakkers op snel opwarmende bodems. De meeste grote populaties zijn momenteel
te vinden langs spoorwegterreinen (Van Landuyt 2018).

Figuur 38 Overzicht waarnemingen van Ruige klaproos in de provincie Vlaams-Brabant in de periode
2010-nu (gegevens uit www.waarnemingen.be).

Uit de gegevens van www.waarnemingen.be blijkt dat Ruige klaproos tot nu toe reeds op 18
begraafplaatsen in de provincie Vlaams‐Brabant werd waargenomen (Tabel 6). Een aantal
waarnemingen dateert uit 1998, toen Herman Vannerom gerichte inventarisaties deed naar
flora op kerkhoven in Oost‐Brabant. Mogelijk is de soort ondertussen op een deel van deze
begraafplaatsen verdwenen. Anderzijds kan ze op bepaalde locaties nog steeds aanwezig zijn,
maar werd ze in recente jaren niet meer gericht waargenomen.
Ook in recente jaren werd Ruige klaproos op een aantal begraafplaatsen in de provincie
aangetroffen. Zo werd tijdens een terreinbezoek in kader van dit project in het voorjaar van
2020 een voorheen onbekende groeiplaats met enkele individuen van Ruige klaproos
aangetroffen op de begraafplaats van Hoegaarden, in de nabijheid van exemplaren van Grote
klaproos (Papaver rhoeas). Onderscheidend zijn onder meer de langwerpige‐knotsvormige
doosvruchten die bij Ruige klaproos typisch met naar boven gerichte stijve haren zijn bezet
(Lambinon et al. 1998).
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Tabel 6 Overzicht van de begraafplaatsen met waarnemingen van Ruige klaproos in de provincie
Vlaams-Brabant (gegevens uit www.waarnemingen.be).
Naam begraafplaats

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Meest recente waarneming (jaar)

Aarschot ‐ Begraafplaats Herseltsesteenweg
Bertem ‐ Kerkhof
Budingen ‐ Kerkhof
Heverlee ‐ Begraafplaats
Hoegaarden ‐ Begraafplaats
Honsem – Meldert Sint‐Ermelindiskerk
Kessel‐Lo ‐ Begraafplaats Abdij van Vlierbeek
Kumtich ‐ Kerkhof
Laar ‐ Kerkhof
Langdorp ‐ Kerkhof
Langdorp ‐ Wolfsdonk ‐ Begraafplaats
Lubbeek ‐ Kerkhof Dunberg
Ottenburg ‐ Kerkhof
Scherpenheuvel ‐ Begraafplaats
Testelt ‐ Sint‐Pieterskerk
Wezemaal ‐ Begraafplaats
Zichem ‐ Begraafplaats
Zoutleeuw ‐ Begraafplaats

1998
2011
2011
2012
2020
2002
2019
2012
1998
1998
1998
1998
2002
1998
1998
2003
1998
1999

Figuur 39 Ruige klaproos op de begraafplaats van Hoegaarden, links doosvrucht bezet met stijve
haren, rechts in bloei (Foto’s: Annelies Jacobs).
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1.3.9 Weidegeelster (Gagea pratensis)

Rode Lijstcategorie: met verdwijning bedreigd (Van Landuyt et al. 2006).
Weidegeelster is een voorjaarsbloeier die in het verleden in de ons omliggende landen bekend
was van graanakkers, maar in deze milieus ondertussen is verdwenen. In Nederland en in het
Groothertogdom Luxemburg zijn een aantal groeiplaatsen van Weidegeelster
gedocumenteerd op kerkhoven, waaronder een locatie op een tiental kilometer van de
Belgische grens van Arlon (Reichling 1986, Remacle 2011, Sollman 1979). In 1998 werd
Weidegeelster voor het eerst in Vlaanderen, en zo ook in België, aangetroffen op het kerkhof
van Budingen (Vannerom & Timmermans 1999).

Figuur 40 Overzicht waarnemingen van Weidegeelster in de provincie Vlaams-Brabant in de periode
1990-nu (gegevens uit www.waarnemingen.be).

Ondanks gerichte zoekacties door botanisten tijdens het voorbije decennium op het kerkhof
van Budingen, en daarbij specifieke zoekacties in 2018‐2020, is de soort hier niet meer
aangetroffen. Ze is dan ook meer dan waarschijnlijk volledig verdwenen. Bij de
terreinbezoeken in het voorjaar tijdens de projectperiode werd op kerkhoven in de regio
gericht uitgekeken naar een mogelijke aanwezigheid van de soort, alsook van andere
geelsterren zoals Bosgeelster (Gagea lutea) of Akkergeelster (Gagea villosa), maar er werden
geen exemplaren aangetroffen.
Geelsterren zijn zeer onopvallend wanneer ze niet bloeien en kunnen zo over het hoofd
worden gezien. Bovendien vraagt de determinatie van een niet‐bloeiend exemplaar enige
zorgvuldigheid. Weidegeelster kan worden herkend aan de aanwezigheid van een enkel
grondstandig blad, en behalve de bol waaruit de bloeistengel ontstaat, de aanwezigheid van
1‐2 bijbollen ondergronds (Lambinon et al. 1998).
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Figuur 41 Herbariumexemplaar van Weidegeelster verzameld door Herman Vannerom op 17 april
1998. (Bron: https://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000011149422
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1.3.10 Ruige leeuwentand (Leontodon hispidus)

Rode Lijstcategorie: achteruitgaand (Van Landuyt et al. 2006).
Ruige leeuwentand is een graslandsoort van vochtige, voedselarme tot matig voedselrijke,
basische bodems en is typisch voor glanshavergraslanden, maar ook kalkrijk heischraal
grasland (Van Landuyt et al. 2006, Vanormelingen et al. 2019). De soort is achteruitgaand, en
komt nog verspreid maar zeer gefragmenteerd voor in de provincie Vlaams‐Brabant,
doorgaans in relictpopulaties in wegbermen (Vanormelingen et al. 2019). Ruige leeuwentand
wordt beschouwd als aandachtsoort voor de provincie Vlaams‐Brabant (Steeman 2014) en
werd onder meer opgenomen in het Urgentieplan voor de redding van provinciaal prioritaire
soorten en koesterburen in Vlaams‐Brabant (Vanormelingen et al. 2019).

Figuur 42 Overzicht waarnemingen van Ruige leeuwentand in de provincie Vlaams-Brabant in de
periode 2010-nu (gegevens uit www.waarnemingen.be).

De soort is op 2 begraafplaatsen in de provincie Vlaams‐Brabant waargenomen. Zo is op het
kerkhof van Gaasbeek al jaren een populatie Ruige leeuwentand bekend. Tijdens een
terreinbezoek in 2019 werden bij een populatieschatting enkele honderden rozetten geteld.
De gemeente Lennik kiest ervoor om de begraafplaats ecologisch te beheren, en houdt bij het
maaibeheer van de graslanden rekening met het bloeitijdstip van Ruige leeuwentand zodat er
niet te vaak wordt gemaaid, en pas wanneer de soort in zaad staat. De soortenrijke graslanden
op de begraafplaats hebben een belangrijke behoudswaarde voor natuur en erfoed. In overleg
met de gemeente werd een informatiebord opgesteld over Ruige leeuwentand en het
gevoerde beheer (sectie 3.2.3) dat op het kerkhof wordt geplaatst. Er werd ook een sample
van zaden ingezameld voor de zadenbank van de Plantentuin Meise.
Op de begraafplaats van Sint‐Agatha‐Rode werd in 2012 een groeiplaats van Ruige
leeuwentand ontdekt. Bij een terreinbezoek in 2020 bleek de populatie nog aanwezig, maar
achteruitgaand wegens het verdwijnen van grasland in een bepaalde hoek van de
begraafplaats waar de soort voorheen aanwezig was. Om de soort beter te beschermen en
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ermee rekening te houden bij het beheer en de inrichting van de begraafplaats, wordt nog
contact opgenomen met de gemeente Huldenberg.

Figuur 43 Tientallen rozetten van Ruige leeuwentand op het kerkhof van Gaasbeek
(Foto’s Roosmarijn Steeman).

Figuur 44 Ruige leeuwentand op het kerkhof van Sint-Agatha-Rode (Foto’s Annelies Jacobs (links)
Robin Guelinckx (rechts)).
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1.3.11 Grote tijm (Thymus pulegioides)

Rode Lijstcategorie: kwetsbaar (Van Landuyt et al. 2006).
Grote tijm is een soort van soortenrijke struisgraslanden, en ook van meer kalkrijke, goed
gedraineerde graslanden. De soort gaat in heel Vlaanderen sterk achteruit, zo ook in de
Leemstreek (Steeman 2014). Grote tijm komt in de provincie Vlaams‐Brabant nog bijna
uitsluitend voor in zeer kleine relictpopulaties in wegbermen en kleine graslandrelicten buiten
natuurgebieden (Vanormelingen et al. 2019). Daarom werd de soort ook opgenomen in het
Urgentieplan voor de redding van provinciaal prioritaire soorten en koesterburen in Vlaams‐
Brabant (Vanormelingen et al. 2019).

Figuur 45 Overzicht waarnemingen van Grote tijm in de provincie Vlaams-Brabant in de periode 2010nu (gegevens uit www.waarnemingen.be).

Dat Grote tijm goed kan gedijen op begraafplaatsen, is bekend van onder meer verschillende
begraafplaatsen in Wallonië. In recente jaren werd de soort ook op 2 begraafplaatsen in de
provincie Vlaams‐Brabant aangetroffen. Zo werd in 2018 een groeiplaats gevonden op de
begraafplaats van Abdij van Vlierbeek in Kessel‐Lo. De soort werd er in 2 zones waargenomen
in een open vegetatie met Geel walstro, Muizenoor, Biggenkruid, Reigersbek, Gevlekte
rupsklaver, Klein vogelpootje, Gewone rolklaver, Hazenpootje en Brem (mededeling Bert
Derveaux). Eén van beide groeiplaatsen lijkt recent verdwenen, mogelijk na een maaibeurt
waarbij net iets te intensief / kort werd gemaaid. Er resteert nog één plek op de begraafplaats
van ongeveer 30 op 50 centimeter. Mogelijk kan de soort op de schijnbaar verdwenen locatie
nog opnieuw opduiken / uitschieten. Toch is extra aandacht en zorg nodig om deze kwetsbare
soort alle kansen op voortbestaan op de begraafplaats te bieden. In overleg met de
beheerders werd een infobord opgemaakt over het beheer van bloemrijke gazons (sectie
3.2.2).
In 2020 werd een groeiplaats van Grote tijm gevonden op de begraafplaats van Hoegaarden,
in een bloemrijk gazon tussen onder meer tientallen rozetten van Muizenoor.
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Grote tijm vormt lage zoden en is goed aangepast aan een lage, open vegetatie die vrij
intensief begraasd wordt of (als surrogaat daarvan) als gazon beheerd wordt (Vanormelingen
et al. 2019), zoals op begraafplaatsen. Op beide begraafplaatsen kan om de soort te behouden
een regulier maaibeheer van het gazon volstaan, waarbij de vegetatie schraal is en voldoende
laag en open blijft, maar waarbij ook niet té frequent of intensief wordt gemaaid om de soort
te behouden.

Figuur 46 Detail van Grote tijm op de begraafplaats van Hoegaarden (Foto: Annelies Jacobs).

Figuur 47 Voorbeeld van Grote tijm samen met Muizenoor op het kerkhof van Laloux in Wallonië. Het
gazon wordt niet te frequent gemaaid waardoor beiden tot bloei kunnen komen (Foto: Annelies
Jacobs).
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1.3.12 Blauw walstro (Sherardia arvensis)

Rode Lijstcategorie: momenteel niet bedreigd (Van Landuyt et al. 2006).
Hoewel Blauw walstro wordt beschreven als een akkeronkruid, is de soort ook te vinden in
kort gemaaide graslanden en gazons (Van Landuyt 2018). In Vlaanderen is Blauw walstro vrij
zeldzaam, en komt vooral voor in de kustduinen en in de Leemstreek ten oosten van Brussel
(Van Landuyt et al. 2006). De soort wordt nog het meest aangetroffen in open gazons en
plantsoenen in stedelijke milieus en in de duinen. Recent lijkt Blauw walstro in Vlaanderen
licht toe te nemen (Van Landuyt 2018). Zo is de soort plaatselijk talrijk aangetroffen in
gazons en graslanden op Brussels Airport (Lambrechts et al. 2016, 2017).

Figuur 48 Overzicht waarnemingen van Blauw walstro in de provincie Vlaams-Brabant in de periode
2010-nu (gegevens uit www.waarnemingen.be).

Tabel 7 Overzicht van de begraafplaatsen met waarnemingen van Blauw walstro in de provincie
Vlaams-Brabant (gegevens uit www.waarnemingen.be).
Naam begraafplaats

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Meest recente waarneming (jaar)

Buken ‐ Kerkhof
Diegem ‐ Begraafplaats
Dilbeek ‐ Begraafplaats
Hoegaarden ‐ Begraafplaats
Kessel‐Lo ‐ Begraafplaats Diestseveld
Leefdaal ‐ Begraafplaats
Machelen ‐ Begraafplaats
Outgaarden ‐ Begraafplaats
Peutie ‐ Begraafplaats
Tienen ‐ Centrum ‐ Begraafplaats
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In de provincie Vlaams‐Brabant werd Blauw walstro op 10 begraafplaatsen aangetroffen,
waarbij in kader van dit project op 4 verschillende begraafplaatsen een groeiplaats werd
gevonden die voorheen nog niet bekend was. De soort werd zowel in bloemrijke gazons
waargenomen, zoals bijvoorbeeld op de begraafplaats van Hoegaarden samen met
Muizenoor en Grote tijm, als ook op open plaatsen met een pionierkarakter zoals op de
begraafplaats van Peutie samen met Rood Guichelheil en Kleine wolfsmelk. Vermoedelijk is
de soort op nog meer begraafplaatsen in de provincie te vinden. In Sectie 2.7 wordt dieper
ingegaan op beheer van grazige vegetaties.

Figuur 49 Blauw walstro in bloei op de begraafplaats van Hoegaarden (Foto: Annelies Jacobs).

1.3.13 Zwartsteel (Asplenium adiantum-nigrum)

Rode Lijstcategorie: uiterst tot zeer zeldzaam (Van Landuyt et al. 2006).
Zwartsteel is een varen die in Vlaanderen meestal gevonden wordt op oude, vochtige muren
zoals kademuren en muren van oude gebouwen. Het is een zeer zeldzame soort waarvan het
aantal vindplaatsen recent sterk is toegenomen (Van Landuyt et al. 2006).
Sinds 2010 werd Zwartsteel op 7 verschillende locaties waargenomen in de provincie Vlaams‐
Brabant. Zo werd op 4 april 2014 een groeiplaats van Zwartsteel gevonden op een oude muur
van het kerkhof van Laar. Bij een terreinbezoek in 2020 bleek de muur in recente jaren
volledig vernieuwd, waardoor de aanwezige muurflora van toen is verdwenen. Deze
groeiplaats van Zwartsteel is zo helaas niet meer teruggevonden.
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Figuur 50 Overzicht waarnemingen van Zwartsteel in de provincie Vlaams-Brabant in de periode
2010-nu (gegevens uit www.waarnemingen.be).

Onder invloed van de natuurelementen verweren muren langzaam met de tijd. Het oppervlak
wordt poreus en er ontstaan scheuren in het metselwerk. Mettertijd kunnen nieuwe
vindplaatsen voor Zwartsteel opduiken. Bij de renovatie van muren is het van belang om
rekening te houden met de aanwezige muurvegetatie, zoals Zwartsteel. Vaak heeft zo’n
vegetatie jarenlang nodig om te ontwikkelen. In sectie 2.8 ‘Beheer van stenige biotopen’
wordt hier verder op ingegaan.

Figuur 51 Zwartsteel in de barsten van een muurtje op de begraafplaats van Oostende
(Foto: Annelies Jacobs).
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2 Handvaten voor ecologisch beheer
2.1 Inleiding
Om te gaan naar een ecologisch beheer van begraafplaatsen, waarbij wordt beheerd met zorg
voor biodiversiteit, zijn er enerzijds een aantal algemene principes die voor elke begraafplaats
van toepassing zijn. Deze maatregelen zijn in het algemeen gunstig om de biodiversiteit op
begraafplaatsen te verhogen. Daarnaast zijn er ook specifieke ingrepen op maat, om rekening
te houden met een aantal kwetsbare soorten, die soms vragen om detailbeheer.
Het is belangrijk dat informatie op een toegankelijke manier doorstroomt naar de beheerders
van begraafplaatsen, zowel richting de planners als naar de mensen op het terrein. Daarom
werd gekozen om in kader van dit project een filmpjesreeks te maken over ecologisch beheer
op begraafplaatsen i.s.m. Ecopedia.

2.2 Informatiefilmpjes Ecopedia
2.2.1 Methodiek

Ecopedia is een kennisdelingswebsite van de Vlaamse Overheid (Inverde‐
Natuurinvest, Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en Instituut voor Natuur‐ en
Bosonderzoek (INBO). In samenwerking met partners bouwen ze aan een online platform
waar kennis over natuur‐ en groenbeheer kan worden uitgewisseld.
Het doel van Ecopedia is de kennis over natuur‐, groen‐ en bosbeheer te verzamelen en op
een bruikbare manier aan te bieden aan iedereen die met dat beheer bezig is. Op de website
worden onder meer informatiefilmpjes ingezet om kennis op een begrijpbare en toepasbare
manier tot bij de beheerders en andere geïnteresseerden te brengen.
Tijdens de terreinbezoeken in 2019‐2020 werden beelden gemaakt op begraafplaatsen. Deze
werden gemonteerd tot educatieve informatiefilmpjes rond ecologisch beheer die
beschikbaar werden gemaakt op de website: https://www.ecopedia.be/pagina/groenbeheer

Ecologisch beheer van kerkhoven in Vlaams‐Brabant

56

2.2.2 Themaʼs

De beelden werden gemonteerd tot 6 informatiefilmpjes over verschillende thema’s:
biodiversiteit op kerkhoven, beheer voor wilde bijen, beheer voor amfibieën en reptielen
(Vroedmeesterpad en Muurhagedis), beheer van akkerflora, beheer van grazige vegetaties
(gazons en bloemenweides) en beheer van stenige biotopen (muurflora, korstmossen en
pissebedden). De informatiefilmpjes zijn raadpleegbaar via onderstaande weblinks:


Biodiversiteit op begraafplaatsen



Beheer voor wilde bijen op begraafplaatsen



Beheer voor akkerflora op begraafplaatsen



Beheer voor vroedmeesterpad en muurhagedis op begraafplaatsen



Beheer van stenige biotopen op begraafplaatsen



Beheer van grazige vegetaties op begraafplaatsen

Figuur 52 De filmpjesreeks 'Beheer voor biodiversiteit op begraafplaatsen' is nu online raadpleegbaar
op Ecopedia.
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2.2.2.1

Beheer voor wilde bijen op begraafplaatsen

Begraafplaatsen zijn vaak erg interessant voor wilde bijen. Omdat verschillende bijensoorten
het vandaag moeilijk hebben, kunnen ze extra zorg en aandacht bij het beheer goed
gebruiken. Bijna 80 procent van de wilde bijen maakt hun nesten in de grond. Daarvoor
hebben ze open, zonnige plekken met losse bodem nodig. Zo kunnen op aardestroken,
onverharde paden of tussen de kasseien en steentjes honderden tot duizenden grondnesten
voorkomen. Enkele bijensoorten op begraafplaatsen zijn Grijze zandbij, Grasbij,
Breedbandgroefbij, Pluimvoetbij, Blokhoofdgroefbij, Borstelgroefbij, Heggenrankbij,
Groepjesgroefbij, ...
De nesten worden elk jaar op precies dezelfde plek gemaakt. Bij het beheer is het belangrijk
om deze open plaatsen voor nestgelegenheid te behouden, bijvoorbeeld door na de
vliegperiode oppervlakkig te schoffelen of te harken. De nesten zitten meestal meer dan 15
centimeter diep en zijn veilig. Wanneer echter heet of kokend water ingezet wordt om
plantengroei tegen te gaan, worden ongewild nesten vernietigd omdat dit dieper in de bodem
dringt. Het gebruik van deze onkruidverdelger is dan ook te vermijden op plaatsen met wilde
bijennesten. Uit onderzoek naar de impact van onkruidbranders op bodemleven, blijkt dat bij
branden de bodemtemperatuur op 5mm diepte met 4 °C toeneemt, en met 1,2 °C op 10mm
diepte (Rahkonen et al. 1997). Vermoedelijk heeft snel en oppervlakkig branden daarom geen
grote invloed op wilde bijennesten dieper in de bodem, maar kan wel schadelijk zijn voor wilde
bijen op het moment dat ze bezig zijn met het maken van nesten.
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Figuur 53 Figuur: Zonnige steilkant met zandige, open bodem Everberg. Ideaal voor grondnesten van wilde
bijen (Foto Roosmarijn Steeman).

Naast nestgelegenheid, is ook het nectar‐ en stuifmeelaanbod van belang. Het best is om te
werken met de natuurlijke vegetatie die al op de begraafplaats aanwezig is. Een geschikt
maaibeheer van de graslanden en gazons kan daarvoor zorgen. Dankzij maaien en afvoeren
neemt de spontane bloemenrijkdom en het nectar‐ en stuifmeelaanbod toe. Als er niet
gemaaid wordt of wanneer het maaisel blijft liggen, vervilt en verruigt de vegetatie. De
graslanden gaan bij voorkeur steeds kort de winter in. Let er bij het beheren van korte gazons
op dat bloemen zoals Kleine of Ronde ooievaarsbek, Gewone rolklaver, Gewone ereprijs,
Muizenoor, … nog steeds tot bloei kunnen komen. Maai het gazon daarom niet té vaak en niet
te kort. Dat oogt mooier en kleurrijker voor de bezoekers, en biedt ook nectar voor de bijen.
Strooiweides en andere korte vegetaties bieden naast nectar ook nestgelegenheid op plekken
met een open bodem die snel opwarmt.
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Figuur 54 Grijze zandbij maakt bodemnesten in het voorjaar op de begraafplaats van Zemst
(Foto: Annelies Jacobs)

Met een goede communicatie worden bezoekers geïnformeerd over het belang van de
begraafplaats voor wilde bijen en gerustgesteld dat wilde bijen geen gevaar vormen. Het
plaatsen van een bijenhotel is in de eerste plaats een educatief element om bezoekers te
betrekken en draagvlak te creëren. Zo kan je in het voorjaar van dichtbij genieten van het
gezoem van soorten als de Rosse metselbij. Let wel, het voorzien van nestgelegenheid in de
bodem en het aanbod van nectar blijven het allerbelangrijkste in functie van wilde bijen. Daar
moet dan ook als eerste aan gewerkt worden.
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Figuur 55 Vakken die dienst doen als bijenhotel ingewerkt in een muur van de begraafplaats van
Leuven. (Foto Roosmarijn Steeman).
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2.2.2.2

Beheer voor akkerflora

Verschillende wilde planten die vroeger in akkers en 'vergeten' rommelige hoekjes
voorkwamen, zijn vandaag te vinden op begraafplaatsen (secties 1.3.1‐1.3.9). De zaden bleven
van op het boerenland kleven aan de schoenen van de dorpelingen, en belandden zo, tijdens
een bezoek, op de begraafplaats. Dankzij regelmatig schoffelen vonden ze er een geschikt
biotoop met omgewerkte grond. Ondertussen zijn vele typische soorten akkerflora
verdwenen uit de omliggende akkers: een gevolg van grootschaligheid, het gebruik van
pesticiden en intensieve grondbewerking.
Een aantal komt zelfs bijna uitsluitend nog voor op begraafplaatsen. Voorbeelden zijn
Heelbeen, Gladde ereprijs, Dichtbloemige duivenkervel, Ruige klaproos, Kleine wolfsmelk, …
Vaak worden ze al decennia lang gevonden op dezelfde locatie. We zouden ze kunnen
benoemen onder de gepaste term ‘schoffelflora’.
Met een stop op het gebruik van pesticiden wordt gezocht naar alternatieve of nieuwe
beheermethoden voor begraafplaatsen. Daarbij wordt vaak gedacht aan het inzaaien met een
groenbedekker, intensief manueel wieden, of het gebruik van een brander, stoommachine of
heet water. Soms worden zo echter onbedoeld de laatste exemplaren van zeldzame flora
verwijderd, zoals Gladde ereprijs. Vaak gaat het om planten die slechts enkele centimeter
hoog worden, en nauwelijks in het oog springen, bijvoorbeeld ook Muizenstaart of Klein
bronkruid. Onkruidbestrijding kan daarom minder intensief worden ingezet: kleine plantjes
wegbranden is niet nodig. Als er wordt gebrand, wordt best enkel hoog gebrand. Het is beter
om niet tot vlak tegen de grond te branden, alleen wat grotere rozetten, die sterk in het oog
springen, kunnen worden aangepakt. Bij het gebruik van stoommachines, soms over grote
oppervlakten, worden typisch ook zaden van wilde planten tot dieper in de bodem vernietigd.
Zo dunt de zaadbank uit en kunnen lokaal populaties van akkerflora sterk worden gereduceerd
tot zelfs volledig verdwijnen. Bij het vergroenen van begraafplaatsen door het ontwikkelen
van grazige vegetaties, kan akkerflora eveneens verdwijnen . Het is daarom belangrijk om voor
het plannen van maatregelen, te weten welke kwetsbare soorten akkerflora voorkomen op
begraafplaatsen, en daar ook ruimte voor te bieden via beheer op maat, of zelfs ‘refugia’ in te
richten op begraafplaatsen.
Er zijn verschillende goede voorbeelden van begraafplaatsen waar gericht wordt geschoffeld
om rekening te houden met de natuur. Het vraagt een beetje spierkracht, maar het is een
goedkope en gezonde maatregel die bovendien de akkerflora ten goede komt. Zo worden voor
de zeldzame Handjesereprijs in Zoutleeuw speciale zones of ‘refugia’ op de begraafplaats
ingericht (sectie 1.3.2). Waar de soort voorkomt wordt niet aan onkruidbestrijding gedaan en
wordt vanaf eind mei geschoffeld. Zo kunnen andere, meer competitieve plantensoorten dit
stukje niet overwoekeren. De zones met Handjesereprijs zijn afgebakend met houten paaltjes,
en voorzien van een infobord (sectie 3.2.1). Zo worden bezoekers op de hoogte gebracht dat
dit niet om verwaarlozing gaat, dat op de begraafplaats spontane vegetatie voorkomt en dat
deze bijzondere plantensoort op de begraafplaats wordt gekoesterd.
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2.2.2.3

Beheer voor amfibieën en reptielen

2.2.2.3.1 Vroedmeesterpad

Ook voor amfibieën en reptielen kunnen specifieke maatregelen genomen worden op
begraafplaatsen. De zeldzame Vroedmeesterpad wordt ook wel eens ‘de kerkhofpad’
genoemd. Het is een warmteminnende soort van rotsachtige omgevingen. Ze wordt ook
gevonden in door de mens beïnvloede biotopen zoals oude gebouwen, groeves en kerkhoven.
In Vlaanderen zijn Vroedmeesterpadden sterk achteruitgegaan. Ze komen nog voor in de
streek ten zuiden en zuidoosten van Brussel, en op een handvol plaatsen in Limburg. In kader
van het Soortbeschermingsprogramma voor Vroedmeesterpad worden ook begraafplaatsen
meegenomen als geschikt biotoop voor de soort, zoals onder meer de begraafplaats van Sint‐
Genesius‐Rode.
Overdag schuilen Vroedmeesterpadden in spleten en holletjes onder stenen en in barsten en
scheuren van oude muurtjes. Die zijn, vooral op oudere begraafplaatsen, vaak aanwezig. Als
gevolg van moderne herstelwerken verdwijnen deze schuilplaatsen. Door het aanleggen van
steenhopen of stapelmuurtjes kan het landbiotoop op een begraafplaats opnieuw geschikt
worden gemaakt. Bij de restauratie van een gebouw of muurtjes worden best voldoende
openingen bewaard of voorzien in de fundamenten en de voegen.
Naast het landbiotoop is het voortplantingsbiotoop van groot belang. Natuurlijke
voortplantingspoelen die nabij het landbiotoop liggen, zijn zeldzaam geworden. Daarom
wordt in functie van Vroedmeesterpad gebruik gemaakt van succesvolle kunstmatige
betonnen voortplantingsbakken. Die worden geplaatst op open, zonnige locaties in
onmiddellijke nabijheid van het landbiotoop, met een makkelijke toegang tot het water. Het
is interessant om meteen langs het voortplantingswater steenhopen aan te leggen waaronder
de dieren zich kunnen verschuilen.
2.2.2.3.2 Muurhagedis
Sinds 20 jaar wordt ook de Muurhagedis waargenomen op kerkhoven in Vlaanderen. Deze
zuidelijke soort is in ons land aan een stevige opmars bezig. Het is een warmteminnend reptiel
dat profiteert van het warme microklimaat op begraafplaatsen. Ruwe, zonbeschenen muren
en stenen met veel spleten en gaten vormen een ideaal leefgebied. Ook voor deze soort wordt
bij restauratiewerken van oude muren best gezorgd dat niet alle gaten worden gevoegd. De
holtes vormen immers ideale schuilplaatsen voor Muurhagedissen. Ook bij renovatie kunnen
nieuwe holtes gecreëerd worden door halve stenen in te metselen en telkens één voeg niet
af te werken of een buisje tussen de stenen in te werken dat na het voegen wordt verwijderd.
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2.2.2.4

Beheer van grazige vegetaties

Grazige vegetaties zijn voor biodiversiteit op begraafplaatsen erg belangrijk. Dankzij een
jarenlang gunstig maaibeheer en het uitblijven van bemesting, kunnen de aanwezige
graslanden heel bloemrijk zijn. Bovendien ontwikkelden ze mettertijd een gerijpte bodem vol
bodemleven, die zich vertaalt in bijzondere soorten die daaraan gebonden zijn, zoals tal van
graslandpaddenstoelen.
Op begraafplaatsen vinden we in de schrale, onbemeste gazons plantensoorten zoals
bijvoorbeeld Muizenoor, Klein vogelpootje, Blauw walstro of Grote tijm. Deze planten blijven
relatief laag bij de grond, en zijn erg kleurrijk. Ook orchideeën zoals de Bosorchis kunnen
worden gevonden op begraafplaatsen, op plekken met open bodem die lichtrijk zijn en wat
vochtig. Mossen zijn welkom, ze beschermen het gazon tegen uitdroging.
Gebruik bij het beheer van de begraafplaats geen meststoffen en maai het gazon niet té vaak
en niet te kort. Zo kunnen bloemen nog steeds tot bloei komen, en vinden heel wat insecten
nectar en stuifmeel. Probeer ook om niet alle zones tegelijk te maaien, zodat er voor insecten
steeds bloeiende planten te vinden zijn.

Figuur 56 Bloeiende reigersbek in gazon kerkhof Averbode (Foto Roosmarijn Steeman).
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Het inzaaien met bloemenmengsels geeft voor de mens vaak kleurrijke resultaten, maar is
vaak niet goed voor de biodiversiteit (Veling 2015, Papenburg et al. 2020, van der der Meer et
al. 2020). Het best werk je gewoon met de natuurlijke vegetatie die al aanwezig is op
begraafplaatsen, en met planten die zich spontaan vestigen als gevolg van een geschikt
beheer.
Bepaalde delen van de graslanden kan je beheren als ‘bloemenweide’. Dat doe je door de
gazons op die plaatsen minder frequent te maaien, tussen 1 en 3 keer per jaar. Zo krijgt de
vegetatie de kans om hoger te groeien, en komen er andere soorten grassen en kruiden voor.
In functie van insecten, maai je best gefaseerd. Dat betekent dat bij iedere maaibeurt steeds
een deel van de vegetatie blijft staan. Zo krijg je niet alleen een gevarieerde
vegetatiestructuur, er blijven ook voldoende bloemen aanwezig, en de eieren en larven van
insecten die op of in de planten leven, krijgen de kans om zich te ontwikkelen. Voer na het
maaien het maaisel steeds af. Zo zorg je voor verschraling en werk je bloemenrijkdom in de
hand.

Figuur 57 Bloeiende planten in gazons vormen een belangrijke bron van nectar en stuifmeel voor
insecten. Zelfs, of juist vooral ‘banale soorten’ als Paardenbloem, Biggenkruid,… zijn voor wilde bijen
zéér belangrijk (Foto Roosmarijn Steeman).
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2.2.2.5

Beheer van stenige biotopen

Bepaalde delen van begraafplaatsen bestaan typisch uit een stenige ondergrond. Zo vormen
oude muurtjes, gebouwen en stenen specifieke biotopen. Sommige muren zijn nat, andere
droog. Zuidgerichte muren zijn warm en zonbeschenen terwijl muren naar het noorden
gericht, permanent in de schaduw staan. Onder invloed van de natuurelementen verweren
muren langzaam met de tijd. Het oppervlak wordt poreus en er ontstaan scheuren in het
metselwerk.
2.2.2.5.1 Muurflora

Ze vormen de groeiplaats van gespecialiseerde planten: muurflora. Je vindt er typische
soorten met varens zoals Tongvaren, Muurvaren, de zeldzame Zwartsteel, Schubvaren, of
kruiden zoals de Gele helmbloem en Muurleeuwenbek. De fijne worteltjes van deze planten
zijn niet schadelijk voor de muur. Wat wel schade kan veroorzaken, zijn de wortels van bomen
en struiken. Het beheer richt zich daarom best op kleinschalig onderhoud, waarbij houtige
gewassen zo snel mogelijk worden verwijderd. Ga een begroeide muur niet met
onkruidverdelger of een hogedrukspuit te lijf. Het ecosysteem verbonden aan de muur heeft
immers jarenlang nodig om te ontwikkelen.
Wanneer er gevoegd wordt, kunnen delen van de vegetatie worden gespaard. Daarnaast
kunnen oude muren als waardevolle elementen worden behouden en geïntegreerd in
nieuwbouw. Dit beheer levert enerzijds een bijdrage aan de bescherming van vele bijzondere
soorten muurflora terwijl tegelijkertijd wordt bespaard op sloopkosten. Bij het aanleggen van
nieuwe muurtjes, wordt best kalkrijke mortel gebruikt. Die vormt het snelst een geschikt
biotoop voor muurflora.

Figuur 58 Heelbeen op oude muur van de Abdij van het Park (Heverlee) (Foto Roosmarijn Steeman).
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2.2.2.5.2 Korstmossen

Begraafplaatsen hebben vaak een hoge diversiteit aan steenbewonende korstmossen.
Korstmossen zijn pioniers die zich traag vestigen. Ze groeien zo’n 1 millimeter per jaar. Op
oude muren en stenen komen bijzondere en zeldzame soorten voor, die tientallen jaren nodig
hebben om te groeien. Ze geven de begraafplaats karakter en een mystieke sfeer. Bij een
aantal verwijst de Nederlandse naam zelfs typisch naar hun voorkomen op begraafplaatsen,
zoals bijvoorbeeld de Zwarte grafkorst. Korstmossen zijn onschadelijk voor muren en graven,
het is dan ook niet nodig om ze te verwijderen of te bestrijden. Op begraafplaatsen vind je ze
bij voorkeur op graven met een ruwe steen of kalksteen, die open en belicht staan en niet
worden schoongemaakt (van der Kolk 2019). Struiken of bodembedekkers die over graven
met korstmossen heen dreigen te groeien, worden best tijdig gesnoeid. Ook kunnen oude
graven en monumenten waarbij de concessie vervalt, gericht worden behouden in functie van
kwetsbare soorten korstmossen (van der Kolk 2019).

Figuur 59 Zwarte grafkorst, een korstmos dat haar naam dankt aan haar aanwezigheid op ruwe
grafsteen (Foto Annelies Jacobs).
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2.2.2.5.2.1

Pissebedden

Naast bijzondere muurflora en korstmossen, bieden stenige biotopen een belangrijke
verblijfplaats voor pissebedden. Ze houden van vochtige plekken, zoals onder half ingegraven
stenen of balken of de onderkant van muurtjes. Een aantal soorten wordt typisch ook op
begraafplaatsen gevonden. Ze kunnen erg mooi en kleurrijk zijn, zoals het prachtige Juweeltje
(Androniscus dentiger), een soort die houdt van plaatsen met kalk of de Zwartkoppissebed
(Porcellio spinicornis). Het behoud van voldoende schuilplaatsen, zoals stenen, hout, of andere
objecten die lang blijven liggen, zorgt voor een diversiteit aan soorten.
Begin jaren 90 vond een omvangrijk verspreidingsonderzoek naar pissebedden in Oost‐
Brabant plaats en daarbij werd reeds het belang van kerkhoven duidelijk (Boon et al. 1993).
Deze gegevens werden recent ook ingevoerd in www.waarnemingen.be.

Figuur 60 Opname van videobeelden van pissebedden op het kerkhof van Vissenaken
(Foto Annelies Jacobs).
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Figuur 61 Het kleurrijk Juweeltje op het kerkhof van Vissenaken (Foto: Annelies Jacobs).

Figuur 62 Zwartkoppissebed loopt ’s nachts over een oud muurtje (Foto: Rob Felix).
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3 Creëren maatschappelijk draagvlak
3.1 Inleiding
Naast kennis over de aanwezige biodiversiteit op begraafplaatsen, en hoe een ecologisch
beheer te voeren, is het creëren van draagvlak voor natuur een belangrijke sleutel om
biodiversiteit op begraafplaatsen ook effectief kansen te geven. Een ecologisch beheer
vertaalt zich in ruimte voor natuur en de aanwezigheid van spontane vegetatie. Binnen de
huidige publieke perceptie hoort een begraafplaats opgekuist en netjes, en eerder
onnatuurlijk te ogen. Bij dit project is het sensibiliseren van het brede publiek daarom ook van
groot belang.
Op bepaalde begraafplaatsen die ecologisch worden beheerd in Wallonië, worden bezoekers
via informatieborden ingelicht over het gevoerde beheer en over de aanwezigheid van
spontane vegetatie op de begraafplaats (In de omgeving van Rochefort en Beauraing in Wallonië kiezen
gemeenten bewust voor een ecologisch beheer van begraafplaatsen. Bezoekers worden hierover geïnformeerd
aan de inkom van de begraafplaats (Foto Annelies Jacobs).Figuur 63). Ook in de provincie Vlaams‐

Brabant bestaan al enkele voorbeelden van gemeenten die de begraafplaatsen ecologisch
beheren en de bezoekers daarover sensibiliseren.

Figuur 63 In de omgeving van Rochefort en Beauraing in Wallonië kiezen gemeenten bewust voor een
ecologisch beheer van begraafplaatsen. Bezoekers worden hierover geïnformeerd aan de inkom van
de begraafplaats (Foto Annelies Jacobs).
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Figuur 64 Ook in de provincie Vlaams-Brabant geven een aantal gemeenten nu al het goede
voorbeeld door bezoekers te informeren over een meer ecologisch beheer van begraafplaatsen
(Foto Roosmarijn Steeman).

We selecteerden binnen dit project 15 begraafplaatsen in de provincie Vlaams‐Brabant met
grote potentie voor biodiversiteit en gingen in dialoog met de beheerders voor het plaatsen
van één of meerdere educatieve informatieborden. Zo informeren we bezoekers over het
belang van de aanwezige natuurwaarden en het gevoerde beheer. Daarnaast sensibiliseerden
we ook een brede achterban rond biodiversiteit op begraafplaatsen via diverse communicatie‐
en perskanalen, die in de volgende secties worden toegelicht.

3.2 Opmaak informatieborden
Voor een selectie van begraafplaatsen werd een educatief infobord opgemaakt om bezoekers
te informeren over de aanwezige biodiversiteit. De betrokken gemeenten en de lokale
Natuurpuntvrijwilligers werden gecontacteerd om samen een tekst op te stellen en foto’s aan
te leveren. In overleg met de beheerders werd ook het huidige beheer op de begraafplaats
geëvalueerd en eventueel bijgestuurd. Voor de beheerders is een dergelijk informatiebord
een hart onder de riem om het beheer op een andere manier aan te pakken en op die manier
ook klachten van bezoekers te vermijden, en meer draagvlak en betrokkenheid te creëren.
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3.2.1 Handjesereprijs in Zoutleeuw

De groeiplaats van Handjesereprijs op de begraafplaats van Zoutleeuw is één van de laatste
overblijvende in Vlaanderen (sectie 1.3.2). Daarom is het een absolute must om deze
kwetsbare plantensoort hier te koesteren. De schepen van de stad Zoutleeuw die
verantwoordelijk is voor het beheer van de begraafplaats, gaf dan ook zijn zegen om twee
zones op de begraafplaats af te rasteren met paaltjes, zodat deze gevrijwaard worden van de
onkruidbestrijding met de brander. Een vrijwilliger van Natuurpunt, Jeroen Vandenborre,
neemt de verantwoordelijkheid op zich om de twee zones vanaf mei een aantal keer te
schoffelen (voor de najaarsperiode, wanneer Handjesereprijs kiemt), zodat deze plaatsen niet
overwoekerd worden door andere kruiden en Handjesereprijs hier kan overleven op één van
zijn laatste rustplaatsen. Voor deze soort werden twee infoborden (A3) opgemaakt, om op de
twee plaatsen zowel aan het publiek als aan de beheerders duidelijk te maken waarom hier
niet gebrand wordt.

Figuur 65 Figuur: Infobord ‘Hier rust Handjesereprijs’. Hiervan werden twee exemplaren
geplaatst op de begraafplaats van Zoutleeuw.
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3.2.2 Bloemrijke gazons Abdij van Vlierbeek

Het is reeds lang bekend dat er in de schrale gazons van de begraafplaats van de Abdij van
Vlierbeek bijzondere planten groeien, zoals Geel walstro en Grote tijm (sectie 1.3.11). Het
beheer van deze begraafplaats is in handen van de Stad Leuven. Momenteel worden de
gazons nog iets te frequent gemaaid, al wordt er wel voor gezorgd dat er niet meer gemaaid
wordt tijdens de bloei van Geel walstro en Grote tijm. Muizenoor en Biggenkruid konden
zich verder uitzaaien in de gazons. Een gefaseerd maaibeheer zou nog beter zijn voor de
aanwezige insecten (sectie 2.7). Natuurpunt Vlierbeek (onderafdeling van Natuurpunt
Leuven), opgestart in kader van het masterplan voor de site, zorgt ervoor dat de
natuurwaarden binnen het project voldoende worden opgevolgd en gewaardeerd.
Onderstaand infobord dat op de site is geplaatst, zal bezoekers wijzen op de natuurwaarden
en zal de beheerders aanmoedingen om in de toekomst nog meer rekening te houden met de
bijzondere aanwezige natuurwaarden.

Figuur 66 Figuur: Infobord ‘Biodiverse gazons’ Abdij van Vlierbeek.
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3.2.3 Ruige leeuwentand in Gaasbeek

Onroerend Erfgoed deed op het kerkhof van Gaasbeek in 2015 een inventarisatie van de
kruidenrijke gazons en belistte toen al om de eerste maaidatum te verlaten naar 3 juli, zodat
de zeldzame Ruige leeuwentand in bloei kan komen. Er is een beheerplan opgemaakt voor de
dorpskom van Gaasbeek, dat beschermd is als landschap. Het schrale grasland op het kerkhof
bevat naast Ruige leeuwentand nog meer zeldzame plantensoorten (Goudhaver,
Aardbeiganzerik) die elders in Vlaanderen door overbemesting en pesticidegebruik weinig
kans krijgen. Daarom heeft de vegetatie naast een bloemenrijk uitzicht ook een belangrijke
erfgoedwaarde.
Ruige leeuwentand is een Koestersoort van de provincie Vlaams‐Brabant en de soort werd
ook opgevolgd in kader van het Urgentiepan Vlaams‐Brabant (Vanormelingen et al. 2019). De
volledige populatie Ruige leeuwentand in het kasteelpark van Gaasbeek en op het kerkhof
werden in kaart gebracht en de populatiegrootte werd ingeschat (sectie 1.3.10). Op die manier
kan er binnen een paar jaar opnieuw gekeken worden of de soort hier voor‐ of achteruitgaat
of status quo blijft.

Figuur 67 Figuur: Infobord ‘Ruige leeuwentand wordt hier gekoesterd’ in Gaasbeek.
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3.2.4 Biodiversiteit op de begraafplaats van de Abdij van Park

De “Vrienden van de Abdij van Park” helpen om het patrimonium van de abdij in stand te
houden, alsook het cultuurlandschap eromheen. Zo werd in 2015 op vraag van deze
vrijwilligersvereniging een inventarisatie uitgevoerd van de steenbewonende lichenen (door
de WBL en Agentschap Plantentuin Meise) op de muren van de begraafplaats. Bij de
restauratie van de muren werd bijgevolg rekening gehouden met de aanwezigheid van
zeldzame korstmossen, en werden ook de gaten in de buitenmuur die dienen als
schuilmogelijkheid voor Muurhagedissen gevrijwaard.
De beheerders waren in 2019 nog niet op de hoogte van de aanwezigheid van Heelbeen, als
één van de laatste groeiplaatsen in Vlaams‐Brabant (sectie 1.3.1). De soort kon hier overleven
in de grote oppervlaktes open zand, en kon zich terug trekken op de muren, wanneer er
vroegtijdig (voor mei) aan onkruidbestrijding werd gedaan. In overleg met de beheerders werd
afgesproken om de planten in zaad te laten komen, en daarna pas aan bestrijding te doen van
andere minder gewenste planten. Onderstaand infobord zal hen en de bezoekers hieraan
herinneren.

Figuur 68: Infobord ‘Hier rust biodiversiteit op de begraafplaats Abdij van Park’.
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3.2.5 Biodiversiteit op de begraafplaats van Leuven

De stadsbegraafplaats van Leuven (Heverlee), is ruim 11 ha groot en “één van de grotere
historische begraafplaatsen in België”. Sinds het einde van de 18e eeuw wordt op deze locatie
begraven. Er is veel ruimte voor natuur en de ligging, vlakbij de stad, zorgt ervoor dat deze
begraafplaats de rol krijgt van een groene oase. De huidige beheerders willen maximaal
inzetten op ruimte voor natuur op de begraafplaats, die de site aantrekkelijk en toegankelijk
maakt. Natuur komt niet alleen de gemoedsrust van de nabestaanden ten goede, maar de
begraafplaats moet ook een aangename plek zijn voor iedereen die naar natuur in de stad
snakt. In overleg met de beheerders van de begraafplaats van Leuven werden 10 verschillende
infoborden opgemaakt die een aspect van de biodiversiteit op de begraafplaats belichten. Op
termijn zal er een overzichtsplan opgemaakt worden van de begraafplaats, waarop een
wandeling zal aangeduid worden die langs deze 10 infoborden loopt. In mei 2021 zal er een
persmoment plaatsvinden waarbij deze 10 infoborden in de kijker worden gezet.
3.2.5.1

Aandacht voor wilde bijen

Omdat er op de begraafplaats een Columbarium werd omgevormd tot bijenhoteln werd dit
bord opgemaakt om hierbij te plaatsen. Het nectaraanbod in de buurt van dit bijenhotel mag
gerust nog wat groter worden. Maar in maart gonst het hier op een zonnige dag van het leven.
In juni 2020 werd in een stuk hout hier de zeldzame Blauwzwarte houtbij waargenomen, één
van de grootste solitaire bijen van Europa, die in Vlaanderen toeneemt door
klimaatopwarming.

Figuur 69 Infobord op de begraafplaats van Leuven “Nieuw leven in het columbarium”.
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3.2.5.2

Grote oppervlaktes schrale gazons

Op de begraafplaats van Leuven (Heverlee) zijn grote oppervlaktes schrale gazons aanwezig.
Grote plakkaten Muizenoor bevinden zich op de droge, zanderige bodems. Verder bevinden
er zich in de gazons ook soorten als Gewone zandmuur, Rapunzelklokje, Liggend hertshooi,
Gewoon biggenkruid, Vertakte leeuwentand, Gewone margriet, Gewone brunel,
Hazenpootje, Klein vogelpootje en Gewone rolklaver. Momenteel worden de gazons op veel
plaatsen nog iets te kort gemaaid. Op bepaalde plaatsen wordt al gefaseerd gemaaid.
In het verleden is er een bloemenmengsel ingezaaid op de begraafplaats, maar soorten
waarvoor de standplaats niet geschikt is, zullen zich niet verder uitzaaien. Het is beter om de
soorten die nu al aanwezig zijn op de begraafplaats te helpen om zich verder te verspreiden.
Dit kan door een aangepast maaibeheer (pas maaien als de planten in zaad staan) en door
lokale zaden te verspreiden over de gehele begraafplaats. Zo kan bijvoorbeeld het zaad van
Gewone roklaver, dat nu slechts op één plaats talrijk aanwezig is, een handje geholpen worden
bij het verspreiden over de gehele begraafplaats.

Figuur 70 Infobord dat is geplaatst op de begraafplaats van Leuven “Bloeiende gazons zijn een
rijkdom”.

Ecologisch beheer van kerkhoven in Vlaams‐Brabant

77

3.2.5.3

Mossen en paddenstoelen welkom in gazons

De aanwezigheid van mossen en paddenstoelen in gazons wijzen er op dat het om oudere,
schrale gazons gaat. Mossen beschermen de gazons tegen uitdroging. Een moslaag in het
gazon houdt vocht en warmte vast en vormt zo een ideaal klimaat voor allerlei insecten,
poppen van vlinders, spinnen, mijten, wormen en andere kleine dieren. Voor vogels is een
mostapijt een gedekte tafel. Ook de meeste zaden van planten zullen in een moslaag veel
beter gaan kiemen. Zo leveren mossen op hun beurt een bijdrage aan het nectaraanbod voor
vlinders en bijen. In de oudere gazons werden een aantal schrale graslandpaddenstoelen
gevonden: Zwartwordende wasplaat en Gewoon sneeuwzwammetje. Bruine satijnwam en
Groot mosklokje zijn soorten van beginnende verschraling, die hier talrijk aanwezig zijn.

Figuur 71 Infobord dat is geplaatst op de begraafplaats van Leuven: “Welkom mossen en
paddenstoelen”.
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3.2.5.4

De waarde van oude muren

Een groot deel van de muren van de begraafplaats van Leuven (Heverlee) werden in het
verleden al grondig opgekuist. Het aantal muurplanten is hier vrij beperkt, maar er kan in de
toekomst wel rekening gehouden worden met het behoud van muurvegetatie. Bijzonder is de
aanwezigheid van Eikvaren op één van de muren. Muurvaren werd ook op verschillende
plaatsen gespot.

Figuur 72 Infobord dat is geplaatst op de begraafplaats van Leuven: “Lang leve oude muren”.
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3.2.5.5

Akkerflora of schoffelplanten

Het is eigen aan akkerplanten dat ze éénjarig zijn en zo is het elk jaar afwachten of ze opnieuw
zullen verschijnen en waar ze te zien zullen zijn. Op de begraafplaats van Leuven (Heverlee)
wordt jaarlijks Akkerandoorn gevonden, op de open bodem langs de grafranden (sectie 1.3.7).
Het openhouden van deze randen is vaak het werk van de nabestaanden. Op de open stukken
in de gazons waar voordien nog graven waren, komen veel klaprozen voor. Een stukje open
bodem, waar regelmatig wordt geschoffeld kan zich ontpoppen tot een bloemenweelde.

Figuur 73 Infobord dat is geplaatst op de begraafplaats van Leuven: "Stakker van de akker, Held van
het kerkhof".
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3.2.5.6

Bijzondere korstmossen

In het kader van de samenwerking tussen Natuurpunt Studie en WBL (Werkgroep Bryologie
en Lichenologie) was de WBL bereid om de begraafplaats van Leuven te inventariseren voor
dit project. De meest bijzondere korstmossen werden hier, zoals te verwachten, niet op de
muren aangetroffen, maar op de oude bomen. De zeldzaamste soort die gevonden werd op
deze begraafplaats, Gewimperd schildmos (foto links op infobord), is aangetroffen op een
oude beuk. Het Rookglimschoteltje (foto onder op infobord) werd aangetroffen op een dikke
lindeboom.

Figuur 74 Infobord dat is geplaatst op de begraafplaats van Leuven: Korstmossen sieren grafstenen,
muren en oude bomen.
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3.2.5.7

Maretak, een symbolische soort voor begraafplaatsen

Maretak wordt op begraafplaatsen als een symboolsoort gezien: onsterfelijkheid door zijn
groenblijvend blad en de vlotte verspreiding van bessen door vogels. De Maretak groeit enkel
op loofbomen, in Vlaanderen meestal op populier‐ en appelbomen. Hier groeit hij op een
linde. Een beetje kalk in de bodem geniet de voorkeur, vandaar dat Maretak vaak op
kerkhoven wordt gezien.
De Maretak haalt voedingsstoffen en water uit de boom en zal in tijden van waterschaarste
de boom verzwakken. Maar meestal kan een boom wel lang verder leven met een Maretak,
deze halfparasiet kan zelf wel 50 jaar oud worden.

Figuur 75 Infobord dat is geplaatst op de begraafplaats van Leuven: “Maretak en de liefde voor
bomen”.
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3.2.5.8

Nestkasten voor vogels en zoogdieren

Door Eddy Sente van de groendienst van Stad Leuven en vrijwilliger bij de
Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt, werden in kader van zijn opleiding als natuurgids
nestkasten opgehangen en een brochure gemaakt met een kaart van de begraafplaats waarop
alle nestkasten worden aangeduid en info gegeven wordt over de verschillende nestkasten.
Op de begraafplaats werden sinds 2018 een 60‐tal nestkasten opgehangen voor 24
verschillende soorten. Niet alleen voor vogels, maar ook voor zoogdieren (eikelmuis, egel,
vleermuizen) werden nestkasten gemaakt.

Figuur 76 Infobord dat is geplaatst op de begraafplaats van Leuven: “Vogels op hotel”.
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3.2.5.9

Grootste Vlaamse populatie Muurhagedis

De Muurhagedis is prominent aanwezig op de begraafplaats, je kan er moeilijk naast kijken,
bijna alle bezoekers van de begraafplaats hebben ze wel al eens gezien. De soort heeft zich
vanuit de spoorweg over de gehele begraafplaats verspreid waar hij genoeg schuilgelegenheid
vindt tussen de graven. Het is belangrijk dat er draagvlak is voor dit beestje en dat hier bij
restauratie rekening mee wordt gehouden: spleten en gaten in de graven en in de urnemuren
mogen niet dicht gemetst worden (sectie 2.4.6).

Figuur 77 Infobord dat is geplaatst op de begraafplaats van Leuven: Muurhagedis vestigt zich in
Leuven.
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3.2.5.10 Veteranen krijgen aandacht

Op de stadsbegraafplaats staan enkele zeer oude bomen. De twee beukendreven werden
wellicht in 1872 geplant (mond. med. Eddy Sente). Beuken lijden onder de droogte en kunnen
bij aantasting wel een gevaar vormen voor de bezoekers. Gelukkig wordt hier niet meteen
gekozen voor het kappen van deze dreven, maar werd een boomverzorger aangesteld die
jaarlijks deze beuken aan een strenge controle onderwerpt en de gevaarlijke takken
verwijderd. Oude bomen vormen een volledig ecosysteem op zich en ook de laatste
aftakelingsfase is enorm belangrijk voor de biodiversiteit.
https://www.natuurpunt.be/pagina/veteraanbomen‐vlaams‐brabant

Figuur 78 Infobord dat is geplaatst op de begraafplaats van Leuven: “Veteranen worden verzorgd”.
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3.3 Contacten met beheerders van kerkhoven
In kader van het plaatsen van de infoborden werd contact opgenomen met de beheerders van
verschillende begraafplaatse,. Daarop volgde meestal een ontmoeting op het terrein en
daarna moest de toestemming van de schepencolleges komen voor het plaatsen van de
borden.
In de stad Zoutleeuw werd de toestemming, voor het behoud van Handjesereprijs op de
begraafplaats en het plaatsen van de borden, door het schepencollege als volgt geformuleerd:
‘Kennisname handjesereprijs op kerkhof Zoutleeuw Het schepencollege neemt kennis van het
schrijven van Natuurpunt, betreffende de aanwezigheid van de laatste populatie
handjesereprijs op het kerkhof te Zoutleeuw en gaat akkoord met het plaatsen van een
infobord om de zeldzame soort, die nog maar op drie plaatsen in Vlaanderen voorkomt, bekend
te maken bij de bevolking.
https://www.zoutleeuw.be/File/Download/1311/3EA5CD9B7857B79B7C4433370B27DF12
Ook in de gemeente Lennik verliep de toestemming voor het plaatsen van het infobord op de
begraafplaats in Gaasbeek via het Schepencollege. De schepen die verantwoordelijk is voor
patrimonium en begraafplaatsen bracht het nieuws van de vondst van Ruige leeuwentand
door Erfgoed in 2015 al in de pers: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150708_01768234
Een infobord en nog wat extra informatie over een geschikt ecologisch beheer voor deze soort
waren dus zeer welkom.
De begraafplaats van stad Leuven (Heverlee) en de begraafplaats van de Abdij van Vlierbeek
worden beheerd door Stad Leuven. Roel van Roosbroeck is de verantwoordelijke voor het
beheer van deze begraafplaatsen en staat sterk achter vernatuurlijking en het spelen van een
ecologische rol van de begraafplaatsen. Sinds kort is er voor de begraafplaatsen van Stad
Leuven ook een landschapsarchitect in dienst om de natuurlijke herinrichting in goede banen
te leiden. Ook met Joeri Steeno werd er overlegd op terrein, samen met Natuurpunt Leuven,
hoe de begraafplaats nog natuurlijk groener kan worden.
Voor het beheer en het plaatsen van het infobord over de natuurwaarden van het kerkhof van
de Abdij van Park gingen we op terrein in overleg met “De Vrienden van de Abdij van Park”
en de uitvoerders van het beheer.
Er werd contact opgenomen met de stad Vilvoorde, voor de aanwezigheid van de zeldzame
Kleine wolfsmelk op de begraafplaats van Peutie. Doordat er weinig reactie kwam van de
gemeente, is het niet verder tot een overleg gekomen. We bezorgen een informatief artikel
aan de gemeente, de lokale Natuurpuntafdeling en het Regionaal Landschap, om burgers en
de gemeente te informeren over de bijzondere waarde van deze zeldzame akkerplant op de
begraafplaats en aanbevelingen te geven voor het beheer.
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Er werd contact opgenomen met de gemeente Bertem en Natuurpunt Bertem voor de
herontdekking van Dichtbloemige duivenkervel op het kerkhof van Bertem. Het is niet meer
gelukt om op terrein tot een overleg te komen, maar we bezorgen een informatief artikel aan
de gemeente en de lokale Natuurpuntafdeling om burgers en de gemeente te informeren over
de bijzondere waarde van deze zeldzame akkerplant en aanbevelingen te geven voor het
beheer.

3.4 Communicatie
Via verschilllende kanalen werd er gecommuniceerd over dit project naar een brede
achterban. Eerst en vooral werd er een pagina aangemaakt waarop het doel van dit project
werd uitgelegd en tenslotte een oproep werd gelanceerd om mee te werken:
https://www.natuurpunt.be/pagina/kerkhoven‐vlaams‐brabant
Op deze webpagina werd ook het e‐mailadres kerkhoven@natuurpunt.be geplaatst om
vragen over dit project te verzamelen. In de volgende secties bespreken we de overige kanalen
die zorgden dat dit project bekend werd bij natuurvrijwilligers en burgers.
3.4.1 Natuurberichten

Op www.natuurbericht.be wordt drie keer per week actueel nieuws over de natuur gebracht.
De berichten zijn openbaar raadpleegbaar via de website, en worden ook per mail verstuurd
naar abonnees. Momenteel heeft Natuurbericht 12.028 abonnees, waaronder heel wat
journalisten die vaak nieuws oppikken uit deze vaak laagdrempelige natuurberichten die zich
richten tot een groot publiek.
Er werden drie natuurberichten gepubliceerd rond dit project:
1) Handjesereprijs beschermd op begraafplaats Zoutleeuw
https://www.natuurpunt.be/nieuws/handjesereprijs‐beschermd‐op‐begraafplaats‐
zoutleeuw‐20200309
2) Overmatig branden op begraafplaatsen nefast voor biodiversiteit
https://www.natuurpunt.be/nieuws/overmatig‐branden‐op‐begraafplaatsen‐nefast‐voor‐
biodiversiteit‐20200506
3) Kerkhoven en begraafplaatsen bruisen van het leven
https://www.natuurpunt.be/nieuws/kerkhoven‐en‐begraafplaatsen‐bruisen‐van‐het‐leven‐
20201029
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Figuur 79 Voorbeeld van een natuurbericht op www.natuurbericht.be

3.4.2 Nieuwsbrieven

Omdat binnen dit project in het bijzonder aandacht werd gevestigd op de inventarisatie van
wilde planten, werd er informatie over het project en een oproep voor medewerking geplaatst
in de Planten.flits en de “Nieuwsbrief Mossen & lichenen, planten en paddenstoelen”.


2019‐03‐23: Planten.flits: “Handvaten voor beheer van kerkhoven in Vlaams‐
Brabant” (6811 abonnees)



2018‐12‐04: Nieuwsbrief Mossen en Lichenen ‐ Planten ‐ Paddenstoelen
“Biodiversiteit op kerkhoven in Vlaams‐Brabant” (1400 abonnees)
https://www.natuurpunt.be/files/plantaardig‐nieuws‐4‐
2018/download?token=ITRlt3IP



2020‐06‐02: Nieuwsbrief Mossen en Lichenen ‐ Planten ‐ Paddenstoelen
“Handjesereprijs beschermd op begraafplaats Zoutleeuw” (1400 abonnees)
https://www.natuurpunt.be/files/plantennieuwsbrief22020finaalvoorwebsitepdf‐
1/download?token=Fiw8r3M5
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Figuur 80 Voorbeelden uit de Nieuwsbrief Mossen en Lichenen

3.4.3 Pers

Op 9 maart werd een persbericht uitgestuurd en een kleinschalig persmoment georganiseerd
op de begraafplaats van Zoutleeuw, waarbij info werd gegeven over Handjesereprijs en hoe
de soort hier wordt gered.
Er wordt nog een persmoment gepland op de begraafplaats van Stad Leuven, in aanwezigheid
van de provincie (gedeputeerde van Leefmilieu). Omwille van de huidige coronamaatregelen
met beperking van de sociale contacten, zal dit uitgesteld worden tot mei 2021.
Mogelijk komt er ook nog een klein persmoment op de begraafplaats van Gaasbeek en de
begraafplaats van de Abdij van Park.
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3.4.3.1













3.4.3.2



Geschreven pers

2020‐03‐06: “Zeldzame handjesereprijs beschermd op begraafplaats” – Het Laatste
Nieuws: https://www.hln.be/zoutleeuw/zeldzame‐handjesereprijs‐beschermd‐op‐
begraafplaats~a986f2e7/
2020‐03‐09: “Hier rust (en groeit) de handjesereprijs: bedreigde plantensoort krijgt
eigen stekje op begraafplaats” – Nieuwsblad:
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200309_04882499
2020‐03‐11 https://www.bpnieuws.nl/article/9198052/handjesereprijs‐krijgt‐eigen‐
stekje‐op‐begraafplaats/
2020‐05‐06: “‘Overmatig branden op begraafplaatsen nefast voor biodiversiteit” –
Persinfo: https://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/overmatig‐branden‐op‐
begraafplaatsen‐nefast‐voor‐biodiversiteit/43582
2020‐05‐07: “Ecologisch beheer van kerkhoven: "Laat natuur haar gang gaan"” – VRT
NWS: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/05/06/ecologisch‐beheer‐van‐kerkhoven/
2020‐07‐01 EOS Wetenschap “Parels van bij ons – Begraafplaatsen die bruisen van het
leven” p 84
2020‐10‐22: https://www.kerkenleven.be/uitgave/2043/artikel/voor‐
vroedmeesterpad‐en‐handjesereprijs
2020‐10‐28: “Rust voor de doden, ruimte voor de natuur” Tertio

Gesproken pers

2020‐05‐07: Interview Radio 2 Vlaams‐Brabant – Over bijzondere plantensoorten op
kerkhoven en samenwerkingen met gemeenten in Vlaams‐Brabant voor ecologisch
beheer

3.4.4 Sociale media

Op de Facebookpagina van Natuurpunt en via het Twitteraccount van Natuurpunt Studie
werden verschillende berichten de wereld ingestuurd over de acties in kader van het
kerkhovenproject.
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Figuur 81 Voorbeelden van posts op sociale media over dit project

3.4.5 Presentaties
3.4.5.1

Brakona contactdag

Op 2 februari 2019 ging de 20e editie van de Brakona contactdag door in het provinciehuis in
Leuven. Roosmarijn Steeman en Annelies Jacobs (Natuurpunt Studie) gaven een presentatie
over het project. 184 deelnemers waren daarbij aanwezig. De presentatie gaf weer waarom
kerkhoven en begraafplaatsen interessant zijn voor biodiversiteit. De opzet van het project
werd beschreven. Er werd een oproep gedaan naar geïnteresseerden (waarnemers,
plantenwerkgroepen, natuurstudiewerkgroepen, …) om tijdens komende excursies in het
bijzonder aandacht te hebben voor het inventariseren van kerkhoven en begraafplaatsen, ook
werd opgeroepen om gegevens van inventarisaties telkens in te geven op
www.waarnemingen.be zodat ze mee konden worden gebruikt in verdere acties en analyses
binnen dit project.

3.4.5.2

Warme Winteravond in ʼt Dijleland (Heverlee)

Op 17 december 2019 gaven Roosmarijn Steeman en Annelies Jacobs een presentatie ‘Er is
leven op het kerkhof!’, over ecologisch beheer op kerkhoven in de provincie Vlaams‐Brabant
tijdens de lezingenreeks van Warme Winteravond in’t Dijleland (Heverlee). Er waren ongeveer
50 aanwezigen. In duo gaf ook Roel Van Roosbroeck een presentatie over de huidige en
toekomstige inrichting van de begraafplaats van Stad Leuven, waarbij Natuurpunt een
samenwerking met de stad Leuven aangaat voor het plaatsen van informatieborden over de
aanwezige biodiversiteit op de begraafplaats.
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Figuur 82 Roosmarijn Steeman aan het woord tijdens de presentatie ‘Er is leven op het kerkhof!’ op de
Warme Winteravond in’t Dijleland (Heverlee) (Foto: Annelies Jacobs).
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4 Besluit
Tal van kerkhoven en begraafplaatsen bevatten een verrassende biodiversiteit. Verschillende
bijzondere soorten dieren, planten, paddenstoelen, … vinden er vandaag een ‘laatste
rustplaats’ dankzij de aanwezigheid van specifieke biotopen. Daarom verdient het beheer van
deze gebieden onze aandacht. In de provincie Vlaams‐Brabant werd de afgelopen 2 jaar, met
financiële ondersteuning van de provincie, de biodiversiteit van kerkhoven en begraafplaatsen
in kaart gebracht, werd deze onder de aandacht gebracht bij beheerders en bij het brede
publiek, werden handvaten aangereikt voor een ecologisch beheer op begraafplaatsen.
Verschillende inheemse soorten die zeldzaam of met verdwijnen bedreigd zijn in Vlaanderen
komen nog specifiek voor op Vlaams‐Brabantse kerkhoven. Ecologisch beheer biedt een kans
voor het herstel van de aanwezige natuurwaarden en tegelijk een verminderde kost van het
traditionele kerkhofbeheer. Daarbij is kennis over de reeds aanwezige natuurwaarden
belangrijk. Door de gegevens op www.waarnemingen.be voor allle begraafplaatsen in de
provincie eenvoudig raadpleegbaar te maken, kunnen beheerders daar alvast informatie
vinden over de aanwezige soorten. Zo kan worden uitgekeken naar de aanwezigheid van
aandachtsoorten, en kan daarmee gericht rekening worden gehouden bij het beheer van de
begraafplaats;
Met concrete handvaten voor een ecologisch beheer van begraafplaatsen helpen we
beheerders en groendiensten die op zoek zijn naar omvorming van het beheer na het
pesticidenverbod. Er werden informatiefilmpjes gemaakt die wezrden gepubliceerd op het
online platform Ecopedia over de volgende onderwerpen:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

belang van biodiversiteit op begraafplaatsen
beheer voor wilde bijen
beheer voor vroedmeesterpad en muurhagedis
beheer voor akkerflora
beheer van grazige vegetatie
beheer van stenige biotopen

Het sensibiliseren van het brede publiek is belangrijk om draagvlak voor natuur op
begraafplaatsen te creëren. Voor het behoud van zeldzame soorten op begraafplaatsen
werden verschillende educatieve informatieborden opgemaakt en geplaatst in overleg met de
beheerders van de begraafplaatsen. Er werd ook een infoavond gegeven met een presentatie
over het project en er werden verschillende artikels en natuurberichten gepubliceerd rond dit
thema, die verder werden opgepikt in de pers.
We hopen met dit project de beheerders van begraafplaatsen te inspireren om rekening te
houden met de aanwezige biodiversiteit, en om het beheer daar ook op af te stemmen. Zo
worden begraafplaatsen gebieden waar mensen graag vertoeven, die bruisen van het leven.
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Bijlagen
Bijlage 1 Zeldzame soorten op begraafplaatsen
1) Begraafplaatsen met zeldzame planten
Tabel 8 Overzciht van de zeldzame plantensoorten waargenomen voor 2000 op begraafplaatsen in
Vlaams-Brabant.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Begraafplaatsen en kerkhoven
Assent – Kerkhof (Bekkevoort)
Averbode – Begraafplaats (Scherpenheuvel‐Zichem)
Averbode – Kerkhof (Scherpenheuvel‐Zichem)
Bierbeek – Kerkhof
Binkom – Kerkhof (Lubbeek)
Diest – Begraafplaats Halve maan
Ezemaal – Kerkhof
Glabbeek – Begraafplaats
Kessel‐Lo – Begraafplaats Abdij van Vlierbeek
Lubbeek – kerkhof
Lubbeek – kerkhof Dunberg
Molenstede – Begraafplaats (Diest)

13
14
15

Schaffen – Begraafplaats (Diest)
Webbekom – Kerkhof (Diest)
Zoutleeuw – Begraafplaats

Zeldzame plantensoorten voor 2000
Muizenstaart
Heelbeen, Groot glaskruid, Leerviltbraam
Heelbeen
Moerasstreepzaad, Donkere vetmuur
Muizenstaart
Heelbeen
Gladde ereprijs
Muizenstaart
Heelbeen
Muizenstaart
Muizenstaart, Gladde ereprijs
Valse kamille, Steenbreekvaren, Stinkende
ganzenvoet, Muurbloem, Dwergviltkruid, Duits
viltkruid, Fijne ooievaarsbek, Heelbeen, Glad
biggenkruid,
Donderkruid,
Muizenstaart,
Stippelvaren, Donkere vetmuur, Akkerandoorn,
Handjesereprijs
Lathyruswikke
Gladde ereprijs
Muizenstaart, Heelbeen, Gladde ereprijs,
Handjesereprijs

Tabel 9 Overzicht van zeldzame plantensoorten waargenomen op begraafplaatsen in VlaamsBrabant sinds 2000.
Nr
1
2
3

Begraafplaatsen en kerkhoven
Averbode ‐ Kerkhof
Bekkevoort ‐ begraafplaats
Bertem ‐ Kerkhof

4
5
6
7
8

Bierbeek ‐ Kerkhof
Binkom – Kerkhof (Lubbeek)
Blanden ‐ Begraafplaats
Boortmeerbeek ‐ Begraafplaats
Budingen – Kerkhof (Zoutleeuw)

9
10
11
12
13
14

Bunsbeek – Kerkhof (Glabbeek)
Diegem – Begraafplaats
Diest – Begraafplaats halve maan
Dilbeek ‐ Begraafplaats
Dormaal – kerkhof (Zoutleeuw)
Gaasbeek – Kerkhof (Lennik)

Zeldzame plantensoorten na 2000
Heelbeen, Groot glaskruid, Akkerandoorn
Muizenstaart
Gladde ereprijs, Dichtbloemige duivenkervel,
Zacht vetkruid
Muizenstaart
Gladde ereprijs
Fraai hertshooi
Steenbreekvaren
Bosgeelster, Muizenstaart, Doffe ereprijs;
Gladde ereprijs
Gladde ereprijs
Blauw walstro
Rood herderstasje, Heelbeen, Groot glaskruid
Blauw walstro
Gladde ereprijs
Ruige leeuwentand, Aardbeiganzerik
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Nr
15
16

Begraafplaatsen en kerkhoven
Halle – Booienhoven – Begraafplaats (Zoutleeuw)
Heverlee – Abdij van Park ‐ kerkhof

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Leuven – Begraafplaats
Heverlee – De Jacht ‐ Begraafplaats
Hoegaarden ‐ Begraafplaats
Hoeleden – Kerkhof (Kortenaken)
Hofstade – Begraafplaats (Zemst)
Hoksem – Begraafplaats (Hoegaarden)
Huldenberg – Kerkhof
Kessel‐Lo – Begraafplaats abdij van Vlierbeek
Kortenbenberg – Begraafplaats Everberg
Kumtich – Kerhof (Tienen)
Laar – Kerkhof (Landen)
Landen ‐ Begraafplaats
Landen – Begraafplaats Walsbets
Landen – Kerkhof Attenhoven
Landen – Kerkhof Neerlanden
Landen – Kerkhof Wezeren
Leefdaal – Kerkhof (Bertem)
Leefdaal – Begraafplaats (Bertem)
Lubbeek – Kerkhof
Meldert – Begraafplaats (Hoegaarden)
Molenbeek – Wersbeek –Begraafplaats (Bekkevoort)
Molenbeek – Wersbeek – kerkhof (Bekkevoort)
Neerijse – kerkhof (Huldenberg)
Oorbeek – kerkhof (Tienen)
Oplinter – Sint Genoveva kerkhof (Tienen)
Orsmaal – Gussenhoven – Begraafplaats (Linter)
Outgaarden – Begraafplaats (Hoegaarden)

44
45

Overijse – Begraafplaats
Peutie – Begraafplaats

46
47
48
49
50

Machelen ‐ Begraafplaats
Sint‐Agatha‐Rode – Begraafplaats (Huldenberg)
Sint‐Margriete‐Houtem (Tienen) – militaire
begraafplaats
Sint‐Pieters‐Rode – Kerkhof (Holsbeek)
Tervuren ‐ Begraafplaats

51

Tienen – Centrum – Begraafplaats

52
53
54
55
56
57

Vilvoorde ‐ Begraafplaats
Webbekom – kerkhof (Diest)
Werchter ‐ Begraafplaats
Wezemaal ‐ Begraafplaats
Wolvertem – Begraafplaats (Meise)
Zoutleeuw ‐ Begraafplaats

Zeldzame plantensoorten na 2000
Muizenstaart, Gladde ereprijs
Schubvaren, Steenbreekvaren, Spoorbloem,
Esdoornganzenvoet, Muurbloem, Rankende
duivenkervel, Middelste duivenkervel,
Heelbeen, Akkerleeuwenbek
Akkerandoorn
Liggende vleugeltjesbloem, Eekhoorngras
Blauw walstro
Zacht vetkruid
Aardbeiganzerik
Gele helmbloem
Steenbreekvaren
Rankende duivenkervel, Gele helmbloem
Graslathyrus
Gladde ereprijs,
Zwartsteel, Gladde ereprijs
Gladde ereprijs
Gladde ereprijs
Gladde ereprijs
Gladde ereprijs
Gladde ereprijs
Gele helmbloem
Blauw walstro
Spiesleeuwenbek
Gladde ereprijs
Muizenstaart
Muizenstaart
Donkere vetmuur, Smal fakkelgras
Gladde ereprijs
Gladde ereprijs
Gladde ererprijs, Rankende duivenkervel
Steenbreekvaren, Blauw walstro, Gladde
ereprijs
Steenbreekvaren
Blauw walstro, Kleine wolfsmelk,
Steenbreekvaren
Blauw walstro
Ruige leeuwentand
Steenbreekvaren
Steenbreekvaren
Wondklaver, Borstelkrans, Rankende
duivenkervel, Zacht vetkruid
Steenbreekvaren, Blauw walstro, Gladde
ereprijs
Muizenstaart
Steenbreekvaren
Heelbeen
Heelbeen
Steenbreekvaren
Rankende duivenkervel, Gladde ereprijs,
Handjesereprijs
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2) Begraafplaatsen met zeldzame paddenstoelen
Tabel 10 Overzicht van zeldzame paddenstoelen op begraafplaatsen in Vlaams-Brabant
waargenomen sinds 2000.
Nr
1
2
3
4
5

Begraafplaatsen en kerkhoven
Asse – Begraafplaats
Dilbeek ‐ Begraafplaats
Haasrode – Kerkhof
Halle – Begraafplaats
Heverlee – De Jacht ‐ Begraafplaats

6
7
8

Hofstade – Begraafplaats (Zemst)
Kessel‐Lo ‐ Begraafplaats Abdij van Vlierbeek
Leerbeek – Begraafplaats (Gooik)

9
10

Linkebeek ‐ Begraafplaats
Mollem – Begraafplaats (Asse)

11

Relegem – Begraafplaats (Asse)

12
13
14
15
16
17
18

Ruisbroek – Begraafplaats (Sint‐Pieters‐Leeuw)
Sint‐Katharina‐Lombeek ‐ Begraafplaats
Sint‐Lambrechts‐Woluwe ‐ Begraafplaats
Sint‐Pieters‐Leeuw – Begraafplaats Zuun
Veltem‐Beisem – Militaire begraafplaats
Wijgmaal – Oude begraafplaats
Walfergem – Begraafplaats (Asse)

19

Heverlee – Engelse begraafplaats

Zeldzame paddenstoelensoorten sinds 2000
Fijngeschubde aardtong
Wasplaatmycena
Weidewasplaat
Fijngeschubde aardtong, Papegaaizwammetje
Bronskleurig eekhoorntjesbrood, Kleverige
aardtong, Bittere trechterzwam
Bruine grauwkop
Dwergmosklokje
Grauwe barsthoed, Sneeuwvloksatijnzwam,
Geelvoetwasplaat, Kabouterwasplaat
Gezellig taaisteeltje
Fijngeschubde aardtong, Grauwe wasplaat,
Weidewasplaat, Papegaaizwammetje
Fijngeschubde aardtong, Grauwe wasplaat,
Weidewasplaat
Papegaaizwammetje
Kleverige aardtong
Kleverige aardtong, Papegaaizwammetje
Fijngeschubde aardtong
Kleverige aardtong, Weidewasplaat
Kleine oranje bekerzwam
Fraaie knotszwam, Fijngeschubde aardtong,
Kleverige aardtong, Kabouterwasplaat, Grauwe
wasplaat, Weidewasplaat, Papegaaizwammetje
Bittere trechterzwam

3) Zeldzame mossen en korstmossen
Tabel 11 Overzicht van zeldzame mossen en korstmossen waargenomen op begraafplaatsen in
Vlaams-Brabant sinds 2000.
Nr
1
2
3

Begraafplaats
Bierbeek ‐ Kerkhof
Binkom ‐ Kerkhof
Heverlee – Abdij van Park ‐ Kerkhof

4
5

Huizingen ‐ Begraafplaats
Heverlee ‐ Begraafplaats

Zeldzame mossen en korstmossen
Groot takmos
Groot takmos
Duindaalder,
Kalkrozijnenmos,
Donkere
citroenkorst, Oosterse schotelkorst, Gemarmerd
vingermos, Kort schriftmos
Kaal leermos
Rookglimschoteltje, Gewimperd schildmos
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4) Zeldzame amfibieën en reptielen
Tabel 12 Overzicht van zeldzame amfibieën en reptielen waargenomen op begraafplaatsen in
Vlaams-Brabant sinds 2000.
Nr
1
2

Begraafplaats
Leuven – Begraafplaats
Heverlee – Abdij van Park

Zeldzame amfibieën en reptielen
Muurhagedis
Muurhagedis

5) Zeldzame dagvlinders
Tabel 13 Overzicht van de waargenomen zeldzame dagvlinders op de begraafplaatsen in VlaamsBrabant sinds 2000.
Nr.
1
2

Begraafplaats
Vilvoorde – Begraafplaats Houtem
Averbode – Kerkhof

Zeldzame dagvlinders
Sleedoornpage
Scheefbloemwitje

6) Zeldzame sprinkhanen en krekels
Tabel 14 Overzicht van de zeldzame krekels en sprinkhanen waargenomen op begraafplaatsen in
Vlaams-Brabant sinds 2000.
Nr
1

Begraafplaats
Molenbeek‐Wersbeek – Kerkhof Molenbeek

Zeldzame sprinhanen en krekels
Boskrekel

7) Zeldzame bijen, wespen en Mieren
Tabel 15 Overzicht van de waargenomen bijen, wespen en mieren op begraafplaatsen in VlaamsBrabant sinds 2000.
Nr.
1

Begraafplaats
Boutersem – Kerkhof Roosbeek

2
3
4

Boutersem – Kerkhof Vertrijk
Meldert – Begraafplaats
Molenbeek – Wersbeek‐ Kerkhof Molenbeek

5
6

Oplinter – Sint‐Genovevakerkhof
Leuven – Begraafplaats

Zeldzame bijen, wespen en mieren
Bruine rouwbij, Zwartgespoorde houtmetselbij,
Bruine slobkousbij, Geelbuiknoopwesp
Texelse zandbij
Breedbandgroefbij
Tweekleurige wespbij, Texelse zandbij, Blokhoofd‐
groefbij, Brede dwergbloedbij, Lichte bloedbij,
Gewone dwerbloedbij
Klaverdikpoot
Blauwzwarte houtbij

8) Zeldzame vliegen
Tabel 16 Overzicht van de waargenomen zeldzame vliegen op begraafplaatsen in Vlaams-Brabant
sinds 2000.
Nr.
1
2

Begraafplaats
Meldert – Begraafplaats
Neerijse – Kerkhof

Zeldzame vliegen en muggen
Wilgengitje
Geelbandkrieltje
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9) Zeldzame wantsen
Tabel 17 Overzicht van de zeldzame wantsen waargenomen op begraafplaatsen in Vlaams-Brabant
sinds 2000.
Nr.
1

Begraafplaats
Boutersem – Kerkhof Roosbeek

Zeldzame wantsen
Kleefkruidschildwants

10) Zeldzame pissebedden
Tabel 18 Overzicht van de zeldzame pissebedden waargenomen op de begraafplaatsen in VlaamsBrabant sinds 2000.
Nr.
1

Begraafplaats
Ternat ‐ Begraafplaats

Zeldzame pissebedden
Kalkribbel, Rivierkleipissebedje, Zeekleipissebedje
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Bijlage 2 Begraafplaatsen met indicatorsoorten
1) Schoffelflora
Tabel 19 Overzicht van de waargenomen schoffelflora op begraafplaatsen in Vlaams-Brabant voor
2000
Nr. Begraafplaats
Schoffelflora
1
Aarschot – Begraafplaats Hertselsesteenweg
Klein bronkruid, Ruige klaproos
2
Assent – kerkhof
Klein bronkruid, Muizenstaart
3
Averbode ‐ Begraafplaats
Ruige klaproos, Heelbeen
4
Averbode ‐ Kerkhof
Heelbeen
5
Kessel‐Lo – Begraafplaats abdij van Vlierbeel
Heelbeen
6
Kumtich – Kerkhof (Tienen)
Akkerereprijs
7
Langdorp – Kerkhof
Ruige klaproos
8
Langdorp –Wolfsdonk ‐ Begraafplaats
Ruige klaproos
9
Lubbeek ‐ Kerkhof
Korensla, Klein bronkruid, Muizenstaart
10 Lubbeek – Kerkhof Dunberg
Klein bronkruid, Muizenstaart, Gewone vogelmelk,
Ruige klaproos, Gladde ereprijs
11 Molenbeek – Wersbeek –Begraafplaats
Akkerereprijs
(Bekkevoort)
12 Molenbeek – Wersbeek – Kerkhof (Bekkevoort)
Akkerereprijs
13 Molenstede – Begraafplaats (Diest)
Grote leeuwenklauw, Heelbeen, Ruige klaproos,
Akkerereprijs, Handjesereprijs
14 Scherpenheuvel ‐ Begraafplaats
Ruige klaproos
15 Scherpenheuvel – Begraafplaats Schonderbuken Klein bronkruid
16 Tienen‐centrum ‐ Begraafplaats
Akkerereprijs
17 Zoutleeuw ‐ Begraafplaats
Handjesereprijs, Heelbeen, Muizenstaart, Ruige
klaproos, Gladde ereprijs

Tabel 20 Overzicht van de waargenomen schoffelflora op begraafplaatsen in Vlaams-Brabant sinds
2000
Schoffelflora
Nr. Begraafplaats
1
Aarschot – Begraafplaats Hertselsesteenweg
Klein bronkruid
2
Averbode – Begraafplaats
Heelbeen
3
Averbode ‐ Kerkhof
Heelbeen, Akkerandoorn
4
Bekkevoort ‐ Begraafplaats
Muizenstaart
5
Bekkevoort ‐ Kerkhof
Muizenstaart, Klein bronkruid
6
Bertem – Kerkhof
Gladde ereprijs
7
Bierbeek ‐ Kerkhof
Muizenstaart
8
Binkom ‐ Kerkhof
Gladde ereprijs
9
Budingen ‐ Kerkhof
Gladde ereprijs, Doffe ereprijs, Ruige klaproos,
Akkerereprijs
10 Bunsbeek ‐ Kerkhof
Akkerereprijs, Gladde ereprijs
11 Diest – Begraafplaats Halve maan
Heelbeen, Klein bronkruid
12 Diegem – Begraafplaats
Blauw walstro
13 Dilbeek ‐ Begraafplaats
Blauw walstro
14 Dormaal ‐ Kerkhof
Gladde ereprijs
15 Halle – Booienhoven‐ Begraafplaats
Gladde ereprijs, Muizenstaart
16 Heverlee – Abdij van park
Akkerleeuwenbek, Heelbeen, Klein bronkruid
17 Hoegaarden ‐ Begraafplaats
Blauw walstro, Ruige klaproos
18 Leuven ‐ Begraafplaats
Akkerandoorn
19 Kessel‐Lo – Begraafplaats Abdij van Vlierbeek
Grote leeuwenklauw, Ruige klaproos
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Nr.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Begraafplaats
Kumtich – Kerkhof (Tienen)
Laar – Kerkhof (Landen)
Landen ‐ Begraafplaats
Landen – Kerkhof Attenhoven
Landen – Kerkhof Neerlanden
Landen – Kerkhof Wezeren
Leefdaal ‐ Begraafplaats
Lubbeek ‐ Kerkhof
Machelen ‐ Begraafplaats
Meldert ‐ Begraafplaats
Molenbeek – Wersbeek –Begraafplaats
(Bekkevoort)
Molenbeek – Wersbeek – Kerkhof (Bekkevoort)
Molenstede ‐ Begraafplaats
Neerijse ‐ Kerkhof
Oorbeek ‐ Kerkhof
Oplinter – Sint‐Genovevakerkhof
Orsmaal‐Gussenhoven ‐ Begraafplaats
Ottenburg ‐ Kerkhof
Outgaarden ‐ Begraafplaats
Peutie ‐ Begraafplaats

40
41
42
43
44
45
46
47

Rotselaar ‐ Begraafplaats
Rummen – kerkhof (Geetbets)
Tienen – centrum Begraafplaats
Vilvoorde ‐ Begraafplaats
Werchter ‐ Begraafplaats
Wezemaal ‐ Begraafplaats
Zemst ‐ Begraafplaats
Zoutleeuw ‐ Begraafplaats

48

Zoutleeuw – bos ‐ Kerkhof

Schoffelflora
Gladde ereprijs
Gladde ereprijs
Gladde ereprijs
Gladde ereprijs
Gladde ereprijs
Gladde ereprijs
Blauw walstro, Grote leeuwenklauw
Spiesleeuwenbek, Klein bronkruid
Blauw walstro
Gewone vogelmelk
Muizenstaart
Muizenstaart
Klein bronkruid
Klein bronkruid
Gladde ererpijs
Grote leeuwenklauw, Gladde ereprijs
Gladde ereprijs
Ruige klaproos
Gladde ereprijs, Blauw walstro
Blauw walstro, Kleine wolfsmelk, Gewone
vogelmelk
Akkerereprijs
Klein bronkruid
Blauw walstro
Muizenstaart, Klein bronkruid
Heelbeen
Heelbeen, Ruige klaproos
Klein bronkruid
Handjesereprijs, Gladde ereprijs, Akkerereprijs,
Grote leeuwenklauw
Akkerereprijs

2) Schrale gazonflora
Tabel 21 Overzicht van de waargenomen schrale gazonflora op begraafplaatsen in Vlaams-Brabant
voor 2000.
Nr. Begraafplaats
Schrale gazonflora
1
Averbode ‐ Begraafplaats
Muizenoor
2
Bierbeek – kerkhof
Rapunzelklokje, Gewoon biggenkruid, Gewone margriet
3
Molenstede ‐ Begraafplaats
Struikhei, Rapunzelklokje, Schermhavikskruid, Liggend
hertshooi, Gewon biggenkruid, Gewone margriet,
Hazenpootje
4
Schaffen – Vleugt ‐ Begraafplaats
Gewoon biggenkruid
5
Wilsele – Kerkhof Sint‐Martinuskerk
Gewone margriet, Muizenoor

Tabel 22 Overzicht van de waargenomen schrale gazonflora op begraafplaats in Vlaams-Brabant
sinds 2000.
Nr. Begraafplaats
Schrale gazonflora
1
Aarschot – Begraafplaats Hertselsesteenweg Knolboterbloem
2
Averbode ‐ Begraafplaats
Muizenoor
3
Averbode ‐ Kerkhof
Gewoon biggenkruid
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Nr.
4
5
6

Begraafplaats
Asse – Begraafplaats Walfergem
Bertem ‐ Kerkhof
Buizingen ‐ Begraafplaats

7
8
9

Diest – Begraafplaats Halve ma
Gelrode – Begraafplaats Rillaarsebaan
Gaasbeek ‐ Kerkhof

10
11
12
13
14
15

Gooik ‐ Begraafplaats
Grimbergen ‐ Begraafplaats
Haasrode ‐ Kerkhof
Halle ‐ Begraafplaats
Heverlee – Abdij van park, kerkhof
Leuven ‐ Begraafplaats

16

Heverlee – De Jacht ‐ Begraafplaats

17
18
19
20
21

Heverlee ‐ Kerkhof War Cemetery ‐
Commonwealth
Heverlee ‐ Kloosterkerkhof
Hoegaarden ‐ Begraafplaats
Hofstade ‐ Begraafplaats
Holsbeek ‐ Begraafplaats

22
23
24

Kortenberg – Everberg begraafplaats
Kortenberg ‐ Begraafplaats
Kessel‐Lo‐ Begraafplaats abijd van Vlierbeek

25
26
27
28
29
30

Kumtich ‐ Kerkhof
Langdorp ‐ Begraafplaats
Langdorp – Wolfsdonk ‐ Begraafplaats
Leefdaal – Begraafplaats
Lembeek – Begraafplaats
Lubbeek – Begraafplaats

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Lubbeek – Kerkhof
Molenstede ‐ Begraafplaats
Molenbeek – Wersbeek – Kerkhof Molenbeek
Nederokkerzeel ‐ Begraafplaats
Oplinter – Sint – Genoveva Kerkhof
Pellenberg – Kerkhof
Relegem – Begraafplaats
Rillaar – Begraafplaats Diestse steenweg
Rotselaar – Begraafplaats
Rotselaar – Begraafplaats Heikant
Ruisbroek – Begraafplaats
Schaffen – Begraafplaats
Schaffen, Vleugt ‐ Begraafplaats
Scherpenheuvel ‐ Begraafplaats
Sint‐Agatha‐Rode ‐ Begraafplaats

Schrale gazonflora
Gewoon biggenkruid, Muizenoor, Gewone brunel
Rapunzelklokje, Gewone brunel
Muizenoor, Vertakte leeuwentand, Gewone margriet,
Gewone brunel
Muizenoor, Gewoon biggenkruid
Struikhei, Gewoon biggenkruid
Ruige leeuwentand, Aardbeiganzerik, Goudhaver,
Gewoon biggenkruid
Gewoon biggenkruid, Gewone brunel
Gewoon biggenkruid
Muizenoor
Muizenoor, Gewone brunel
Gewone margriet
Gewone zandmuur, Rapunzelklokje, Muizenoor,
Liggend hertshooi, Gewoon biggenkruid, Vertakte
leeuwentand, Gewone margriet, Gewone brunel,
Hazenpootje
Muizenoor, Struikhei, Liggend hertshooi, Gewoon
biggenkruid, Gewone brunel
Muizenoor
Gewoon biggenkruid
Rapunzelklokje, Muizenoor
Muizenoor, Liggend hertshooi
Gewone margriet, Gewone brunel, Gewoon
biggenkruid
Gewone brunel, Gewoon biggenkruid
Gewoon biggenkruid
Muizenoor, Liggend hertshooi, Gewoon biggenkruid,
Gewone margriet, Geel walstro, Grote tijm,
Knolboterbloem, Hazenpootje
Gewoon biggenkruid
Struikhei, Muizenoor, Gewoon biggenkruid
Ruige weegbree, Gewoon biggenkruid
Muizenoor
Muizenoor, Gewoon biggenkruid
Gewoon biggenkruid, Liggend hertshooi, Gewone
brunel
Gewoon biggenkruid, Hazenpootje
Muizenoor, Gewone zandmuur
Muizenoor
Gewoon biggenkruid
Gewoon biggenkruid, Gewone brunel
Muizenoor
Ruige weegbree, Gewoon biggenkruid, Gewone brunel
Muizenoor, Gewone brunel
Muizenoor
Gewoon biggenkruid, Gewone zandmuur
Muizenoor, Gewoon biggenkruid, Gewone brunel
Muizenoor
Muizenoor
Muizenoor, Gewone brunel
Gewone
margriet,
Ruige
leeuwentand,
Knolboterbloem
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Nr.
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Begraafplaats
Sint‐Genesius‐Rode ‐ Begraafplaats
Sint‐Pieters‐Rode ‐ Begraafplaats
Strombeek – Bever ‐ Begraafplaats
Veltem‐Beisem – Militaire begraafplaats
Vlezenbeek ‐Begraafplaats
Wambeek – Begraafplaats
Werchter – Begraafplaats
Wijgmaal‐ Begraafplaats Kroonstraat
Wijgmaal – Oude begraafplaats
Wilsele – Begraafplaats Putkapel
Zemst – Begraafplaats
Zoutleeuw ‐ Begraafplaats

Schrale gazonflora
Muizenoor, Gewone brunel, Gewoon biggenkruid
Liggend hertshooi,
Biggenkruid
Muizenoor
Muizenoor, Gewone margriet, Gewone brunel
Gewone brunel
Muizenoor
Rapunzelklokje
Gewone brunel, Gewoon biggenkruid
Gewoon biggenkruid, Gewone brunel
Gewoon biggenkruid, Gewone brunel
Gewoon biggenkruid

3) Muurflora
Tabel 23 Overzicht van de waargenomen muurflora op begraafplaatsen in Vlaams-Brabant voor 2000.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Begraafplaats
Averbode – begraafplaats
Bierbeek – Kerkhof
Hoeleden – Kerkhof
Houwaart – kerkhof
Kersbeek – Miskom ‐ kerkhof
Lubbeek – kerkhof Dunberg
Molenstede ‐ Begraafplaats

8

Tienen – centrum ‐ Begraafplaats

Muurflora
Muurvaren
Muurpeper
Muurpeper
Muurvaren
Kandelaartje
Kandelaartje
Muurvaren, Steenbreekvaren, Muurleeuwenbek,
Groot glaskruid, Gewone eikvaren, Wit vetkruid
Kandelaartje

Tabel 24 Overzicht van de waargenomen muurflora op begraafplaatsen in Vlaams-Brabant sinds
2000.
Nr. Begraafplaats
Muurflora
1
Aarschot – begraafplaats Hertselsesteenweg
Muurvaren, Muurleeuwenbek
2
Averbode – Kerkhof
Muurvaren
3
Baal – oude begraafplaats
Muurvaren
4
Begijnendijk – Oud kerkhof
Kandelaartje
5
Bertem – Kerkhof
Muurvaren
6
Bierbeek – Kerkhof
Muurvaren
7
Binkom – Kerkhof
Muurvaren
8
Boutersem – Kerkhof
Muurleeuwenbek
9
Boutersem – Kerkhof Kerkom
Muurvaren
10 Boutersem – Kerkhof Vertrijk
Muurvaren
11 Budingen ‐ Kerkhof
Kandelaartje
12 Bunsbeek ‐ Kerkhof
Muurvaren, Muurleeuwenbek, Kandelaartje
13 Diegem ‐ Begraafplaats
Muurvaren
14 Diest‐Begraafplaats Halve maan
Muurvaren, Groot glaskruid, Muurpeper
15 Grimbergen ‐ Begraafplaats
Muurvaren
16 Haasrode ‐ Kerkhof
Muurvaren
17 Hakendover ‐ Kerkhof
Muurvaren
18 Heverlee – Abdij van park
Muurvaren, Schubvaren, Tongvaren, Steenbreek‐
varen, Muurleeuwenbek, Kandelaartje, Muurpeper
19 Heverlee ‐ Begraafplaats
Muurvaren, Muurpeper, Eikvaren
20 Hoeleden ‐ Kerkhof
Muurleeuwenbek
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Nr.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Begraafplaats
Hoksem ‐ Begraafplaats
Houwaart ‐ Kerkhof
Huizingen ‐ Begraafplaats
Huldenberg ‐ Kerkhof
Humbeek ‐ Begraafplaats
Kersbeek‐Miskom ‐ Kerkhof
Kessel‐Lo – Begraafplaats Abdij van Vlierbeek
Korbeek‐Lo ‐ Kerkhof
Kortrijk – Dutsel ‐ Kerkhof
Laar – Kerkhof
Landen – Kerkhof Attenhoven
Langdorp ‐ Kerkhof
Leefdaal ‐ Kerkhof
Lembeek ‐ Begraafplaats
Linter – Neerlinter ‐ Kerkhof
Lovenjoel ‐ Begraafplaats
Lubbeek ‐ Kerkhof
Meldert ‐ Begraafplaats
Molenbeek‐Wersbeek – Kerkhof Molen beek
Molenstede ‐ Begraafplaats
Neerijse ‐ Kerkhof
Nossegem ‐ Begraafplaats
Oorbeek ‐ Kerkhof
Oplinter – Sint‐Genoveva‐kerkhof
Orsmaal‐Gussenhoven‐Kerkhof
Orsmaal‐Wommersom‐kerkhof
Overijse – Begraafplaats Tombeek
Outgaarden ‐ Begraafplaats
Overijse ‐ Begraafplaats
Overijse – Begraafplaats Jezus‐Eik
Pellenberg ‐ Kerkhof
Peutie ‐ Begraafplaats
Rillaar – Begraafplaats Diestsesteenweg
Roosdaal – Kerkhof Onze‐Lieve‐vrouw‐Lombeek
Roosdaal – Begraafplaats Pamel
Rummen ‐ Kerkhof
Sint‐Laureins‐Berchem ‐ kerkhof
Sint‐Margriete‐Houtem – Militaire begraafplaats
Sint‐Pieters‐Leeuw ‐ Kerkhof
Sint‐Pieters‐Rode ‐ Kerkhof
Ternat ‐ Begraafplaats
Tervuren ‐ Begraafplaats
Tienen‐centrum Begraafplaats
Tienen – Grimde ‐ Begraafplaats
Tildonk ‐ Kerkhof
Vilvoorde ‐ Begraafplaats
Waanrode ‐ Kerkhof
Wambeek ‐ kerkhof
Webbekom ‐ Kerkhof
Wijgmaal – Oude begraafplaats
Wolvertem ‐ Begraafplaats
Zoutleeuw ‐ Begraafplaats
Zoutleeuw‐Bos‐Kerkhof

Muurflora
Muurvaren
Muurleeuwenbek
Muurvaren
Muurvaren, Steenbreekvaren
Muurvaren, Muurpeper
Muurvaren
Muurvaren, Muurpeper, Kandelaartje
Muurvaren
Muurvaren
Muurvaren, Zwartsteel
Muurleeuwenbek, Kandelaartje
Muurvaren, Muurleeuwenbek, Muurpeper
Muurvaren, Muurleeuwenbek
Muurvaren
Muurvaren
Kandelaartje
Muurvaren
Muurvaren
Tongvaren
Muurvaren
Tongvaren, Muurvaren
Muurvaren
Muurvaren
Muurvaren
Muurvaren, Muurleeuwenbek
Muurvaren
Muurvaren
Muurvaren
Muurvaren, Steenbreekvaren, Muurleeuwenbek
Muurvaren
Muurvaren
Steenbreekvaren
Muurvaren
Muurvaren
Muurvaren
Muurvaren
Muurvaren
Steenbreekvaren
Muurvaren
Muurvaren, Steenbreekvaren, Muurpeper
Muurvaren
Muurleeuwenbek, Muurpeper
Muurvaren, Steenbreekvaren
Tongvaren
Muurvaren, Muurleeuwenbek
Muurvaren
Muurvaren, Muurleeuwenbek
Muurvaren, Steenbreekvaren
Muurvaren
Muurvaren
Muurvaren, Steenbreekvaren
Muurvaren, Muurpeper
Muurvaren, Steenbreekvaren
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4) Schrale gazonpaddenstoelen
Tabel 25 Overzicht van de waargenomen paddenstoelen die indicator zijn voor schrale gazons op
begraafplaatsen in Vlaams-Brabant sinds 2000
Nr
1

Begraafplaatsen en kerkhoven
Alsemberg – Begraafplaats Vorst

2
3
4
5
6
7

Asse ‐ Begraafplaats
Buizingen ‐ Begraafplaats
Dilbeek ‐ Begraafplaats
Drogenbos ‐ Begraafplaats
Haasrode ‐ Kerkhof
Halle ‐ Begraafplaats

8

Heverlee – De Jacht ‐ Begraafplaats

9
10
11

Hoegaarden ‐ Begraafplaats
Kessel‐Lo Begraafplaats Abdij van Vlierbeek
Leerbeek – Begraafplaats (Gooik)

12
13
14

Leuven ‐ Begraafplaats
Linkebeek ‐ Begraafplaats
Mollem – Begraafplaats (Asse)

15

Relegem – Begraafplaats (Asse)

16
17
18
19

Ruisbroek – Begraafplaats (Sint‐Pieters‐
Leeuw)
Sint‐Agatha‐Rode ‐ Begraafplaats
Sint‐Katharina‐Lombeek ‐ Begraafplaats
Sint‐Lambrechts‐Woluwe ‐ Begraafplaats

20
21
22
23
24

Sint‐Martens‐Bodegem ‐ Kerkhof
Sint‐Pieters‐Leeuw – Begraafplaats Zuun
Strombeek – Bever ‐ Begraafplaats
Tildonk ‐ kerkhof
Veltem‐Beisem – Militaire begraafplaats

25

Vlezenbeek ‐ Begraafplaats

26
27

Wambeek
Walfergem – Begraafplaats (Asse)

Zeldzame paddenstoelensoorten sinds 2000
Gele knotszwam, Zwartwordende wasplaat,
Sneeuwzwammetje
Fijngeschubde aardtong
Sikkelkoraalzwam
Wasplaatmycena, Sneeuwzwammetje
Zwartwordende wasplaat
Weidewasplaat, Sneeuwzwammetje
Fijngeschubde aardtong, Zwartwordende wasplaat,
Papegaaizwammetje
Kleverige aardtong, Bittere trechterzwam, Worm‐
vormige knotszwam, Gele knotszwam, Verblekende
knotszwam, Zwartwordende wasplaat, Gewoon
vuurzwammetje
Zwartwordende wasplaat
Zwartwordende wasplaat
Grauwe barsthoed, Sneeuwvloksatijnzwam,
Geelvoetwasplaat, Kabouterwasplaat,
Sneeuwzwammetje, Zwartwordende wasplaat
Zwartwordende wasplaat, Sneeuwzwammetje
Sneeuwzwammetje
Fijngeschubde aardtong, Grauwe wasplaat, Weide‐
wasplaat, Papegaaizwammetje, Sneeuwzwammetje
Fijngeschubde aardtong, Grauwe wasplaat,
Weidewasplaat
Papegaaizwammetje
Hooilandwasplaat, Ruige aardtong
Kleverige aardtong
Kleverige aardtong, Papegaaizwammetje,
Sneeuwzwammetje, Zwartwordende wasplaat, Ruige
aardtong, Slanke aardtong, Brede aardtong
Zwartwordende wasplaat
Fijngeschubde aardtong
Verblekende knotszwam, Sneeuwzwammetje
Zwartwordende wasplaat, Sneeuwzwammetje
Kleverige aardtong, Weidewasplaat,
Sneeuwzwammetje, Zwartwordende wasplaat,
Verblekende knotszwam, Hooilandwasplaat
Fijngeschubde aardtong, Zwartwordende wasplaat,
Sneeuwzwammetje
Zwartwordende wasplaat
Fraaie knotszwam, Gele knotszwam, Verblekende
knotszwam, Fijngeschubde aardtong, Kleverige
aardtong, Gewoon vuurzwammetje,
Sneeuwzwammetje, Kabouterwasplaat, Grauwe
wasplaat, Weidewasplaat, Papegaaizwammetje
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Natuurpunt is de grootste natuurvereniging in
Vlaanderen. Duizenden vrijwilligers en 400 professionele
medewerkers werken voor de bescherming van belangrijke
leefgebieden, soorten en landschappen. Om dit doel te
bereiken beschermt de vereniging de resterende natuur
in Vlaanderen door gebieden aan te kopen en beheren,
door soorten en leefgebieden te bestuderen en
monitoren, door mensen kennis te laten maken met de
natuur en door beleidsbeïnvloeding op lokaal, regio-naal
en Europees niveau. Natuurpunt beheert meer dan
22.800 ha natuur verspreid over 500 natuurgebieden.
110.000 families zijn lid van Natuurpunt.

