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Een gezamenlijk initiatief van:  
 

met de medewerking van: 
en financiële steun van:  

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud 
Natuurpunt Oost-Brabant & Natuurpunt Leuven 
Regionaal Landschap Dijleland 
Provincie Vlaams-Brabant 
 

 

Nu de vakantie voor de meesten weer afgelopen is, pikken we graag de draad terug op met leuke nieuwsberichten over 
de stedelijke natuur in Leuven. Naast enkele interessante waarnemingen en voorstellen voor een natuurvriendelijker 
beheer van het stadsgroen, vertellen we je in de laatste nieuwsbrieven van dit project nog graag iets meer over de 
resultaten. En tot slot hebben we ook nog goed nieuws in petto voor de komende maanden… 
 

 

Tussentijdse resultaten van de inventarisatie van de  planten 
 

Na heel wat terreinbezoeken waarbij de flora en fauna in kaart werden 
gebracht, kan vastgesteld worden dat er heel wat soorten in de Leuvense 
binnenstad aanwezig zijn. In totaal werden er tot nu toe 378 plantensoorten 
waargenomen*. Daarvan zijn er 231 échte soorten, ofwel planten die tot op 
de exacte soortnaam gekend zijn. In andere gevallen gaat het om clusters van 
sterk op elkaar gelijkende “soorten”. De Paardenbloem bestaat bvb. uit heel 
wat verschillende soorten en ondersoorten. Dit maakt de herkenning soms 
zeer moeilijk. 
 

 
 

Tussen al deze soorten zitten er een aantal zeldzame. Hoewel sommige 
slechts één maal (en vaak in beperkte aantallen) werden waargenomen, zijn 
er duidelijk verschillende zeldzame soorten die het vrij goed doen in de stad. 
We hebben het dan o.a. over de Klimopbremraap, de Tongvaren en het Dicht 
havikskruid. Deze laatste lijkt sterk op het Muurhavikskruid - waardoor vaak 
verwarring ontstaat. Het aantal stengelbladen verschilt. Dicht havikskruid is 
één van de Provinciale Prioritaire soorten die extra aandacht verdienen bij 
het beheer. 
 

Of met deze 378 soorten het eindtotaal reeds in zicht is? Waarschijnlijk niet. 
In het boek “Stadsplanten, veldgids voor in de stad” (2004)  van bioloog Ton 
Denters komen maar liefst 700 soorten aan bod. Veel hangt natuurlijk af van 
de grootte van de stad en van een aantal andere kenmerken (zoals de 
ligging). Maar de komende jaren zullen er in Leuven nog wel heel wat 
soorten aan het lijstje toegevoegd kunnen worden.  
 

* Op www.waarnemingen.be kan je zelf gemakkelijk ontdekken welke soorten er allemaal in  
   het lijstje voorkomen. Zelfs zonder jezelf te moeten registreren kan je naar de waarnemingen 
   in het gebied “Leuven centrum” kijken. 
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De IJsvogel… ook in de binnenstad.  

 

De IJsvogel… een mooie en hoopvolle verschijning 
 

Dit jaar werd in de Leuvense binnenstad ook de IJsvogel vastgelegd, zowel op 
foto alsook op www.waarnemingen.be. Daar bleek dat het de eerste maal was 
dat de soort werd ingegeven voor dit gebied. Toch waren er de voorbije jaren al 
verbale meldingen van deze soort bekend. Mensen met tuinen die grenzen aan 
de Dijle zagen af en toe wel eens een blauwe flits voorbijschieten. 
 

De IJsvogel heeft in principe een voorkeur voor steile oevers. Daar zit hij dan 
graag op een tak die over het water uitsteekt om van daaruit met een snelle 
duikvlucht een visje of waterinsecten (zoals o.a. libellenlarven) te verschalken. 
Ook andere voorwerpen die uitsteken langs de oever worden hiervoor gebruikt. 
In de steile oevers graaft hij ook zijn nest uit. 
 

Het aantal broedende IJsvogels in ons land kan erg wisselvallig zijn onder 
invloed van extreem strenge winters. De waterkwaliteit is eveneens belangrijk. 
Momenteel is watervervuiling één van de grootste door de mens veroorzaakte 
bedreigingen voor deze soort. Doorgaans houdt watervervuiling in dat er ook 
minder voedsel is voor de IJsvogel en dat het jagen bovendien bemoeilijkt wordt 
door de vertroebeling van het water. De aanwezigheid van de IJsvogel is dus een 
positief signaal. 
 

 

Vlinders 
 

In de binnenstad 
werden de voorbije 
jaren in totaal 19 
verschillende dag- 
vlindersoorten aan-
getroffen (zie tabel). 
Ook op de website 
van de Tuinvlinder-
telling (Natuurpunt) 
is meer informatie 
over deze groep* 
beschikbaar. 
 
 

 

En het andere goede nieuws is… 
 

Nu dit project in zijn eindfase is aanbeland, kwam ook het einde van deze nieuwsbrief stilaan in zicht. Ondertussen kregen 
we echter van het Provinciebestuur te horen dat ook een vervolgproject werd goedgekeurd. Tijdens dat project zullen we de 
stadsranden wat nader bekijken. De focus zal opnieuw liggen op het natuurvriendelijke beheer van een aantal open ruimtes 
die als “groene vingers” doordringen tot aan de stadsrand en we gaan na hoe we de binnenstad beter kunnen verbinden 
met de natuur in het buitengebied. Dit betekent dat de huidige nieuwsbrief op het eind van het jaar gewoon zal overgaan in 
een nieuwe. Zo blijf je ook de komende maanden op de hoogte van interessante berichten over de natuur in Leuven.    

 

   

Oproep m.b.t. de inventarisaties  

  

Vind je het zelf ook belangrijk om de biodiversiteit in de stad mee op de kaart te zetten?  
Help ons dan met het inventariseren van fauna en flora in de binnenstad! 
Al je waarnemingen kunnen ingegeven worden via de website www.waarnemingen.be.  
Geef ons een seintje op vhm.infocentrum@skynet.be als je nauwer betrokken wil worden.   
 

Volg de komende weken zeker de websites van alle betrokken organisaties:  
www.vhm.be  -  www.natuurpuntoostbrabant.be  -  www.rld.be   -   www.koesterburen.be   
                                  www.natuurpuntleuven.be  

    

* De website www.vlindermee.be  geeft de resultaten van de voorbije jaren weer.                                     Tekst en ontwerp: Wim Verheyden 
                                                                                                                                                                                                   (vhm.infocentrum@skynet.be)                                         
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