Er groeit iets in Meise!
Meise, maandag 27 september 2010

Planteninventaris van Brussel krijgt award !
In de Nationale Plantentuin van België werd gisteren de tweejaarlijkse Van Rompaey-prijs
voor Plantkunde uitgereikt. De winnaar is Luc Allemeersch die in minder dan 3 jaar een
planteninventaris maakte van het volledige Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Luc Allemeersch is één van die mensen die bergen werk kan verzetten. Zijn
bekroond werk is een oplijsting van alle wilde plantensoorten die in Brussel
voorkomen. Er werden bijna 800 spontane soorten gevonden, een bewijs dat
onze hoofdstad heel wat biodiversiteit bevat die dient bewaard te worden.
Door weer en wind trok hij door Brussel, langs drukke verkeersaders, door
halfnatuurlijke biotopen, bossen, braakliggende terreinen, … Hij bezocht elke
vierkante kilometer van het Hoofdstedelijk Gewest minstens tweemaal. Eén
keer in het voorjaar en één keer in de zomer.
Een samenwerking van drie instellingen
Het initiatief en de financiering kwam van Leefmilieu Brussel - Brussels
Instituut voor Milieubeheer bevoegd voor het onderzoek en de monitoring van
de fauna en flora van het Hoofdstedelijk Gewest. De Nationale Plantentuin
van België gaf wetenschappelijke ondersteuning en het Instituut voor Natuuren Bosonderzoek (INBO) droeg bij aan het maken van de digitale
verspreidingskaarten.
De prijs gaat dus ook een beetje naar deze drie instituten, maar toch vooral
naar Luc Allemeersch zelf, voor het huzarenstukje dat hij neerzette.
Dankzij zijn systematische manier van werken kreeg hij de klus geklaard in minder dan 3 jaar
tijd (2003-2005). “Het is de meest volledige inventaris die er ooit van de Brusselse wilde
plantengroei gemaakt werd”, liet de jury van de Van Rompaey-prijs1 weten, “Zonder twijfel is
dit een bijzonder nuttig instrument voor natuurliefhebbers bij hun speurtochten, maar ook
voor beleidsmakers en beheerders van de
groene ruimte.”
Wat leert ons de floristische inventaris
van het Brussels Hoofdstedelijk gewest?
• Er werden 793 wilde plantensoorten
gevonden op 195 km², perfect
vergelijkbaar met verstedelijkte
gebieden uit onze buurlanden.
• Er werden 66 bijzondere en zeldzame
plantensoorten gevonden zoals
bosorchis, witte rapunzel en rode
ogentroost. De omgeving van het
Rood Klooster (Oudergem) is met 12
1

Die jury bestaat uit vertegenwoordigers van de Koninklijke Vlaamse Academie van België
voor Wetenschappen en Kunsten, de Académie Royale des Sciences, des Lettres et des
Beaux-Arts de Belgique, de Koninklijke Belgische Botanische Vereniging en de directieraad
van de Nationale Plantentuin van België.
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zeldzame soorten bijzonder waardevol.
Het zuiden van Laken bleek het soortenarmst te zijn met toch nog 99 soorten/km².
Een kwart van Brussel is daarmee vergelijkbaar.
Het westen van Bosvoorde is het soortenrijkst met 320 soorten/km². Ook hiermee is
ongeveer een kwart van Brussel vergelijkbaar.
De overblijvende helft van Brussel ligt daar ergens tussenin qua soortenaantallen.
73 % van de gevonden planten is inheems, 27 % zijn exoten die per ongeluk of
opzettelijk geïntroduceerd zijn.
Soorten die overal voorkomen zijn grote weegbree, witte klaver, grote brandnetel,
kruipende boterbloem, gewone esdoorn, akkerdistel, ridderzuring, straatgras,
vogelmuur, …
In vergelijking met vroegere inventarissen zijn er 161 soorten verdwenen (vooral na
1938 verdwenen veel soorten). Het gaat vaak over soorten van graslanden,
heidegebieden of zuiver water.

Nuttige inventaris
Het is bijzonder nuttig te blijven nagaan welke plantensoorten voorkomen. Vergelijkingen met
de wetenschappelijke waarnemingen uit het verleden, laten ons toe om de evolutie van onze
plantengroei te volgen. Zo krijgen we op termijn betere inzichten waarom sommige soorten
verdwijnen of net heel snel uitbreiden. Hiermee kan men dan aan de slag om op het terrein
soorten te beschermen of invasieve soorten een halt toe te roepen. Een inventaris van de
plantensoorten is van onschatbare waarde voor het verder uitwerken van een succesvol
Brussels natuurbeleid.
De inventaris van de Brusselse flora is vanaf nu raadpleegbaar via het internet:
www.floraofbrussels.be/floraofbrussels
De Emiel Van Rompaey-prijs
De tweejaarlijkse prijs Emiel Van Rompaey wordt geschonken aan verdienstelijke
studies over de Belgische Plantkunde met nadruk op de verspreiding van soorten
(floristiek). De jury wordt telkens samengesteld uit botanische personaliteiten van
ons land. Naast de erkentelijkheid die ermee wordt uitgedrukt is er ook nog een
geldprijs aan verbonden uit de nalatenschap van Emiel Van Rompaey (18951975). Hijzelf was het die als eerste een plantenatlas van België en Luxemburg
maakte.

Foto’s die dit artikel illustreren vind je op ons Picassa-album.

Voor meer info
Nederlandstalige persattaché: Koen Es, 02/260.09.69 koen.es@br.fgov.be
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