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en Natura 2000 Habitatkaart van een braakliggend spoorwegterrein in Leuven. (Adviezen van het Instituut 
voor Natuur- en Bosonderzoek; nr. INBO.A.4262). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 

Aanleiding 

De stad Leuven plant een stedelijk ontwikkelingsproject op een verlaten spoorwegterrein in 
Leuven. Sinds de vorige BWK-kartering in 2000 heeft de natuur zich hier verder spontaan 
kunnen ontwikkelen. Voor dit project is een recente kartering (BWK- en habitattypologie) 
gewenst. 

Vraag 

Kan een afschrift van  de geactualiseerde Biologische Waarderingskaart (BWK) en Natura 2000 
Habitatkaart verkregen worden? 

Toelichting 

1 Situering 

Het studiegebied ligt in de stad Leuven. Het gebied ligt niet in een Speciale Beschermingszone 
(Figuur 1). 
 

 

Figuur 1: Ligging van het studiegebied (Bron: topokaart AGIV 2008)  
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2 BWK- en habitatkartering 

Het studiegebied is in oktober 2021 gebiedsdekkend gekarteerd. Tijdens het terreinbezoek zijn 
de BWK-codes toegekend en is het actuele Natura 2000-habitattype bepaald met behulp van 
de karteerhandleidingen1 (De Saeger et al. 2016a, De Saeger et al. 2016b, Scheers et al. 
2016, Vandekerkhove et al. 2016, De Saeger & Wouters 2018, Oosterlynck & De Saeger (in 
voorbereiding)) en voor de ontbrekende biotopen volgens het BWK handboek (Vriens et al. 
2011). 

 

3 Resultaten 

De kaart wordt weergegeven in figuur 2 en is als shapefile toegevoegd (zie bijlage 1). Voor de 
leesbaarheid is in de figuur enkel de biologische waarde weergegeven met een kleurenlegende. 
In het studiegebied zijn geen Natura 2000 habitattypen, noch regionaal belangrijke biotopen 
aangetroffen. Alle data over de karteringseenheden en habitatcodes per kaartvlak zijn in het 
digitaal bestand terug te vinden. Het digitaal bestand is qua opbouw identiek aan deze van de 
recentste BWK & Habitatkaart (De Saeger et al. 2020). De attribuutvelden van de kaartlaag 
vermelden zowel de karteringseenheden van de BWK als de eventueel voorkomende Natura 
2000-habitattypen en regionaal belangrijke biotopen, elk met hun procentueel aandeel binnen 
de afgebakende percelen. 

De actualisaties zullen automatisch deel uitmaken van de volgende officiële versie van de BWK 
en Natura 2000 Habitatkaart (voorzien eind 2023). 

Bij de kartering van het spoorwegemplacement is veelvuldig gebruikt gemaakt van de  
karteringseenheid ku. Ze wordt vooral gebruikt om allerlei pioniersvegetaties aan te duiden, 
maar ook voor ruigtekruidgemeenschappen op min of meer ruderale standplaatsen. Met 
ruderale standplaatsen worden terreinen bedoeld waar er een (sterke) bodemverstoring heeft 
plaatsgevonden of waar materiaal van elders is aangevoerd, zoals spoorwegterreinen en 
opgehoogde gronden (Vriens et al. 2011). Deze eenheid omvat een breed scala aan vegetaties 
en soorten. Hieronder wordt kort geduid met welke soorten in het betreffende gebied is 
rekening gehouden bij het gebruik van deze karteringseenheid. 

ku° (biologisch minder waardevol) is gebruikt voor vegetaties waarin invasieve exoten zoals 
Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw, valse wingerd of vlinderstruik de bovenhand 
nemen. Dikwijls is er opslag van bomen en/of struiken (kub°). 

ku (biologisch waardevol) is de standaard eenheid voor ruderale vegetaties. In het 
studiegebied treden vaak wilde reseda, slangenkruid en een rits soorten van hakvruchtakkers 
(o.a. paarse dovenetel, tuinbingelkruid, korrelganzenvoet, melganzenvoet, bleke en grote 
klaproos, zwaluwtong, akkerwinde) op de voorgrond. Lokaal komen ook soorten van 
voedselarme graslanden voor zoals  zandblauwtje, hazenpootje en zilverhaver. Ze vormen niet 
echt een beschreven vegetatietype en blijven dus vervat in de ruderale vegetatie. 

Niettegenstaande dat het hele spoorwegterrein bestaat uit ‘aangevoerde’ en ‘verstoorde’ grond 
zijn er op het terrein enkele recentere aangevoerde ophogingen met aarde en puin aanwezig. 
De hierop aanwezige begroeiing is gekarteerd als ku°/kz. 

ku* (biologisch zeer waardevol) is gebruik voor ruderale vegetaties met o.a. behaard- en glad 
breukkruid, kleine leeuwenbek, spierleeuwenbek, ronde ooievaarsbek, kandelaartje, enz. De 
soortenrijkste zone van het terrein is de centrale grazige zone (grote donkergroene zone op 
                                                
1 De meest recente versies van de karteerhandleiding staan op onze webpagina: https://www.inbo.be/nl/handleiding-en-
veldsleutels  

https://www.inbo.be/nl/handleiding-en-veldsleutels
https://www.inbo.be/nl/handleiding-en-veldsleutels
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figuur 2). Hier groeit o.a. bijenorchis en hondskruid. Ook dit is een verstoord terrein met een 
hoog aandeel aan ruderalen. Ondanks de hoge bedekking van wilde marjolein en hu-
kensoorten zoals rapunzelklokje, rolklaver, margriet, veldlathyrus, gele morgenster en enkele 
graslathyrussen typeren we dit als een soortenrijke, ruderale vegetatie (ku*). Buiten de 
typische ruderalen zijn bonte wikke en galega hier deels aspectbepalend. Ook enkele 
zeldzamere soorten als ruige anjer, blaassilene, geel walstro, aardaker en kruipend stalkruid 
vinden hier hun  standplaats. 

Op het terrein bevindt zich ook een waardevol bos gekarteerd als n+bet+que. Dit is een jong, 
spontaan bos waarin zich een mooie populatie echte guldenroede, schermhavikskruid en 
boshavikskruid bevindt. 

Conclusie 

De actualisatie van de BWK en Natura 2000 Habitatkaart van het gevraagde studiegebied is in 
2021 afgerond. De resultaten worden weergegeven in figuur 2 en als shapefile (zie bijlage 1). 
Deze actualisatie geeft het recentste grondgebruik en de aanwezige vegetaties weer binnen 
het studiegebied en vervangt de BWK en Natura 2000 Habitatkaart uitgave 2020 (De Saeger 
et al. 2020). 

  



 

www.inbo.be INBO.A. 4262 5 

 

Figuur 2: De geactualiseerde Biologische Waarderingskaart van het gebied (Bron INBO: 2021; 
belangrijke faunistische waarde: De Knijf et al. 2010; luchtfoto AGIV 2020) 
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Bijlage 1: Digitale kaartlaag 

Digitaal bestand (shapefile in ArcMap-formaat) met de gewijzigde kaartvlakken naar aanleiding 
van de in het kader van dit advies gevraagde actualisatie: INBO.A.4262_bijlage1 
(gecomprimeerde map). 

Voor opbouw en beschrijving van de attribuutvelden van het digitaal bestand wordt verwezen 
naar De Saeger et al. 2020. 

Voor meer informatie over de karteringseenheden van de BWK en de Natura 2000 habitattypen 
wordt verwezen naar Vriens et al. 2011, Decleer  (2007) en http://www.ecopedia.be/. 
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