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Loons goud, de
Gutden
steutetbloem in

Borgloon
Stefan CaroLus, Natuurpunt afdeling BorgLoon,
Brikhof
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B-384o Borgloon.

De Gulden sleutelbloem is een ken-

soort voor kalkrijke kamgrasweitanden, een soortenrijke plantenge-

meenschap in West-Europa. Borgloon
telt nog andere bijzondere weilanden
waar soorten als Gevlekte orchis en
de Groene nachtorchi.s bloeien.
In Limburg komt de plantvoor in circatachtig
kilometerhokken (Berten, r993). Deze situeren zich in Voeren, in het Maasland en in Voch-

tig Haspengouw en gelden als weilanden op
kalkhoudende grond. In Noord-Limburgvindt
men de Gulden sleutelbloem in vloeiweiden
die gevoed worden (of werden) door katkrijk
kanaaIwater.

Verwezentijkingen
Terreinacties
Voor de natuurgebieden van Natuurpunt en de

provincie Limburg werd een beheerplan gemaakt. Daarin zijn beheermaatregelen opgenomen die rekening houden met de aanwezigheid van de Gulden s[eutelbloem. Op deze
terreinen wordt in juli gehooid en met schapen
nabegraasd.

Communfcatfe
In apriI zooS reden er drie lijnbussen

bloem - Loons goud dus - op een euro muntstuk. Waardevol en zeker te behouden was de
boodschap (Figuur r). Aan deze wedstrijd na-

men eenentwintig lagere scholen dee[, die
samen tweeënzestig ontwerpen indienden.

met
'Loons goud' door Haspengouw. BasisschooI
De Boomgaard werd met een tekeningvan de

In zoro staan er ook nog heeI wat activiteiten
op het program ma.Zo zaler samen met scho-

Gu[den sleutelbloem de winnaar van de [ogo-

len een beheerdaggeorganiseerd

actie van de provinciale milieu- en natuurraad

(MINA). Om ro jaar MINA-raad in de kijker te
zetten, nodigde ze a[[e tienjarigen uit om samen met hun klas een logo te ontwerpen met
de soort die hun gemeente adopteerde.

In Borgloon zetten de kinderen hun gele S[eute[-
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Notg

fo[der krijgen eigenaars van privé-terreinen
met Gulden s[eutelbloem de nodige informatie over hoe deze terreinen best beheerd worden, welke organisaties hen daarbij kunnen
helpen en op welke subsidies zij een beroep
kunnen doen.

worden. Natuurpunt zal samen met de stad Borgloon en

In zoro zal de stad

BorgLoon eveneens een
boodschappentas uitdelen met daarop de afbeelding van de Gu[den sleutelbloem.

het Regionaal Landschap Haspengouw en
Voeren, met de financië[e steun van de provincie Limburg, een folder uitgeven met daarin
een overzicht van de verspreiding van de Gu[den sleute[bloem in de gemeente. Via deze

Monitoring
In Borgloon komt

de Gulden s[eutetbloem

vooral voor op de he[[ingen van kalkhoudende

kamgrasweilanden.In zoo8 werden de meest

niet voldoende zijn om blijvende resultaten te

boeken. De gemeente kan hier een voortrekkersrolop zich nemen.
Daarnaast zrjnlzullen de meeste graslanden
met Gulden sleuteLbloem in Borgloon door de
ruilverkave[ing (worden) beschermd. Concreet
gaat het om graslanden met kalkeLementen in
Mettekoven, die via de ruilverkave[ing a[[en in
natuurgebied werden getegd. Hetzelfde werd
gedaan voor de ruilverkave[ing Grootloon. De
ruilverkaveIi ng Jesseren wordt nog uitgevoerd,
maar ook daar zal eenzelfde strategie gevoLgd
worden.

kansrijke gebieden bezocht en geïnventariseerd. In totaal werden 298 planten geteld
verspreid over twaalf vindplaatsen. Slechts
op drie van die plaatsen (Bo[[enberg, Overbroek-Ge[inden, Gotem) werden grote aantallen geteld (28,76 en 55 planten). Op de
overige terreinen (o.a. Kuttekoven, Broekom)
werden slechts twee à tien planten gevonden.
Waarschijntijk stonden hier in het recente verleden meer planten.

I(ansen en knetpunten

Conclusies

vermeld, is een eerste aanzet, maar zal zeker

zeker een aanzet moeten geven.

tot schoolkinderen, die
nu overtuigd zijn van het belang van hun
Een actie richtte zich

'Loons Goud' " A[s hoeders van onze toekomstige aarde erven zij hopetijk een Borgloon
waar het goed wonen is.
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De Gulden sleutelbloem komt op een aantal

Summary

plaatsen in Borgloon voor. Door het aangepaste beheer in de natuurreservaten wordt

The city of Borgtoon adopted the cows[ip

een poging gedaan om de resterende, kleine
populaties zo goed mogeLijk te bewaren. Door-

dat het om kleine en gefragmenteerde populaties gaat die extern bovendien doorvermesting worden bedreigd, btijft de toekomst van
de Gulden sleutelbloem in Borgloon onzeker.

spread all over the municipatity. Several of
these parcets are threatened, while others
have been designated nature reserves. A communication campaign explaining owners, having this plant on their terrains, wi[[ greatly enhance the protection of this plant. A primary

De medewerkingvan de overige eigenaars van

school, 'De Boomgaard', did win a logo-competition organised by the provincia[ Environ-

(potentiëte) s[eutelbloemperce[en is nodig om
de populatie S[euteLbLoemen te vergroten. De
eigenaars moeten goed worden geïnformeerd
over de maatregelen die moeten worden geno-

mentalAdvisory Board. Schools were asked to
design a logo which could be painted on [oca[
busses. As'De Boomgaard'did win, their logo
adorned [ocal busses for several months.

De uitbreiding van het areaal van de S[eute[-

bloem is niet evident. Vee[ van de geschikte
gronden zijn privé-eigendom. De eigenaars
van deze gronden moeten dus geïnformeerd
worden over de maatregelen die ze kunnen
nemen in functie van het behoud en de uitbreiding van deze soort en over de financiële ondersteuning die ze hiervoor kunnen krijgen.
De aanmaak van de folder, zoals hierboven

men en de subsidiekanalen waarvan ze gebruik kunnen maken. De gemeente zou hiertoe

(Primulaveris), a plant you can find on parcels
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Figuur r- Winnaar logowedstriid provinciale MINA-

Figuur z. Verspreiding van de Gulden sleutelbloem in de stad Borgloon. Per locatie wordt het aantal vind-

raad.

plaatsen gegeven (bron: Limburgse plantenwerkgroep, Natuurpunt Borgloon, Natuurpunt studie).
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