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FLORABANK: 
naar een databank voor de flora van 
Reeds meer dan een halve eeuw 
worden in België floristische gege
vens verzameld door vrijwilligers. 
Flo.Wer (Floristische Werkgroepen 
vzw.) groepeert sedert enkele jaren 
de floristen in Vlaanderen en heeft 
de ambitie om tegen het jaar 2000 
een tweede inventarisatieronde van 
het grondgebied af te werken en 
een verspreidingsatias van de flora 
te publiceren. 

De florakartering in België werd voor het 
eerst op een georganiseerde en integrale 
manier aangepakt door een groep floristen 
rond Van Rompaey. Zij organiseerden 
zich vanaf 1939 in het LEB. (Instituut 
voor Floristiek van België), in 1961 uitge
breid tot het I.F.B.L. (Instituut voor 
Floristiek van België en Luxemburg). Dit 
resulteerde in 1972 in de eerste uitgave 
van de 'Atlas van de Belgische en Luxem
burgse Flora' (van Rompaey & Delvosalle, 
1972) door de Nationale Plantentuin van 
België, later aangevuld in een tweede edi
tie (van Rompaey & Delvosalle, 1979). 
De uitgave van de plantenatlas betekende 
echter geen stopzetting van de floristische 
activiteit in België (Vanhecke, 1975). 
Onder impuls van de uitgave van de atlas 
werden verschillende regionale groepen 
gestimuleerd, gecoördineerd binnen het 
I.F.B.L., om verder te gaan met het karte
ren van de flora en werd een nieuwe 
inventarisatieronde van België aangepakt. 

Flo.Wer 
In 1991 liep het I.F.B.L. door interne 
moeilijkheden op de klippen, maar 
binnen vele regionale groepen bleef men 
verder inventariseren. Vanaf 1995 werd de 
coördinatie van de globale kartering 
binnen het Vlaamse gewest overgenomen 
door de Floristische Werkgroepen, kort
weg Flo.Wer, die de verschillende regiona
le werkgroepen overkoepelt. Dit was de 
gelegenheid om een nieuwe impuls te 
geven aan het inventariseren. Flo.Wer 
heeft zich tot doel gesteld om tegen het 
einde van het millennium het Vlaamse 
gewest gebiedsdekkend te karteren. Met 
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gebiedsdekkend wordt hier bedoeld dat 
elk uurhok ( 4 x 4 km) voldoende onder
zocht is, waarbij als criterium het aantal 
soorten per uurhok gebruikt wordt. Er 
werd gesteld dat in een goed geïnventari
seerd hok minstens 125 soorten moeten 
gevonden zijn of minimaal 3 lijsten in ver
schillende kwartierhokken ( 1 x 1 km). Al
hoewel het totaal aantal soorten per uur
hok geen absoluut kenmerk is voor de 
inventarisatiegraad van een hok geeft het 
op dit ogenblik toch een zeer goed beeld 
van de inventarisatie-inspanning. Omdat 
de gegevens, verzameld na 1972, nog niet 
digitaal beschikbaar zijn, werd in eerste in
stantie het aantal inventarisaties (streeplijs-
ten) in verschillende kwartierhokken als 
basis gebruikt om een overzicht te krijgen 
van weinig geïnventariseerde uurhokken, 
de zogenaamde 'Zwarte Gaten' (Vanhecke 
& Cosyns, 1996). O m een gebiedsdek
kende kartering tegen het einde van de 
eeuw rond te krijgen is het belangrijk de 
vrijwilligers te stimuleren om ook in min
der boeiende terreinen te gaan inventarise
ren. Natuurreservaten en andere natuur
gebieden zijn over het algemeen vrij goed 
geïnventariseerd alhoewel het doorgeven 
van bijzondere vondsten door terrein
beheerders toch nog vrij beperkt is. 

In tegenstelling tot in Nederland en 
recent ook in Noord-Frankrijk is er vanuit 
de overheid in Vlaanderen geen inspan
ning gedaan om een gebiedsdekkende 
florakartering op te starten. Florakartering 
steunt in Vlaanderen nagenoeg volledig op 
het werk van vrijwilligers. 

Fiorabank 
In de loop van 1996 werd gestart met het 
digitaliseren van de beschikbare floristi
sche informatie. Bestaande grote gegevens
bestanden zoals de gegevens uit de 'Atlas 
van de Belgische en Luxemburgse Flora' 
(van Rompaey & Delvosalle, 1972) en de 
Limburgse plantenatlas (Betten, 1993) 
werden reeds in de Fiorabank ingevoerd. 

Jammer genoeg betreft het hier gegevens
bestanden die slechts de aanwezigheid in 
een bepaalde periode weergeven, een 
exacte datering van elk individueel gege
ven is nog niet mogelijk. De eerste bron 
bevat 225.000 gegevens voor Vlaanderen 
op schaal 4 x 4 km, hoofdzakelijk van de 
periode 1930-1972 aangevuld met oude
re gegevens voor een aantal bedreigde 
soorten. De Limburgse atlas bevat 
200.000 gegevens op schaal 1 x 1 km 
voor de periode 1972-1992. Enkel voor 
de provincie Limburg bestaat dus een vol
ledig overzicht van meer 'recente' gege
vens. In andere provincies werd wel een 
inventarisatie gemaakt van zeldzamere en 
bedreigde soorten op schaal 4 x 4 km na 
1972. 

Pas vanaf de oprichting van Flo.Wer 
werden systematisch alle binnenkomende 
gegevens in detail (dit wil zeggen met een 
exacte lokatie, km-hok, waarnemer, 
datum) ingevoerd. In dit laatste bestand 
worden voor de zeldzame soorten ook op
merkingen over populatiegrootte opgesla
gen. In 1995 en vooral 1996 werden 
meer dan 60.000 gegevens doorgestuurd 
en ingevoerd. Vanaf 1997 zullen ook alle 
gegevens, die opgeslagen liggen in de 
archieven van na 1972, verwerkt worden. 
In dit archief zitten ongeveer 6800 lijsten 
(Vanhecke & Cosyns, 1996) of ongeveer 
850.000 verspreidingsgegevens. Daar
naast zullen van zeldzamere en bedreigde 
soorten herbariumgegevens en literatuur
gegevens in de Fiorabank ingevoerd wor
den. Aan dit project wordt meegewerkt 
door Flo.Wer, de Nationale Plantentuin 
van België, het Instituut voor Natuur
behoud en het laboratorium Plantkunde 
van de Universiteit van Gent. 

De toepassinesmogelijkheden van 
floradatabanken 
Floradatabanken hebben talrijke toepas
singen. Eén van de meest courante toe
passingen is het opstellen van versprei
dingskaartjes van plantensoorten in een 
bepaalde periode. Daarnaast zijn flora
databanken belangrijk voor het vaststellen 
van bedreigingen van soorten en hun bio
topen, het opstellen van Rode lijsten, het 
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Vlaanderen 
Fig. 1. Verspreiding van 
l\/laretal< in Vlaanderen 
(grijze val(jes: 4 x 4 km; 

zwarte val<jes: 1 x 1 V.m). 
1a. Verspreiding tussen 1930 

en 1972 op basis van gege
vens uit het IFBL-archief. 

1b. Verspreiding na 1972 op 
basis van gegevens uit het 
IFBL-archief en Florabank. 

evalueren van natuurbeleid, het bepalen 
van de inventarisatiegraad, enz. 

De verspreiding van Maretak als 
voorbeeld 
Floradatabanken zijn essentieel om de 
verandering in het verspreidingsbeeld van 
soorten na te gaan. Alhoewel versprei-
dingskaarten op uurhokniveau reeds een 
beeld geven van uitbreiding of inkrim
ping van areaal laten kaarten op kwartier-
hokniveau een veel juistere interpretatie 
toe. Verspreidingskaarten van Maretak 
(Viscum album L.) op uurhokniveau 
tonen een sterke uitbreiding naar het 
noordwesten (fig. la en Ib). Het kaart-
beeld op kwartierhokniveau toont echter 
dat het zwaartepunt van de verspreiding 
in Vlaanderen grotendeels gelijk blijft, nl. 
het zuiden van Limburg, de Voerstreek en 
de bosgebieden ten zuiden en ten oosten 
van Brussel. De kaarten werden opge
bouwd met gegevens uit Florabank aan
gevuld met gegevens uit verschillende 
regionale atlassen zoals de Limburgse 
plantenadas, de regionale plantenatlas 
Schelde-Leie (De Waele, 1986, 1988), de 
atlas van het Westvlaamse Houdand 
(Jonckheere, 1991) en gegevens van indi
viduele personen (Slabbaert, 1995). 

Bij navraag omtrent de populatie
grootte van de noordelijke geïsoleerde 
vindplaatsen blijkt het steeds om kleine 
populaties te gaan, in vele gevallen zelfs 
om individuele exemplaren. De soort 
vindt bij zijn uitbreiding twee beperkin
gen (Geusens, 1994). Een eerste beper
king is de afstand waarover de zaden ver
breid worden. De zaden, die in witte 

bessen met kleverig vruchtvlees zitten, 
worden verspreid door vogels. In de pe
riode van half januari tot eind februari 
vormen ze een belangrijke voedselbron 
voor lijsterachtigen, vooral dan in streken 
waar Maretak grote populaties vormt. 
Een deel van de zaden wordt door de 
snavel afgeveegd aan takken waaraan ze 
door het kleverige vruchtvlees blijven 
plakken. Een ander deel passeert de darm 
en dit gebeurt vrij snel (binnen het half 
uur). In de meeste gevallen is de afstand 
waarover de verbreiding plaatsvindt rela
tief klein. Een tweede beperking is het 
feit dat de Maretak een tweehuizige plant 
is waarvan de bestuiving in hoofdzaak ge
beurt door vliegen. Enkel Maretakken die 
in groepen groeien kunnen dus fertiele 
bessen vormen en voor verdere verbrei
ding zorgen. 

Uitbreiding van de Maretak is voor
namelijk te wijten aan het aanplanten 
van populieren in valleigebieden die 
slechts langzaam gekoloniseerd worden. 
Vroeger waren hoogstamfruitbomen 
belangrijke waardplanten. Door de om
schakeling naar laagstamfruitbomen met 
een intensieve snoei en onderhoud heb
ben fruitbomen aan belang verloren als 
waardplant. 

De Maretak is bovendien gebonden 
aan kalk in de grond. Allerlei graafwer
ken, verstedelijking, het opvoeren van ter
reinen met kalkrijke grond enz. hebben 
gezorgd voor een toename van kalkrijke 
terreinen, enz. Het is echter twijfelachtig 
of exemplaren in het noorden van Vlaan
deren zich verder van hieruit zullen kun
nen uitbreiden vanwege hun beperking in 
verbreidingscapaciteit en vooral omdat 
het bijna steeds om individuele exem
plaren gaat die dus geen fertiele bessen 
produceren. 

Monitoring van biotopen 
De Florabank kan ook gebruikt worden 
om na te gaan of bepaalde biotopen goed 
dan wel slecht ontwikkeld zijn in Vlaan
deren en waar deze biotopen nog voorko
men. Door na te gaan hoeveel kenmer
kende soorten van een bepaald biotoop er 
in een uurhok voorkomen kan men een 
idee krijgen van de kans dat een dergelijk 
biotoop er nog voorkomt en de mate 
waarin het ontwikkeld is. Door het ver
schil in twee inventarisatieperioden na te 
gaan krijgt men een idee over de kwalita
tieve achteruitgang van het biotoop zowel 
als van de ruimtelijke verspreiding ervan 
(Witte & Van der Meijden, 1990). Hier-
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Fig. 2. Verspreiding van 

soorten van blauwgraslan-

den tussen 1930-72 {fig. 2a) 

en na 1972 (fig. 2b) op 

basis van gegevens uit van 

Rompaey & Delvosalle 

(1972)endeFlorabank. 

Grijze val<jes zijn in één van 

beide perloden onvoldoen

de onderzocht. 

Kader 1. Soorten van blauwgraslanden (naar 

Arnolds & van der Maarel, 1979): 

Blonde zegge. Blauwe zegge, Vlozegge, Dwergzeg-

ge, Kranskarwij, Spaanse ruiter. Groene nachtorchis. 

Grote muggenorchis, Biezeknoppen, Brede orchis. 

Harlekijn, Welriekende nachtorchis, Karwijselie, Zaag-

blad, Zomerschroeforchis, Blauwe knoop. Kleine 

valeriaan, Melkviooltje, Gevlekte orchis, Varkens-

kerveltorkruid. 

Fig. 3. Verspreiding van 

soorten van kalkmoerassen 

tussen 1930-72 (fig. 3a) en 

na 1972 (fig. 3b) op basis 

van gegevens uit van 

Rompaey & Delvosalle 

(1972) en de Florabank. 

De grijze vakjes zijn in één 

van beide perloden onvol

doende onderzocht. 

Kader 2. Soorten van kalkmoerassen (naar Ar

nolds & van der Maarel, 1979): 

Teer guichelheil. Ronde zegge, Tweehuizige zegge, 

Zeegroene zegge. Gele zegge, Schubzegge, Arm-

bloemige waterbies, Moeraswespenorchis, Bonte 

paardestaart. Slank wollegras. Breed wollegras. Slan

ke gentiaan, Groenknolorchis, Vleeskleurige orchis, 

Parnassia, Knopbies, Duinrus. 

4 5 6 7 
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Fig. 4. Evolutie van de 

ingeleverde streeplijsten na 

de oprichting van Flo.Wer. 

bij worden alleen uurhokken die in beide 
karteringsperiodes voldoende onderzocht 
zijn meegerekend. Het afbakenen van 
voldoende onderzochte uurhokken ge
beurde in de eerste periode op basis van 
het aantal soorten per uurhok (een vol
doende onderzocht uurhok moet mini
maal 100 soorten bevatten) of op basis 
van het aantal soortenlijsten voor de 
tweede periode (minimaal 3 soortenlijs
ten). 

Een schrijnend voorbeeld van de 
achteruitgang van biotopen vormen de 
blauwgraslanden. Op basis van het aantal 
typische blauwgraslandsoorten per uur
hok kan gesteld worden dat in Vlaande
ren na 1972 nog nauwelijks goed ontwik
kelde blauwgraslanden voorkomen (fig. 
2a en 2b). Enkel in de Kempen, het Torf-
broek in Berg (ten noorden van Brussel) 
en in de Gulke putten (West-Vlaanderen) 
zijn nog fi^agmenten te vinden. De soor
ten van blauwgraslanden (kader 1) ten 
zuiden van Brussel in het Zoniënwoud en 
in de Damvallei in Gent zijn volledig ver
dwenen. Ook de soorten van kalkmoeras-
sen (kader 2) zijn sterk achteruitgegaan 
(fig. 3a en 3b). 

Naar een nieuwe atlas van de 
Vlaamse flora 
Flo.Wer wil tegen het jaar 2000 de Flora-
bank zodanig uitbouwen dat in elk uur
hok minimaal drie 'volledige' soortenlijs
ten uit een verschillend kwartierhok 
gemaakt zijn na 1972. Deze dichtheid 
aan waarnemingen moet ons in staat stel
len een nieuwe verspreidingsatlas uit te 
brengen die de kwaliteit van de vorige 
evenaart. Om dit te bereiken werd bere
kend dat jaarlijks 100 lijsten moeten wor
den gemaakt in slecht onderzochte uur
hokken (Vanhecke & Cosyns, 1996). De 
respons op de oproep om slecht geïnven
tariseerde uurhokken te gaan bezoeken is 
relatief groot. In 1996 werden meer dan 
170 dergelijke lijsten ingeleverd (fig. 4). 
De inventarisatiecapaciteit is er dus om 
tegen het jaar 2000 de inventarisaties 
voor een nieuwe atlas af te ronden. 
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Totaal aantal lijsten 

Aantal lijsten in slecht onderzochte hokken 

Startvergadering Flo.wer 

Literatuur 
Arnolds, E. & E. van der Maarel, 1979. De oecologi-

sche groepen in de standaardlijst van de Nederlandse 

flora 1975. Gorteria 9 (9): 303-311. 

Berten, B., 1993. Limburgse plantenatlas (Pteridofyten 

en spermatofyten). Deel 1-4. Hasselt: Provincie Lim

burg. 

Geusens, J., 1994. Verspreiding van de Maretak 

{Viscum album L.) in Limburg. Jaarboek Likona 1993: 

26-31. 

Jonckheere, F., 1991. leder plantje zijn plekje: de flora 

van het Westvlaamse Houtland. Beernem. 

Rompaey, E. van & L. Delvosalle, 1972. Atlas van de 

Belgische en Luxemburgse flora. Pteridofyten en sper

matofyten. Meise : Nationale Plantentuin van België. 

Rompaey, E. van & L. Delvosalle, 1979. Atlas van de 

Belgische en Luxemburgse flora. Pteridofyten en sper

matofyten. 2e ed. Meise : Nationale Plantentuin van 

België. 

Slabbaert, W., 1995. Maretak {Viscum album) in het 

krekengebied? Wielewaal 51, nr. 5: 157. 

Vanhecke, L, 1975. Naar een nieuwe kartering van de 

Belgische en Luxemburgse flora. Dumortiera 1:8-18. 

Vanhecke, L. & E. Cosyns, 1996. Zwarte gaten in 

Vlaanderen: drempels en uitdagingen bij een nieuw glo

baal karteringsproject voor de Vlaamse flora. Dumor

tiera. 64-65: 52-71. 

Waele, K. De, 1986. Wat groeit waar in Schelde-Leie? 

Regionale plantenatlas 1972-1985. Deinze, Planten-

werkgroep de Wielewaal "Schelde & Leie". 

Waele, K. De, 1988. Regionale plantenatlas de Wiele

waal "Schelde & Leie" aanvullingen 1987. Deinze, Wie

lewaal "Schelde & Leie". 

Witte, J. Ph. M. & R. van der Meijden, 1990. Natte 

en vochtige ecosystemen. Wet. Meded. 200 St. 

K.N.N.V.-uitgeverij, Utrecht. 

Summary 
Florabank: a database for the flora of Flanders 

Flo.Wer is a NGO which groups and coördinates the 

botanical activities of several regional botanical groups 

and individuals in Flanders. The main project of Flo.Wer 

is building a database of flora-distribution data in Flan

ders. Therefore, a complete mapping of Flanders on a 

scale of 4 X 4 km wili be done by the year 2000. The 

database, called Florabank, can be used for making dis-

tribution maps of plants, analysing changes in distribu-

tion patterns, ecological indication, and so on. Volun-

teers mostly gather the data but for the creation of the 

database. Flo.Wer gets support from scientific institutes 

and the Flemish Government. 
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