
lndicatieve situering van de NATURA 2000 habitats binnen en buiten habitatrichtlijngebieden op basis van de Biologische
Waarderingskaart (BWK).

RefererEn als:
Paellncbq D., wlls, C., Sterckx, G., Vandekerkhot/e, K. 2004. lndlc ieye 3itueÍing van de NATURA 2000 habltab blnnen en bulten
habitatrichtlijngebleden op basls van de Biologische WaarderlngskaaÍt. Dlgltaal be3tand lnstltuut voor Natuurbohoud. Brussel.
rN.o.2004.3

1. Algemeen

Dit beatand iE opgemaakt voor lnteÍn gobruik bij het lnEtituut voor Natuurbehoud, het lnstltuut voor Bos en WtldbeheeÍ, de Aídeling
Níuur en de Afdeling Bos en Groen. Gezlen de beperkingen aan het besland ls een veÍdere verspreidlng afte raden. De func'tie yan
het bestand ls een aanzet to geven vooÍ de verdeÍe ullweÍklng van de slluoring van de habltab binnen de habltatrlchtlungebleden.

Er is geopleerd voor een vertaling van de BWK zonder rekening te houden met de afgebakende habitrtrichtlijngebleden. Het bestand bevat dus
zowel habitats (en mogelijke habitats) binnen en buiten de habitatrichtlijngebieden. Om een juiste visuele intorprotatic mogellrk te maken ls
het essentieel het bijgeleverde legendebestand te benutten ('.avl)! De verklaÍing van de legende is weergegeven in § 2, de achtergÍonden
in §4.

Hou steeds rekening met de beperkingen eigen aan de BWK en aan de vertaling van de BWK naar habitats (§ 3 en 4).

De gehanleerde versie van de BWK is doorslaggevend voor dè kwaliteit van dit bestiand (§3). Daarom is informatie over de herkomst van de
achteíiggende BWK{ata toegevoegd (§ 2, veld HERK)

Binnen de habitatridrtlijngebieden zijn alle oorspronkelijke BwK-polygonen behouden, dus ook dèze die géén habitat zijn. Op die wijze kan
misschien een gedeelte van het digilaliseerwerk vermeden worden bii verdere aanvulling van hel bestand door v€ldexpertgn terzake. Het liikt
ons essentieel bij verdere ultweÍklng van de situering van de habllab blnnen de habltatrlchtlungableden het ondeBcheld te behouden
tussen doza stelsolmatlge veÍwerking van de BWK (dlt bestand) en lÍere (maruele) aanpassingen.
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2. Attributen

De betekenis van de attribuutvelden is als volgt:

Onderstaande tabellen geven de verklaring van de verschillende codes per attribuutveld

HABITAT N2K E01 tot N2K E012 HERK UNITAG
Status van de polygoon (habitat,
mogelijk habitat, ...)

Oplijsting van de habitats die
(mogelijk) aanwezig zijn in de
polygoon

Herkomst van de data (veldwerk,
BWKversie í,...)

Tag die een link met de BWK
mogelijk maakt

HABITAT
h Habitat: de vollediqe polyqoon is habitat
mh Mogelijkhabitat de@

- orwel: de polygoon bevat habiiat(s), maar ook niet habitat(s)
- ofi'\,el: de polygoon is mogeli.ik geheel of gedeellelijk een habitat, maar dil moet gecontroleerd worden (al dan niet via veldcontrole)

ízie ook verder)
c Te controleren: er zijn biotopen aanwezig die misschien habitatwaardig zijn, maar de vegetatiekundige samenstelling moet op terrein

qecontroleerd worden: meestal qeen habitat
zb Zeldzaam biotoop, dat géen habitat is, maar waarvan de natuurwaarde dermate is dat het behoud ervan op regionaal niveau even

belangrijk is
qh Geen habitat
x Biotoop niet qekend (niet qekarteerd)

N2K E0í tot N2K E12
Deze attribuutvelden zijn ontstaan door substitutie van de overeenkomstige BWK - attribuutvelden en stiaan dus voor complexen van biotopen
en habitats, waarvan het aandeel binnen de polygoon daalt (N2K_E01 heeÍt dus het grootste aandeel); voor de verklaring van de cijfercodea
zle blilaqe í
Eén ciifercode: bv. 3150 Het betreft éénduidiq het vermelde habitat;
Meer cijfercodes
Bv. 31 10:3130

Het betreffende biotoop is habitat, maar welk van de aangeduide habitats is niet te bepalen zonder verder
onderzoek

Een "m-ciifercode", bv. m4030 "m" staat voor "moqeliik habitat" of "misschien habitat" (in de zin van "mh" of "c" uit voriqe tabel)



Mogelijkheden bij 'HABITAT = mh" N2K E01 tot N2K E12
de polygoon bevat habitat(s), maar ook niet habitat(s) Enkel numerieke codes en GH (geen habitat)
de polygoon is mogelijk geheel of gedeeltelijk een habitat, maar dit
moet gecontroleerd worden (al dan niet via veldcontrole)

Minimaaléén "m-code"

N2K AANP
Dit attribuutvetd geefr aan voor welke polygonen aanpassingen zijn gebeurd aan het oorspronkelijke bestand (gegenereerd via een substituti€
van de BwK+enheden) (leeg veld = automatisch)
MG manuele aanpassing m.b.v. GIS
MK manuele aanpassing door karteerders
MN manuele aanpassing door Afdeling Natuur
V aanpassing op basis van veldwerk
L aanpassing op basis van literatuurqeqevens

HERKomst
Bv. 97v, 984, 005, 01h BWK, versie 2 Jaartal-maand of jaartal + voorjaar, zomer, herfst of winter
I BWK, versie 2 Op basis van literatuur of (interpretatie van) een ander diqitaal bestand
ex BWK, versie 2 Externe veldqeqevens
CI BWK, versie 2 Op basis van (interpretatie van) een GNOP-rapport of -bestand
o BWK, versie 2 O rthofoto- en/oÍ stafkaartinterpretatie
ob BWK, versie 2 Gegevens uit BWK, versie 1, na kritische evaluatie via orthofoto- en/of stafkaartinterpretatie
97 meestal op basis van veldwerk 1997, maar deels ook op basis van evaluatie van BWK, versie 1

1 BWK, versie 1

Hrg 1 = habitatrichtliinqebied, 0 = oeen habitatrichtliinqebied
Volgnr, Gebcode, Deelgebeid lnformatie overqenomen uit het diqitaal bestand van de habitatrichtliinqebieden



Dit bestrnd mag niet aanzien worden als een totaalbestand van de habitats in Vlaanderen. Het geefr enkel een indicatie, is onvolledig en
mogelïk gedateerd.

3. Beperkingen

Het bestand is ontstaan door veíaling van de Biologische Waarderingskaart en heeft bijgevolg dezelfde beperkingen;
- Voor 33% van het Vlaamse grondgebied bestaat nog geen BWK, vecie 2 (attribuutveld HERK = v1), waardoor de

nauwkeurigheid van dat areaal over het algemeen eerder laag is (gegevens vooral uit de periode '1978 lot 1986, uitzonderlijk tot
'1996; vaak geen juiste inschatting lot op percaelsniveau mogelÍk, ... );

- Voor het areaal van de BWK, versie 2 is d€ nauwkeurigheid veel hoger, maar ook deze bestanden zijn niel overal op veldwerk
gebaseerd en ook hier kunnen die gegevens gedateerd zÍn (afte leiden uit het veld HERK);

- Kleine landschapselementen zijn vaak opgenomen als onderdeelvan een complex en dus nietjuist te lokaliseren;
- Niet alle kleine landschapselementen, en dus niet alle lïn- en puntvormige habitats, zÍn gekarteerd (bv. geen stelselmatige

kartering van bermen);
- De opmaak van een Biologische Waarderingskaart zonder fouten of onvolledigheden is een onmogelÍke opdracht.

Bij de vertaling van de BWK naar de NATURA-2000 habitats komt dan nog:
- Een aantal BwK-karteringseenheden staan zowel voor habitat als voor niet-habitat (uit de BWK kun je dus niet afleiden oÍ het al dan niet

over habilat gaat);
- Een aantal BwK-karteringseenheden kunnen voor verscfiillende habitats staan;
- Een aantal habitats zijn niet aÍ te leiden uit de Biologische Waarderingskaart; andere zijn er moeilijk uit afte leiden omdat ze slechts een

zeer klein aandeel hebben in de karteringingseenheden waartoe ze behoren.

Het zal dus duidelijk zijn dat dit bestand niet alle op terrein voorkomende habitats bevat. Het is ook niet uitgesloten dat een aangeduid habitat in
realiteit g€en, of een ander habitat is. Het bepalen van het voorkomen, en zeker het bepalen van de totale oppervlakte van een specifiek
habitat kan enkel ruw benaderd worden met dit bestand.

Om bovenstaande beperkingen op te lossen zijn gerichte habitatkarteringen op terrein nodig



Voor een aantal polygonen van dit bestand kunnen door interpretatie ervan toch juistere uitspraken gedaan worden zonder aanvullend
terreinwerk. Dit bestand is immers onEtaan door een automatische applicatie. Zoals in bUlage 2 is aangeduid kan hier en daar een manuele
interpretatie van het bestand leiden totjuistere uitspraken.

4. Achtergronden

Volgend bestand ligt aan de basis van dit bestand:

Paelinckx, D. & Wils, C. (red.) m.m.v. Berten, 8., Bosch, H., De Knijf, G., Demolder, H.. De Saeger, S., Guelinckx, R., Oosterlynck, P., Van
Dam, G., Van Hove, M., Vriens, L, Ameeuw, G., Brichau, 1., Delafaille, S., Gryseels, M., Heirman, J., Rombouts, K,, Scheldeman, K.,
Vanallemeersch, R., Zwaenepoel, A.2002, Biologische waardeíngskaart en natuurgerióte grondgebruikkaaít van het Vlaamse Gewest.
Digitaal bestand en metadata van de geihtegreerde yersie van de recenGt beschikbare karleringen (67% BWK, versie 2 en 33% BWK, versie
'l) met vereenvoudiging tot een 90- en 3Gdelige legende. lnstituut voor Natuuóehoud. Brussel.

Dit bestand is eruit afgelejd door een automatisóe ACCESS - applicatie. Bijlage 2 omvat hiertoe de gehanteèrde vertaalsleutel.



1: Indicatief overzicht rond de relatie tussen Natura 2000 habitats en de Bio w
Habitattype volgens Bijlage I Natura

2000
Prio BWK-code (beperkt tot Vlaamse context) (í)

Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken 1110

Estuaria 't 130 gehele brakke gedeelte van schelde en ijzer estuarium
Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten 1140 dz, ds tussen da-vlekken en ds gelegen in zout- of brakwatergedeelte van

ijzermonding en schelde
Eenjarige pioniersvegetaties van slik-en zandgebieden met Salicornia soorten en
andere zoutminnende planten

1310 delen van ds in brakke en zilte gebieden en delen van da

Schorren met slijkgrasvegetaties (Spartinion maritimae) 1320 delen van ds in brakke en zilte gebieden en delen van da
Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 1 330 da, da-slenken in hpr of hpr*, mz en delen van mr onder zilte invloed (= nisl

permanent qeïnundeerde mr)
Embryonale wandelende duinen 2110 in kustduinen mee in dd of dm; als onderdeel van strand niet weergegeven in

bwk, versie 1 en dl. in bwk. versie 2
Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria (witte duinen) 2120 dd

Vastgelegde duinen met kruidvegetaties (grijze duinen) 2130 + hd, delen van had
Eu-atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Calluno-Ulicetea) 21 50 + delen van had

Duinen met Hippophae rhamnoides 2160 sd

Duinen met Salix repens spp. Argentea (Salicion arenariae) 2170 delen van mp, dd en hd

Beboste duinen van het Atlantische, Continentale en Boreale kustgebied 2180 qd, rud, ru in de kustduinen (en eventuele andere q- en f-bossen in de duinen
en sf in de duinen)

Vochtige duinvalleien 2190 mp en ae, ao, mr, mc, mm, hc, hj in duinen

Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten 2310 delen van cg en cgb

Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen 2330 ha, hab, dm (buiten de witte duinen aan de kust)

Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (Littorelletea
uniflora)

31 10 aom en delen van ao

Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetalies behorend tot het
Littorelletea uniflora en/oÍ lsoëto-Nanojuncetea of met eenjarige vegetatie op
drooooevallen oevers (Nanocvoeretalia)

31 30 aom en delen van ao

Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties 3140 delen van ae, ao, kn

Van nature eutrofe meren met vegetatie van het §pe Magnopotamium of
Hydrocharition

31 50 ae*, aer*, aev, aev*, delen van ae

Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunclion
fluitans en het Callitricho-Batrachion

3260 waterlopenbestand

Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix 401 0 Ce, ceb (excl. ces) (samen met 7150) (eventueel cm in mozaïk met ce)

Droge Europese heide (alle sub§pen) 4030 cg, cgb, cv, sg ) (eventueel cm in mozaik met cg)

Juniperus communis-formaties in heidevelden of op kalkgrasland 51 30 zit mee vervat in cg;



op kalkgrasland: niet in Vlaanderen
Droge halfnatuurlijke graslanden en struikvormende facies op kalkhoudende
bodem (Festuco-Brometalia)

Gebieden waar zeldzame orchideeën groeien

6210

6210 +

hk, hkb, sk

hk, hkb, sk met zeldzame orchideeën
Soortenrijke Nardus graslanden 6230 + hn en delen van hmo, ce, ha

Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Eu-
Molinion)

641 0 hm (en mogelijk delen van hc staande voor (soortenrijke) Veldrus-vegetaties)

Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en
alpiene zones

6430 hf, hfb, hfc, hft
ruigten (delen van hr en ku) langs waterlopen of langs randen of in open
vlekken van natte tot mesofiele bossen op voedselrijke bodem (al dan niet in
complex met sz en sp)

Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 6510 Hu, hub (hp* en hpr* enkel in betekenis van verbond van Grote vossestaart)
Actief hoogveen 7110 + t, ces, ct
Aangetast hoogveen waar natuurlijke regeneratie nog mogelijk is 7120 tm, ctm
Overgangs- en trilveen 7140 md, ms en delen van ce en ao
Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion 7',t50 ce (samen met 4010) en delen van ao
Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en Carex davalliana 7210 + mm
Kalktufbron nen met tufsteenformatie (Cratoneu rion) 7220 + gelegen in 9íE0, vc en va
Alkalisch laagveen 7230 mk en delen van mp

Niet voor het publiek opengestelde grotten 831 0 I
Beukenbossen van het §pe Luzulo-Fagetum 91 10 fl (in principe enkel binnen voerstreek)
Zuurminnende Atlantische beukenbossen met ondergroei van llex of soms
Taxus (Quercion robori-petraeae of llici-Fagetum)

9120 qs en fs op Ferraris-bos; qb op Ferraris-bos op andere dan Z- en X-gronden;
als fl oekarteerde bossen buiten de Voerstreek

Beukenbossen van het §pe Asperulo-Fagetum 91 30 fm, qe, Íe

Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eiken-
haagbeukenbossen behorden tot het Carpinion-betuli

9160 qa, fa

Ravijnbossen met Tilio-Acerion 91 80 ek, es
Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten 91 90 qb binnen grenzen van Ferraris-bos op zandgronden (bodemkaart Z en X)
Veenbossen 91DO + vt
Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alnio-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)

91EO + va, vo, vm, vc, vf, vn ;

sf in uiterwaarden en alluviale gronden, ru in riviervalleien met
uitzondering van deze van de Maas; Populus nigra bossen in het
Maasoverstromi n gsgebied

Gemengde eiken-iepen-essenbossen langs oevers van grote rivieren met
Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior of F. angustifolia (Ulmenion
minoris)

91 FO ru in de Maasvallei

(1) t lkers KE, KE* en KE"; ook inclusiefveSpraties m€t.yentusle boomopshg (b.v. hfb); tenzij andcrs gesp€cificeeÍd

schapegras €n andeÍe zuuÍmiÍnend€ Srass€n



2: Vertaalsleutelvan BWK naar dit bestand
nheden:

t
@

I

Habitats : automatische
ACCESS-applicatie
N2K_E01 tot
N2K-E12

Habitats: aanvulling of hogere nauwkeurigheid via manuele interventie

NIET in bestand

dz h 1140
mz h 1 330
da (al dan niet in complex met
hp, hpr, hpr-, hpr+)

h 1330;1310;1320 Vooral 1330, maarook 1310,1320

dl+, dla+, dls+ h 2110
dd h 2120:2110:2170 Vooral 2120, maar ook 2110,2170
had h 2130;2150

h 2160sd
mp h 2170;2190;7230
qd h 2180
rud h 2180
ru h 218Q:91F0;91E0 ln kustduin = 218Q; ln Maas = 9l FOElders = 91E0
cq, cqb h 2310;4030;5130
dm h 2330;2110;2120 Dm buiten de kustduinen: 2330BWK, versie 1: Dm in kustduinen = mogelijk 2110 oÍ

bedoeld als dd = 2120; in de BWK, versie 2 komt dm enkel voor in de grijze duinen =
2330

ha, hab h 2330;6230
aom h 31 í 0;3130
ae+, aer+, aev, aev+ h 31 50
ce, ceb h 4010;7150;6230;7140
cv,sg,sgb,sgu h 4030
hk, hkb,sk h 6210

6230hn, hnb h

hmo h 6230;6410
hm, hmm, hme h 6410
hf, hfb. hft, hfc h 6430



hu, hub h 651 0
t, ces, ct h 7110
tm, ctm h 7120
md,ms h 7140
mm h 7210
mk h 7230
ft h 91 10;9120 ln Voerstreek: 9110; Elders: 9120
Ís + ferraris, qs + ferraris h 9120
qb + ferraris; niet op Z- of X-
grond

h 9120

Íe,fm,qe h 91 30
[a,qa h 9160
ek, es h 91 80
qb + ferraris; op Z- of X-grond h 91 90
vt h 91 D0
va, vo, vm, vc, vf, vn h 91 E0
hd h m2130;m2170 Vooral 2130, maar ook 2170
ds mh 1140;1310;1320 ds kust, polders (MG)
ds mh 1140 ds in brakke en zilte delen van Schelde (tot Kruibeke) (MG)
ds mh m1140 ds in zoetwaterqetiideqebieden (MG)
sf mh 2180 kustduinen (MG)
sf mh m91E0 in uiterwaarden en op ..p-qronden (alluviaal) = 91 E0; elders = niet habitat (MG)
ae (niet ae-, ae+) mh m3150;m3140 Mogelijk 3150 of 3140 (+ rompqemeenschappen en potentieel habitat)
ao, aoo c m31 10;m3130;m3140;

m7140;m7150
Vooral niet habitat + mogelUk 3110, 3130, (3140), 7140,715A

kn c m3140 Als gedomineerd door kranswiervegetaties: 3140; rest = niet habitat
cm c m4030;m4010 BWK, versie 2 : als in mozaik met droge of natte heide : respectieveliik 4030 of 4010
hc C m6410 Enkel hc in zin van (soortenrijke) Veldrus-vegetaties: 6410 (andere hc = niet habitat)
hr, hrb, ku, kub c m6430 ruigten (delen van hr en ku) langs waterlopen of langs randen of in open vlekken van

natte tot mesofiele bossen op voedselrijke bodem (al dan niet in complex met sz en
sp)

hp+, [pp+ c m6510 Mogelijk 6510 (enkel de hp* en hpr* die staat voor het Grote Vossestaart-verbond is
habitat)



(1) telkens ke, k(ke), kh(ke), kt(ke); telkens alle ontwikkelingsstatia (ke, 1s+, ke-) tenzij anders vermeld

Biotopen die niet habitat zijn èn dit ook niet worden omdat ze regionaal een even hoge natuurwaarde bezitten en dus op zich le behouden
(CODE zb)
ah, mc, mr, hv, sm, so, sp, Ík, qk en al hun varianten (ke, k(ke), kh(ke), kt(ke) en dit in alle ontwikkelingsstadia)

Biotopen die slechts ten dele habiiat zijn. Het ni€t habitat deel zal dit ook niet word€n omdat ze regionaal een even hoge natuuÍwaarde bezitten
en dus op zió te behouden (CODE zoals in bovenstaande tabel) (ke, k(ke), kh(ke), kt(ke) en dit in alle ontwikkelingsstadia)

ae (niet aer, aer, ao, aoo, ds als zoetwaterschor, hc, sf

Overige manueel uit te voeren correcties die leiden tot een grotere nauwkeurigheid NIET in bestand
CORRECTIE DUINEN: alle loofbossen = 2180; alle vochtise biotopen = 2190
Aanduiding Cratoneurions (7220): komen voor in enkele 91E0, vc en va bossen
Toevoegen: permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zeebanken 1 1 10
Iizermondinq. Schelde zilt + brak = 1 130
Memelqroeven 8310 (='Niet voor het Dubliek oDenoestelde orotten"): kk slaal wel voor "inqanq'. maar qeeft qeen opDeMakte van hel qeheel



Classic §9, !,5 rql {s" !-15 sheets
.--. Li-J---&: - --..
tfrlÉ. Ull§fidi. lL r lJrF!

3{s


