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Aanleiding 
 

Het departement ‘omgeving’ en het agentschap ‘wegen en verkeer’ vragen advies voor het 

beheer en de opvolging van twee zones die begraasd zullen worden door schapen op het 

complex E17-N449 (1,57 ha) te Beervelde en op het complex E17-N16 (3,32 ha) te Sint-

Niklaas. 

 

Voor de opvolging van het beheer willen zij via een zogenaamde T0-opmeting, voor de start 

van de begrazing, een beeld krijgen van de vegetatie op die percelen die vanaf 2019 zullen 

begraasd worden. 

 

De opvolging van het beheer moet gebeuren a.d.h.v. de methodiek die door het INBO werd 

opgesteld (Van Uytvanck et al., 2017).  

 

Vragen 
 

1) Kan de methodiek voor opvolging worden toegelicht? 

 

2) Kan het INBO een vegetatie-opname en/of kartering van de terreinen uitvoeren?  

 

3) Kan een beheeradvies i.v.m. de begrazing worden geformuleerd?  

 

4) Kan het INBO referentieplots uitzetten voor opvolging van de relevante vegetatie-typen? 

 

 

Toelichting 
 

In deel 1 wordt de algemene methodiek voor kartering van bermen en dijken toegelicht. In 

deel 2 wordt de kartering toegepast op de klaverbladen van de op- en afrittencomplexen 

E17-N449 te Beervelde en E17-N16 te Sint-Niklaas. Daarnaast wordt in deel 2 ook de 

methodiek voor vegetatie-opname in het kader van de beheerevaluatie besproken. In het 

kader van dit advies werd een vegetatiekartering uitgevoerd, die kan gebruikt worden als 

T0-situatie waartegen de natuurdoelen geëvalueerd worden. Daarnaast werden natuurdoelen 

voorgesteld voor de betrokken terreinen. Deel 3 geeft het gewenste beheeradvies om deze 

doelen te bereiken. 

 

1 Methodiek voor de inventarisatie van bermen en 
dijken 

Bij de opmaak van bermbeheerplannen wordt een vegetatieopname uitgevoerd. Deze wordt 

zesjaarlijks herhaald voor grasland, ruigte en struweel en twaalfjaarlijks voor houtige 

vegetaties. De inventaristies zijn nodig om te evalueren of het beoogde doel wordt bereikt en 

om het beheer bij te sturen indien nodig. 

 

Door Van Uytvanck et al. (2017) werd een eenvoudige methodiek ontwikkeld om bermen en 

dijken te inventariseren. De beheerder kan twee sporen volgen. Spoor 1 omvat een 

eenvoudige basiskartering. Spoor 2 is een uitgebreide kartering, die kan gebruikt worden 

voor de opmaak van een natuurbeheerplan. Wanneer binnen een projectgebied op één 

vierde van de oppervlakte, een aaneengesloten zone aanwezig is waar habitats die 

voorkomen op de bijlage I van de Europese Habitatrichtlijn (kortweg ‘Europese habitats’) of 

regionaal belangrijke biotopen (kortweg rbb’s) het doel zijn, kan voor deze zone een 

natuurbeheerplan opgemaakt worden.  
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Het is aangewezen om de inventarisatie voor spoor 1 en 2 uit te besteden aan een 

studiebureau met kennis van zaken. De vereiste competenties omvatten een grondige kennis 

van de flora (en fauna) en haar veldkenmerken, kennis van graslandfasen en een goed 

inschattingsvermogen (ervaring) van ruimtelijke kenmerken en structuren. 

1.1 Spoor 1: eenvoudige basiskartering 

1.1.1 Stap 1: afbakenen van beheereenheden1 (voorbereiding) 

Duidt aan op een luchtfoto welke terreindelen éénzelfde beheer krijgen. Hou hierbij rekening 

met barrières voor groenbeheer, randvoorwaarden i.v.m. de veiligheid en andere beperkende 

aspecten. Het gaat om infrastructuur zoals wegen, bruggen, tunnels, gebouwen, maar ook 

grachten, bomen en struikengroepen of –rijen en struwelen.  

 

Smalle groene zones zoals een middenberm worden afgebakend met een lijn, terwijl de 

grotere vlakken, zoals binnen een kaverblad, worden afgebakend met een polygoon. 

1.1.2 Stap 2: intekenen van de verschillende 

vegetatiestructuurklassen (voorbereiding en terreinwerk) 

In deze stap wordt een beheereenheid verder opgedeeld op basis van de vegetatiestructuur. 

Kies uit grasland, ruigte, struweel of bos. Luchtfoto’s uit de zomermaanden geven meestal 

een goed beeld van de grenzen tussen bomen (> 3 meter) en lagere vegetatie. Op het 

terrein kan een onderscheid gemaakt worden tussen grasland, ruigte en struweel. Grasland 

is het kortst, bevat veel grassen en wordt regelmatig gemaaid. Ruigte is hoger met veel 

kruiden zoals distels en brandnetel, is kenmerkend voor een rijke bodem en wordt vaak met 

grotere tussenpauzes gemaaid. Situaties die veel houtige planten bevatten naast gras en 

kruiden zoals meidoorn, brem, sleedoorn, bramen, vlier… kunnen als struweel aangeduid 

worden. 

 

Vlakvormige vegetaties hebben een minimum breedte van 30 m. Smallere vegetaties worden 

als lijnen aangeduid. Onderdelen van het landschap die kleiner zijn dan de 

minimumoppervlakte van 400 m², worden niet afzonderlijk gekarteerd of worden als klein 

landschapselement (lijnen of punten) aangeduid. Lijnen hebben een minimumlengte van 30 

meter.  

 

Lijnvormige beheereenheden uit stap 1, kunnen als lijn behouden worden, maar worden 

opgesplitst indien verschillende vegetatiestructuren voorkomen. Naast elkaar gelegen 

wegbermen, houtkanten, sloten worden als naast elkaar gelegen lijnen gekarteerd. De BWK 

kan een hulpbron zijn, maar zeker niet alle lijnvormige elementen in het landschap werden 

afzonderlijk gekarteerd (vaak in complex gekarteerd). 

 

1.1.3 Stap 3: kartering (terreinwerk) 

Stap of fiets (bij een lineaire berm) het terrein af en wandel op enkele verschillende plekken 

dwars doorheen de beheereenheden. Let hierbij op overgangen tussen verschillende 

vegetatietypes. De kartering kan uitgevoerd worden tussen half april en half oktober. De 

berm of de te karteren zone dient telkens voor de maaiwerkzaamheden of minstens drie à 

vier weken erna gekarteerd te worden. 

 

De begrenzing van de vlakken van ieder vegetatietype kan ingemeten worden met behulp 

van een hand-GPS (nauwkeurigheid 1-5 m). Dit kan door het begin- en eindpunt in te meten 

                                                

1 Een beheereenheid is een aaneengesloten ruimtelijke eenheid waar eenzelfde pakket van beheermaatregelen wordt 

uitgevoerd in functie van een bepaalde doelstelling. 
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van een traject met een bepaald vegetatietype. Het terreinbezoek kan ertoe leiden dat lijnen 

en vlakken die op orthofoto in stap 1 werden ingetekend, worden hertekend.  

 

De karteereenheden (tabel 1) zijn gebaseerd op vaak gebruikte en ingeburgerde typologieën, 

die bekend zijn bij natuuronderzoekers. De vier grote structuurklassen (grasland, ruigte, 

struweel en bos) worden verder opgedeeld op basis van typische, onderscheidende soorten 

(bijlage 1). De karteereenheden die vet gedrukt zijn, kunnen in bepaalde gevallen vertaald 

worden naar Europese habitats of rbb’s (zie verder spoor 2: uitgebreide kartering in functie 

van natuurbeheerplan). 

 

Breng tegelijkertijd invasieve exoten (bijlage 2) in kaart. Zo kunnen aparte 

beheermaatregelen worden ingepland zoals een nulbeheer voor grote haarden invasieve 

duizendknoop of kan met aanwezigheid van deze soorten rekening gehouden worden bij 

grondverzetswerken. 

 

Tabel 1: Karteereenheden voor bermen en dijken. De soorten die vetgedrukt zijn kunnen vertaald 

worden naar habitats of rbb’s onder bepaalde voorwaarden (zie 1.2). 

Structuurklasse Vegetatietype Code 

Grasland soortenarm grasland fase 0 – raaigrasweide G0 

 soortenarm grasland fase 1 – grassenmix G1 

 soortenarm grasland fase 2 – dominant stadium G2 

 soortenrijk grasland fase 3 – gras-kruidenmix G3 

 soortenrijk grasland fase 4 – bloemrijk grasland G4 

 soortenrijk grasland fase 5 – soortenrijk 

schraalgrasland 

G5 

Ruigte verstoord grasland R1 

 verruigd grasland R2 

 brandnetelruigte R3 

 natte ruigte R4 

 riet en rietruigte R5 

Struweel heidevegetatie S1 

 brem- en gaspeldoornstruwelen S2 

 doornstruwelen S3 

 bramen S4 

 vlierstruwelen S5 

Opgaande houtige 

vegetatie 

wilgenstruweel H1 

 iepenstruweel H2 

 loofhout H3 

 uitheems loofhout H4 

 naaldhout H5 

Exoten exotenruigten E 

1.2 Spoor 2: uitgebreide kartering in functie van een 

natuurbeheerplan 

Voor een natuurbeheerplan moet op minimum 1/4de van oppervlakte Europese habitats of 

rbb’s tot doel worden gesteld. Het zal dan steeds gaan over brede bermtrajecten (> 10 m) 

met een voldoende grote oppervlakte (richtcijfer: > 1 ha). Voor een natuurbeheerplan 

moeten de Europese habitats en rbb’s worden gekarteerd. 

1.2.1 Stap 1  

Idem aan de basiskartering 
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1.2.2 Stap 2 

Idem aan de basiskartering 

1.2.3 Stap 3: inschatting van de haalbaarheid van een 

natuurbeheerplan (terreinwerk) 

Om deze stap uit te voeren is een terreinbezoek noodzakelijk. Best worden vooraf relevante 

kaarten zoals de habitatkaart/BWK, bodemkaart en het digitaal hoogtemodel bekeken. Ook 

de natuurwaarnemingen nabij of in het projectgebied worden best bekeken. Het kan nuttig 

zijn om te polsen bij andere kenners/deskundigen of zij weet hebben van bijzondere 

vegetaties of soorten. Tijdens het terreinbezoek wordt de beheereenheid doorkruist. 

Volgende landschapsecologische kenmerken wijzen op verhoogde potenties voor habitats of 

rbb’s. 

• de onmiddellijke nabijheid van goed ontwikkelde habitats of rbb’s voor de aanvoer 

van kensoorten 

• oppervlakte op het zuiden gerichte en door de zon beschenen vegetaties 

• oppervlakte hellende bermen (hierdoor (meer) ecologische gradiënten aanwezig) 

• zones met vegetaties die indicatief zijn voor een lagere voedselrijkdom 

• zones met lichtere bodems: zand, zandleem, of zelfs leem in combinatie met andere 

hier vermelde kenmerken 

• aanwezigheid van kalk in de bodem (let op indicatieve soorten) 

• voor waterwegen en langsgrachten: oppervlakte flauwe helling nabij waterlijn 

 

 

 
Foto 1: hellende berm met een zonbeschenen, voedselarmere vegetatie. 

 

Beheereenheden met volgende kenmerken, zijn uitgesloten daar waar Europese habitats of 

rbb’s tot natuurdoel worden gesteld. 
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• Beheereenheden waarvan de gemiddelde breedte < 5 meter; 

• Beheereenheden met een oppervlakte kleiner dan 1.000 m². 

• Houtige vegetaties met een oppervlakte kleiner dan 5.000 m².2  

1.2.4 Stap 4: uitgebreide kartering 

Werkwijze: idem als stap 3 voor de basiskartering, maar met uitgebreide set 

karteereenheden. 

Vertaal de karteereenheden die in aanmerking komen naar Europese habitats of rbb’s. Deze 

vertaling kent geen één op één relatie en gebeurt op basis van de habitatsleutels ontwikkeld 

door het INBO. Bijlage 3 geeft weer hoe de verdere specificering van de 

basiskarteereenheden moet gebeuren aan de hand van typische soorten en welke Europese 

habitats en rbb’s hiermee overeen komen. De juiste determinatie van deze verschillende 

types gebeurt aan de hand van sleutels. Maak gebruik van de kenmerkende soorten uit de 

graslandsleutel (De Saeger & Wouters, 1018), de heidesleutel (De Saeger et al., 2016) en de 

bossleutel (Vandekerkhove et al., 2016). 

2 Kartering van de wegencomplexen E17-N449 te 
Beervelde en E17-N16 te Sint-Niklaas 

We testten de uitgebreide kartering en inventarisatie (spoor 2) op de op- en 

afrittencomplexen van de E17-N449 te Beervelde en de E17-N16 te Sint-Niklaas (figuren 1 

en 2). Daarnaast werd de potentiële oppervlakte aan Europese habitats en rbb’s ingeschat. 

De beheereenheden vallen samen met de begrazingsrasters (groene stippellijnen). 

 
Figuur 1 : deel van het op- en afrittencomplex E17 - N449 te Beervelde – de gehele contour wordt 

gezien als één beheereenheid (code: B-BE 1). Het scheidingsraster wordt niet in rekening gebracht. De 

gehele oppervlakte krijgt een begrazingsbeheer. 

 

 

                                                
2 Wanneer houtige vegetaties wel aansluiten bij bos mogen deze wél meegerekend worden. 

BE 1 

G1 
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Figuur 2 : deel van het op- en afrittencomplex E17 - N16 te Sint-Niklaas. Het linkerklaverblad wordt 

opgesplitst in twee beheereenheden (code: SN-BE 1 en SN-BE 2). In het rechter klaverblad wordt het 

hellende talud gezien als één beheereenheid (code: SN-BE 3). De waterpartij en bijhorende 

moerasvegetatie wordt niet meegenomen omdat deze vegetatie spontaan kan ontwikkelen – niet 

begraasd wordt. 

 

Op woensdag 15 mei 2019 werd via een terreinbezoek de vegetatie gekarteerd op de 

betrokken terreinen (zie groene polygonen op figuren 1 en 2). De onderscheiden 

beheereenheden en voorkomende karteereenheden en vegetatietypes staan in tabel 2. 

Daarnaast maakten we een inschatting van de haalbare doelvegetaties via de graslandsleutel 

(De Saeger en Wouters, 2018). 

 

Tabel 2 : Onderscheiden beheereenheden en hun karteereenheden, vegetatietypes, oppervlaktes en 

doelen bepaald via de graslandsleutel (De Saeger & Wouters, 2018). 

locatie beheereenheid 
karteer- 

eenheden 
vegetatietypes oppervlakte doel 

Sint-

Niklaas 
SN-BE1 

G3 

G4d 

graslandfase 3 - gras-kruidenmix 

soortenrijke, niet habitatwaardige 

struisgrasvegetatie 

0,3 ha 

0,7 ha 

G3 

rbbha 

Sint-

Niklaas 
SN-BE2 

G3 

G4d 

graslandfase 3 - gras-kruidenmix 

soortenrijke, niet habitatwaardige 

struisgrasvegetatie 

0,7 ha 

0,3 ha 

rbbha 

rbbha 

Sint-

Niklaas 
SN-BE3 

G4a 

R2 

R4 

fijnmazige mix van bloemrijk 

glanshavergrasland, verruigd 

grasland en natte ruigte 

1,3 ha G4a 

Beervelde B-BE1 G1 graslandfase 1 - grassenmix 1,5 ha G3 

 

BE 1 

BE 2 

BE 3 

G3 G3 

G4d 
G4d 

G4a, R2, R4 
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Foto 2: zicht op beheereenheden 1 en 2 te Sint-Niklaas (SN-BE1 en SN-BE2). 

 

 

  
Foto 3: zicht op beheereenheid 3 te Sint-Niklaas (SN-BE3). 

 

Omdat het om een T0-opname gaat en de voorkomende vegetatietypes nog niet eerder 

bepaald zijn, werden alle voorkomende vaatplanten genoteerd (bijlage 4). 
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We hebben per beheereenheid de bedekking of de densiteit ingeschat volgens de 

bedekkingsklassen in tabel 3. Als een soort minder dan 5% van het totaaloppervlak van de 

beheereenheid bedekt, is het nodig planten te tellen. Is de beheereenheid ca. 1 hectare 

groot, dan is een soort weinig talrijk (WT) als er minder dan 50 teleenheden voorkomen. Is 

de beheereenheid 0,5 ha groot, dan ligt de klassegrens op 25 teleenheden (50*0,5); is de 

beheereenheid 2 ha groot, dan ligt de klassegrens op 100 teleeheden (50*2). De klassegrens 

tussen weinig taltijk en talrijk wordt dus vermenigvuldigd met een factor evenredig aan de 

oppervlaktetoe of -afname. In feite wordt de densiteit van de soort ingeschat. Eén pol van 

een polvormende soort wordt als één eenheid gerekend. Voor mattenvormende soorten 

wordt 1 m² als één eenheid gezien. Bij het geclusterd voorkomen van soorten die geen 

pollen of matten vormen, worden echter de individuele bovengrondse delen geteld (bv. de 

wortelrozetten van boshyacint) (Van Calster et al., 2017). 

Tabel 3: Indeling in bedekkingsklassen voor beheereenheden van ca. 1 ha. 

Bedekkingsklasse Beschrijving Bedekking en densiteit 

WT weinig talrijk < 50 éénheden 

T talrijk > 50 éénheden, maar < 5% 

B bedekkend 5 - 25% 

KB kwartbedekkend 25 - 50% 

HB halfbedekkend 50 - 75% 

D dominant > 75% 

 

Indien een soort beperkt is tot randsituaties of behoort tot een lokaal afwijkende vegetatie, 

worden de bedekkingsklassen uit hogerstaande tabel gecombineerd met een extra code. Als 

een soort enkel waargenomen wordt in een (afwijkend) deel van het terrein (tot maximum 

de helft van de oppervlakte), wordt dit bij de inschatting aangeduid met een suffix (bv. B4 

en B8 in bijlage 4; d.i. B met de suffixen 4 en 8): 

 

• X2 = de soort komt enkel lokaal voor in een aaneengesloten deel van het perceel 

met afwijkende vegetatie die tussen 1/4de en 1/2de van de perceelsoppervlakte 

beslaat; 

• X4 = de soort komt enkel lokaal voor in een aaneengesloten deel van het perceel 

met afwijkende vegetatie die tussen 1/8ste en 1/4de van de perceelsoppervlakte 

beslaat; 

• X8 = de soort komt enkel lokaal voor in een aaneengesloten deel van het perceel 

met afwijkende vegetatie die minder dan 1/8ste van de perceelsoppervlakte beslaat; 

• De code “rand” gebruikt voor soorten die enkel aan de rand van het terrein 

voorkomen. Dit is te beschouwen als een variant van X8: rand. De bedekkingsklasse 

krijgt dan de suffix R (XR). De soort komt hierbij enkel in de rand van het perceel 

waarbij de rand minder dan 1/8ste van de perceelsoppervlakte beslaat. 

 

Wanneer een soort vooral in een afwijkend deel van het terrein voorkomt, maar ook in de 

rest van het perceel gebruik je de toevoeging voor rand of lokaal afwijkende vegetatie enkel 

wanneer de bedekking duidelijk (twee of meer bedekkingsklassen) hoger is in het afwijkend 

deel. Voor het inschatten van de densiteit of bedekking van soorten of indicatoren zijn enkele 

voorbeelden opgenomen in bijlage 5 als visuele ondersteuning. 

 

De opname in bijlage 4 geldt als startsituatie waartegen de tussentijdse resultaten van het 

beheer kunnen worden afgewogen. In 2022 en 2025 worden best nieuwe opnames 

uitgevoerd om de vegetatie-evolutie nauw op te volgen. Op deze momenten kunnen de 

resultaten van het beheer worden geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. 

 

Per beheereenheid werd een standaardfiche ingevuld (bijlage 6). Door het invullen van 

controlelijsten krijgt de beheerder snel zicht op de potenties van een gebied of 
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beheereenheid en later ook op de richting die een bepaald gebied, beheereenheid of soort 

uitgaat onder invloed van een bepaalde beheervorm. 

 

3 Beheeradvies 

Voor de klaverbladen in Sint-Niklaas is het haalbaar om op ten minste één vierde van de 

oppervlakte van de beheereenheden samen het regionaal belangrijk biotoop rbbha te 

realiseren. Hiermee wordt voldaan aan het criterium om een natuurbeheerplan type 2 in te 

dienen. De combinatie van de graslandtypes in beheereenheid 1 en 2 (SN-BE 1 en SN-BE2) 

fungeren als leefgebied voor hooibeestje. Het behoud en de verdere ontwikkeling van deze 

graslanden zijn van belang om de populatie hooibeestje in stand te houden. Toch raden we 

aan om een bermbeheerplan op te stellen en geen natuurbeheerplan. De klaverbladen zijn 

geïsoleerd en het hoogst haalbare vegetatiedoel is het rbb ‘soortenrijke, niet habitatwaardige 

struisgrasvegetatie’ en dat op een relatief beperkte oppervlakte (1 hectare). 

Gezien de beperkte oppervlakte van de beheereenheden is het niet nodig om referentieplots 

uit te zetten. De vegetatie kan vlakdekkend gekarteerd en geïnventariseerd worden in de 

beheereenheden afgebakend in figuren 1 en 2. 

Het voorgenomen beheer is (seizoens)begrazing met schapen. Nu worden de percelen 

maximaal één keer per jaar gemaaid. Voor de begrazing werden de terreinen omheind. Ter 

hoogte van het wegencomplex in Sint-Niklaas kunnen de schapen telkens verplaatst worden 

over de verschillende beheereenheden (BE 1, BE 2 en BE 3). We stellen voor om te starten 

met schapenbegrazing in SN-BE 1 halfweg mei. De grazers zullen in die periode de ruigere 

kruiden zoals fluitenkruid en de grote grassen begrazen. Op dat moment kunnen de 

hooibeestjes gebruik maken van de schralere delen van het grasland om eitjes af te zetten. 

Om de voedselplanten voor hooibeestje te sparen wordt best een kleine kudde van een 8-tal 

dieren ingezet. Beheereenheid 3 kan gebruikt worden als stalplek, om de nectarplanten op 

BE 1 en BE 2 te sparen. Het meeste voedsel voor de schapen bevindt zich actueel op 

beheereenheid 3. Tegelijkertijd kunnen de grazers de verruiging in BE 3 terugdringen. We 

stellen het volgende graasschema voor: 

• Half mei – half juni: beheereenheid 1 

• half juni – half juli: beheereenheid 3 

• half juli – eind augustus: beheereenheid 2 

• september: beheereenheid 3 

• begin oktober tot op het ogenblik dat ze naar de winterstal gebracht worden (ze 

mogen er pas af als het kort is): beheereenheid 1 + 2 

 

Voor het wegencomplex te Beervelde stellen we voor om bijkomend aan de begrazing het 

terrein te maaien en het hooi af te voeren in de tweede helft mei en dit vijf jaar vol te 

houden. Dit ontwikkelingsbeheer is nodig om de bodem te verschralen en een grassen-

kruidenmix te bereiken. Vanaf juli kan een kleine kudde van een 8-tal beesten het terrein 

begrazen. Eventueel kunnen de dieren opgesloten worden op één helft van het terrein totdat 

de vegetatie kort is afgegeten. Het is van belang dat de grasmat kort de winter ingaat. 

 

Via een ecologisch maaibeheer (maaien en afvoeren) kan een verarmde of verruigde 

graslandvegetatie omgevormd worden naar een soortenrijkere situatie. Een ecologisch 

maaibeheer bestaat uit twee stappen: het maaien van de bovengrondse plantenmassa en 

het verwijderen van het maaisel. Bij een ecologisch maaibeheer worden de nutriënten die 

opgenomen zijn in de vegetatie afgevoerd. Het zorgvuldig verwijderen van het maaisel is 

cruciaal en essentieel bij een ecologisch maaibeheer. Immers, zelfs een korte periode waarbij 

het maaisel onvoldoende wordt verwijderd, kan de inspanning van vele jaren correct 

uitgevoerd ecologisch bermbeheer volledig teniet doen. Niet-verwijderd maaisel veroorzaakt 

rechtstreeks lichtgebrek van de onderliggende vegetatie en sluit kieming en overleving van 

zaailingen onder het maaisel uit. Het maaisel zal afbreken waardoor de voedingsstoffen terug 
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worden vrijgegeven aan de bodem. Het is dan ook noodzakelijk om het maaisel binnen één à 

twee weken na het maaien te verwijderen. 

 
Conclusies 
 

1. Kan de methodiek voor opvolging worden toegelicht? 

Op herhaalde tijdstippen wordt een vegetatieopname uitgevoerd. Deze wordt 

zesjaarlijks herhaald voor grasland, ruigte en struweel en twaalfjaarlijks voor houtige 

vegetaties. De inventarisaties zijn nodig om te evalueren of het beoogde doel wordt 

bereikt en om het beheer bij te sturen indien nodig. Er werd een eenvoudige methodiek 

ontwikkeld om bermen en dijken te inventariseren. De beheerder kan twee sporen 

volgen. Spoor 1 omvat een eenvoudige basiskartering. Spoor 2 is een uitgebreide 

kartering, die kan gebruikt worden voor de opmaak van een natuurbeheerplan. Wanneer 

binnen een projectgebied op één vierde van de oppervlakte, een aaneengesloten zone 

aanwezig is waar Europese habitats of regionaal belangrijke biotopen het doel zijn, kan 

voor deze zone een natuurbeheerplan opgemaakt worden. 

 

2. Kan het INBO een vegetatie-opname en/of kartering van de terreinen 

uitvoeren?  

 

We bepaalden de verschillende beheereenheden en voerden een vegetatieopname uit in 

mei 2019. Deze opname geldt als startsituatie waartegen de tussentijdse resultaten van 

het beheer kunnen worden afgewogen. In 2022 en 2025 worden best nieuwe opnames 

uitgevoerd om de vegetatie-evolutie nauw op te volgen. Op deze momenten kunnen de 

resultaten van het beheer worden geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Omdat het 

om een ‘T0-opname’ gaat en de voorkomende vegetatietypes nog niet eerder bepaald 

zijn, werden alle voorkomende vaatplanten genoteerd. 

 

3. Kan een beheeradvies i.v.m. de begrazing worden geformuleerd?  

 

Het voorgenomen beheer is (seizoens)begrazing met schapen. Hiertoe werden de 

terreinen omheind. In de toelichting van voorliggend advies wordt een graasschema 

voorgesteld voor het wegencomplex E17-N16 (Sint-Niklaas) en een graasschema in 

combinatie met maaien en afvoeren voor het wegencomplex E17-N449 (Beervelde). Het 

ontwikkelingsbeheer te Beervelde is nodig om de vermeste bodem te verschralen.  

 

4. Kan het INBO referentieplots uitzetten voor opvolging van de relevante 

vegetatie-typen? 

 

Gezien de beperkte oppervlakte van de beheereenheden is het niet nodig om 

referentieplots uit te zetten. De vegetatie kan vlakdekkend gekarteerd en 

geïnventariseerd worden in de beheereenheden voor de opvolging. 
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Bijlage 1: Basiskarteereenheden met hun typische 
soorten en/of kenmerken (Van Uytvanck et al., 2017) 
 

 

Basiskarteereenheid Typische soorten en/of kenmerken 

Graslanden: graslandfasen   

G0: Graslandfase 0 - 

Raaigrasweiden 

Zeer uniform grasland met vrijwel uitsluitend sterk glanzend 

gras 

Engels of Italiaans raaigras en/of ruw beemdgras dominant + 

vogelmuur, straatgras 

G1: Graslandfase 1 - Grassenmix Groen lappendeken met soorten uit G0, maar + kruipende 

boterbloem, paardenbloem, gewone hoornbloem, witte klaver 

(in enkele monospecifieke haarden) 

G2: Graslandfase 2 - Dominant 

stadium  

Meer dan 50% van de oppervlakte ingenomen door één niet 

sterk glanzende grassoort: gestreepte witbol, grote 

vossenstaart of glanshaver, + grassen en kruiden uit G0 en G1  

G3: Graslandfase 3 - Gras-

kruidenmix  

Fijn mozaïek van grassen en kruiden zoals: 

beemdlangbloem, gewone berenklauw, gewoon duizendblad, 

gewoon reukgras, glanshaver, grasmuur, grote vossenstaart, 

hopklaver, kleine klaver, pastinaak, peen, rietzwenkgras, rode 

klaver, rood zwenkgras, scherpe boterbloem, sint-Janskruid, 

smalle weegbree, gewoon timoteegras, veldbeemdgras, 

veldzuring, gewoon biggenkruid, kamgras, veldgerst, 

vijfvingerkruid, echte koekoeksbloem, pinksterbloem, 

moerasrolklaver 

G4: Graslandfase 4 - Bloemrijk 

grasland 

Fijn mozaïek van grassen, kruiden, russen en zeggen. 

G4a: Glanshavergrasland  aardaker, beemdkroon, beemdooievaarsbek, bevertjes, gele 

morgenster, gewone agrimonie, gewone rolklaver, gewone 

vogelmelk, glad walstro, goudhaver, graslathyrus, groot 

streepzaad, grote bevernel, grote pimpernel, gulden 

boterbloem, gulden sleutelbloem, klavervreter, kleine 

bevernel, kleine ratelaar, knolboterbloem, knolsteenbreek, 

knoopkruid, kraailook, margriet, muskuskaasjeskruid, naakte 

lathyrus, rapunzelklokje, ruige leeuwentand, veldlathyrus, 

veldsalie, vijfdelig kaasjeskruid en zachte haver, grote 

ratelaar, vertakte leeuwentand, vierzadige wikke 
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G4b: Stroomdalgrasland cipreswolfsmelk, geoorde zuring, gestreepte klaver, grote tijm, 

handjesgras, harige ratelaar, hemelsleutel, kaal breukkruid, 

kleine pimpernel, kleine ratelaar, knikkende distel, 

knolbeemdgras, kruisdistel, kweekdravik, moeslook, ronde 

ooievaarsbek, rozetkruidkers, rozetsteenkers, sikkelklaver, 

slangenlook, smalle raai, tripmadam, veldsalie, viltganzerik, 

voorjaarszegge, wit en zacht vetkruid, zachte haver, zeepkruid 

G4c: Kalkrijk kamgrasland  

 

aarddistel, beemdkroon, bevertjes, driedistel, duifkruid, 

geelhartje, gevinde kortsteel, gewone agrimonie, goudhaver, 

grote tijm, gulden sleutelbloem, kattendoorn, kleine bevernel, 

kleine pimpernel, knolboterbloem, kruipend stalkruid, ruige 

leeuwentand, ruige weegbree, voorjaarszegge, wilde 

marjolein, zachte haver, zeegroene zegge 

G4d: Bloemrijk struisgrasgrasland 

(heden: soortenrijke, niet 

habitatwaardige struisgrasvegetatie) 

akkerhoornbloem, gewone veldbies, gewoon biggenkruid, 

gewoon duizendblad, gewoon struisgras, hazenpootje, klein 

vogelpootje, kleine klaver, kleine leeuwentand, 

knolboterbloem, muizenoor, schapenzuring, smalle weegbree, 

vroege haver, zilverhaver 

G4e: Bloemrijk vochtig tot nat grasland echte koekoeksbloem, grote ratelaar, kruipend zenegroen, 

moeras/zompvergeet-me-nietje, dotterbloem, kale jonker, 

lidrus, moerasrolklaver, moeraswalstro, egelboterbloem, 

pinksterbloem, slanke sleutelbloem, tweerijige zegge, gewone 

waterbies, heelblaadjes, penningkruid, pijptorkruid, zomprus 

G5: Graslandfase 5 - Soortenrijk 

schraalgrasland 

Een fijn, soortenrijk mozaïek van geel-, grijs- en blauwgroene 

laagblijvende schijngrassen (zeggen en russen) en kruiden  

G5a: Duingrasland zanddoddengras, kleverige reigersbek, ruw vergeet-mij-nietje, 

kruipend stalkruid, zandhoornbloem, duinfakkelgras, liggende 

asperge, duindravik, duinviooltje, kegelsilene, ruwe klaver, 

duin- en gewimperd langbaardgras, lathyruswikke, geel 

walstro, grote tijm, geel zonneroosje, liggend bergvlas, 

nachtsilene, walstrobremraap, kalkbedstro, zachte haver, 

voorjaarsganzerik, duindravik, gestreepte klaver, wondklaver 

G5b: Dwerghavergrasland vroege haver, klein vogelpootje, zilverhaver, klein tasjeskruid, 

dwergviltkruid, eekhoorngras en zandblauwtje, veldereprijs, 

hazenpootje, eenjarige hardbloem, rode schijnspurrie, 

akkerviooltje, zandmuur, reigersbek, spurrie, straatgras, 

zandraket, vroegeling, kleine leeuwenklauw, zachte 

ooievaarsbek, klein streepzaad, gewoon langbaardgras, 

zandhoornbloem, slofhak 

G5c: Kalkgrasland blauwgras, bergdravik, duifkruid, grote centaurie, ruige 

scheefkelk, geel zonneroosje, kleine pimpernel, kalkwalstro, 

gevinde kortsteel, aarddistel, smal fakkelgras, driedistel 

G5d: Heischraal grasland blauwe knoop, blauwe zegge, bleeksporig bosviooltje, bleke 

zegge, borstelgras, dicht havikskruid, echte guldenroede, fijn 

schapengras, fraai hertshooi, gelobde maanvaren, gevlekte 

orchis, heidekartelblad, hondsviooltje, kleine tijm, 

klokjesgentiaan, knollathyrus, kruipganzerik, liggend walstro, 

liggende vleugeltjesbloem, mannetjesereprijs, spits 

havikskruid, stijf havikskruid, stijve ogentroost, tandjesgras, 

tormentil, trekrus, tweenervige zegge, veelbloemige veldbies, 

zaagblad, klokjesgentiaan, heidekartelblad, welriekende 

nachtorchis. 

Ruigten   
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R1: Verstoord grasland duinriet, kruipertje, gewone raket, bijvoet, fijnstraal spp, 

kleine brandnetel, boerenwormkruid, kamille spp., 

varkensgras, akkerdistel, klein kaasjeskruid, teunisbloem spp., 

honingklaver spp., grote kaardebol, stinkende ballote, 

kompassla, zeepkruid, wilde reseda, ijle dravik, kleine 

ooievaarsbek, kruldistel, slangenkruid, klein hoefblad, 

akkerwinde, kweek, heermoes, grote klaproos, herderstasje, 

paarse dovenetel, perzikkruid, vogelmuur, akkerkool 

R2: Verruigd grasland grote brandnetel, kleefkruid, ridderzuring, akkerdistel, 

speerdistel, gewone berenklauw, fluitenkruid, bramen, klit, 

Jacobskruiskruid, ijle dravik, dolle kervel, kweek, kropaar, 

haagwinde, zevenblad 

R3: Brandnetelruigte dominante bedekking van grote brandnetel 

R4: Natte ruigten 

 

moerasspirea, waterzuring, watermunt, wolfspoot, oeverzegge, 

grote en kleine lisdodde, grote egelskop, gele waterkers, gele 

lis, grote kattenstaart, poelruit, scherpe zegge, echte 

valeriaan, grote wederik, grote waterweegbree, gewone 

engelwortel, harig wilgenroosje, kattenstaart, 

koninginnenkruid, valse voszegge, moerasandoorn, tandzaad 

spp., pitrus, zeegroene rus, zwanenbloem, pluimzegge, 

moesdistel, kale jonker, geoord en gevleugeld helmkruid, 

liesgras, rietgras, riet 

R5: Riet en rietruigte riet en soorten uit R4 

Struwelen  

S1: Dwergstruikvegetaties: 

heidesoorten 

struikheide, dopheide, blauwe bosbes, stekelbrem, kruipbrem 

S2: Brem- en gaspeldoornstruwelen brem, gaspeldoorn 

S3: Doornstruwelen  meidoorn spp., sleedoorn en rozen 

S4: Bramen braam spp. (inclusief framboos) 

S5: Vlierstruwelen gewone vlier (dominant) 

Opgaande houtige vegetaties  

H1: Wilgenstruweel wilgen spp., sporkehout, gewone vlier, braam spp., brede 

stekelvaren, grote brandnetel, hondsdraf, kleefkruid, pitrus  

H2: Iepenstruweel Houtige begroeiing in holle wegen van de leemstreek met  

gladde iep, ruwe iep, meidoorn spp., gewone es, gewone vlier, 

maarts viooltje, vogelmelk, aalbes, gevlekte aronskelk, 

speenkruid, vingerhelmbloem, grote keverorchis, klimop, 

klimopereprijs, look-zonder-look. 

H3: Loofhout Vegetaties op gerijpte, mesofiele tot droge bosbodems, 

gedomineerd door inheemse loofbomen. Boomlaag van mono-

specifiek of dominant tot zeer gevarieerd met o.a.: beuk, 

zomereik, wintereik gewone es, haagbeuk, esdoorn, berk spp., 

hazelaar, zoete kers, trilpopulier. Mogelijke bijmenging (maar 

nooit dominant) met zwarte els, grauwe els, wilgen spp., 

sporkehout, en struweelsoorten (zie S1 tot S5). Kruidlaag: van 

afwezig tot zeer rijk met oude bosplanten. 
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H4: Uitheems loofhout Jonge aanplant op niet-bosbodem met dominantie van allerlei 

loofhout op niet-bosbodems, incl. exoten (Robinia, populier, 

vederesdoorn, Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers,…), 

ev. met bijmenging van struweelsoorten (S3 tot S5). 

H5: Naaldhout Naaldhoutbestanden van allerlei aard: van mono-specifiek of 

dominant tot gevarieerd met o.a. zwarte den, grove den, spar 

spp., lork, Douglass en ev. struweelsoorten (soorten uit S1, 

S2, S4, S5). 

E: Exoten Vlakvormende vegetaties van invasieve, exoten (excl. 

opgaande houtige soorten) 

 

 
Bijlage 2: Terrestrische invasieve plantensoorten in 
België (Van Uytvanck et al., 2017) 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Voorkomen in België Impact 

Acer negundo vederesdoorn beperkt matig 

Acer rufinerve grijze streepjesbastesdoorn geïsoleerd matig 

Ailanthus altissima hemelboom beperkt hoog 

Akebia quinata klimbes, schijnaugurk nog niet invasief in België matig 

Ambrosia artemisiifolia alsemambrosia nog niet invasief in België 
 

Amelanchier lamarckii Amerikaans krentenboompje beperkt matig 

Aster lanceolatus smalle aster beperkt hoog 

Aster novi-belgii Nieuw-nederlandse aster wijd verspreid matig 

Aster x salignus wilgaster beperkt hoog 

Baccharis halimifolia struikaster geïsoleerd hoog 

Bidens frondosa zwart tandzaad wijd verspreid matig 

Buddleja davidii vlinderstruik wijd verspreid matig 

Carpobrotus spp. hottentotvijg nog niet invasief in België hoog 

Cornus sericea Canadese kornoelje beperkt hoog 

Cotoneaster horizontalis vlakke dwergmispel beperkt hoog 

Cyperus eragrostis bleek cypergras geïsoleerd matig 

Duchesnea indica schijnaardbei beperkt matig 

Echinocystis lobata egelkomkommer, stekelaugurk nog niet invasief in België matig 

Elaeagnus angustifolia smalle olijfwilg geïsoleerd matig 

Epilobium ciliatum beklierde basterdwederik wijd verspreid 
 

Fallopia japonica Japanse duizendknoop wijd verspreid hoog 

Fallopia sachalinensis Sachalinese duizendknoop beperkt hoog 

Fallopia x bohemica Boheemse duizendknoop beperkt hoog 

Fraxinus pennsylvanica zachte es geïsoleerd matig 

Gaillardia x grandiflora kokardebloem beperkt 
 

Helianthus tuberosus aardpeer wijd verspreid hoog 

Heracleum mantegazzianum reuzenbereklauw wijd verspreid hoog 

Hyacinthoides hispanica Spaanse hyacint beperkt matig 

Impatiens glandulifera reuzenbalsemien wijd verspreid hoog 

Impatiens parviflora klein springzaad wijd verspreid matig 

Lonicera japonica Japanse kamperfoelie nog niet invasief in België matig 

Lupinus polyphyllus vaste lupine beperkt matig 

Lysichiton americanus moerasaronskelk, moeraslantaarn geïsoleerd matig 

Mahonia aquifolium mahonia beperkt hoog 

Mimulus guttatus gele maskerbloem beperkt hoog 

Oenothera spp. teunisbloem wijd verspreid 
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Parthenocissus spp. (valse) wingerd wijd verspreid matig 

Persicaria wallichii Afgaanse duizendknoop beperkt matig 

Phytolacca americana Westerse karmozijnbes nog niet invasief in België matig 

Prunus laurocerasus kerslaurier geïsoleerd matig 

Prunus serotina Amerikaanse vogelkers wijd verspreid hoog 

Quercus rubra Amerikaanse eik wijd verspreid matig 

Rhododendron ponticum Pontische rododendron beperkt hoog 

Rhus typhina fluweelboom geïsoleerd matig 

Robinia pseudoacacia gewone robinia wijd verspreid matig 

Rosa rugosa rimpelroos wijd verspreid hoog 

Rudbeckia laciniata slipbladige rudbeckia geïsoleerd matig 

Senecio inaequidens bezemkruiskruid wijd verspreid matig 

Solidago canadensis Canadese guldenroede wijd verspreid hoog 

Solidago gigantea late guldenroede wijd verspreid hoog 

Spiraea alba witte spirea beperkt hoog 

Spiraea douglasii Douglasspirea beperkt hoog 

Spiraea tomentosa viltige pluimspirea geïsoleerd matig 

Spiraea x billardii billardspirea beperkt matig 

 

Bijlage 3: Basiskarteereenheden en overeenkomstige 
Europese habitats en rbb’s met hun kenmerkende 

soorten en/of kenmerken (Van Uytvanck et al., 2017) 
 

Karteereenheden Europees 

habitat  

of rbb 

Kenmerkende soorten en kenmerken van 

Europees habitat en rbb’s 

Graslanden   

G0: graslandfase 0 - 

raaigrasweiden 

geen   

G1: graslandfase 1 - 

grassenmix 

geen   

G2: graslandfase 2 - 

dominant stadium  

geen   

G3: graslandfase 3 - gras-

kruidenmix  

geen  geen soorten van de twee volgende types (rbbkam 

& rbbvos) aanwezig. 

rbbkam kamgras en/of veldgerst abundant (=”bedekkend”, 

zie bijlage 7) én aantal soorten >15 

rbbvos min. 2 soorten abundant aanwezig uit: kruipend 

zenegroen, pinksterbloem, tweerijige zegge, 

moesdistel, ruwe smele, lidrus, moerasspirea, 

beemdlangbloem, moerasrolklaver, echte 

koekoeksbloem, penningkruid, 

moeras/zompvergeet-mij-nietje, grote ratelaar, 

waterkruiskruid, smeerwortel, vogelwikke OF 

trosdravik of grote trosdravik aanwezig 

 rbbzil 

 

zilt grasland: aardbeiklaver, akkerkers, getand 

vlotgras, gewone waterbies, heelblaadjes, klein 

vlooienkruid, kruipend moerasscherm, 

moeras/zompvergeetme-nietje, moeraszoutgras 

(polderstreek), penningkruid, pijptorkruid, platte 

rus, polei, rode ogentroost, slanke waterbies, 

smalle rolklaver (polderstreek), valse voszegge, 

watermunt, zeegroene rus, zilte rus, zilte zegge 

(polderstreek), zilverschoon, zomprus 
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G4a: graslandfase 4 - 

bloemrijk 

glanshavergrasland 

Geen Voldoet niet aan de voorwaarden voor 6510 (<1 

soort frequent EN 2 soorten occasioneel uit 6510) 

6510_hu > 7 soorten (samen 30% bedekkend) uit: 

aardaker, beemdkroon, beemdooievaarsbek, 

bevertjes, gele morgenster, gewone agrimonie, 

gewone rolklaver, gewone vogelmelk, glad 

walstro, goudhaver, graslathyrus, groot 

streepzaad, grote bevernel, grote pimpernel, 

gulden boterbloem, gulden sleutelbloem, 

klavervreter, kleine bevernel, kleine ratelaar, 

knolboterbloem, knolsteenbreek, knoopkruid, 

kraailook, margriet, muskuskaasjeskruid, naakte 

lathyrus, rapunzelklokje, ruige leeuwentand, 

veldlathyrus, veldsalie, vijfdelig kaasjeskruid en 

zachte haver, grote ratelaar, vertakte 

leeuwentand, vierzadige wikke 

G4b: graslandfase 4 - 

stroomdalgrasland 

6120 cipreswolfsmelk, geoorde zuring, gestreepte 

klaver, grote tijm, handjesgras, harige ratelaar, 

hemelsleutel, kaal breukkruid, kleine pimpernel, 

kleine ratelaar, knikkende distel, knolbeemdgras, 

kruisdistel, kweekdravik, moeslook, ronde 

ooievaarsbek, rozetkruidkers, rozetsteenkers, 

sikkelklaver, slangenlook, smalle raai, tripmadam, 

veldsalie, viltganzerik, voorjaarszegge, wit en 

zacht vetkruid, zachte haver, zeepkruid 

G4c: graslandfase 4 - kalkrijk 

kamgrasland  

 

6510_hu* 

6510_huk 

aarddistel, beemdkroon, bevertjes, driedistel, 

duifkruid, geelhartje, gevinde kortsteel, gewone 

agrimonie, goudhaver, grote tijm, gulden 

sleutelbloem, kattendoorn, kleine bevernel, kleine 

pimpernel, knolboterbloem, kruipend stalkruid, 

ruige leeuwentand, ruige weegbree, 

voorjaarszegge, wilde marjolein, zachte haver, 

zeegroene zegge 

G4d: graslandfase 4 - 

bloemrijk struisgrasgrasland 

(heden: soortenrijke, niet 

habitatwaardige 

struisgrasvegetatie) 

Geen 

 

 

 

 

akkerhoornbloem, gewone veldbies, gewoon 

biggenkruid, gewoon duizendblad, gewoon 

struisgras, hazenpootje, klein vogelpootje, kleine 

klaver, kleine leeuwentand, knolboterbloem, 

muizenoor, schapenzuring, smalle weegbree, 

vroege haver, zilverhaver 

 6230_ha 

 

Idem als hierboven maar met : 1 soort frequent of 
3 soorten occasioneel aanwezig uit: 
bosdroogbloem, dicht havikskruid, dwergviltkruid, 
eekhoorngras, geel walstro, grasklokje, 

steenanjer, viltganzerik, kleine tijm, zandblauwtje 

G4e: graslandfase 4 - 

bloemrijk vochtig tot nat 

grasland 

rbbhc 

 

echte koekoeksbloem, grote ratelaar, kruipend 

zenegroen, moeras/zompvergeet-me-nietje, 

dotterbloem, kale jonker, lidrus, moerasrolklaver, 

moeraswalstro, egelboterbloem, pinksterbloem, 

slanke sleutelbloem, tweerijige zegge, gewone 

waterbies, heelblaadjes, penningkruid, 

pijptorkruid, zomprus 
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G5a: graslandfase 5 - 

duingrasland 

 

2130 

 

zanddoddengras, kleverige reigersbek, ruw 

vergeet-mij-nietje, kruipend stalkruid, 

zandhoornbloem, duinfakkelgras, liggende 

asperge, duindravik, duinviooltje, kegelsilene, 

ruwe klaver, duin- en gewimperd langbaardgras, 

lathyruswikke, geel walstro, grote tijm, geel 

zonneroosje, liggend bergvlas, nachtsilene, 

walstrobremraap, kalkbedstro, zachte haver, 

voorjaarsganzerik, duindravik, gestreepte klaver, 

wondklaver 

G5b: graslandfase 5 - 

dwerghavergrasland 

 

2330 vroege haver, klein vogelpootje, zilverhaver, klein 

tasjeskruid, dwergviltkruid, eekhoorngras, 

zandblauwtje, veldereprijs, hazenpootje, eenjarige 

hardbloem, rode schijnspurrie, akkerviooltje, 

zandmuur, reigersbek, spurrie, straatgras, 

zandraket, vroegeling, kleine leeuwenklauw, 

zachte ooievaarsbek, klein streepzaad, gewoon 

langbaardgras, zandhoornbloem, slofhak  

G5c: graslandfase 5 - 

kalkgrasland 

 

6210_hk blauwgras, bergdravik, duifkruid, grote centaurie, 

ruige scheefkelk, geel zonneroosje, kleine 

pimpernel, Kalkwalstro, gevinde kortsteel, 

aarddistel, smal fakkelgras, driedistel 

G5d: graslandfase 5 - 

heischraal grasland 

 

6230_hn 

6230_hmo 

blauwe knoop, blauwe zegge, bleeksporig 

bosviooltje, bleke zegge, borstelgras, dicht 

havikskruid, echte guldenroede, fijn schapengras, 

fraai hertshooi, gelobde maanvaren, gevlekte 

orchis, heidekartelblad, hondsviooltje, kleine tijm, 

klokjesgentiaan, knollathyrus, kruipganzerik, 

liggend walstro, liggende vleugeltjesbloem, 

mannetjesereprijs, spits havikskruid, stijf 

havikskruid, stijve ogentroost, tandjesgras, 

tormentil, trekrus, tweenervige zegge, 

veelbloemige veldbies, zaagblad, klokjesgentiaan, 

heidekartelblad, welriekende nachtorchis 

R1: verstoord grasland  geen duinriet, kruipertje, gewone raket, bijvoet, 

fijnstraal spp., kleine brandnetel, 

boerenwormkruid, kamille spp., varkensgras, 

akkerdistel, klein kaasjeskruid, teunisbloem spp., 

honingklaver spp., grote kaardebol, stinkende 

ballote, kompassla, zeepkruid, wilde reseda, ijle 

dravik, Kruldistel, Kleine ooievaarsbek, 

slangenkruid, klein hoefblad, perzikkruid, 

akkerwinde, kweek, heermoes, grote klaproos, 

herderstasje, paarse dovenetel, vogelmuur, 

akkerkool 

R2: verruigd grasland  geen grote brandnetel, kleefkruid, ridderzuring, 

akkerdistel, speerdistel, gewone berenklauw, 

fluitenkruid, bramen, klit, jacobskruiskruid, ijle 

dravik, dolle kervel, kweek, kropaar, haagwinde, 

zevenblad 

R3: brandnetelruigte geen dominante bedekking van grote brandnetel 

R4: natte ruigten geen  

 

moerasspirea, waterzuring, watermunt, wolfspoot, 

oeverzegge, grote en kleine lisdodde, grote 

egelskop, gele waterkers, gele lis, grote 

kattenstaart, poelruit, scherpe zegge, echte 

valeriaan, grote wederik, grote waterweegbree, 

gewone engelwortel, harig wilgenroosje, 

kattenstaart, koninginnenkruid, valse voszegge, 

moerasandoorn, tandzaad spp., pitrus, zeegroene 

rus, zwanenbloem, pluimzegge, moesdistel, kale 

jonker, geoord en gevleugeld helmkruid, 
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+ Voldoet niet aan de voorwaarden voor rbbhf of 

6430 (samen < abundant) 

 

rbbhf 

 

wilde bertram, grote wederik, melkeppe, 

hennegras, ruw walstro, wateraardbei, 

moerasbeemdgras, veenpluis, veenmos en/of 

zwarte zegge, moerasspirea 

 

6430 oeverzegge, moeraszegge, gele lis, wolfspoot, 
hop, harig wilgenroosje, gewone smeerwortel, 
haagwinde, moerasandoorn, groot hoefblad, 
koninginnenkruid, grote kattenstaart, geoord 
helmkruid, gevleugeld helmkruid, viltige 
bastaardwederik, groot warkruid, 
moerasmelkdistel en heemst 

R5: riet en rietruigte geen riet en soorten uit R4 

rbbmr 

 

riet en soorten uit R4 

S1: dwergstruikvegetaties: 

heidesoorten 

 

Geen struikheide, dopheide, blauwe bosbes, stekelbrem, 
kruipbrem,  
maar varens, houtige opslag of grassen zoals 
pijpenstrootje, bochtige smele, fijn schapengras of 
struisgrassen domineren 

 4030 struikheide, dopheide, blauwe bosbes, stekelbrem, 

kruipbrem 

S2: brem- en 

gaspeldoornstruwelen 

geen brem, gaspeldoorn 

rbbsg brem, gaspeldoorn  

S3: doornstruwelen geen  meidoorn spp., sleedoorn en rozen 

rbbsp meidoorn spp., sleedoorn en rozen 

S4: bramen geen braam spp. (inclusief framboos)  

S5: vlierstruwelen geen gewone vlier (dominant) 

H1: wilgenstruweel rbbsf wilgensoorten, sporkehout, gewone vlier, braam 

spp., brede stekelvaren, grote brandnetel, 

hondsdraf, kleefkruid, pitrus 

opp >0,5 ha 

geen vlier + kruidsoorten van rbbsf > 50% bedekking 

H2: iepenstruweel geen Houtige begroeiing in holle wegen van de 

leemstreek met gladde iep, ruwe iep, meidoorn 

spp., gewone es, gewone vlier, maarts viooltje, 

vogelmelk, aalbes, gevlekte aronskelk, 

speenkruid, vingerhelmbloem, grote keverorchis, 

klimop, klimopereprijs, look-zonder-look. 

H3: loofhout geen Vegetaties op gerijpte, mesofiele tot droge 

bosbodems, gedomineerd door inheemse 

loofbomen. Boomlaag van mono-specifiek of 

dominant tot zeer gevarieerd met o.a.: beuk, 

zomereik, wintereik gewone es, haagbeuk, 

esdoorn, berk spp., hazelaar, zoete kers, 

trilpopulier. Mogelijke bijmenging (maar nooit 

dominant) met zwarte els, grauwe els, wilgen 

spp., sporkehout, en struweelsoorten (zie S1 tot 

S5). Kruidlaag: van afwezig tot zeer rijk met oude 

bosplanten. 
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9190 

9110 

9120  

9150 

9130 

9160 

Boomlaag zoals hierboven + opp > 0,5 ha + oud 

bos met kenmerkende soorten van oud bos, 

schraalland of heide (verder te bepalen met 

Bossleutel)  

H4: uitheems loofhout  geen Jonge aanplant met dominantie van allerlei 

loofhout op niet-bosbodems, incl. exoten (Robinia, 

populier, vederesdoorn, Amerikaanse eik, 

Amerikaanse vogelkers,…), ev. met bijmenging 

van struweelsoorten (S3 tot S5). 

H5: Naaldhout Geen 

 

Naaldhoutbestanden van allerlei aard: van mono-

specifiek of dominant tot gevarieerd met o.a. 

zwarte den, grove den, spar spp., lork, Douglas en 

ev. struweelsoorten (soorten uit S1, S2, S4, S5). 

rbbppm grove den (min 50% van de boomlaag) + > 0,5 ha 

+ oud bos + kenmerkende soorten: Lelietje‐van‐

dalen, dalkruid, ruige veldbies, bosgierstgras, 

hulst, wilde kamperfoelie, gladde witbol, 

dubbelloof, valse salie, pilzegge, adelaarsvaren, 

grote veldbies, witte veldbies, gewone 

salomonszegel, bosanemoon, witte klaverzurig 

E: Exoten geen Punt, lijn- of vlakvormende locaties van invasieve 

exoten 

 

 

 

Bijlage 4: Voorkomende soorten en hun bedekkingen 
(eigen inventarisatie) 
 

SN-BE1: Sint-Niklaas, beheereenheid 1 

SN-BE2 : Sint-Niklaas, beheereenheid 2 

SN-BE3 : Sint-Niklaas, beheereenheid 3 

B-BE1: Sint-Niklaas, beheereenheid 1 

 

Bedekkingsklasse Beschrijving Bedekking en densiteit 

WT weinig talrijk < 50 éénheden 

T talrijk > 50 éénheden, maar < 5% 

B bedekkend 5 - 25% 

KB kwartbedekkend 25 - 50% 

HB halfbedekkend 50 - 75% 

D dominant > 75% 

 

Beheereenheid SN-BE1 SN-BE2 SN-BE3 B-BE1 

akker vergeet-me-nietje     T T 

akkerdistel T WT T T 

akkerviooltje WT WT     

anjer sp.     T   

appel       WT 

basterdwederik       T 

bezemkruiskruid   WT WT WT 
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biggenkruid WT T WT   

bijvoet     WT   

bitterzoet       WT 

bladmossen B B T   

boerenwormkruid T WT     

bosandoorn     WT   

braam     T T 

brandnetel WT T   KB 

breedbladige wilgen       WT 

dagkoekoeksbloem WT   T   

duizendblad T B T   

engels raaigras       B 

engelwortel     T   

esdoorn WT       

fijne grassen B KB     

fijnstraal sp.     WT   

fluitenkruid B8 T   T 

forse grassen       HB 

geel walstro     B8   

gekroesde melkdistel WT T T WT 

gele kamille     WT   

gele morgenster WT   WT   

gevlekte scheerling       WT 

gevleugeld hertshooi       T 

gewone berenklauw WT WT T T 

gewone hoornbloem T T WT   

gewone veldbies T T     

glad walstro     T   

glanshaver T T T   

grasmuur     WT   

greppelrus       WT 

groot hoefblad       WT 

groot streepzaad     WT   

grote vossenstaart       B 

grote waterweegbree       WT 

grote wederik       T 

haagwinde     T T 

harig wilgenroosje     T   

heelblaadjes     T   

heermoes   WT T WT 

heggerank         

hoge cyperzegge       WT 

hondsdraf     T B 

hop         

ijle dravik T T WT T 
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Jacobskruiskruid T T   T 

kale jonker   WT   WT 

kattenstaart     WT T 

kleefkruid     T T 

klein hoefblad       WT 

klein kruiskruid     WT   

klein vogelpootje T T     

kleine kervel       WT 

kleine klaver WT WT WT   

kleine pimpernel     T   

kleine veldkers T T T T 

klit sp.       WT 

kluwenhoornbloem     WT   

knoopkruid WT   WT   

knopig helmkruid       T 

kompassla     WT   

koninginnekruid     T   

kropaar T T T   

kruipende boterbloem WT WT WT T 

kruldistel       T 

krulzuring     WT T 

grote lisdodde     T T 

mannetjesvaren     WT   

margriet WT T T   

marjolijn     B8   

meidoorn T       

moerasspirea       T 

moeraswalstro       T 

moeraszegge     T   

muskuskaasjeskruid     T   

nachtkoekoeksbloem     WT   

okkernoot     WT WT 

paardenbloem WT WT     

pastinaak     WT   

peen     WT   

pinksterbloem       T 

pitrus       T 

prunus sp. WT   WT   

raapzaad     WT   

reukgras B4 T T   

ridderzuring WT WT   T 

riet     T T 

rietgras       WT 

ringelwikke T T T T 

rode kornoelje     WT   
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rumex alpinus         

schapengras T T     

schapenzuring B8 T     

schermhavikskruid   WT     

scherpe boterbloem T T WT T 

Sint-Janskruid T T T   

slibbladige ooievaarsbek WT       

smalbladige wilgen     T WT 

smalle weegbree B B T   

smeerwortel WT WT T   

spaanse aak     WT   

speenkruid       WT 

speerdistel T T T   

spork WT T     

tijm     WT   

tuinbingelkruid     WT T 

valeriaan     WT   

veelkleurig vergeet-me-
nietje T T T T 

veenwortel     WT WT 

veldbeemdgras   T     

veldereprijs T   WT T 

veldsalie     T   

veldzuring WT WT WT   

verwilderde appel         

vijfvingerkruid       WT 

vlasbekje     WT   

vlier       WT 

voederwikke T T T   

vogelmuur WT       

vroege haver T       

wilgenroosje sp.       WT 

witte dovenetel     WT T 

wolfspoot     WT   

zachte berk     WT   

zachte dravik   T T T 

zachte ooievaarsbek T WT T   

zandhoornbloem   WT     

zandraket     WT   

zeegroene rus       WT 

zevenblad B8 T WT   

zilverhaver WT       

zomereik WT   WT   

zwarte els       WT 

zwarte mosterd       T 
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Bijlage 5: Visuele ondersteuning bij het inschatten 
van de densiteit of bedekking van soorten of 
indicatoren (Van Uytvanck et al., 2017) 
 

De figuren tonen voor de klassen zeer schaars tot en met talrijk de ondergrens en 

bovengrens van densiteit (in aantal teleenheden per hectare - behalve bij "talrijk" waar er 

geen bovengrens is op het aantal individuen per ha). Voor deze klassen geldt dat de 

bedekking lager is dan 5%. Voor de klassen bedekkend tot en met dominant tonen de 

figuren de ondergrens van de bedekking voor vier voorbeelden. De bovengrens van een 

klasse komt in dit geval overeen met de ondergrens van de meer bedekkende klasse. 

 
Zeer schaars (ZS) (ondergrens en bovengrens voor één hectare) 

 

 
Schaars (S) (ondergrens en bovengrens voor één hectare) 

 

 
Weinig talrijk (WT) (ondergrens en bovengrens voor één hectare) 
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Talrijk (T) (ondergrens voor één hectare; de bovengrens kan een arbitrair hoog aantal zijn, zolang de 

bedekking lager is dan 5%) 

 

 
Bedekkend (B) (ondergrens) 
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Kwart bedekkend (KB) (ondergrens) 

 

 
Half bedekkend (HB) (ondergrens) 
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Dominant (D) (ondergrens) 

 

 
Toepassing in geval van lokaal afwijkende vegetatie of afwijkende vegetatie in de rand van een 

beheereenheid (hier als voorbeeld de klasse bedekkend)
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Bijlage 6: Inventarisatiefiche wegbermen 
 

datum: 15/5/2019   waarnemers: Ward Vercruysse, Jan Van Uytvanck en Marijke Thoonen 

naam van de weg: E17-N16  beheereenheidnummer: SN-BE1       

richting/middenberm: oost-west gemiddelde breedte: perceel 

standplaatskenmerken (lokaal tot voor de hele beheereenheid) 

reliëf x vlak   zachte helling (<8%)   steile helling (>8%)    holle weg 

expositie  zuid   noord     oost    west    

  overwegend zon    overwegend schaduw 

micro-reliëf x egaal   bultig     slenken   

waterhuishouding  (overstromend)   kwel      nat   vochtig   droog    

bodem x zand   leem   klei   veen   stenig 

Bijzondere, kleine en lineaire landschapselementen 

houtige begroeiing:   bomenrijen   soorten:   aantal rijen:1 diameter:   knotbomen 

  houtkant   haag    dreef  oude/dode boom    x solitaire boom/struik 

configuratie struwelen  regelmatig  x willekeurig   in vlekken   in de rand  

grenzend aan:  langsgracht   beek    poel  moeras 

  akker   grasland    bos  ruigte     ecologisch waardevol 

Invasieve exoten x nee   <1%    >1% soorten: 

Fauna x hoge potentie: mi-vlinder, hooibeestje, vuurvlinder 

Verbindingsfunctie voor   bos    grasland   heide  ruigte   andere: 
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datum: 15/5/2019  waarnemers: Ward Vercruysse, Jan Van Uytvanck en Marijke Thoonen 

naam van de weg: E17-N16  beheereenheidnummer: SN-BE2      

richting/middenberm: oost-west gemiddelde breedte: perceel 

standplaatskenmerken (lokaal tot voor de hele beheereenheid) 

reliëf x vlak   zachte helling (<8%)   steile helling (>8%)    holle weg 

expositie  zuid  x noord     oost   x west    

 x overwegend zon    overwegend schaduw 

micro-reliëf x egaal   bultig     slenken   

waterhuishouding  (overstromend)   kwel      nat   vochtig  x droog    

bodem x zand   leem   klei   veen   stenig 

Bijzondere, kleine en lineaire landschapselementen 

houtige begroeiing:   bomenrijen   soorten:   aantal rijen: diameter:   knotbomen 

  houtkant   haag    dreef  oude/dode boom    x solitaire boom/struik 

configuratie struwelen  regelmatig  x willekeurig   in vlekken   in de rand  

grenzend aan:  langsgracht   beek    poel  moeras 

  akker   grasland    bos  ruigte    ecologisch waardevol 

Invasieve exoten x nee   <1%    >1% soorten: 

Fauna x hoge potentie: mi-vlinder, hooibeestje, vuurvlinder 

Verbindingsfunctie voor   bos    grasland   heide  ruigte   andere: 
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datum: 15/5/2019  waarnemers: Ward Vercruysse, Jan Van Uytvanck en Marijke Thoonen 

naam van de weg: E17-N16  beheereenheidnummer: SN-BE3      

richting/middenberm: oost-west gemiddelde breedte: perceel 

standplaatskenmerken (lokaal tot voor de hele beheereenheid) 

reliëf  vlak   zachte helling (<8%)  x steile helling (>8%)    holle weg 

expositie x zuid  x noord    x oost   x west    

  x overwegend zon    overwegend schaduw 

micro-reliëf  x egaal   bultig     slenken   

waterhuishouding  (overstromend)   kwel      nat  x vochtig  x droog    

bodem x zand   leem   klei   veen   stenig 

Bijzondere, kleine en lineaire landschapselementen 

houtige begroeiing:   x bomenrijen   soorten: wilg, els, berk   aantal rijen: 1 diameter: 3 m   knotbomen 

  houtkant   haag    dreef  oude/dode boom     x solitaire boom/struik 

configuratie struwelen  regelmatig  x willekeurig   in vlekken   in de rand  

grenzend aan:  langsgracht   beek   x poel  moeras 

  akker   grasland    bos x ruigte   x ecologisch waardevol 

Invasieve exoten x nee   <1%    >1% soorten: 

Fauna x hoge potentie: grasland voor mi-vlinder, hooibeestje, vuurvlinder; poel en natte zoom voor dodaars, tafeleend, kleine karakiet 

Verbindingsfunctie voor   bos    grasland   heide  ruigte   andere: 
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datum: 15/5/2019  waarnemers: Ward Vercruysse, Jan Van Uytvanck en Marijke Thoonen 

naam van de weg: E17-N449  beheereenheidnummer: B-BE1      

richting/middenberm: oost-west gemiddelde breedte: perceel 

standplaatskenmerken (lokaal tot voor de hele beheereenheid) 

reliëf x vlak   zachte helling (<8%)  x steile helling (>8%)    holle weg 

expositie  zuid   noord     oost   x west    

  x overwegend zon    overwegend schaduw 

micro-reliëf x egaal   bultig     slenken   

waterhuishouding  (overstromend)   kwel      nat  x vochtig  x droog    

bodem x zand   leem   klei   veen   stenig 

Bijzondere, kleine en lineaire landschapselementen 

houtige begroeiing:  x bomenrijen   soorten: wilg, vlier   aantal rijen: 1 diameter: 3 m  x knotbomen 

  houtkant   haag    dreef  oude/dode boom    x solitaire boom/struik 

configuratie struwelen  regelmatig   willekeurig   in vlekken   in de rand  

grenzend aan:  x langsgracht   beek    poel  moeras 

  akker   grasland    bos  ruigte    ecologisch waardevol 

Invasieve exoten x nee   <1%    >1% soorten: 

Fauna  hoge potentie 

Verbindingsfunctie voor   bos    grasland   heide  ruigte   andere:  
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