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Soortenfi ches

Planten

Wouter Van Landuyt, Dirk De Beer

Verwerking van de gegevens

Florabank is een databank met ongeveer 3 miljoen verspreidingsgegevens van vaatplanten in Vlaanderen. De databank 

is een initiatief van Flo.Wer vzw, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en de Nationale Plantentuin van België. 

De gegevens werden verzameld op basis van algemene karteringen van de fl orasamenstelling met een precisie van 1 

km². Er werd hiervoor gebruik gemaakt van het IFBL raster. Voor meer informatie i.v.m. de methodiek van de kartering 

verwijzen we naar (Van Landuyt et al. 2006). 

Voor het berekenen van het aantal vindplaatsen in de provincie Antwerpen t.o.v. Vlaanderen werd ook het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest in rekening gebracht. Van de 964 voorkomende plantensoorten in de provincie Antwerpen 

worden 70 soorten weerhouden na de initiële analyse. Door expert judgement werden toch enkele soorten die niet 

voldoen aan het Rode Lijst criterium als belangrijk voor Antwerpen beschouwd (met name soorten die in de periode 

1972-2004 nog vrij algemeen waren maar zeer sterk achteruitgaan en signifi cant meer voorkomen in de provincie 

Antwerpen) toegevoegd aan de prioritaire soorten (Tabel 2). Anderzijds werden adventieven, geïntroduceerde soorten 

en enkele soorten die sinds 1972 met zekerheid uit de provincie Antwerpen verdwenen zijn uit de lijst geschrapt. De 

uiteindelijke 78 soorten worden als prioritaire plantensoorten voor de provincie Antwerpen aangeduid. 
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Tabel 2: Lijst van de prioritaire plantensoorten voor de provincie Antwerpen gerangschikt volgens procentueel 

voorkomen in Antwerpen (in afnemende volgorde).

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam S
A

S
VL

%S
A

Sign RL VL

   Klimopklokje Wahlenbergia hederacea (L.) Reichenb. 6 6 100 *** MUB

Slank wollegras Eriophorum gracile Koch ex Roth 5 5 100 *** MUB

Tweehuizige zegge Carex dioica L. 4 4 100 *** MUB

Alpenrus Juncus alpinoarticulatus Chaix 3 3 100 *** MUB

Plat blaasjeskruid Utricularia intermedia Hayne 10 11 90 *** MUB

Valse zandzegge Carex reichenbachii Bonnet 12 14 85 *** Z

Echt lepelblad Cochlearia offi cinalis L. 22 29 75 *** Z

Armbloemige waterbies Eleocharis quinquefl ora (F.X. Hartm.) O. Schwartz 9 13 69 *** B

Zomerklokje Leucojum aestivum L. 9 13 69 *** B

Grote pimpernel Sanguisorba offi cinalis L. 55 82 67 *** K

Vlozegge Carex pulicaris L. 2 3 66 * MUB

Moerassmele Deschampsia setacea (Huds.) Hack. 9 14 64 *** MUB

Wijdbloeiende rus Juncus tenageia L. f. 9 14 64 *** B

Witte waterranonkel Ranunculus ololeucos Lloyd 16 25 64 *** B

Kleinste egelskop Sparganium natans L. 25 40 62 *** Z

Oeverkruid Littorella unifl ora (L.) Aschers. 29 47 61 *** Z

Verfbrem Genista tinctoria L. 3 5 60 * MUB

Stekende bies Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla 3 5 60 * MUB

Bruine snavelbies Rhynchospora fusca (L.) Ait. f. 55 95 57 *** K

Moeraswederik Lysimachia thyrsifl ora L. 35 61 57 *** Z

Puntig fonteinkruid Potamogeton friesii Rupr. 4 7 57 * MUB

Loos blaasjeskruid Utricularia australis R. Brown 41 73 56 *** K

Witte snavelbies Rhynchospora alba (L.) Vahl 60 108 55 *** K

Drijvende waterweegbree Luronium natans (L.) Rafi n. 54 102 52 *** K

Plat fonteinkruid Potamogeton compressus L. 9 17 52 *** MUB

Teer vederkruid Myriophyllum alternifl orum DC. 10 19 52 *** Z

Lange ereprijs Veronica longifolia L. 16 31 51 *** Z

Gewone dophei Erica tetralix L. 428 838 51 *** A

Doorgroeid fonteinkruid Potamogeton perfoliatus L. 26 51 51 *** B

Dwergvlas Radiola linoides Roth 7 14 50 *** MUB

Penseelbladige waterranonkel Ranunculus penicillatus (Dum.) Bab. 5 10 50 * Z

Drijvende egelskop Sparganium angustifolium Michaux 5 10 50 * B

Breed wollegras Eriophorum latifolium Hoppe 1 2 50 MUB

Klokjesgentiaan Gentiana pneumonanthe L. 85 171 49 *** K

Moerasmelkdistel Sonchus palustris L. 21 43 48 *** Z

Veenbies Scirpus cespitosus L. 62 127 48 *** K

Wilde gagel Myrica gale L. 213 444 48 *** A

Veenpluis Eriophorum polystachion L. 138 297 46 *** K

Galigaan Cladium mariscus (L.) Pohl 13 28 46 *** Z

Ronde zonnedauw Drosera rotundifolia L. 109 239 45 *** K

Legende op p 10.
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam S
A

S
VL

%S
A

Sign RL VL

Waterlepeltje Ludwigia palustris (L.) S. Elliott 10 22 45 *** Z

Ronde zegge Carex diandra Schrank 4 9 44 MUB

Beenbreek Narthecium ossifragum (L.) Huds. 39 88 44 *** K

Moerasweegbree Baldellia ranunculoides (L.) Parl. 24 56 42 *** Z

Ongelijkbladig fonteinkruid Potamogeton gramineus L. 6 14 42 * B

Klein blaasjeskruid Utricularia minor L. 26 61 42 *** B

Kleine tijm Thymus serpyllum L. 5 12 41 MUB

Draadzegge Carex lasiocarpa Ehrh. 23 57 40 *** Z

Kleine veenbes Vaccinium oxycoccos L. 25 62 40 *** Z

Kruipwilg Salix repens L. 303 756 40 *** A

Kruipend moerasscherm Apium repens (Jacq.) Lag. 4 10 40 MUB

Spits fonteinkruid Potamogeton acutifolius Link 11 28 39 * Z

Eenjarige hardbloem Scleranthus annuus L. 392 1008 38 *** A

Zeeweegbree Plantago maritima L. 10 26 38 * Z

Schaafstro Equisetum hyemale L. 11 29 37 * Z

Pilvaren Pilularia globulifera L. 28 74 37 *** K

Engels gras Armeria maritima Willd. 14 37 37 * B

Buntgras Corynephorus canescens (L.) Beauv. 238 631 37 *** A

Schorrenzoutgras Triglochin maritima L. 23 61 37 *** Z

Driedelige waterranonkel Ranunculus tripartitus DC. 6 16 37 * Z

Hengel Melampyrum pratense L. 152 412 36 *** A

Moeraswespenorchis Epipactis palustris (L.) Crantz 21 57 36 *** Z

Kransvederkruid Myriophyllum verticillatum L. 14 39 35 * Z

Krabbenscheer Stratiotes aloides L. 5 14 35 MUB

Stippelvaren Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) Holub 12 34 35 * Z

Heidekartelblad Pedicularis sylvatica L. 28 81 34 *** K

Kleine valeriaan Valeriana dioica L. 24 71 33 *** K

Blauwe knoop Succisa pratensis Moench 189 563 33 *** A

Groot blaasjeskruid Utricularia vulgaris L. 18 54 33 * Z

Stofzaad Monotropa hypopitys L. 9 27 33 Z

Kleine wolfsklauw Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub 2 6 33 MUB

Blonde zegge Carex hostiana DC. 1 3 33 MUB

Groenknolorchis Liparis loeselii (L.) L.C.M. Rich. 1 3 33 MUB

Grasklokje Campanula rotundifolia L. 250 843 29 *** A

Echte guldenroede Solidago virgaurea L. 203 721 28 *** A

Stekelbrem Genista anglica L. 131 469 27 *** A

Borstelgras Nardus stricta L. 129 477 27 *** A

Klein tasjeskruid Teesdalia nudicaulis (L.) Clairv. 742 3360 22 * MNB
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Prioritaire soorten

Op de lijst met de prioritaire plantensoorten van Antwerpen staan 78 verschillende plantensoorten. Daaronder zijn 

klimopklokje, slank wollegras, tweehuizige zegge en Alpenrus de enige soorten die in Vlaanderen enkel nog in de 

provincie Antwerpen voorkomen. Maar ook 10 van de 11 populaties van Plat blaasjeskruid komen voor in Antwerpen. 

Net deze 5 soorten zijn met uitsterven bedreigd in Vlaanderen. Ook vlozegge, moerassmele, verfbrem, stekende bies, 

puntig fonteinkruid, plat fonteinkruid, dwergvlas, breed wollegras, ronde zegge, kleine tijm, kruipend moerasscherm, 

krabbenscheer, kleine wolfsklauw, blonde zegge en groenknolorchis zijn soorten die met uitsterven zijn bedreigd 

in Vlaanderen. Veel van deze prioritaire plantensoorten komen in zeer lage aantallen voor in Vlaanderen, wat de 

aanwezige populaties in de provincie Antwerpen waardevol maakt.

Daarbuiten zijn er nog 28 plantensoorten waarvan de helft van hun Vlaamse populaties in de provincie Antwerpen 

gelegen zijn. 

Grasklokje, echte guldenroede, stekelbrem, borstelgras en klein tasjeskruid worden ook opgenomen op de prioritaire 

soortenlijst omdat ze sterk achteruitgaan en vermoedelijk veel zeldzamer zijn dan de huidige cijfers aangeven en 

bovendien signifi cant meer voorkomen in de provincie Antwerpen. 

Soortbesprekingen

De hier opvolgende teksten met een beschrijving van de planten en met specifi eke uitleg over de  verspreiding van 

de prioritaire soorten in de provincie Antwerpen, werden gebaseerd op Van Landuyt et al. 2006.

We kunnen de plantensoorten opsplitsen volgens hun indeling in socio-oecologische groepen (Stieperaere & Fransen 

1982) of volgens de indeling in ecotopen (Runhaar et al. 2004) (meer info op: http://www.synbiosys.alterra.nl/

ecotopen). Op basis van beide systemen hebben we een indeling gemaakt waar de Antwerpse prioritaire soorten 

die ruimtelijk samen voorkomen ook samen besproken worden. Deze indeling is dus van toepassing in de provincie 

Antwerpen en kan niet zonder meer toegepast worden buiten de provincie. De indeling moet ook met de nodige 

omzichtigheid geïnterpreteerd worden aangezien veel soorten niet exclusief aan één biotoop gebonden zijn.
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Echte waterplanten

Plat blaasjeskruid (heidevennen), witte waterranonkel (heidevennen), puntig fonteinkruid, loos blaasjeskruid, 

drijvende waterweegbree, plat fonteinkruid, teer vederkruid, doorgroeid fonteinkruid, penseelbladige waterranonkel, 

kleinste egelkop (vooral heidevennen), drijvende egelskop (vooral heidevennen), ongelijkbladig fonteinkruid, klein 

blaasjeskruid (vooral heidevennen), spits fonteinkruid, driedelige waterranonkel, kransvederkruid, krabbenscheer, 

groot blaasjeskruid.

Soorten van zilte schorren en zilte graslanden

Echt lepelblad, zeeweegbree, Engels gras (echter in  Antwerpen vooral op met zink vervuilde terreinen en langs wegen 

waar strooizout gebruikt wordt), schorrenzoutgras.

Soorten van heidelandschappen

Onder de heidelandschappen worden soorten ondergebracht van stuivende zandduinen op zure zandgronden, natte 

en droge heide, vennen, heischrale graslanden en plagplekken in heideterreinen.

• stuivende zandduinen en droge pionierssituaties: 

 klein tasjeskruid, buntgras, valse zandzegge, eenjarige hardbloem

• droge heide: 

 verfbrem, kleine wolfsklauw, stekelbrem

• natte pioniersplekken (plagplekken in natte heide en venoevers): 

 moerassmele, wijdbloeiende rus, oeverkruid, bruine snavelbies, moerasweegbree, pilvaren, dwergvlas

• natte heide en zure venen: 

 witte snavelbies, ronde zonnedauw, beenbreek, veenpluis, wilde gagel, veenbies, klokjesgentiaan, gewone 

dophei, klimopklokje, draadzegge, kleine veenbes, kruipwilg

• heischraal grasland: 

 heidekartelblad, kleine tijm, borstelgras, blauwe knoop

Soorten van blauwgraslanden

Vlozegge, blonde zegge.

Soorten van kalkmoerassen

Hiero nder worden zowel soorten opgenomen van door mineraalrijke kwel beïnvloede laagvenen als soorten van natte 

terreinen op kalkrijke opgespoten terreinen: ronde zegge, slank wollegras, tweehuizige zegge, alpenrus, armbloemige 

waterbies, galigaan, moeraswespenorchis.

Soorten van droge tot matig vochtige graslanden

Grasklokje.

Soorten van laagvenen en graslanden in venige valleigebieden

Grote pimpernel, kleine valeriaan, kruipend moerasscherm.

Soorten van rivieroevers en voedselrijke tot matig voedselrijke verlandingsvegetaties

Zomerklokje, moeraswederik, lange ereprijs, moerasmelkdistel, stekende bies.

Soorten van struwelen, bosranden en bossen

Stofzaad, hengel, stippelvaren, echte guldenroede, schaafstro.
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Echte waterplanten

• Plat blaasjeskruid • ( Utricularia intermedia Hayne)

Plat blaasjeskruid groeit in on-

diepe, matig voedselarme, zwak 

zure tot neutrale, zachte veen- en 

heidewatertjes die meestal onder 

invloed staan van mineraalrijkere 

kwel of grondwater.

Plat blaasjeskruid werd alleen in de Kempen 

gevonden, vooral ten noorden van de Grote Nete, waar de 

soort steeds zeldzaam bleef. Het Vlaamse areaal is inmiddels 

tot de noordoostelijke Kempen ingekrompen.

• Puntig fonteinkruid • ( Potamogeton friesii Rupr.)

Puntig fo  nteinkruid groeit in zeer hard, ionenrijk (vooral 

kalkrijk), relatief ondiep, stilstaand tot zwak stromend 

water, met een modderige, licht tot matig organische, zeer 

zuurstofarme en carbonaatrijke, zandige, venige of kleiige 

bodem. Het is te vinden in sloten, kanalen, beken, vijvers en 

plassen.

Na 1972 zijn slechts vier zekere waarnemingen van puntig 

fonteinkruid bekend, allen in de Kempen (Zandhoven, 

Kasterlee, Retie en Turnhout). 

• Driedelige waterranonkel • ( Ranunculus tripartitus DC.)

Driedelige waterranonkel groeit in tijdelijke poelen, langs 

venoevers, en op in de winters overstroomde en in de zomers 

droogvallende plaatsen. Daarnaast staat de soort op natte, 

modderige plaatsen langs wegkanten en in karrensporen 

in veengebieden. In de provincie Antwerpen komt de soort 

voor op 5 plaatsen (Bornem, Boom, Antwerpen, Schoten en 

Turnhout). 
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• Witte waterranonkel • ( Ranunculus ololeucos Lloyd)

Witte waterranonkel is een soort van zuur, zeer zacht water 

met sulfaationen als dominante anionen. De groeiplaatsen 

liggen in stilstaand water, maar ook in droogvallende 

oeverzones op venig zand: vennen, sloten, poelen, plassen, 

veenmoerassen enz.

Deze soort kwam en komt bijna uitsluitend voor in de 

Kempen (Herselt, Herenthout, Malle, Hoogstraten, Turnhout, 

Oud-Turhout, Ravels en Retie). 

• Loos blaasjeskruid • ( Utricularia australis R. Brown)

De soort wordt beschouwd als een plant van beschut, 

circumneutraal tot zwak zuur en matig voedselrijk 

(mesotroof), stilstaand water met een venige bodem. De 

soort wordt in Vlaanderen vooral in de Kempen aangetroffen. 

De zwaartepunten van de verspreiding in Vlaanderen liggen 

in het Limburgs Vijvergebied en ten noorden van Mol. 

• Drijvende waterweegbree • ( Luronium natans (L.) Rafi n.)

 

Drijvende waterweegbree komt 

voor in vijvers, beken of kanalen, 

in vrij voedselarm tot matig 

voedselrijk, zuur tot licht basisch 

water en op de periodiek droogvallende 

oevers daarvan. In Vlaanderen komt de soort 

actueel nog bijna uitsluitend voor in de Kempen (vooral 

langs de Kleine en de Grote Nete en in Oud-Turnhout). 
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• Plat fonteinkruid • ( Potamogeton compressus L.)

Het is een soort van matig voedselrijk tot voedselrijk, licht 

zuur tot licht alkalisch, bicarbonaatrijk, zacht tot matig 

hard, stilstaand water van sloten, poelen en grotere plassen, 

turfputten, kanalen enz. De bodem van de groeiplaatsen 

bestaat vooral uit zandige of venige substraten, maar niet 

uit leem.

Er blijven nog slechts enkele, geïsoleerde groeiplaatsen over 

in de Kempen (Kasterlee, Geel en Laakdal) en in de Zand- en 

Zandleemstreek (Bornem en Mechelen). 

• Teer vederkruid • ( Myriophyllum alternifl orum DC.)

Teer vederkruid groeit in Vlaanderen in stilstaand, voedse-

larm tot mesotroof, vrij ionenarm, zacht maar steeds bicar-

bonaatgebufferd water op zand.  In Vlaanderen liggen de 

meeste groeiplaatsen in de Kempen (Kapellen, Brasschaat, 

Vorselaar, Mol en Retie).

• Doorgroeid fonteinkruid • ( Potamogeton perfoliatus L.)

Doorgroeid fonteinkruid is een soort van helder, stilstaand tot 

matig stromend, relatief diep, neutraal tot basisch, meestal 

voedselrijk, bicarbonaatrijk, hard water in combinatie met 

een matig carbonaatrijke, minerale bodem. Het groeit in 

plassen, vijvers, meren, kanalen, beken en kleine rivieren. In 

de provincie Antwerpen komt de soort voornamelijk aan de 

Kleine Nete voor.
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• Penseelbladige waterranonkel • ( Ranunculus penicillatus (Dum.) Bab.)

Penseelbladige waterranonkel groeit in dieper, helder, 

meestal stromend, kalkarm, relatief voedselrijk water van 

beken en kleinere rivieren, maar ook van kanalen, vijvers en 

grotere wateren. 

In de provincie Antwerpen situeert de soort zich vooral in 

valleien van laaglandrivieren zoals die van de Kleine Nete en 

in beken (Bornem).

• Kleinste egelskop • ( Sparganium natans L.)

Kleinste egelskop groeit in ondiep water in vennen, sloten 

e.d. Het water is voedselarm, doorgaans zwak zuur en 

enigszins bicarbonaat gebufferd. De soort groeit zowel op 

zandige tot lemige als op venige bodem, maar meestal is 

een mineraal substraat (zand of leem) in het wortelbereik 

aanwezig. 

In België is de soort vrijwel uitsluitend bekend van een 

reeks groeiplaatsen in de Kempen (Wuustwezel, in de Mark 

in Hoogstraten, Brecht, Turnhout, Oud-Turnhout, Kasterlee, 

Geel, Balen en Herselt). 

• Drijvende egelskop • ( Sparganium angustifolium Michaux)

Drijvende egelskop is een soort van rijpe fasen van meer-

jarige, weinig of niet verstoorde - d.w.z. niet geschoonde, 

hooguit incidenteel begraasde - verlandingssituaties van 

oorspronkelijk dieper water. Oevers van sloten en vaarten, 

poelen, verlandingsplekken en dergelijke meer zijn geschikte 

biotopen.

In provincie Antwerpen komt de soort voor op 4 plaatsen in 

Niel, Brasschaat, Turnhout en Retie).
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• Ongelijkbladig fonteinkruid • ( Potamogeton gramineus L.)

Ongelijkbladig fonteinkruid groeit in zacht tot matig hard, 

mesotroof, stilstaand en eerder ondiep water dat niet tot 

een bepaald ionentype behoort. De soort verkiest minerale 

(zandige tot zandig-lemige) tot licht organische bodems 

en kan worden gevonden in kanalen, vijvers, weidesloten, 

plassen of (historisch) zelfs in natte duinpannen.

Het huidige en vroegere verspreidingspatroon vertoont een 

zwaartepunt in de provincie Antwerpen langs de Nete. 

• Klein blaasjeskruid • ( Utricularia minor L.)

Het milieu van Klein blaasjeskruid is in Vlaanderen meestal 

eerder zuur en vrij uitgesproken voedselarm, vaak ook erg 

arm aan mineralen en rijk aan humusstoffen. In Vlaanderen 

is Klein blaasjeskruid sterk aan de Kempense wateren 

gebonden. In provincie Antwerpen komt de soort nu het 

meest frequent voor in de regio Turnhout.

• Spits fonteinkruid • ( Potamogeton acutifolius Link)

Spits fonteinkruid groeit in neutrale tot licht alkalische, 

matig ionenrijke harde, zwak stromende of stilstaande 

wateren die vrij uitgesproken van het bicarbonaattype 

zijn.  Recente groeiplaatsen liggen vooral in de Kempen 

(Kasterlee) en minder in de Zand- en Zandleemstreek. 
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• Kransvederkruid • ( Myriophyllum verticillatum L.)

Kransvederkruid groeit het best in rustig, niet al te voedselrijk 

of te hard, stilstaand tot zwak stromend, zoet water met een 

eerder neutrale pH. De soort komt in de provincie Antwerpen 

voor in Antwerpen, Mechelen, Niel, Brecht, Beerse, Mol en 

Oud-Turnhout.

• Krabbenscheer • ( Stratiotes aloides L.)

Krabbenscheer groeit in de luwe, 

ondiepe delen van laagveen-

plassen, afgesneden rivierarmen, 

vaarten en sloten met stilstaand 

of zwak stromend water. De Schel-

devallei stroomafwaarts van Gent 

vormde het hoofdverspreidingsgebied 

van Krabbenscheer in Vlaanderen. In de provincie Antwer-

pen kwam de soort voor in de buurt van de Schelde (Bor-

nem, Willebroek, Antwerpen evenals in het Mechelse). De 

soort is op nagenoeg alle Vlaamse standplaatsen verdwenen. 

Enkel ten noorden van Antwerpen is nog een relictpopulatie 

aanwezig en mogelijk ook nog in het Graafschap te Bornem. 

• Groot blaasjeskruid • ( Utricularia vulgaris L.)

Groot blaasjeskruid groeit in rustig en ondiep, maar vrij 

voedselrijk, neutraal tot basisch, eerder hard zoet water 

met een organische bodem. Het kaartbeeld voor Vlaanderen 

toont vindplaatsen in de Kempen, langs de Beneden-Schelde 

en in het Mechelse (Blaasveld, Mechels Broek). 
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Soorten van zilte schorren en zilte graslanden

• Echt lepelblad • ( Cochlearia offi cinalis L.)

Echt lepelblad groeit in hoge 

schorren, rietlanden en andere 

oeverbegroeiingen in het over-

gangsgebied tussen zout en zoet. 

Het is een typische soort van brakwater-

schorren. In België komt de soort momenteel 

uitsluitend in het Schelde-estuarium voor. 

• Zeeweegbree • ( Plantago maritima L.)

Zeeweegbree is een soort van 

pioniersvegetaties en gesloten 

vegetaties van lage schorren op 

brakke tot zilte bodem. Het grootste 

deel van de vindplaatsen in Vlaanderen 

situeert zich op de brakke schorren langs de Schelde 

stroomafwaarts van Antwerpen. Er is ook een vondst langs 

de ringweg rond Mol in een door strooizout beïnvloede 

wegberm, samen met andere zouttolerante soorten.
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• Engels gras • ( Armeria maritima Willd.) 

De soort komt van nature voor 

op korte grazige vegetaties op 

brakke of zilte, vochtige tot natte 

bodems. In de Kempen komt de 

soort vooral voor op terreinen 

in de omgeving van de vroegere 

metaalfabriek Vieille Montagne (Balen), 

het betreft hier een andere ondersoort die aangepast is 

aan met zink vervuilde terreinen (nl. subsp. halleri). Behalve 

in de gazons van het fabrieksterrein staat de soort ook in 

weg- en spoorwegbermen in de omgeving van de fabriek en 

langs een aantal grote wegen in de omgeving van Mol, waar 

zinkafval in de wegbekleding verwerkt is. De plant groeit 

er samen met planten van zilte milieus die profi teren van 

het gebruik van strooizout langs die wegen. De ondersoort 

maritima gaat in Vlaanderen sterk achteruit, de ondersoort 

halleri daarentegen breidt zich uit in de omgeving van Balen 

en Mol. 

• Schorrenzoutgras • ( Triglochin maritima L.)

Schorrenzoutgras groeit op zilte slibrijke terreinen, zoals 

buitendijkse schorren in open contact met de zee of langs 

het brakwatergetijdengebied in het Schelde-estuarium. 

De soort staat ook binnendijks op natte, modderige, open 

plekken in sterk zilte weilanden. In België is schorrenzoutgras 

uitsluitend in Vlaanderen aanwezig. Het is een exclusieve 

Duin- en Poldersoort, waarvan de grootste dichtheid aan 

waarnemingen zich in de Antwerpse polders aan de Schelde 

situeert. 



40

Soorten van heidelandschappen

Onder de heidelandschappen worden soorten ondergebracht van stuivende zandduinen op zure zandgronden, natte 

en droge heide, vennen, heischrale graslanden en plagplekken in heideterreinen.

Stuivende zandduinen en droge pionierssituaties 

• Klein tasjeskruid • ( Teesdalia nudicaulis (L.) R. Brown)

Klein tasjeskruid is een pionier van voedselarme, zure, dro-

ge zandgronden. De kern van het verspreidingsgebied in 

Vlaanderen is de Kempen (Essen, Klein en Groot Schietveld, 

Hoogstraten, bos- en heidegebieden van centraal Antwer-

pen, vennen en heiden van Oud-Turnhout, Retie en de val-

leigebieden van de Grote en de Kleine Nete). 

• Buntgras • ( Corynephorus canescens (L.) Beauv.)

Buntgras is een pionier van stui-

vende, droge, kalkarme of ont-

kalkte, zure zandgronden, zonder 

of met een geringe hoeveelheid or-

ganisch materiaal. In Vlaanderen ligt 

het hoofdverspreidingsgebied in de Kempen. 
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• Valse zandzegge • ( Carex reichenbachii Bonnet)

Valse zandzegge komt voor op droge, zure zandgronden. 

De soort komt in Vlaanderen vooral voor in open, zandige 

bermen, maar ze is ook te vinden in lichtrijke berken- en 

dennenbossen. 

In Vlaanderen wordt ze vooral aangetroffen in bermen langs 

de Kempense kanalen en langs de Grote en Kleine Nete 

(D’Hose & De Langhe 1979).

• Eenjarige hardbloem • ( Scleranthus annuus L.)

Eenjarige hardbloem is een pionier van droge, matig 

voedselrijke bodem, vooral op zandgronden. In Vlaanderen is 

Eenjarige hardbloem zowat overal te vinden. In Hoogstraten, 

Oud-Turnhout, Vosselaar, Beerse en Retie komt de plant zeer 

talrijk voor.

Droge heide

• Verfbrem • ( Genista tinctoria L.)

Verfbrem gedijt van nature zowel 

op zure als kalkrijke bodems. Het 

is een licht- en warmteminnende 

soort van droge tot matig vochtige, 

eerder voedselarme heiden enerzijds 

en van drogere schrale graslanden op kalk 

anderzijds. Tegenwoordig komt de soort nog op 3 plaatsen 

voor in Antwerpen (in Kasterlee, en op 2 plaatsen in Heist-

op-den-berg).
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• Kleine wolfsklauw • ( Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub)

Kleine wolfsklauw groeit op redelijk open, voedselarme en 

kalkarme, zandige bodems in droge heide. Meestal gaat 

het om gefi xeerde stuifzanden. In Vlaanderen is kleine 

wolfsklauw beperkt tot de Kempen. Ze werd sinds 1972 nog 

maar op enkele heiden bij Maasmechelen, Balen en Aarschot 

gevonden. 

• Stekelbrem • ( Genista anglica L.)

Stekelbrem verkiest redelijk voedselarme, vochtige heide 

waarin struikhei en gewone dophei samen optreden. Meestal 

is de zandbodem iets leemhoudend. 

In Vlaanderen vormen de Kempen het belangrijkste gebied 

(Kalmthoutse heide, Groot en Klein Schietveld, valleigebied 

van de Kleine en de Grote Nete (Heist-op-den-Berg, 

Westerlo), de heidegebieden van Oud-Turnhout, de Ronde 

Put (Mol), de centraal gelegen bosgebieden van Antwerpen 

(Oud-Turnhout, Kasterlee)). 

Natte pioniersplekken (plagplekken in natte heide en venoevers)

• Moerassmele • ( Deschampsia setacea (Huds.) Hack.)

Moerassmele groeit op in de zomer droogvallende venoevers 

in de buurt van natte heide. Vlaanderen ligt centraal in het 

hoofdareaal en vandaag is de soort alleen bekend van de 

Kempen (heiden van Oud-Turnhout, valleigebied van de 

Kleine en Grote Nete). In de Kempen groeide ze op veel meer 

plaatsen dan nu het geval is. 
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• Wijdbloeiende rus • ( Juncus tenageia L. f.)

Wijdbloeiende rus groeit in open pionierssituaties op vochtig 

tot nat, meestal voedselarm zand of lemig zand. In België 

is ze bekend van streken met zure bodems: de Kempen en 

de Ardennen. De recente verspreiding blijft beperkt tot de 

Kempen (Schoten, Herselt, Rijkevorsel, Vorselaar, Mol en 

Hoogstraten). 

• Bruine snavelbies • ( Rhynchospora fusca (L.) Ait. f.)

Bruine snavelbies is een pionier van open, humusarme tot 

licht humeuze, zandige plaatsen in natte heide. 

In Vlaanderen is Bruine snavelbies, op een uitzondering na, 

beperkt tot de Kempen (Kalmthoutse Heide, Groot en Klein 

Schietveld, Oud-Turnhout).

• Moerasweegbree • ( Baldellia ranunculoides (L.) Parl.)

Moerasweegbree groeit vooral aan de oevers van vennen. 

In Vlaanderen, dat centraal binnen het areaal ligt, wordt 

de soort vooral gevonden in de Kempen (Ranst, Malle, 

Vorselaar, Geel, Herselt, Retie, Mol, Arendonk, Oud-Turnhout 

en Baarle-Hertog). 
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• Oeverkruid • ( Littorella unifl ora (L.) Aschers.)

Oeverkruid is een amfi bische, lage rozetplant en een pionier 

van min of meer zandige, ondiepe plaatsen van vennen, 

die in de zomer kunnen droogvallen. In Vlaanderen komt 

de plant voor in Midden-Limburg en de Noorderkempen 

(Kalmthoutse Heide, Groot Schietveld, Oud-Turnhout).

• Pilvaren • ( Pilularia globulifera L.)

Pilvaren is een amfi bische varen van matig voedselarme, 

zachte wateren, zoals vennen, gegraven plasjes en sloten die 

af en toe droog vallen. De meeste van de tegenwoordige 

groeiplaatsen in Vlaanderen liggen in de Kempen (Malle, 

Herenthout, Herselt, Heist-op-den-Berg, Meerhout, Mol, 

Arendonk, Turnhout, Oud-Turnhout, Ravels). 

• Dwergvlas • ( Radiola linoides Roth)

Dwergvlas is een pionier van vochtige tot natte plaatsen op 

voedselarme, zwak zure bodem. Dwergvlas kan groeien op 

open plekken in vochtig heischraal grasland, langs paadjes 

en op de bodem van droogvallende vennen en vijvers. In de 

provincie Antwerpen komt de soort, op 1 plaats na in het 

Antwerpse havengebied, hoofdzakelijk voor in de Kempen 

(Malle, Herselt, Kasterlee, Turnhout, Oud-Turnhout en 

Ravels). 
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Natte heide en zure vennen

• Witte snavelbies • ( Rhynchospora alba (L.) Vahl)

Witte snavelbies is een soort 

van veenmostapijten en veen-

mosbulten in voedselarme, zure, 

verlandende vennen, veenputten 

en slenken in natte heide. In Vlaan-

deren is het verspreidingsgebied van 

witte snavelbies, op één vindplaats na, geheel 

beperkt tot de Kempen (Kalmthouse heide, Groot en Klein 

Schietveld, Brecht, Hoogstraten, Merksplas, Oud-Turnhout, 

Kasterlee en Mol).

• Ronde zonnedauw • ( Drosera rotundifolia L.)

Ronde zonnedauw groeit hoofd-

zakelijk op veengronden op 

hoogveen en natte heiden. Maar 

ook op een meer minerale, licht 

humeuze zand- tot kleiige zandbodem 

in natte heide kan de soort gedijen. 

In Vlaanderen vormen de Kempen het hoofdgebied 

(Kalmthoutse Heide, Groot en Klein Schietveld, heidegebieden 

van Oud-Turnhout, de Ronde Put (Mol)). 

• Beenbreek • ( Narthecium ossifragum (L.) Huds.)

Beenbreek groeit op veen of op 

sterk humeuze, soms lemige, 

voedselarme, zure zandgronden. 

In  Vlaanderen is de soort haast 

volledig beperkt tot de Kempen 

(Kalmthoutse Heide, Klein en Groot 

Schietveld, Oud-Turnhout, Arendonk, Mol en Retie).
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• Veenpluis • ( Eriophorum angustifolium Honck.)

Veenpluis komt meestal voor 

in de rand van zwak of niet 

gebufferde vennen, op de bodem 

van veenputten, in veentjes met een 

groeiend veenmosdek, in slenken en 

depressies in natte heide of verspreid in de 

venige natte heide zelf. In Vlaanderen komt de soort vooral 

voor in de Kempen (Kalmthoutse Heide, Groot en Klein 

Schietveld, valleigebied van de Kleine en de Grote Nete, de 

heidegebieden van Oud-Turnhout en de Ronde Put (Mol).  

• Wilde gagel • ( Myrica gale L.)

Wilde gagel groeit in natte heide, 

aan de randen van vennen en in 

berkenbroekbossen. Binnen het 

heidemilieu gaat het dikwijls om 

iets voedselrijkere plekken. De zan-

dige bodem is sterk humeus tot venig 

en nat.

In Vlaanderen ligt het hoofdverspreidingsgebied in de Kem-

pen (valleigebied van de Kleine Nete en de oorsprong van 

de Grote Nete, centrale bos- en heidegebieden, Groot Schi-

etveld, Oud-Turnhout, in en rond de Maatjes en de Wuust-

wezelheide, in Hoogstraten en Merksplas, de Ronde Put). 

• Veenbies • ( Trichophorum cespitosum (L.) Hartm.)

Veenbies is in Vlaanderen een 

typische soort van intacte natte 

heiden. Ze komt voor op zure, 

voedselarme, sterk humeuze zand-

bodems en op veen. In Vlaanderen zijn 

in het noorden van de provincie Antwerpen 

en centraal op het Kempens Plateau nog belangrijke popu-

laties aanwezig (Kalmthoutse Heide, Groot en Klein Schiet-

veld, Oud-Turnhout). 
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• Klokjesgentiaan • ( Gentiana pneumonanthe L.)

Klokjesgentiaan groeit op natte 

zandige, lemige en venige bo-

dems. Dikwijls is de bodem licht 

zuur, carbonaatarm en matig tot 

zeer voedselarm. In Vlaanderen is 

natte heide het vegetatietype waarin de 

soort nog het meest te vinden is. 

In Vlaanderen vormen de Kempen het hoofdverspreidings-

gebied (Kalmthoutse Heide, Groot en Klein Schietveld, de 

heidegebieden van Oud-Turnhout en de Ronde Put (Mol). 

• Gewone dophei • ( Erica tetralix L.)

Gewone dophei is de kenmerk-

ende soort van vochtige en natte 

heide. Daarnaast groeit de soort in 

mesotrofe, onbemeste graslanden 

en verzurend mesotroof moeras. De 

bodems zijn steeds voedselarm en meestal 

zuur. In Vlaanderen vormen de Kempen het hoofdareaal 

voor de soort (Kalmthoutse Heide, Groot en Klein Schiet-

veld, heiden rond Turnhout, valleigebied van de Kleine en 

Grote Nete). 

• Klimopklokje • ( Wahlenbergia hederacea (L.) Reichenb.)

Klimopklokje komt voor op natte, venige, voedselarme en 

zure terreinen zoals veenmoerassen, plagplekken en natte 

heiden in de Kempen. De grootste populatie in Vlaanderen 

bevindt zich in het natuurreservaat De Zegge. In het 

natuurreservaat Olens Broek houdt een zeer kleine populatie 

stand op een plagplek. De derde populatie groeit in een 

schrale, zure berm (onder een prikkeldraad). Het is niet zeker 

of die populatie nog bestaat (Lilse bergen).
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• Waterlepeltje • ( Ludwigia palustris (L.) S. Elliott)

Waterlepeltje is een oever- en verlandingssoort van ondiepe, 

ietwat zure tot neutrale poelen, vijvers en sloten met een 

min of meer mesotroof karakter. Meestal groeit ze bij ons 

op laagveen.

De meeste huidige vindplaatsen zijn geconcentreerd ten 

noordoosten van Geel, in de nabijheid van de Kleine Nete. 

Vroeger kwam de soort ook voor in de buurt van de Grote 

Nete (Meerhout) en in Kasterlee.

• Draadzegge • ( Carex lasiocarpa Ehrh.)

Draadzegge houdt ervan om 

geregeld met de voeten in het 

water te staan. De soort verkiest 

voedselarme, neutrale tot zwak 

zure condities die ten dele door 

grondwater beïnvloed zijn. Dat kan 

zowel op venige, zandige als lemige bodem. 

In Vlaanderen wordt draadzegge vooral in de Kempen 

aangetroffen (moerassen van Oud-Turnhout, Mol, Kasterlee, 

Herselt). Op de meeste oude groeiplaatsen in de Kempen is 

Draadzegge verdwenen. 

• Kleine veenbes • ( Vaccinium oxycoccos L.)

Kleine veenbes is een plant van 

venige natte heide, verlandende 

vennen en slenken van hoogvenen. 

De standplaatsen zijn steeds erg 

zuur en voedselarm. In Vlaanderen 

is Kleine veenbes beperkt tot de Kempen 

(Groot Schietveld, valleigebieden van de Kleine Nete, Oud-

Turnhout, Mol, Arendonk en Hoogstraten). 
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• Kruipwilg • ( Salix repens L.)

Kruipwilg heeft een zeer uit-

gesproken voorkeur voor zandbo-

dems. In Vlaanderen is Kruipwilg 

een soort die grotendeels beperkt 

blijft tot de Kustduinen, de Kempen en 

het Brugse Houtland. In Antwerpen komt 

de soort verspreid voor vnl. in vochtige heidegebieden maar 

grotere struwelen groeien ook door in stuivende duinen. 

Daarnaast komt ze ook voor op de opgespoten terreinen van 

de Antwerpse haven.

Heischraal grasland

• Heidekartelblad • ( Pedicularis sylvatica L.)

Heidekartelblad is een soort van 

vochtige en schrale heiden. De 

soort verkiest licht humeuze tot 

veenachtige en leemhoudende, 

zure, voedselarme zandgronden. 

Daardoor wordt heidekartelblad in het 

heidelandschap vooral aangetroffen in 

heischrale graslanden en andere grazige, ijle en 

lage begroeiingen langs paadjes en in bermen. 

In de Antwerpse Kempen verdween Heidekartelblad uit het 

noordwestelijke en het centrale deel. De soort komt enkel nog 

voor in Heist-op-den-Berg, Ranst, Geel, Retie, Oud-Turnhout, 

Hoogstraten en het Groot en Klein Schietveld.

• Kleine tijm • ( Thymus serpyllum L.)

Kleine tijm is een soort van graslanden op droge, voedselarme, 

zwak zure bodems. 

In Vlaanderen komt de soort bijna uitsluitend in de Kempen 

(Turnhout, Lille, Ranst, Heist-op-den-Berg) voor.



50

• Borstelgras • ( Nardus stricta L.)

Borstelgras is een soort van 

voedselarme graslanden op zure 

tot zwak zure bodem. Ze staat 

zowel in vochtige als droge milieus 

en is kenmerkend voor heischrale 

graslanden. In Vlaanderen komt de soort 

verspreid over de Kempen en in de zandstreek ten zuiden 

van Brugge voor. 

• Blauwe knoop • ( Succisa pratensis Moench)

Blauwe knoop groeit in natte tot 

vochtige, voedselarme, zwak zure 

graslanden. In Antwerpen liggen de 

vindplaatsen van de Blauwe knoop 

in de Kempen. Vele vindplaatsen die op 

de kaart aangeduid staan, zijn ondertussen 

verdwenen. 
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Soorten van blauwgraslanden

• Vlozegge • ( Carex pulicaris L.)

De soort gedijt enkel op zwak zure, fosfaatarme en vochtige 

humeuze zandgrond of veen. 

In Vlaanderen komt Vlozegge tegenwoordig enkel nog voor 

in het provinciaal domein Vrieselhof (Oelegem) en in het 

kalkmoeras van Berg (Vlaams-Brabant). 

• Blonde zegge • ( Carex hostiana DC.)

Blonde zegge gedijt in voedselarme en erg soortenrijke 

(blauw)graslanden op venige zand-, zandige klei- of 

leembodem. In de provincie Antwerpen komt de soort slecht 

op 1 plaats voor: in een enkel perceel blauwgrasland in het 

provinciaal domein Vrieselhof (Schilde). 

Soorten van kalkmoerassen 

• Ronde zegge • ( Carex diandra Schrank)

Ronde zegge is een grondwater-

afhankelijke soort van matig pro-

ductieve, natte, venige graslanden, 

trilvenen en sporadisch ook van me-

sotrofe elzenbroeken. 

Ze komt in Vlaanderen in hoofdzaak voor in 

de Kempen (Turnhout, Mol – Kleine Nete- en Balen –Grote 

Nete). 
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• Slank wollegras • ( Eriophorum gracile Koch ex Roth)

Slank wollegras komt bij ons voor op ijzerrijk, voedselarm en 

waterverzadigd laagveen dat voldoende voorzien wordt van 

basekationen en zuurbuffering. In de Kempen bestaat dit 

biotoop uit zure venen die onder invloed staan van kwel met 

kalkhoudend water dat vanuit de Maas aangevoerd wordt 

via diverse Kempische kanalen

Slank wollegras komt in Vlaanderen nog op 5 plaatsen voor 

in de regio Mol-Arendonk. 

• Breed wollegras • ( Eriophorum latifolium Hoppe)

Breed wollegras komt bij ons 

voor op ijzerrijk, voedselarm en 

waterverzadigd laagveen dat vol-

doende voorzien wordt van baseka-

tionen en zuurbuffering. Breed wol-

legras is tegenwoordig uiterst zeldzaam in 

Vlaanderen en komt alleen nog voor op 1 plaats in de Kem-

pen (Mol) en op 1 plaats in het natuurreservaat het Torf-

broek. 

• Tweehuizige zegge • ( Carex dioica L.)

Tweehuizige zegge komt voor op moerassige standplaatsen 

onder invloed van mineraalhoudende kwel. In Vlaanderen is 

de soort op de traditionele vindplaats te Berg na 1952 niet 

meer gezien. Later werden in de Antwerpse Kempen twee 

nieuwe groeiplaatsen ontdekt waar tweehuizige zegge het 

nog altijd goed doet (Arendonk en op 3 plaatsen in Mol nabij 

de Kleine Nete).
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• Alpenrus • ( Juncus alpinoarticulatus Chaix)

Alpenrus is in Vlaanderen gevonden in pioniersvegetaties 

langs de oever van een recent gegraven vijver op voedselarme 

zandige bodem en in een door kalkrijk kwelwater beïnvloed 

veenmoeras in de Kempen. In Antwerpen komt de soort 

enkel nog voor in dit laatste biotoop in het Buitengoor te 

Mol en in Arendonk. 

• Armbloemige waterbies • ( Eleocharis quinquefl ora (F.X. Hartm.) O. Schwartz)

Armbloemige waterbies groeit in voedselarme laagveen-

moerassen. In de Kempen groeit de soort in oorspronkelijk 

zure veengebieden die onder invloed staan van kwelwater 

afkomstig uit kanalen die kalkrijk water uit de Maas aanvo-

eren. In Vlaanderen lijken de vindplaatsen in de natuurreser-

vaten Buitengoor en Sluisgoor (Mol) en het Goorken (Ar-

endonk) vrij stabiel, evenals de populatie van het Torfbroek 

(Berg). Ook in Merksplas en Retie is de soort waargenomen.

• Galigaan • ( Cladium mariscus (L.) Pohl)

Galigaan groeit in voedselarme 

tot matig voedselrijke moerassen 

en verlandingszones met basenrijk 

water. In zure venen kan de soort 

enkel groeien op plaatsen met 

mineraalrijke kwel, zoals in het noorden van 

de Kempen waar kalkrijk Maaswater via diverse kanalen in 

de zure, voedselarme vennen insijpelt. In Vlaanderen liggen 

de meeste vindplaatsen in de Kempen (Oud-Turnhout, 

Hoogstraten Herselt en Mol). 
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• Moeraswespenorchis • ( Epipactis palustris (L.) Crantz)

Moeraswespenorchis groeit in grazige vegetaties op natte, 

voedselarme en kalkrijke bodems. 

Nieuwe populaties in Vlaanderen duiken vooral op in de 

grote havengebieden zoals Antwerpen op opgespoten 

terreinen, waar hun toekomst erg onzeker is.

• Groenknolorchis • ( Liparis loeselii (L.) L.C.M. Rich.) Groenknolorchis is een kleine, on-

opvallende orchidee, die groeit in 

veenmoskussens, tussen horstvor-

mende zeggen of zelfs op zuiver 

zand. De soort komt voor op natte, vrij 

voedselarme, meestal zwak zure tot ba-

sische gronden. Groenknolorchis is een soort 

van vochtige duinvalleien, trilvenen en alkalische laagveen-

moerassen. Ze staat op plekken die in de winter zeer nat zijn 

en zelfs onder water kunnen staan. De enige populatie van de 

provincie Antwerpen bevindt zich in Sluismeer te Mol waar ze 

al decennia standhoudt, zij het in zeer geringe aantallen.

Soorten van droge tot matig vochtige graslanden

• Grasklokje • ( Campanula rotundifolia L.)

Grasklokje groeit in graslanden 

op droge, voedselarme tot matig 

voedselrijke, droge zandbodems, 

maar wordt ook op (droge) zandl-

eem-, leem- en kalkbodems aanget-

roffen. In de Zandleem- en Leemstreek 

komt Grasklokje voornamelijk voor op wat 

uitgeloogde bodems in oud grasland. In Vlaanderen komt de 

soort nog algemeen voor in de Kempen en dan voornamelijk 

in de valleigebieden van de Grote en Kleine Nete. 
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Soorten van laagvenen en graslanden in venige valleigebieden

• Grote pimpernel • ( Sanguisorba offi cinalis L.)

Grote pimpernel is een soort 

van periodiek overstromende 

graslanden. 

In Vlaanderen is Grote pimpernel 

vooral aanwezig langs de Maas, Mark, 

Zenne en Dijle, alsook in de vloeiweiden van 

Lommel. 

• Kleine valeriaan • ( Valeriana dioica L.)

Kleine valeriaan is een soort 

van diverse moerasvegetaties op 

venige, voedselarme bodems die 

onder invloed staan van kwelwater. 

Vaak gaat het om basische kwel in 

een eerder zuur milieu. In Vlaanderen zijn de 

Antwerpse Kempen (Hoogstraten, valleigebieden van de 

Kleine Nete, Zandhoven, Ranst, Lille, Bornem) en plaatsen in 

de Leemstreek plaatsen waar de Kleine valeriaan voorkomt.  

• Kruipend moerasscherm • ( Apium repens (Jacq.) Lag.)

Kruipend moerasscherm is een 

pioniersplant van open of lage 

grazige vegetaties op (periodiek) 

natte, matig voedselrijke gronden. 

In de provincie Antwerpen komt de 

soort uitsluitend voor in het Vrijbroek-

park in Mechelen (Ronse & Vanhecke 2004), 

dat vermoedelijk één van grootste populaties van deze soort 

ter wereld herbergt. Buiten de provincie Antwerpen komt 

de soort in België nog voor op een aantal plaatsen langs de 

Westkust (maar in kleine aantallen) en op één plaats in de 

provincie Limburg.
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Soorten van rivieroevers en voedselrijke tot matig voedselrijke verlandingsvegetaties

• Zomerklokje • ( Leucojum aestivum L.)

Zomerklokje groeit van nature in 

natte riviergraslanden, rietlanden 

en oeverruigten, vaak in zones die 

af en toe door rivierwater overspoeld 

worden. De soort is verdwenen op de 

al lang bekende groeiplaatsen langs de 

Schelde, in de omgeving van Antwerpen. De groeiplaatsen 

langs de Grote en Kleine Nete, die al van rond 1860 bekend 

zijn, houden goed stand. 

• Moeraswederik • ( Lysimachia thyrsifl ora L.)

Moeraswederik groeit in moeras-

sen, in laagvenen en op veno-

evers, vaak in verveende of ver-

lande situaties (drijftillen) en op 

organische, voedselarme gronden.

In Vlaanderen zijn veel Kempense 

groeiplaatsen verdwenen. De Moeras-

wederik komt echter nog voor op 2 plaatsen in Brecht, in 

het valleigebied van de Kleine Nete en op 1 plaats aan de 

Grote Nete (Geel), in Hoogstraten en Merksplas aan en rond 

de Mark en op 2 plaatsen in de heiden van Turnhout (Ravels, 

Arendonk).

• Lange ereprijs • ( Veronica longifolia L.)

Natte, voedselrijke ruigten langs rivieren zijn de meest 

geschikte groeiplaatsen voor de lange ereprijs in Vlaanderen. 

In Vlaanderen komt Lange ereprijs voor in de Kleine 

Netevallei en dan vooral tussen Lier en Emblem. 
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• Moerasmelkdistel • ( Sonchus palustris L.)

Moerasmelkdistel houdt van natte, voedselrijke, kleiige 

of venige, soms ook zandig-venige standplaatsen langs 

rivieren en kanalen met zoet tot licht brak water. In 

België is de soort beperkt tot Vlaanderen. Ze is het meest 

algemeen in het Scheldebekken. Ze groeit op de oevers van 

rivieren als de Schelde en de Rupel (oeverzones, dijkranden, 

haveninfrastructuur), maar ook langs kanalen (bv. het 

Albertkanaal).

• Stekende bies • ( Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla)

Slibrijke oevers van getijdenrivieren, brakwaterrietlanden 

aan de kust, en dergelijke meer vormen de groeiplaatsen 

van stekende bies. In Vlaanderen groeit de soort alleen 

in het zoetwatergetijdengebied van de Schelde (tussen 

Rupelmonde en Antwerpen). 

Soorten van struwelen, bosranden en bossen

• Stofzaad • ( Monotropa hypopitys L.)

Stofzaad is een bladgroenloze plant die in symbiose leeft 

met een mycorrhiza-zwam die strooisel afbreekt en de plant 

van minerale stoffen voorziet. Op locaties in de omgeving 

van Antwerpen groeit stofzaad op kalkrijke zandgrond in 

de ondergroei van jong wilgenstruweel op opgespoten 

terreinen (Verlinden 1980), (Slembrouck & De Beer 1995). 

In de omgeving van Turnhout is stofzaad gevonden in de 

ruïnes van een cementfabriek, eveneens onder wilgen. De 

soort groeit ook op zure bodems. 
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• Hengel • ( Melampyrum pratense L.) 

Hengel groeit voornamelijk in 

bossen met een open structuur op 

zure, zandige en in mindere mate 

ook op zure, lemige bodems. Binnen 

het bos staat de soort vooral op open 

plekken, bospaden, kapvlakten en 

bosranden. Het is een echte zoomplant, die 

voornamelijk gevonden wordt op de grens van 

bos en grasland of bos en heide. In Vlaanderen komt de soort vooral 

verspreid in de Kempen voor (grootste verspreiding in valleigebied 

van Kleine en Grote Nete, centrale bos- en heidegebieden, gebied 

noordoostelijk van de Kalmthoutse Heide en Groot Schietveld). 

• Echte guldenroede • ( Solidago virgaurea L.)

Echte guldenroede groeit graag 

op matig voedselarme, eerder 

droge, zandige tot lemige gron-

den met een eerder matig verte-

rende strooisellaag. Men vindt de 

soort hoofdzakelijk op licht zure bodems, 

minder vaak ook op neutrale tot kalkhoudende bodems. Het 

zwaartepunt van de verspreiding van deze soort in Vlaan-

deren ligt voornamelijk in de Kempen. Maar ook in Bornem, 

Sint-Amands en Puurs bevinden zich enkele populaties.

• Stippelvaren • ( Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) Holub)

Stippelvaren groeit in bossen op 

matig voedselarme, vochtig tot 

droge zure grond.

In de provincie Antwerpen komt de 

soort op enkele plaatsen in de Kempen 

voor (op 2 plaatsen in Zandhoven en Retie, in 

Oud-Turnhout, in Balen, in Meerhout, in Hulshout en Heist-

op-den-Berg).
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• Schaafstro • ( Equisetum hyemale L.)

Schaafstro groeit vooral op eerder 

schaduwrijke, vochtige tot natte 

standplaatsen met ondiepe kwel. 

Het substraat is bij voorkeur rijk 

aan silicium en de minerale bodem 

kan variëren van zandig over lemig tot 

kleiig. 

In Vlaanderen lijkt de soort vooral in de provincie Antwerpen 

toegenomen te zijn (Antwerpen, Willebroek, Geel, Turnhout). 

Enkele vindplaatsen in het Antwerpse (campus UIA, stadspark 

Antwerpen) zijn meer dan waarschijnlijk aangeplante 

exemplaren.
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Oorzaken van achteruitgang

Waterplanten

Watervervuiling en eutrofi ëring zijn zonder enige twijfel de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van 

waterplanten.  Meer nog dan landplanten hebben waterplanten te lijden gehad van de algemene eutrofi ëring die 

met name in de voedselarme regio’s van Vlaanderen (de Kempen) de grootste verandering in de fl ora te weeg 

gebracht heeft (Van Landuyt et al. 2008). In tegenstelling tot landplanten zijn het echter niet enkel de soorten van 

voedselarme milieus die achteruit gingen maar ook die van matig voedselrijke of zelfs voedselrijke waters (Schneiders 

et al. 2007). In van nature voedselrijke waterpartijen geven hoge concentraties aan voedingstoffen aanleiding tot 

algenbloei en zorgen bijgevolg vaak voor het verdwijnen van hogere planten.  

In voedselarme en zwak gebufferde vennen geven zure atmosferische depositie ten gevolge van uitstoot 

van zwaveldioxide en recent vooral ammoniak aanleiding tot verzuring waardoor veel typische soorten sterk 

achteruitgingen en vaak enkel nog knolrus standhoudt.

Bepoting met bodemwoelende vissoorten (o.a. brasem en karpers) zorgt ervoor dat het water troebel wordt met het 

verdwijnen van veel waterplanten als gevolg. 

Een recente bedreiging zijn de invasies van exotische waterplanten die lokaal de inheemse soorten kunnen 

wegconcurreren.

Soorten van zilte schorren en zilte graslanden

D e bedreiging en/of de achteruitgang van soorten van zilte schorren in de provincie Antwerpen is nagenoeg volledig 

te wijten aan habitatvernietiging, met name door de uitbreiding van de Antwerpse haven. Alhoewel hier en daar 

nieuwe milieus ontstaan op opgespoten terreinen binnen de haven zijn dit slechts tijdelijke toevluchtsoorden voor 

soorten van zilte terreinen. Onder de prioritaire soorten van de provincie Antwerpen (echt lepelblad, zeeweegbree, 

Engels gras, schorrenzoutgras) is er slechts één soort die een toevluchtsoord gevonden heeft buiten de typische 

buitendijkse schorren en de oude binnendijkse zilte graslanden. Het betreft hier de zinkvariëteit van Engels gras die 

het vrij goed doet op met zink vervuilde terreinen en door met strooizout (en zink) beïnvloede wegbermen in de 

omgeving van Mol. De drie andere prioritaire soorten blijven in de provincie Antwerpen in hoofdzaak beperkt tot de 

klassieke buitendijkse schorren. 

Soorten van heidelandschappen

Naast habitatvernietiging dat ervoor zorgde dat de oppervlakte heideterreinen op een tijdstip van enkele decennia 

decimeerde (De Blust 2004) is het wegvallen van het traditionele heidebeheer (begrazen, plaggen, maaien en kappen) 

één van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van heideterreinen. Alhoewel de grote heideterreinen vaak 

in handen zijn van natuurbeheerders en er tegenwoordig ook meer aandacht is aan het beheer van heideterreinen 

op militaire domeinen blijven vele heiderelicten niet of onvoldoende beheerd. 

Een andere, nog steeds actuele bedreiging is stikstofdepositie vanuit de lucht die ervoor zorgt dat heideterreinen 

vergrassen met pijpenstrootje en vele typische heidesoorten weg geconcurreerd worden en er een nog grotere 

beheersinspanning nodig is om typische heidesoorten te behouden. In de provincie Antwerpen komt die 

stikstofdepositie vooral vanuit de industrie van de Antwerpse haven en de intensieve veeteelt.Versnippering van de 

heideterreinen zorgt er dan weer voor dat de nodige dynamiek en ruimte ontbreekt om de meer dynamische milieus 

van het heidelandschap zoals stuivende zandduinen in stand te houden.

Een uitgebreid overzicht van de bedreigingen en problemen in heideterreinen is te vinden in De Blust (2004).
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Soorten van blauwgraslanden

Blauwgraslanden kwamen in de negentiende eeuw nog vrij verspreid over Vlaanderen voor. Het gebruik van 

kunstmest en verbeterde landbouwtechnieken hebben dit biotoop al in de eerste helft van de negentiende nagenoeg 

volledig doen verdwijnen in Vlaanderen. Op nog slechts een handvol percelen over heel Vlaanderen komen enkele 

relicten voor die een idee kunnen geven van wat dit biotoop ooit in Vlaanderen heeft voorgesteld (De Becker, 

2004). In de provincie Antwerpen gaat dit over een enkel perceel in het provinciaal domein Vrieselhof te Ranst. 

Blauwgraslanden zijn laagproductieve vegetaties van voedselarme plaatsen die nooit overstromen en gevoed worden 

door (licht) mineraalrijke kwel. ’s Zomers kan de standplaats oppervlakkig licht uitdrogen. Soorten met zulke kritische 

standplaatsvereisten kunnen al bij de minste bemesting of eutrofi ëring en bij geringe wijzigingen in de chemie of de 

fl uctuaties van het grondwater verdwijnen wat dan ook nagenoeg over heel Vlaanderen is gebeurd. 

Soorten van kalkmoerassen

Kalkmoerassen vormen in de provincie Antwerpen een vrij kunstmatig biotoop. In de Antwerpse Kempen ontbreken 

ze van nature maar door de aanvoer van kalkrijk water uit de Maas via de Kempense kanalen staan een aantal van 

nature zure venen onder invloed van kalkrijke kwel. De soorten van dit biotoop zijn hier vooral bedreigd omwille van 

de extreme zeldzaamheid van het biotoop (net zoals elders in Europa). De meeste terreinen zijn gelukkig in beheer als 

natuurreservaat. Ze zijn echter uitermate kwetsbaar aangezien ze afhankelijk zijn van de aanvoer van kalkrijke kwel, 

een milieufactor die de grenzen van de reservaten ruim overschrijdt. 

De groeiplaatsen van kalkmoerasplanten in de Antwerpse haven zijn veel minder veilig. Vaak gaat het om tijdelijke, 

met kalkrijk zand opgespoten terreinen die na verloop van tijd weer bebouwd worden.

Soorten van droge tot matig vochtige graslanden

Uit deze groep van graslanden is slechts één soort vertegenwoordigd onder de prioritaire Antwerpse soorten, nl. 

grasklokje. De voornaamste bedreigingen van deze (matig) voedselarme graslanden op overwegend zure bodem is 

vermesting. Vele van deze graslanden zijn omgezet naar intensief bemeste en hoog productieve graslanden of gewoon 

omgezet in akkers, bebost, bebouwd enz. Daardoor is dit type graslanden vaak teruggedrongen tot wegbermen 

buiten de intensieve landbouwgebieden.

Soorten van laagvenen en graslanden in venige valleigebieden

De achteruitgang van soorten van laagvenen en graslanden op moerassige plaatsen in valleigebieden is vooral te 

verklaren door het droogleggen van moerasgebieden, het indijken van rivieren en het beplanten van moerasvegetaties 

met populieren. Binnen de Antwerpse prioritaire soorten betreft het drie soorten met een vrij verschillende 

habitatniche: grote pimpernel, kleine valeriaan en kruipend moerasscherm.

Soorten van rivieroevers en voedselrijke tot matig voedselrijke verlandingsvegetaties

Het indijken van rivieren en oeververstevigingswerken zijn de voornaamste bedreigingen van soorten van rivieroevers 

en voedselrijke ruigten die door de rivier kunnen overstroomd worden. Hiertoe behoren stekende bies die beperkt is 

tot een aantal plaatsen in het brakwatergetijdegebied van de Schelde en zomerklokje en lange ereprijs die grotendeels 

beperkt zijn tot overstromingsruigten en graslanden langs de Nete. Moeraswederik is dan weer vooral een soort van 

verlandingsvegetaties in moerasgebieden. Het droogtrekken van moerasgebieden en het daarna massaal beplanten 

met Canadapopulier heeft veel standplaatsen doen verdwijnen.
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Soorten van struwelen, bosranden en bossen

Hengel en echte guldenroede zijn typische soorten van bosranden of meer open en lichtrijke bossen. De drastische 

achteruitgang van deze soorten valt voornamelijk te verklaren door het sterk gewijzigde bosbeheer (van hakhout en 

middelhout naar hooghout) en door de vermesting van bosranden. Stofzaad groeit in associatie met wilgen maar 

is vooral omwille van zijn zeldzaamheid bedreigd. Een aantal van de standplaatsen zijn verdwenen door uitbreiding 

van de haven. 

Beheer en behoud

Echte waterplanten

Het behoud en vooral het herstel van waterplantenvegetaties in stilstaande waters is vrij complex en vaak afhankelijk 

van lokale vervuilingsbronnen, chemische samenstelling van het grondwater, invloed van kwel, omgevende vegetatie 

en visbestand. Het zou te ver leiden in deze studie hier in detail op in te gaan. Er worden hier dan ook slechts enkele 

algemene richtlijnen en maatregelen voorgesteld. 

In van nature vrij voedselrijke water moet gestreefd worden naar een evenwichtig visbestand, de dominantie van 

bodemwoelende vissoorten zoals in vele vijvers het geval is kan doorbroken worden door het afvangen van de 

bodemwoelende vissen (karpers, brasems,…) en bepotingen met snoek. Het vrijhouden van de oevers van bomen en 

struiken voorkomt overtollige bladval in de vijvers en zorgt voor meer zonlicht wat de groei van onderwaterplanten 

stimuleert.

Het herstel van verzuurde en geëutrofi eerde vennen is moeilijk. Vaak zal het nodig zijn om de slibbodem van 

de vennen uit te baggeren. Hierbij moet echter omzichtig te werk gegaan worden om de zaadbank van de nog 

aanwezige (of de vroeger aanwezige) soorten niet volledig mee weg te graven. Het succes van dergelijke maatregelen 

is erg variabel en hangt in hoge mate af van eventuele bufferende kwelstromen, de landschappelijke context die 

bepaald of er nog steeds negatieve invloeden van buitenaf (bv. Atmosferische stikstofdepositie) zijn enz. Voor meer 

literatuurreferenties verwijzen we naar De Blust (2004).

Bij stromende waters moeten in de eerste plaats vervuilingsbronnen geëlimineerd worden en moeten de beken zo 

mogelijk een natuurlijk verloop kunnen krijgen. Hierdoor ontstaan luwe delen in beek of rivier en sneller stromende 

delen, elk met hun eigen soorten (Coeck et al., 2004). Het zorgt er ook voor dat er voldoende plaatsen zijn met een 

onderwaterbodem die niet bedekt is met slib wat voor bepaalde soorten een vereiste is. 

Soorten van zilte schorren en zilte graslanden

Zeeweegbree en schorrenzoutgras zijn beide soorten die op de buitendijkse schorgebieden van de Schelde bij 

voorkeur in lagere en grazige vegetaties voorkomen. Om te voorkomen dat ze weg geconcurreerd worden door riet 

of strandkweek is een graasbeheer op de schorren aangewezen. Echt lepelblad daarentegen wordt bij begrazing 

echter snel opgegeten en is dus niet zo goed bestand tegen begrazing. Aangezien echt lepelblad een exclusieve 

soort is van brakwaterschorren is het behoud van de soort in België volledig afhankelijk van het behoud van de 

buitendijkse brakwaterschorren langs de Schelde. Een gevarieerd beheer van de brakwaterschorren is aangewezen 

waarbij zoveel mogelijk natuurlijke processen moeten toegelaten worden (erosie en sedimentatie).

Het voortbestaan van de zinkvariëteit van Engels gras in de regio Mol is voorlopig niet in gevaar. De soort breidt 

immers nog uit in de regio. Een regulier bermbeheer met maaien en afvoeren van het maaisel volstaat.

Soorten van heidelandschappen

Heidelandschappen zijn complexe en beheersintensieve biotopen. Begrazen, maaien, kappen, plaggen zijn enkele van 

de meest courante beheersvormen. Voor een uitgebreid overzicht over het beheer van heidelandschappen en voor 

meer literatuurbronnen omtrent heidebeheer en herstel verwijzen we naar De Blust (2004). 
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Soorten van blauwgraslanden

Het behoud van het enige perceel blauwgrasland moet gericht zijn op het in stand houden van het schrale karakter 

van de vegetatie door middel van maaibeheer, het in stand houden van het grondwaterregime en voorkomen van 

enige vorm van eutrofi ëring.

Soorten van kalkmoerassen

De voornaamste beheersmaatregelen bestaan in het open houden van het terrein (struweelopslag kappen) en het 

in stand houden van het grondwaterregime en –chemie (mineraalrijk kwelwater). Voor een aantal soorten kan ook 

plagbeheer voordelig zijn.

Soorten van droge tot matig vochtige graslanden

Grasklokje is de enige prioritaire soort uit dit biotoop. Alhoewel grasklokje ook frequent in heischrale graslanden 

voorkomt is de ecologische amplitude breder en komt de soort ook nog in matig voedselrijke situaties voor, zoals 

in spoorwegbermen. Grasklokje is afhankelijk van schrale grazige vegetaties en is dus afhankelijk van graas- of 

maaibeheer. 

Soorten van laagvenen en graslanden in venige valleigebieden

Zowel grote pimpernel als kleine valeriaan zijn afhankelijk van relatief open grazige vegetaties op zeer natte gronden. 

Grote pimpernel groeit vooral in regelmatig overstroomde terreinen wat niet het geval is voor kleine valeriaan. Beide 

zijn voor hun voortbestaan echter afhankelijk van maaibeheer.

De enige populatie van kruipend moerasscherm in de provincie Antwerpen bevindt zich in de intensief gemaaide 

gazons van het Vrijbroekpark te Mechelen. Aangezien de soort optimaal groeit in zeer lage vegetaties heeft ze belang 

bij het in stand houden van het reguliere gazonbeheer dat op dit ogenblik op de standplaats gebeurt. Essentieel is 

dat ook de hoge grondwatertafel in stand gehouden wordt waarbij het geen kwaad kan dat de standplaatsen tijdelijk 

onder water komen.

Soorten van rivieroevers en voedselrijke tot matig voedselrijke verlandingsvegetaties

Soorten van rivieroevers en verlandingsvegetaties hebben op zich weinig beheer nodig. Langs rivieroevers zou de 

natuurlijke dynamiek moeten zorgen voor het in stand houden van de populaties (bv. de getijdendynamiek voor 

stekende bies en moerasmelkdistel). Ook zomerklokje en lange ereprijs zijn gebaat bij regelmatige overstromingen 

van de rivier.

Drijftillen en moerasvegetaties hebben op zich ook geen actief beheer nodig alhoewel kappen van struweel de 

evolutie naar moerasbos vertraagd en dus soorten van meer open terreinen bevoordeelt (bv. voor moeraswederik). 

Soorten van struwelen, bosranden en bossen

Voor het behoud van soorten zoals hengel en echte guldenroede is het behoud van open plekken in bossen of brede 

bospaden belangrijk, evenals het tegengaan van vermesting van bosranden. Soorten als schaafstro en stippelvaren 

hebben geen actief beheer nodig.
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