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6. Zoete wateren  
 
Leyssen A., Denys L., Packet J., Van Braekel A. en Vandevoorde B.  

 

6.1 Inleiding bij de beoordeling van de habitatstructuur en vegetatieontwikkeling  

 

 

Voor achtergronden en algemeen geldende regels zie hoofdstuk 2. 
 
 
Voor de beoordelingstabellen van de zoetwaterhabitats is in eerste instantie beroep gedaan op literatuurgegevens. De Europese lijsten van typische soorten voor 
de habitattypen (European Commission 2007) waren het vertrekpunt bij het bepalen van de sleutelsoorten; deze zijn aangepast aan de Vlaamse situatie op 
basis van vegetatiegegevens van Vlaamse plassen en rivieren en expertkennis (Denys et al., 2000; Van Looy & De Blust, 1998; Vandevoorde et al., 2013). Ook 

voor de structuur- en de storingscriteria is waar mogelijk beroep gedaan op literatuurgegevens. Zoals in § 2.3 reeds aangehaald, is in de literatuur relatief 
weinig habitatspecifieke informatie terug te vinden over mogelijke grenswaarden om de klassen gunstig en ongunstig te onderscheiden. Daardoor zijn we in vele 
gevallen genoodzaakt om de grenswaarden te bepalen op basis van expertoordeel, meer algemene op systeem-functioneel gerichte criteria en de in § 2.3 
beschreven basismethoden.  

 
Er is getracht om de wijze van vegetatieopname voor de toestandsbepaling ten behoeve van het decreet integraal waterbeleid (DIW), de Europese Kaderrichtlijn 
Water (KRW) (Leyssen et al., 2005) en deze voor de Habitatrichtlijn (HR), zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Mede daarom gebeurt de LSVI-beoordeling 

van stilstaande wateren op het niveau van de gehele plas, terwijl voor de stromende wateren een 100 m-traject van een waterloop wordt onderzocht. In het 
veld worden, zowel voor HR als voor KRW, soortenlijsten met abundanties opgemaakt. De abundantieschaal is daarbij dezelfde (tabel 6.1). Echter, door de 
verschillende doelstellingen van KRW en HR, worden bij elk van de opnamen ook andere aanvullende kenmerken genoteerd. Bij de KRW-beoordeling wordt 
bijvoorbeeld de hoeveelheid van de submerse vegetatie ingeschat en kan voor de meren de oevervegetatie afzonderlijk worden beoordeeld. Anderzijds dienen 
voor de HR ook een aantal extra gegevens te worden genoteerd, zoals het percentage van de verschillende groepen storingsindicatoren, de grootte van de 
vegetatievlekken, e.a. 
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Tabel 6.1: Geïntegreerde abundantieschaal ten behoeve van decreet integraal waterbeleid (DIW), de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) (Leyssen et al., 2005) 
en de Habitatrichtlijn (HR) met een interpretatie van de codes voor waterlopen en meren. 

 code interpretatie 

  Waterlopen (Schneiders et al., 2014) Meren (Schaminée et al., 1995; Schneiders et al., 2004) 

zeldzaam r ≤ 3 exemplaren; nooit bedekkend ≤ 3 exemplaren 

occasioneel o meer exemplaren; nooit bedekkend meer exemplaren maar nooit > 5% bedekkend 

frequent f groot aantal exemplaren en <5 % bedekkend waarneembaar bedekkend (ca 5%), oplopend tot 15-20% 

laag abundant la bedekking 5 - 25% Niet van toepassing 

abundant a bedekking 25 - 50% bedekking vanaf 15 à 20% kan oplopen tot ca 40% 

co-dominant cd bedekking 50 - 75% hoge bedekking (>40%) van meerdere soorten 

dominant d bedekking >75% hoge bedekking (>40%) van 1 soort 

 
De soorten die gebruikt worden voor de identificatie van het habitattype (De Saeger et al., 2008; Leyssen et al. 2012; Scheers et al. 2016) kunnen verschillen 
van de hier vermelde sleutelsoorten voor de kwaliteitsinschatting (zie § 1.3).  

 

Beoordelingsschaal 
  

De criteria voor vegetatie en verstoring worden ingeschat op habitatvlekniveau voor de stilstaande wateren. Hierbij is het habitatvlekniveau gelijk aan de 
volledige plas, ook indien er meerdere habitattypen aanwezig zijn (Figuur 6.1b). In zeer diepe plassen wordt enkel de begroeibare zone beschouwd. In 

diepere wateren wordt een pragmatische dieptegrens tot 2 m onder het wateroppervlak gehanteerd. Voor de waterlopen worden de criteria vegetatie en 
verstoring ingeschat op één of meerdere20 100 m trajecten per habitatvlek, naar analogie met de opname-eenheden voor DIW en KRW en aangezien 
bedekkingen in habitatvlekken van meerdere 100en meters moeilijk in te schatten zijn.  
 

                                                 
20 naar analogie van de methode uitgewerkt in Westra et al. (2014), kan bijvoorbeeld een systematische steekproef van 1 traject per 3 100m-trajecten gebruikt worden om de 
kwaliteit van de habitatvlek te bepalen. 
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Figuur 6.1. Definitie van vegetatie- en habitatvlek bij wateren (a: bij aanwezigheid van slechts één habitattype in stilstaand water; b: bij aanwezigheid van twee 
habitattypen in één plas; c: in waterlopen). *deze afstandsmaat dient te worden gevalideerd bij de verfijning van de habitatkaart. 

grootste vegetatievlek 

vegetatievlekken 

plas = habitatvlek 

a b plas = habitatvlek A = habitatvlek B 

grootste vegetatievlek vegetatievlekken 

habitatvlek 1 

  

  

habitatvlek 2 > 500 m* 

c 



Habitat(sub)typen van de zoete wateren: inleiding 

 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Pagina 104 van 305                               doi.org/10.21436/inbor.14061248  www.inbo.be 

 

Criteria 
 
Habitatstructuur 
De habitattypen van de zoete wateren kunnen in drie categorieën met een eigen fysisch milieu ingedeeld worden: de stilstaande wateren (3110 t.e.m. 3160), 
het habitattype van de stromende wateren (3260) en het habitattype van de slikoevers langs rivieren (3270). Gezien het drie zeer verschillende habitatgroepen 
betreft, is de invulling van de criteria voor horizontale en verticale structuur niet overal dezelfde. 
 

indicator  Motivatie 

horizontale structuur  
 

 Dit criterium beoordeelt de ruimtelijke, horizontale structuur van de typische vegetaties, de zogenaamde 
vegetatievlekken die voornamelijk bestaan uit sleutelsoorten. De omschrijving van de term vegetatievlek 
verschilt per habitattype en wordt in de afzonderlijke tabellen steeds omschreven. Hierbij is de grootte van 

de grootste vegetatievlek van de plas of 100 m-traject doorslaggevend. Om de instandhouding op termijn te 
verzekeren zijn grotere vegetatievlekken gunstiger dan kleinere.  
Indien de grootste vegetatievlek minder dan 10 m² beslaat, is het voortbestaan op lange termijn niet 
gegarandeerd. Dit wordt dus als ongunstig beschouwd. 
Het criterium „horizontale structuur‟ wordt bij het habitattype 3160 anders beoordeeld, vermits een dystrofe 
waterpartij ook in een gunstige staat van instandhouding kan zijn als de typische vegetatie slechts in zeer 
beperkte mate aanwezig is (sterke limitatie van zowel het soortenspectrum als de biomassa). De gunstige 

toestand van dystrofe vennen wordt in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van het hydrologisch 
hiermee samenhangende successiestadium „oligotroof en zuur overgangsveen‟ (habitattype 7140_ oli), onder 

meer vanwege de buffering van waterhuishouding en omgevingsdrukken. Daarom wordt de oppervlakte van 
de aanpalende habitatvlekken van het habitattype 7140_oli in rekening gebracht als horizontaal 
structuurelement.  

verticale structuur 

 

 De typische vegetaties van habitattype 3110 en 3130_na hebben een ijle structuur. Een overmatige 

aanwezigheid van hoger groeiende, meer concurrentiekrachtige planten bemoeilijkt de groei van de 
kenmerkende isoëtiden en dwergbiezen. Dit criterium brengt dus eveneens de natuurlijke successie in 
rekening. Successie leidt tot habitatverlies. Dit wordt versneld door antropogene drukken of mogelijk 
gemaakt door een te lage intensiteit van de fysische processen die de habitattypen in de hand werken. 
Een overdadige ontwikkeling van helofyten zorgt voor concurrentie voor licht en ruimte, waardoor de groei 
van ondergedoken en drijvende vegetatie wordt bemoeilijkt. Een overmatige aanwezigheid van helofyten 

wordt veroorzaakt door successie, eutrofiëring en/of gewijzigde stroomsnelheid. Indien helofyten meer dan 

30% van de vegetatie uitmaken, wordt de groei van de typische watervegetatie belemmerd en krijgen 
andere gemeenschappen de bovenhand. 
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Vegetatie 
Voor de beoordeling van de vegetatie is bij stilstaande en stromende wateren gebruik gemaakt van één enkel criterium dat de frequentie en het soortenaantal 
van de aanwezige sleutelsoorten combineert (zie tabel 6.1). Beide elementen kunnen niet van elkaar gescheiden worden, omdat verschillende sleutelsoorten 
minstens in bepaalde mate aanwezig moeten zijn om van een gunstige toestand te kunnen spreken.  

Bij het habitattype 3270 is wel een onderscheid gemaakt tussen het aantal soorten (criterium „soortenrijkdom sleutelsoorten‟) en de abundantie (criterium 
„aandeel van sleutelsoorten‟), gezien hier de onderlinge verhouding tussen de verschillende sleutelsoorten niet van belang is.  
 
Storingsindicatoren 
Bij de storingsindicatoren is er gestreefd naar een zo groot mogelijke uniformiteit tussen de verschillende habitattypen. Sommige criteria zijn evenwel slechts 
van betekenis voor welbepaalde habitattypen.  

 

indicator  motivatie 

verzuring  Verzuringsindicatoren worden gebruikt bij verzuringsgevoelige habitattypen die in minder sterk gebufferde 
omstandigheden worden aangetroffen.  
De sterke ontwikkeling van sommige veenmossen in zwakgebufferde wateren ten koste van isoëtiden als gevolg van 

antropogene verzuring, is uitvoerig gedocumenteerd. In het Vlaamse beoordelingssysteem zijn veenmossen in globo 
opgenomen als verzuringsindicator voor de habitattypen 3110 en 3130 en wordt hun mate van aanwezigheid 
beoordeeld. Aangezien ook bijkomende verzuringsindicatoren zijn opgenomen, is een grens van 30 % hier 
vergelijkbaar met de lagere Nederlandse grens van 20 % voor veenmossen (Ministerie van LNV, 2008a). 

eutrofiëring  Enkel voor het habitattype 3270 is eutrofiëring geen probleem, vermits dit habitattype van nature aan een meer 
voedselrijk milieu gebonden is (i.c. stikstofrijk volgens European Commission, 2007). 

invasieve 
exoten 

 Naar analogie met andere habitattypen, wordt de aanwezigheid van invasieve exoten als ongunstig beschouwd. Bij 
verdringing van de typische soorten is het voortbestaan van de habitat op lange termijn niet verzekerd. Gezien de 
uitbreiding zeer snel kan gebeuren en bestrijding van invasieve exoten momenteel enkel bij zeer geringe 
hoeveelheden enigszins succesvol blijkt te zijn, is een hogere grenswaarde niet aangewezen. De lijst van invasieve 
exoten dient aangevuld te worden naargelang nieuwe introducties of nieuwe inzichten. Zie verder § 2.3.5. 

 
 

Grenswaarden  
 
De grenswaarden van de kwaliteitsklassen gunstig en ongunstig voor het criterium vegetatie verschillen sterk tussen de habitattypen. Ze zijn gebaseerd op 
verwerking van data (Denys et al., 2000; Van Looy & De Blust, 1998; Vandevoorde et al., 2013), literatuur en expertkennis, rekening houdend met de Vlaamse 

situatie. 
 
Vanwege de verschillen in optimale trofie-omstandigheden en de hiermee gepaard gaande mate van gevoeligheid voor eutrofiëring, is er bij het criterium 
„eutrofiëring‟ een onderscheid gemaakt tussen de habitattypen 3110, 3130_aom, 3130_na, 3140 en 3160 (grenswaarde 10 %) en de minder kritische 

habitattypen 3150 en 3260 (grenswaarde 30 %) (zie ook § 2.3.5). In sommige habitattypen is een beperkte aanwezigheid van eutrafente soorten (bijvoorbeeld 
grof hoornblad (Ceratophyllum demersum), waternetje (Hydrodiction reticulatum), e.a. in het habitattype 3150) als aanvaardbaar te beschouwen voor het 



Habitat(sub)typen van de zoete wateren: inleiding 

 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Pagina 106 van 305                               doi.org/10.21436/inbor.14061248  www.inbo.be 

meest eutrofe deel van het habitatspectrum/-bereik. Wanneer dergelijke soorten de overhand krijgen, duidt dit echter op een te grote beschikbaarheid van 
voedingsstoffen, waardoor het habitattype op relatief korte termijn in het gedrang zal komen. Hypertrofie leidt tot het verdwijnen van de vegetatie. 
 

Specifieke opmerkingen per habitattype 
 
 
Habitattype 3140 
De aanwezigheid van kranswiervelden lijkt bij habitattype 3140 tweemaal beoordeeld te worden. Er worden hierbij echter twee verschillende aspecten 
beoordeeld. Het criterium „horizontale structuur‟ beoordeelt de ruimtelijke structuur. Kranswiervelden kunnen zowel uit sleutelsoorten als uit andere kranswieren 

bestaan, omdat hier de structuurcomponent wordt beoordeeld. Het criterium „sleutelsoorten‟ beoordeelt daarentegen het aandeel sleutelsoorten. 

Weegbreefonteinkruid (Potamogeton coloratus) wordt enkel gebruikt voor de herkenning van de habitat, gezien deze (zeldzame) soort een vrij talrijke 
begeleider is van bepaalde kranswiervegetaties. Ook nadat de kranswieren zelf verdwenen zijn, kan deze soort nog na-ijlen. Voor de kwaliteitsbeoordeling van 
het habitattype wordt met deze soort echter geen rekening gehouden. 
 
Habitattype 3260 
Voor de beoordeling van habitattype 3260 „Submontane - en laaglandrivieren met vegetaties behorende tot het Ranunculion fluitantis en het Callitricho-
Batrachion’ dient de opname steeds te gebeuren op een plaats die niet sterk beschaduwd is. 

 
Habitattype 3270 
Het habitattype is typisch voor lage schor (estuaria) of slikoevers (Maas) met voldoende dynamiek, samenhangend met voldoende langdurige winterse 
overstromingen of zoetwatergetijdendynamiek. Door die dynamiek wordt de vestiging van meerjarige soorten geremd en/of ontstaan nieuwe locaties waarop 

pionierbegroeiingen kansen krijgen. De habitat kan op de ene plaats door successie verdwijnen, terwijl het op andere plekken ontstaat op nieuw gevormd laag 
schor of kale slikoevers. Bij te hoge dynamiek (bv. sterke schorklifvorming) verdwijnen de geschikte standplaatsen. 
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6.2 Beoordelingsmatrices 

Habitattype 3110: Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (Littorelletalia uniflora) 
A. Habitatkarakteristieken 
Criterium Beschrijving Maatregelen Opmerkingen Referenties 

Vegetatie 
sleutelsoorten Waterlobelia (Lobelia dortmanna), Drijvende egelskop (Sparganium angustifolium), 

Kleine biesvaren1 (Isoetes echinospora) 
 1geen recente 

waarnemingen in 

Vlaanderen gekend 

Oosterlynck et al. (2013);  
analyse van vegetatieopnamen 

stilstaande wateren (o.a. 

veldgegevens van Denys et al. 

(2000)) 

Habitstructuur 
horizontale structuur vegetatievlek: ≥ 4 exemplaren van sleutelsoorten per m² of 4 exemplaren staan op 

maximum 0,5 m van elkaar  

  expertoordeel 

verticale structuur aandeel van isoëtiden (definitie = laagblijvende rozetbladige planten met holle, lijn- of 

priemvormige bladeren) ten opzicht van de andere groeivormen; volgende soorten 

hebben een isoëtide groeivorm: Moerasweegbree2,3 (Baldellia ranunculoides), 

Naaldwaterbies (Eleocharis acicularis), Kleine biesvaren1 (Isoetes echinospora), 

Knolrus2 (Juncus bulbosus), Oeverkruid (Littorella uniflora), Waterlobelia (Lobelia 

dortmanna), Pilvaren (Pilularia globulifera), Priemkruid1 (Subularia aquatica)  

 successie leidt op termijn 

tot het verdwijnen van de 

habitat (verlanding, 

dichtgroeien…); soorten 

meetellen enkel indien ze 

de isoëtide vorm 

aannemen; 1geen recente 
waarnemingen in 

Vlaanderen gekend; 2 

nemen niet steeds de 

isoëtide groeivorm aan; 3 

zowel stijve 

moerasweegbree  (Baldellia 

ranunculoides subsp. 

ranunculoides) als 

kruipende moerasweegbree 

(Baldellia ranunculoides 
subsp. repens) 

 

definitie isoëtiden: Ministerie 

van LNV (2008j); soortenlijst: 

Leyssen et al. (2005) 

Verstoring 

verzuring Vensikkelmos (Warnstorfia fluitans), Knolrus (Juncus bulbosus), Veenmos (G) 

(Sphagnum) 

bekalken infiltratiegebied, 

verminderen van verzurende 

depositie, inlaten van 

voedselarm, gebufferd water; 

optimaliseren van het 

landgebruik in het 

waterleverend gebied, invloed 

van mineraalrijk voedselarm 

grondwater verhogen, 
verwijderen van sulfiderijk 

bodemmateriaal 

 

 

 soorten: Aggenbach et al. 

(1998a); Arts (2002); 

Ministerie van LNV (2008j); 

aangevuld met expertoordeel; 

maatregelen: Packet et al. 

(2012a)  
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eutrofiëring 

 

Moerasstruisgras (Agrostis canina), Fioringras (Agrostis stolonifera), Tandzaad (G) 

(Bidens spp.), Hennegras (Calamagrostis canescens), Hoornblad (G) (Ceratophyllum 

spp.), Mannagras (Glyceria fluitans), Liesgras (Glyceria maxima), Pitrus (Juncus 

effusus), Eendenkroos (G) (Lemna spp.), Wortelloos kroos (Wolffia arrhiza), 

Veelwortelig kroos (Spirodela polyrhiza), Grote kattenstaart (Lythrum salicaria), 

Pijpenstrootje (Molinia caerulea), Aarvederkruid (Myriophyllum spicatum), Waterpeper 

(Polygonum hydropiper), Tenger fonteinkruid (Potamogeton pusillus), Lisdodde (G) 
(Typha sp.), Draadwier, Darmwier (Ulva sp.), Waternetje (Hydrodiction reticulatum) 

eutrofiëringsbronnen 

wegnemen; 

waterverontreiniging en 

afvalwaterlozing tegengaan; 

optimaliseren van het 

landgebruik in het 

waterleverend gebied i.f.v. 
oligotrofiëring; guanotrofiëring 

vermijden; vermesting van 

oevers en water door grote 

grazers vermijden; opschonen 

of uitbaggeren, accumulatie 

van organisch materiaal 

beperken; actief biologisch 

beheer; periodiek droog leggen 

 
 

enkele eutrofiëringsindica-

toren zijn eveneens 

invasieve exoten (Lemna 

minuta en L. turionifera) en 

worden aldus bij beide 

storingsindicatoren in 

rekening gebracht. 

Aggenbach et al. (1998a), 

Leyssen et al. (2005), 

aangevuld met expertoordeel; 

Packet et al. (2012a) 

invasieve exoten Grote kroosvaren (Azolla filiculoides), Watercrassula (Crassula helmsii), Grote 
waternavel (Hydrocotyle ranunculoides), Smalle waterpest (Elodea nuttallii), Canadese 

rus (Juncus canadensis), Verspreidbladige waterpest (Lagarosiphon major), 

Dwergkroos (Lemna minuta), Knopkroos (Lemna turionifera), Waterteunisbloem 

(Ludwigia grandiflora), Parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum), Egeria (Egeria 

densa), Kleine waterteunisbloem (Ludwigia peploides), Ongelijkbladig vederkruid 

(Myriophyllum heterophyllum), Waterhyacint (Eichhornia crassipes), Moerasaronskelk 

(Lysichiton americanus) 

gebiedsgerichte en algemene 
maatregelen i.f.v. cultivar- en 

exotenbestrijding 

De lijst dient aangevuld te 
worden naargelang nieuwe 

introducties of nieuwe 

inzichten.  

Denys et al. (2004); Ministère 
de l‟EDAD (2008); Leyssen et 

al. (2005); van Valckenburg 

(2014); aangevuld met 

expertoordeel 

Ruimtelijke samenhang 

A-criterium habitatclusteroppervlakte connectiviteit tussen verwante 

habitattypes en biotopen 

verhogen 

 

Zie §2.4 voor werkwijze 

 

 

B-criterium specifieke habitatoppervlakte in een habitatcluster specifieke habitatoppervlakte 

verhogen in een habitatcluster, 

of connectiviteit verhogen 
tussen clusters die het 

specifieke habitattype bevatten 

Zie §2.4 voor werkwijze 
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B. Beoordelingsmatrix  
Criterium Gunstige staat Opmerkingen Referenties 

Vegetatie 

aantal sleutelsoorten minstens 1 sleutelsoort is frequent aanwezig 

 

 

 expertoordeel op basis van analyse van vegetatieopnamen 

stilstaande wateren (o.a. veldgegevens van Denys et al. 

(2000)) 

Habitatstructuur 

horizontale structuur grootste vegetatievlek > 10 m²  expertoordeel 

 verticale structuur aandeel isoëtiden > aandeel overige groeivormen  

Verstoring 

verzuring ≤ 30 %  naar Ministerie van LNV (2008j); expertoordeel 

eutrofiëring ≤ 10 %  expertoordeel 

invasieve exoten afwezig  

Ruimtelijke samenhang 

A-criterium ≥ 5 ha enkel van toepassing in 
essentiële en zeer belangrijke 

SBZ-gebieden (volgens G-IHD) 

Poelmans et al. 2015 

B-criterium ≥ 1 ha  Poelmans et al. 2015 
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Habitattype 3130: Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia 

uniflora en/of de Isoeto-Nanojuncetea 

Subtype: Oeverkruidgemeenschappen (Littorelletea) (3130_aom) 
A. Habitatkarakteristieken 
Criterium Beschrijving Maatregelen Opmerkingen Referenties 

Vegetatie 

sleutelsoorten Ondergedoken moerasscherm (Apium inundatum), Moerasweegbree (Baldellia 

ranunculoides), Moerassmele (Deschampsia setacea), Moerashertshooi 

(Hypericum elodes), Oeverkruid (Littorella uniflora), Drijvende waterweegbree 

(Luronium natans), Teer vederkruid (Myriophyllum alterniflorum), Pilvaren 

(Pilularia globulifera), Ongelijkbladig fonteinkruid (Potamogeton gramineus), 

Witte waterranonkel (Ranunculus ololeucos), Vlottende bies (Scirpus fluitans; 
syn. Eleogiton fluitans), Sierlijk glanswier (Nitella gracilis), Doorschijnend 

glanswier (Nitella translucens), Duizendknoopfonteinkruid (Potamogeton 

polygonifolius) 

 

  Oosterlynck et al. (2013); 

analyse van 

vegetatieopnamen 

stilstaande wateren (o.a. 

veldgegevens van Denys et 

al. (2000)) 

Habitatstructuur 

horizontale structuur vegetatievlek: ijle tot dichte vegetaties waarin sleutelsoorten meer bedekken 

dan andere soorten 

  expertoordeel 

verticale structuur Bedekking van helofyten. Een helofyt is een plant die in het substraat wortelt. 

Het onderste deel met winterknoppen bevindt zich onder de waterspiegel, 

terwijl het bovenste deel met de stengels en bladen erboven uitsteekt. 

 een massale begroeiing met 

helofyten zorgt voor concurrentie 

voor licht en ruimte waardoor de 

groei van ondergedoken en 

drijvende vegetatie wordt 

bemoeilijkt 

Ministère de l‟EDAD (2008); 

definitie helofyt: Lambinon et 

al. (1988) 

Verstoring 

verzuring Vensikkelmos (Warnstorfia fluitans), Knolrus (Juncus bulbosus), Veenmos (G) 

(Sphagnum sp.) 

bufferen infiltratiegebied, 

verminderen van verzurende 

depositie, inlaten van voedselarm, 

gebufferd water; optimaliseren van 
het landgebruik in het 

waterleverend gebied, invloed van 

gebufferd, voedselarm grondwater 

verhogen 

 

 Aggenbach et al. (1998a); 

Arts (2002); Ministerie van 

LNV (2008k); Packet et al. 

(2012a); aangevuld met 
expertoordeel 

eutrofiëring 

 

Moerasstruisgras (Agrostis canina), Fioringras (Agrostis stolonifera), Tandzaad 

(G) (Bidens spp.), Hennegras (Calamagrostis canescens), Hoornblad (G) 

(Ceratophyllum spp.), Mannagras (Glyceria fluitans), Liesgras (Glyceria 

maxima), Pitrus (Juncus effusus), Eendenkroos (G) (Lemna spp.), Wortelloos 

kroos (Wolffia arrhiza), Veelwortelig kroos (Spirodela polyrhiza), Grote 

kattenstaart (Lythrum salicaria), Pijpenstrootje (Molinia caerulea), 
Aarvederkruid (Myriophyllum spicatum), Waterpeper (Polygonum hydropiper), 

Tenger fonteinkruid (Potamogeton pusillus), Lisdodde (G) (Typha spp.), 

Draadwier, Darmwier (G) (Ulva spp.), Waternetje (Hydrodiction reticulatum) 

eutrofiëringsbronnen wegnemen; 

waterverontreiniging, lozingen; 

optimaliseren van het landgebruik 

in het waterleverend gebied i.f.v. 

oligotrofiëring; guanotrofiëring 

vermijden; vermesting van oevers 
en water door grote grazers 

vermijden; opschonen of 

uitbaggeren, accumulatie van 

organisch materiaal beperken; 

actief biologisch beheer; periodiek 

droogleggen 

 

enkele eutrofiëringsindicatoren 

zijn eveneens invasieve exoten: 

Lemna minuta en Lemna 

turionifera en worden aldus bij 

beide storingsindicatoren in 

rekening gebracht 

Aggenbach et al. (1998a); 

Leyssen et al. (2005); 

Ministerie van LNV (2008k); 

aangevuld met expertoordeel 



Subtype 3130_aom: Oeverkruidgemeenschappen (Littorelletea) 
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invasieve exoten Canadese rus (Juncus canadensis), Verspreidbladige waterpest (Lagarosiphon 

major), Dwergkroos (Lemna minuta), Knopkroos (Lemna turionifera, 

Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora), Parelvederkruid (Myriophyllum 

aquaticum), Grote kroosvaren (Azolla filiculoides), Watercrassula (Crassula 

helmsii), Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides), Smalle waterpest 

(Elodea nuttallii), Egeria (Egeria densa), Kleine waterteunisbloem (Ludwigia 

peploides), Ongelijkbladig vederkruid (Myriophyllum heterophyllum), 
Waterhyacint (Eichhornia crassipes), Moerasaronskelk (Lysichiton americanus) 

 

gebiedsgerichte en algemene 

maatregelen i.f.v. cultivar- en 

exotenbestrijding 

De lijst dient aangevuld te 

worden naargelang nieuwe 

introducties of nieuwe inzichten. 

Na publicatie van de verordening 

over invasieve exoten kan deze 

lijst gewijzigd worden (zie hoger). 

Denys et al. (2004); Leyssen 

et al. (2005); Ministère de 

l‟EDAD (2008); van 

Valckenburg (2014); 

aangevuld met expertoordeel 

Ruimtelijke samenhang 

A-criterium habitatclusteroppervlakte connectiviteit tussen verwante 

habitattypes en biotopen verhogen 

 

Zie §2.4 voor werkwijze 

 

 

B-criterium specifieke habitatoppervlakte in een habitatcluster specifieke habitatoppervlakte 

verhogen in een habitatcluster, of 

connectiviteit verhogen tussen 

clusters die het specifieke 

habitattype bevatten 

Zie §2.4 voor werkwijze 

 

 

 

 

B. Beoordelingsmatrix   
Criterium Gunstige staat Opmerkingen Referenties 

Vegetatie 

aantal sleutelsoorten ≥ 3 sleutelsoorten (uitgezonderd moerashertshooi) minstens 

frequent aanwezig 

 expertoordeel op basis van analyse van vegetatieopnamen 

stilstaande wateren (o.a. veldgegevens van Denys et al. (2000)) 

Habitatstructuur 

horizontale structuur grootste vegetatievlek > 10 m²  expertoordeel 

verticale structuur < 30 % helofyten (uitgezonderd sleutelsoorten)  

Verstoring 

verzuring ≤ 30 %  naar Ministerie van LNV (2008k); expertoordeel  

eutrofiëring < 10 %  expertoordeel 

invasieve exoten afwezig  

Ruimtelijke samenhang 

A-criterium ≥ 5 ha enkel van toepassing in essentiële en zeer 
belangrijke SBZ-gebieden (volgens G-IHD) 

Poelmans et al. 2015 

B-criterium ≥ 1 ha  Poelmans et al. 2015 



Subtype 3130_na: Eénjarige dwergbiezenvegetaties (Isoeto-Nanojuncetea) 
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Habitattype 3130: Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia 

uniflora en/of de Isoeto-Nanojuncetea 

Subtype: Eénjarige dwergbiezenvegetaties (Isoeto-Nanojuncetea) (3130_na)  

 
A. Habitatkarakteristieken 
Criterium Beschrijving Maatregelen Opmerkingen Referenties 

Vegetatie 

sleutelsoorten Draadgentiaan (Cicendia filiformis), Gesteeld glaskroos (Elatine hexandra), Klein 

glaskroos (Elatine hydropiper), Drietallig glaskroos (Elatine triandra), Naaldwaterbies 
(Eleocharis acicularis), Eivormige waterbies (Eleocharis ovata), Wijdbloeiende rus 

(Juncus tenageia), Dwergvlas (Radiola linoides), Fraai duizendguldenkruid (Centaurium 

pulchellum), Dwergbloem (Centunculus minimus), Geel cypergras (Cyperus flavescens)1, 

Koprus (Juncus capitatus), Dwergrus1 (Juncus pygmaeus), Borstelbies (Scirpus 

setaceus), Priemkruid1 (Subularia aquatica) 

 1geen recente 

waarnemingen in 
Vlaanderen gekend 

Oosterlynck et al. (2013); 

analyse van vegetatieopnamen 
stilstaande wateren (o.a. 

veldgegevens van Denys et al. 

(2000)) 

Habitatstructuur 

horizontale structuur vegetatievlek: ijle tot dichte vegetaties waarin sleutelsoorten meer bedekken dan andere 

soorten 

  expertoordeel 

verticale structuur opgaande vegetatie , hoger dan ± 15 cm; hogere begroeiing duidt op successie en 

eutrofiëring, waardoor de geschikte omstandigheden voor het habitattype verdwijnen 

 natuurlijke successie leidt 

op termijn tot het 

verdwijnen van het 

habitattype (verlanding, 

dichtgroeien, …) 

Verstoring 

verzuring Knolrus (Juncus bulbosus), Veenmos (G) (Sphagnum spp.) bekalken infiltratiegebied, 

verminderen van verzurende 

depositie, inlaten van 
voedselarm, gebufferd water 

 Aggenbach et al (1998a); 

Ministerie van LNV (2008k); 

Packet et al. (2012a); aangevuld 
met expertoordeel 

eutrofiëring Moerasstruisgras (Agrostis canina), Fioringras (Agrostis stolonifera), Tandzaad (G) 
(Bidens spp.), Hennegras (Calamagrostis canescens), Mannagras (Glyceria fluitans), 

Liesgras (Glyceria maxima), Pitrus (Juncus effusus), Grote kattenstaart (Lythrum 

salicaria), Pijpenstrootje (Molinia caerulea), Waterpeper (Polygonum hydropiper), 

Lisdodde (G) (Typha spp.) 

eutrofiëringsbronnen 
wegnemen; 

waterverontreiniging en 

afvalwaterlozing tegengaan; 

optimaliseren van het 

landgebruik in het 

waterleverend gebied i.f.v. 

oligotrofiëring; 

guanotrofiëring vermijden; 

opschonen of uitbaggeren; 
periodieke drooglegging 

 Aggenbach et al (1998a); 
Leyssen et al. (2005); Ministerie 

van LNV (2008k); Packet et al. 

(2012a); aangevuld met 

expertoordeel 

invasieve exoten Canadese rus (Juncus canadensis), Verspreidbladige waterpest (Lagarosiphon major), 
Dwergkroos (Lemna minuta), Knopkroos (Lemna turionifera), Waterteunisbloem 

(Ludwigia grandiflora), Parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum), Grote kroosvaren 

(Azolla filiculoides), Watercrassula (Crassula helmsii), Grote waternavel (Hydrocotyle 

ranunculoides), Smalle waterpest (Elodea nuttallii), Egeria (Egeria densa), Kleine 

waterteunisbloem (Ludwigia peploides), Ongelijkbladig vederkruid (Myriophyllum 

heterophyllum), Waterhyacint (Eichhornia crassipes), Moerasaronskelk (Lysichiton 

americanus) 

gebiedsgerichte en algemene 
maatregelen i.f.v. cultivar- en 

exotenbestrijding 

De lijst dient aangevuld 
te worden naargelang 

nieuwe introducties of 

nieuwe inzichten. Na 

publicatie van de 

verordening over 

invasieve exoten kan 

deze lijst wijzigen(zie 

hoger). 

Denys et al. (2004);Leyssen et 
al. (2005); Ministère de l‟EDAD 

(2008); van Valckenburg (2014); 

aangevuld met expertoordeel 



Subtype 3130_na: Eénjarige dwergbiezenvegetaties (Isoeto-Nanojuncetea) 
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Ruimtelijke samenhang 

A-criterium habitatclusteroppervlakte connectiviteit tussen 

verwante habitattypes en 

biotopen verhogen 

 

Zie §2.4 voor werkwijze 

 

 

B-criterium specifieke habitatoppervlakte in een habitatcluster specifieke habitatoppervlakte 

verhogen in een 

habitatcluster, of 

connectiviteit verhogen 

tussen clusters die het 

specifieke habitattype 
bevatten 

Zie §2.4 voor werkwijze 

 

 

 

 
B. Beoordelingsmatrix   
Criterium Gunstige staat Opmerkingen Referenties 

Vegetatie 

aantal sleutelsoorten minstens 1 sleutelsoort (uitgezonderd borstelbies, glaskroos en 

naaldwaterbies) is minstens frequent aanwezig 

 

 expertoordeel op basis van analyse van vegetatieopnamen 

stilstaande wateren (o.a. veldgegevens van Denys et al. 

(2000)) 

Habitatstructuur 

horizontale structuur grootste vegetatievlek > 10 m²  expertoordeel 

 verticale structuur < 30 % van de vegetatievlek begroeid met opgaande vegetatie  

Verstoring 

verzuring ≤ 30 %  naar Ministerie van LNV (2008k), expertoordeel  

eutrofiëring <10 %  expertoordeel 

invasieve exoten afwezig  

Ruimtelijke samenhang 

A-criterium ≥ 5 ha enkel van toepassing in essentiële en zeer 

belangrijke SBZ-gebieden (volgens G-IHD) 

Poelmans et al. 2015 

B-criterium ≥ 1 ha  Poelmans et al. 2015 



Habitattype 3140: Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties 
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Habitattype 3140: Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties 
 

A. Habitatkarakteristieken 
Criterium Beschrijving Maatregelen Opmerkingen Referenties 

Vegetatie 

sleutelsoorten Weegbreefonteinkruid (Potamogeton coloratus), Fijnstekelig kransblad (Chara 

aculeolata), Ruw kransblad (Chara aspera), Gebogen kransblad (Chara connivens), 

Brokkelig kransblad (Chara contraria), Chara fragifera, Stekelharig kransblad (Chara 

hispida), Teer kransblad (Chara virgata), Kleinhoofdig glanswier (Nitella capillaris), 

Sierlijk glanswier (Nitella gracilis), Kraaltjesglanswier (Nitella tenuissima), 
Doorschijnend glanswier (Nitella translucens), Gewoon sterkranswier (Nitellopsis 

obtusa), Klein boomglanswier (Tolypella glomerata), Vertakt boomglanswier 

(Tolypella intricata), Groot boomglanswier (Tolypella prolifera) 

  Oosterlynck et al. (2013); 

expertoordeel op basis van 

analyse van 

vegetatieopnamen 

stilstaande wateren (o.a. 
veldgegevens van Denys 

et al. (2000)) 

Habitatstructuur 

horizontale structuur kranswiervelden: dichte vegetaties, voor meer dan 3/4 bestaande uit kranswieren 

(zowel sleutelssoorten als overige kranswieren)  

  expertoordeel 

verticale structuur Bedekking van helofyten. Een helofyt is een plant die in het slib wortelt. Het onderste 

deel met winterknoppen bevindt zich onder de waterspiegel, terwijl het bovenste deel 

met de stengels en bladen erboven uitsteekt. 

 een massale begroeiing met 

helofyten zorgt voor 

concurrentie voor licht en 

ruimte waardoor de groei van 

ondergedoken en drijvende 

vegetatie wordt bemoeilijkt 

Ministère de l‟EDAD 

(2008); definitie helofyt: 

Lambinon et al. (1988) 

 Verstoring 

eutrofiëring 

 

Grote kroosvaren (Azolla filiculoides), Hoornblad (G) (Ceratophyllum spp.), 

Eendenkroos (G) (Lemna spp.), Liesgras (Glyceria maxima), Wortelloos kroos (Wolffia 

arrhiza), Veelwortelig kroos (Spirodela polyrhiza), Aarvederkruid (Myriophyllum 

spicatum), Draadwier, Darmwier (Ulva sp.), Waternetje (Hydrodiction reticulatum) 

eutrofiëringsbronnen wegnemen; 

waterverontreiniging en 

afvalwaterlozing tegengaan; 

optimaliseren van het landgebruik 
in het waterleverend gebied i.f.v. 

lagere nutriëntenaanvoer; 

guanotrofiëring vermijden; 

opschonen of uitbaggeren, 

accumulatie van organisch 

materiaal beperken; actief 

biologisch beheer 

enkele eutrofiëringsindicatoren 

zijn eveneens invasieve 

exoten: Azolla filiculoides, 

Lemna minuta en Lemna 
turionifera en worden aldus bij 

beide storingsindicatoren in 

rekening gebracht 

Leyssen et al. (2005); 

Packet et al. (2012c); 

aangevuld met 

expertoordeel 

invasieve exoten Canadese rus (Juncus canadensis), Verspreidbladige waterpest (Lagarosiphon major), 

Dergkroos (Lemna minuta), Knopkroos (Lemna turionifera), Waterteunisbloem 

(Ludwigia grandiflora), Parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum), Grote kroosvaren 

(Azolla filiculoides), Watercrassula (Crassula helmsii), Grote waternavel (Hydrocotyle 
ranunculoides), Smalle waterpest (Elodea nuttallii), Egeria (Egeria densa), Kleine 

waterteunisbloem (Ludwigia peploides), Ongelijkbladig vederkruid (Myriophyllum 

heterophyllum), Waterhyacint (Eichhornia crassipes), Moerasaronskelk (Lysichiton 

americanus) 

gebiedsgerichte en algemene 

maatregelen i.f.v. cultivar- en 

exotenbestrijding 

De lijst dient aangevuld te 

worden naargelang nieuwe 

introducties of nieuwe 

inzichten.  

Denys et al. (2004); 

Leyssen et al. (2005); van 

Valckenburg (2014); 

aangevuld met 
expertoordeel 

Ruimtelijke samenhang 

A-criterium habitatclusteroppervlakte connectiviteit tussen verwante 

habitattypes en biotopen 

verhogen 

 

Zie §2.4 voor werkwijze 

 

 

B-criterium specifieke habitatoppervlakte in een habitatcluster specifieke habitatoppervlakte 

verhogen in een habitatcluster, of 

connectiviteit verhogen tussen 

clusters die het specifieke 

habitattype bevatten 

Zie §2.4 voor werkwijze 

 

 



Habitattype 3140: Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties 
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B. Beoordelingsmatrix   
Criterium Gunstige staat Opmerkingen Referenties 

Vegetatie 

aantal sleutelsoorten kranswiervelden voor ≥ 50 % bestaande uit sleutelsoorten 

(uitgezonderd Potamogeton coloratus) 

 expertoordeel op basis van analyse van vegetatieopnamen 

stilstaande wateren (o.a. veldgegevens van Denys et al. 

(2000)) 

Habitatstructuur 

horizontale structuur kranswiervelden > 10 m²  expertoordeel 

verticale structuur < 30 % helofyten  

Verstoring 

eutrofiëring < 10 %  expertoordeel 

invasieve exoten hoogstens zeldzaam   

Ruimtelijke samenhang 

A-criterium ≥ 5 ha enkel van toepassing in essentiële en zeer 

belangrijke SBZ-gebieden (volgens G-IHD) 

Poelmans et al. 2015 

B-criterium ≥ 1 ha  Poelmans et al. 2015 



 Habitattype 3150: Van nature eutrofe meren met vegetaties van het type Magnopotamion of Hydrocharition 

 

 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Pagina 116 van 305                               doi.org/10.21436/inbor.14061248  www.inbo.be 

Habitattype 3150: Van nature eutrofe meren met vegetaties van het type Magnopotamion of Hydrocharition 
A. Habitatkarakteristieken 
Criterium Beschrijving Maatregelen Opmerkingen Referenties 

Vegetatie 

sleutelsoorten Kikkerbeet (Hydrocharis morsus-ranae), Puntkroos (Lemna trisulca), Kransvederkruid 

(Myriophyllum verticillatum), Spits fonteinkruid (Potamogeton acutifolius), Glanzig 

fonteinkruid (Potamogeton lucens), Krabbenscheer (Stratiotes aloides), Loos 

blaasjeskruid (Utricularia australis), Groot blaasjeskruid (Utricularia vulgaris), Rossig 

fonteinkruid (Potamogeton alpinus), Rivierfonteinkruid (Potamogeton nodosus), 

Doorgroeid fonteinkruid (Potamogeton perfoliatus), Langstengelig fonteinkruid1 
(Potamogeton praelongus), Gegolfd fonteinkruid (Potamogeton zizii), Kroosmos 

(Ricciocarpos natans) 

 

 1geen recente waarnemingen in 

Vlaanderen gekend 

Oosterlynck et al. (2013);  

expertoordeel op basis van 

analyse van 

vegetatieopnamen 

stilstaande wateren (o.a. 

veldgegevens van Denys et 
al. (2000)); De Saeger et 

al. (2008) 

Habitatstructuur 

horizontale structuur vegetatievlek: vegetaties waarin sleutelsoorten meer bedekken dan andere soorten  

 

  expertoordeel 

verticale structuur Bedekking van helofyten. Een helofyt is een plant die in het slib wortelt. Het onderste 

deel met winterknoppen bevindt zich onder de waterspiegel, terwijl het bovenste deel 

met de stengels en bladen erboven uitsteekt. 

 een massale begroeiing met 

helofyten zorgt voor concurrentie 

voor licht en ruimte waardoor de 

groei van ondergedoken en 

drijvende vegetatie wordt 

bemoeilijkt 

 

Ministère de l‟EDAD (2008); 

definitie helofyt: Lambinon 

et al. (1988) 

Verstoring 

eutrofiëring 

 

Grote kroosvaren (Azolla filiculoides), Hoornblad (G) (Ceratophyllum spp.), 

Eendenkroos (G) uitgezonderd Puntkroos (Lemna spp. excl. Lemna trisulca), Liesgras 

(Glyceria maxima), Wortelloos kroos (Wolffia arrhiza), Veelwortelig kroos (Spirodela 
polyrhiza), Aarvederkruid (Myriophyllum spicatum), Schedefonteinkruid 

(Potamogeton pectinatus; syn. Stuckenia pectinata), Draadwier, Darmwier (Ulva sp.), 

Waternetje (Hydrodiction reticulatum) 

eutrofiëringsbronnen 

wegnemen; 

waterverontreiniging en 
afvalwaterlozing tegengaan; 

optimaliseren van het 

landgebruik in het 

waterleverend gebied i.f.v. 

lagere nutriëntenaanvoer; 

guanotrofiëring vermijden; 

opschonen of uitbaggeren, 

accumulatie van organisch 

materiaal beperken; actief 

biologisch beheer 
 

enkele eutrofiërings-indicatoren 

zijn eveneens invasieve exoten: 

Azolla filiculoides, Lemna minuta 
en Lemna turionifera en worden 

aldus bij beide 

storingsindicatoren in rekening 

gebracht. 

Leyssen et al. (2005); 

Packet et al. (2012c); 

aangevuld met 
expertoordeel 

invasieve exoten Canadese rus (Juncus canadensis), Verspreidbladige waterpest (Lagarosiphon major), 

Dwergkroos (Lemna minuta), Knopkroos (Lemna turionifera), Waterteunisbloem 

(Ludwigia grandiflora), Parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum), Grote kroosvaren 

(Azolla filiculoides), Watercrassula (Crassula helmsii), Grote waternavel (Hydrocotyle 

ranunculoides), Smalle waterpest (Elodea nuttallii), Egeria (Egeria densa), Kleine 

waterteunisbloem (Ludwigia peploides), Ongelijkbladig vederkruid (Myriophyllum 

heterophyllum), Waterhyacint (Eichhornia crassipes), Moerasaronskelk (Lysichiton 

americanus) 

 

gebiedsgerichte en algemene 

maatregelen i.f.v. cultivar- en 

exotenbestrijding 

De lijst dient aangevuld te 

worden naargelang nieuwe 

introducties of nieuwe inzichten.  

Decleer (2007); Leyssen et 

al. (2005); Ministère de 

l‟EDAD (2008); soortenlijst: 

Denys et al. (2004); van 

Valckenburg (2014); 

aangevuld met 

expertoordeel 

Ruimtelijke samenhang 

A-criterium habitatclusteroppervlakte connectiviteit tussen 

verwante habitattypes en 

biotopen verhogen 

 

Zie §2.4 voor werkwijze 

 

 



 Habitattype 3150: Van nature eutrofe meren met vegetaties van het type Magnopotamion of Hydrocharition 
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B-criterium specifieke habitatoppervlakte in een habitatcluster specifieke habitatoppervlakte 

verhogen in een 

habitatcluster, of 

connectiviteit verhogen 

tussen clusters die het 

specifieke habitattype 

bevatten 

Zie §2.4 voor werkwijze 

 

 

 
B. Beoordelingsmatrix   
Criterium Gunstige staat Opmerkingen Referenties 

Vegetatie 

aantal sleutelsoorten minstens 1 sleutelsoort (uitgezonderd puntkroos) minstens abundant 

aanwezig of minstens 2 sleutelsoorten (uitgezonderd puntkroos) 
frequent aanwezig 

 analyse van vegetatieopnamen stilstaande wateren (o.a. 

veldgegevens van Denys et al. (2000)) 

Habitatstructuur 

horizontale structuur grootste vegetatievlek > 10 m²  expertoordeel 

verticale structuur < 30 % helofyten (uitgezonderd sleutelsoorten)  

Verstoring 

eutrofiëring ≤ 30 %  expertoordeel 

invasieve exoten hoogstens zeldzaam  

Ruimtelijke samenhang 

A-criterium ≥ 5 ha enkel van toepassing in essentiële en zeer 

belangrijke SBZ-gebieden (volgens G-IHD) 

Poelmans et al. 2015 

B-criterium ≥ 1 ha  Poelmans et al. 2015 



Habitattype 3160: Dystrofe natuurlijke poelen en meren (niet aangemeld voor Vlaanderen) 
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Habitattype 3160: Dystrofe natuurlijke poelen en meren (niet aangemeld voor Vlaanderen) 
 

A. Habitatkarakteristieken 
Criterium Beschrijving Maatregelen Opmerkingen Referenties 

Vegetatie 

sleutelsoorten Klein blaasjeskruid (Utricularia minor), Slijkzegge (Carex limosa), Witte 

snavelbies (Rhynchospora alba), Bruine snavelbies (Rhynchospora fusca), 

Draadzegge (Carex lasiocarpa), Drijvende egelskop (Sparganium 

angustifolium), Kleinste egelskop (Sparganium natans), Waterveenmos 

(Sphagnum cuspidatum), Bleekgeel blaasjeskruid1 (Utricularia ochroleuca) 
 

 1geen recente 

waarnemingen in 

Vlaanderen gekend 

Oosterlynck et al. (2013);  

analyse van 

vegetatieopnamen 

stilstaande wateren (o.a. 

veldgegevens van Denys et 
al. (2000)); Decleer (2007) 

Habitatstructuur 

horizontale structuur Habitattype 3160 staat in contact met oligotroof en zuur overgangsveen 
(habitattype 7140_oli en /of 7110 actief hoogveen)  

  European Commission 
(2007); Packet et al. 

(2012b)  

Verstoring 

verzuring Vensikkelmos (Warnstorfia fluitans), Knolrus (Juncus bulbosus) verminderen van verzurende depositie; 

optimaliseren van het landgebruik in het 

waterleverend gebied, invloed van 

mineraalrijk water verminderen 

 Aggenbach et al. (1998a); 

Decleer (2007); Packet et 

al. (2012b); aangevuld met 

expertoordeel 

eutrofiëring Moerasstruisgras (Agrostis canina), Tandzaad (G) (Bidens spp.), Mannagras 

(Glyceria fluitans), Waternavel (Hydrocotyle vulgaris), Pitrus (Juncus effusus), 

Eendenkroos (G) (Lemna spp.), Pijpenstrootje (Molinia caerulea), 

Veelwortelig kroos (Spirodela polyrhiza), Wortelloos kroos (Wolffia arrhiza), 

Riet (Phragmites australis), Waterpeper (Polygonum hydropiper), Lisdodde 

(G) (Typha spp.) 

eutrofiëringsbronnen wegnemen; 

waterverontreiniging en afvalwaterlozing 

tegengaan; optimaliseren van het 

landgebruik in het waterleverend gebied 

i.f.v. oligotrofiëring; depositie eutrofiërende 

stoffen verminderen; guanotrofiëring 

vermijden; vermesting van oevers en water 
door grote grazers vermijden; opschonen of 

uitbaggeren, accumulatie van organisch 

materiaal beperken 

enkele 

eutrofiëringsindicatoren zijn 

eveneens invasieve exoten: 

Lemna minuta en Lemna 

turionifera en worden aldus 

bij beide 

storingsindicatoren in 
rekening gebracht 

Aggenbach et al. (1998a); 

Leyssen et al. (2005); 

Decleer (2007); Packet et 

al. (2012b); aangevuld met 

expertoordeel 

invasieve exoten Grote kroosvaren (Azolla filiculoides), Watercrassula (Crassula helmsii), Grote 

waternavel (Hydrocotyle ranunculoides), Smalle waterpest (Elodea nuttallii), 

Canadese rus (Juncus canadensis), Verspreidbladige waterpest (Lagarosiphon 

major), Dwergkroos (Lemna minuta), Knopkroos (Lemna turionifera), 

Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora), Parelvederkruid (Myriophyllum 

aquaticum), Egeria (Egeria densa), Kleine waterteunisbloem (Ludwigia 

peploides), Ongelijkbladig vederkruid (Myriophyllum heterophyllum), 

Waterhyacint (Eichhornia crassipes), Moerasaronskelk (Lysichiton 
americanus) 

gebiedsgerichte en algemene maatregelen 

i.f.v. cultivar- en exotenbestrijding 

De lijst dient aangevuld te 

worden naargelang nieuwe 

introducties of nieuwe 

inzichten.  

Ministère de l‟EDAD (2008); 

soortenlijst: Denys et al. 

(2004); Leyssen et al. 

(2005); van Valckenburg 

(2014); aangevuld met 

expertoordeel 

Ruimtelijke samenhang 

A-criterium habitatclusteroppervlakte connectiviteit tussen verwante habitattypes 
en biotopen verhogen 

 
Zie §2.4 voor werkwijze 

 

 

B-criterium specifieke habitatoppervlakte in een habitatcluster specifieke habitatoppervlakte verhogen in 

een habitatcluster, of connectiviteit 

verhogen tussen clusters die het specifieke 

habitattype bevatten 

Zie §2.4 voor werkwijze 

 

 

 
  



Habitattype 3160: Dystrofe natuurlijke poelen en meren (niet aangemeld voor Vlaanderen) 
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B. Beoordelingsmatrix   
Criterium Gunstige staat Opmerkingen Referenties 

Vegetatie 

aantal sleutelsoorten minstens 2 sleutelsoorten minstens frequent aanwezig  expertoordeel op basis van analyse van 

vegetatieopnamen stilstaande wateren (o.a. 

veldgegevens van Denys et al. (2000)) 

Habitatstructuur 

horizontale structuur rechtstreeks in contact met habitattype 7140_oli  expertoordeel 

Verstoring 

verzuring ≤ 30 %  expertoordeel 

eutrofiëring < 10 %  

invasieve exoten afwezig  

Ruimtelijke samenhang 

A-criterium ≥ 5 ha enkel van toepassing in essentiële en zeer 

belangrijke SBZ-gebieden (volgens G-IHD) 

Poelmans et al. 2015 

B-criterium ≥ 1 ha  Poelmans et al. 2015 



Habitattype 3260: Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitans en het Callitricho-Batrachion 
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Habitattype 3260: Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitans en 

het Callitricho-Batrachion 
Toelichting: Voor de bepaling van de lokale staat van instandhouding van dit habitattype, dient een traject van 100 m langs de waterloop beschouwd te worden, 
dit naar analogie met de methode voor de KRW en om een correcte beoordeling van de groeivormen toe te laten.  
 
A. Habitatkarakteristieken 
Criterium Beschrijving Maatregelen Opmerkingen Referenties 

Vegetatie 

sleutelsoorten Haaksterrenkroos (Callitriche hamulata), Rivierfonteinkruid (Potamogeton 

nodosus), Doorgroeid fonteinkruid (Potamogeton perfoliatus), Vlottende 

waterranonkel (Ranunculus fluitans), Grote waterranonkel (Ranunculus peltatus), 

Kribbenmos (G) (Cinclidotus spp.), Bronmos (Fontinalis antipyretica), Paarbladig 

fonteinkruid (Groenlandia densa), Drijvende waterweegbree (Luronium natans), 

Teer vederkruid (Myriophyllum alterniflorum), Kransvederkruid (Myriophyllum 

verticillatum), Ongelijkbladig fonteinkruid (Potamogeton gramineus), Glanzig 
fonteinkruid (Potamogeton lucens), Spits fonteinkruid (Potamogeton acutifolius), 

Rossig fonteinkruid (Potamogeton alpinus), Klein fonteinkruid (Potamogeton 

berchtoldii), Weegbreefonteinkruid (Potamogeton coloratus), Puntig fonteinkruid2 

(Potamogeton friesii), Stomp fonteinkruid (Potamogeton obtusifolius), 

Duizendknoopfonteinkruid (Potamogeton polygonifolius), Langstengelig 

fonteinkruid1 (Potamogeton praelongus), Middelste waterranonkel (Ranunculus 

aquatilis), Klimopwaterranonkel (Ranunculus hederaceus), Penseelbladige 

waterranonkel (Ranunculus penicillatus), Kleine waterranonkel (Ranunculus 

trichophyllus) 

 1geen recente waarnemingen 

in Vlaanderen gekend; 2geen 

recente waarnemingen in 

Vlaamse waterlopen gekend 

Oosterlynck et al. (2013) 

 

Habitatstruktuur 

horizontale structuur vegetatievlek: aaneengesloten vegetatie waarin sleutelsoorten meer bedekken dan 

andere soorten  

  expertoordeel 

verticale structuur Bedekking van helofyten. Een helofyt is een plant die in het slib wortelt. Het 

onderste deel met winterknoppen bevindt zich onder de waterspiegel, terwijl het 
bovenste deel met de stengels en bladen erboven uitsteekt. 

 een massale begroeiing met 

helofyten zorgt voor 
concurrentie voor licht en 

ruimte waardoor de groei van 

ondergedoken en drijvende 

vegetatie wordt bemoeilijkt 

Ministère de l‟EDAD (2008); 

definitie helofyt: Lambinon et 
al. (1988) 

Verstoring 

eutrofiëring Grote kroosvaren (Azolla filiculoides), Hoornblad (G) (Ceratophyllum spp.), Smalle 

waterpest (Elodea nuttallii), Liesgras (Glyceria maxima), Grote waternavel 

(Hydrocotyle ranunculoides), Eendenkroos (Lemna sp. uitz. Lemna trisulca), 

Veelwortelig kroos (Spirodela polyrhiza), Wortelloos kroos (Wolffia arrhiza), 

Schedefonteinkruid (Potamogeton pectinatus; syn. Stuckenia pectinata), 

Haarfonteinkruid (Potamogeton trichoides), Lisdodde (G) (Typha spp.), 

Zannichellia (Zannichellia palustris), Draadwier, Darmwier (G) (Ulva spp.), 

Waternetje (Hydrodiction reticulatum), Rioolschimmel (Sphaerotilus spec)  

eutrofiëringsbronnen wegnemen; 

waterverontreiniging en 

afvalwaterlozing tegengaan 

(overstorten elimineren); 

afstemmen van het landgebruik in 

het waterleverend gebied in functie 

van de kwaliteitsdoelen van het 

oppervlaktewater (o.a. voldoende 
brede bufferzones langsheen de 

waterloop, erosiebestrijding) 

 

 

 

 

 

enkele 

eutrofiëringsindicatoren zijn 

eveneens invasieve exoten: 

Azolla filiculoides, 

Hydrocotyle ranunculoides, 

Elodea nuttallii, Lemna 

minuta en Lemna turionifera 

en worden aldus bij beide 
storingsindicatoren in 

rekening gebracht 

Leyssen et al. (2005); Van 

Looy et al. (2012) 



Habitattype 3260: Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitans en het Callitricho-Batrachion 
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invasieve exoten Grote kroosvaren (Azolla filiculoides), Watercrassula (Crassula helmsii), Grote 

waternavel (Hydrocotyle ranunculoides), Smalle waterpest (Elodea nuttallii), 

Verspreidbladige waterpest (Lagarosiphon major), Dwergkroos (Lemna minuta), 

Knopkroos (Lemna turionifera), Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora), 

Parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum), Egeria (Egeria densa), Kleine 

waterteunisbloem (Ludwigia peploides), Ongelijkbladig vederkruid (Myriophyllum 

heterophyllum) 

gebiedsgerichte en algemene 

maatregelen i.f.v. cultivar- en 

exotenbestrijding 

De lijst dient aangevuld te 

worden naargelang nieuwe 

introducties of nieuwe 

inzichten.  

Decleer (2007); Ministère de 

l‟EDAD (2008); soortenlijst: 

Denys et al. (2004); Leyssen 

et al. (2005); van 

Valckenburg (2014); 

aangevuld met expertoordeel 

 

 

B. Beoordelingsmatrix   
Criterium Gunstige staat Opmerkingen Referenties 

Vegetatie 

aantal sleutelsoorten minstens 1 sleutelsoort minstens laag-abundant aanwezig of 

minstens 2 sleutelsoorten frequent aanwezig 

 expertoordeel 

Habitatstructuur 

horizontale structuur grootste vegetatievlek > 10 m²  

 

expertoordeel 

verticale structuur ≤ 30 % helofyten (uitgezonderd sleutelsoorten)  

Verstoring 

eutrofiëring ≤ 30 %  expertoordeel 

invasieve exoten hoogstens zeldzaam  



Habitattype 3270: Rivieren met slikoevers 
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Habitattype 3270: Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het Chenopodietum rubri en 

Bidention (niet aangemeld voor Vlaanderen) 
 

A. Habitatkarakteristieken 
Criterium Beschrijving Maatregelen Opmerkingen Referenties 

Vegetatie 

sleutelsoorten Spiesmelde (Atriplex prostrata), Knikkend tandzaad (Bidens cernua), Smal 

tandzaad (Bidens connata), Veerdelig tandzaad (Bidens tripartita), Zwarte mosterd 
(Brassica nigra), Gevleugeld sterrenkroos (Callitriche stagnalis), Kleine leeuwenbek 

(Chaenorrhinum minus), Stippelganzenvoet (Chenopodium ficifolium), Zeegroene 

ganzenvoet (Chenopodium glaucum), Rode ganzenvoet (Chenopodium rubrum), 

Korrelganzenvoet (Chenopodium polyspermum), Riempjes (Corrigiola litoralis), 

Bruin cypergras (Cyperus fuscus), Naaldwaterbies (Eleocharis acicularis), Rijstgras 

(Leersia oryzoides), Slijkgroen (Limosella aquatica), Watertorkruid (Oenanthe 

aquatica), Waterpeper (Polygonum hydropiper), Goudzuring (Rumex maritimus), 

Ridderzuring (Rumex obtusifolius subsp. transiens), Moeraszuring (Rumex 

palustris), Nopjeswieren (Vaucheria spec.), Blauwe en Rode waterereprijs (Veronica 

anagallis-aquatica) 

  Oosterlynck et al. (2013); 

Decleer (2007); Peters et 
al. (2000) 

Habitatstructuur 

dynamiek natuurlijke rivierdynamiek: de habitatvlek is gelegen binnen de 

overstromingsinvloed, de sedimentafzetting is onverstoord (open vers sediment is 
aanwezig binnen de habitatvlek), de bodem bestaat uit natuurlijk substraat (geen 

baggersubstraat of breuksteenbestorting)  

  expertoordeel 

Verstoring 

invasieve exoten Watercrassula (Crassula helmsii), Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides), 

Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora), Parelvederkruid (Myriophyllum 

aquaticum), Kleine waterteunisbloem (Ludwigia peploides), Ongelijkbladig 

vederkruid (Myriophyllum heterophyllum) 

 exoten vormen voornamelijk 

in de Schelde een probleem 

Ministère de l‟EDAD (2008); 

expertoordeel 

Ruimtelijke samenhang 

A-criterium habitatclusteroppervlakte connectiviteit tussen verwante 

habitattypes en biotopen verhogen 

 

Zie §2.4 voor werkwijze 

 

 

B-criterium specifieke habitatoppervlakte in een habitatcluster specifieke habitatoppervlakte 

verhogen in een habitatcluster, of 

connectiviteit verhogen tussen 

clusters die het specifieke 

habitattype bevatten 

Zie §2.4 voor werkwijze 

 

 

 

  



Habitattype 3270: Rivieren met slikoevers 
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B. Beoordelingsmatrix   
Criterium Gunstige staat 

 

Opmerkingen Referenties 

vegetatie 

sleutelsoorten ≥ 5 sleutelsoorten minstens frequent aanwezig 

 

 expertoordeel 

Habitatstructuur 

dynamiek natuurlijke rivierdynamiek  Peters et al. (2000), expertoordeel 

 

verstoring 

invasieve exoten hoogstens zeldzaam  expertoordeel 

Ruimtelijke samenhang 

A-criterium ≥ 5 ha enkel van toepassing in essentiële 

en zeer belangrijke SBZ-gebieden 

(volgens G-IHD) 

Poelmans et al. 2015 

B-criterium ≥ 1 ha  Poelmans et al. 2015 

 

 




