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Naam van het 
habitattype

Habitatgroep
De verschillende habitattypen van de bijlage 1 van de

Habitatrichtlijn zijn onderverdeeld in 9 grote habitat-

groepen. De naamgeving volgt die van de richtlijn.

Naam van het habitattype
De officiële Nederlandstalige naam van

elk habitattype is overgenomen uit de

bijlage 1 van de Habitatrichtlijn. De

naamgeving van de habitattypen berust

op de Europese CORINE-classificatie.

Van de 218 Europese habitattypen

komen er 49 in Vlaanderen en het

Belgisch deel van de Noordzee voor. Voor

een systematisch overzicht van de 49

habitattypen wordt verwezen naar Tabel

1 in deel I van dit boek.

P r i o r i t a i r  h a b i t a t t y p e

Nummer van het habitattype
Elk habitattype heeft een unieke, officiële Natura2000-

code.

Kaart Speciale Beschermingszones
Voor 43 van de 49 besproken habitattypen zijn Speciale

Beschermingszones (SBZ) aangewezen door Vlaanderen (B.Vl.Reg.

24/05/2002, B.S. 17/08/2002) en de federale Belgische overheid (K.B.

14/10/2005, B.S. 31/10/2005). Met een rode kleur wordt aangegeven

welke SBZ voor het betreffende habitattype momenteel officieel zijn

aangewezen. Voor de implicaties van dergelijke aanwijzing wordt

verwezen naar deel I van dit boek, waar de verschillende SBZ ook

met naam worden vernoemd, samen met hun oppervlakte en de

reden van de aanwijzing (Kader 2). 

Voor een correcte interpretatie van de kaartjes dient met nadruk

gewezen op het volgende:

• de kaartjes mogen niet worden verward met verspreidingskaart-

jes van het habitattype. Enerzijds zijn vele habitattypen terugge-

drongen tot kleine oppervlakten binnen de verschillende SBZ,

anderzijds komt het habitattype meestal ook nog op verschillende

plaatsen buiten de aangewezen SBZ voor. 

• Een SBZ bestaat meestal uit verschillende deelgebieden. Het is

niet noodzakelijk zo (zelfs eerder uitzondering) dat het betreffen-

de habitattype in elk deelgebied voorkomt van de SBZ die voor dit

habitattype is aangewezen.

• de kaartjes houden geen rekening met de ondertussen verbeter-

de kennis van de verspreiding en inhoudelijke omschrijving van

het habitattype ten opzichte van de periode van de aanmelding

naar Europa. Met andere woorden: bepaalde SBZ waar het habi-

tattype wel degelijk voorkomt, zijn op de kaart niet ingekleurd

omdat ze voor dit habitattype (nog) niet officieel zijn aangewezen.

Prioritaire habitattypen
Sommige habitattypen zijn op de bijlage

1 aangeduid als “prioritair habitat”.

Waar van toepassing wordt dit vermeld.

Voor de gevolgen van dit statuut wordt

verwezen naar deel I van dit boek.

Leeswijzer
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Beschri jv ing
Deze paragraaf geeft een beknopte beschrijving van elk habitattype aan de hand van de aanwezige vegetatietypen en

kenmerkende plantensoorten, zoals het zich in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee voordoet. Hierbij

komen ook relevante sleutelprocessen, abiotische condities en geografische verspreiding aan bod. Waar relevant wordt

aangegeven naar welke andere habitattypen vaak overgangen kunnen voorkomen en wordt het onderscheid tussen goed

en zwak ontwikkelde habitat verduidelijkt. Het vertrekpunt voor de beschrijving is steeds de “Interpretation manual of

European Union habitats” (European Commission, 2003). De beschrijving wordt afgesloten met de vermelding van enke-

le typische diersoorten, met nadruk op soorten van de bijlage 2 en 4 van de Habitatrichtlijn, de bijlage 1 van de

Vogelrichtlijn en belangrijke doelsoorten in het Vlaamse natuurbeheer. Om de tekst niet te verzwaren worden bij soor-

tenopsommingen zo veel mogelijk Nederlandse namen gebruikt; in de soortenindex achteraan dit boek kunnen de

wetenschappelijke namen worden gevonden, samen met het habitattype waar de soort vernoemd wordt. 

Hoewel in dit boek gepoogd is om de variatie binnen een habitattype zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, is het voor

een correcte interpretatie van de tekst nodig om met nadruk nog te wijzen op het volgende:

• In tegenstelling tot soorten, die door genetische barrières van elkaar gescheiden zijn, liggen er tussen de verschil-

lende levensgemeenschappen meestal geen scherpe grenzen. In de praktijk doen zich vaak allerlei overgangssitua-

ties voor omdat verschillende milieutypes in elkaar overgaan.

• Ook binnen het kleine Vlaanderen treden binnen de soortensamenstelling van een habitattype vaak regionale ver-

schillen op.

• Verstoringsprocessen kunnen er voor zorgen dat sommige kenmerkende soorten ontbreken en/of atypische soorten

zich hebben gevestigd. 

• Bij dieren moet er rekening mee gehouden worden dat de habitatkeuze van vele soorten zich vaak op landschaps-

schaal afspeelt en eerder zelden strikt aan een bepaald habitattype kan worden toegewezen (zeker wanneer deze

habitattypen vegetatiekundig smal zijn afgebakend). 

Enkele kenmerkende plantensoorten
Deze paragraaf geeft een (meestal niet-limitatieve) lijst van zowel de vegetatiekundige kensoorten, als een aantal bege-

leidende of aspectbepalende soorten die karakteristiek zijn voor de goed ontwikkelde vormen van het habitattype. De

voor Vlaanderen relevante kensoorten werden gehaald uit de EU-interpretatiegids en de rapporten over de Vlaamse

natuurtypen (zie literatuurlijst) en werden kritisch nagekeken en aangevuld door experten. De naamgeving voor de vaat-

planten volgt de Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest (Van Landuyt et al., 2005); voor de mossen

wordt de Beknopte Mosflora van Nederland en België (Siebel & During, 2006) aangehouden.

Mil ieukarakterist ieken
De belangrijkste abiotische factoren die bepalend zijn voor het voorkomen van het habitattype worden toegelicht. Het

gaat voornamelijk om randvoorwaarden ten aanzien van ecologische processen en bodem- en waterkwaliteit.

Verspreiding
De actuele kennis over de verspreiding van de habitattypen is gebaseerd op diverse bronnen: de biologische waarde-

ringskaart (BWK), de Vlaamse natuurtypen en terreinkennis van de medewerkers van het Instituut voor Natuur- en

Bosonderzoek en de provinciale buitendiensten van het Agentschap Natuur en Bos. Sites met een bijzonder belang voor

het habitattype worden vaak specifiek genoemd.

Een indicatie van de zeldzaamheid van de habitattypen is gebaseerd op benaderende oppervlaktebepalingen uitgevoerd

op een omzetting van de BWK naar de Natura2000-habitattypen (Natuurrapport 2005). Volgende klassen worden onder-

scheiden: 

• 'marginaal aanwezig' (habitats met slechts enkele tientallen hectaren in Vlaanderen); 

• 'uiterst zeldzaam' (<0,2% van Vlaanderen of 2.800 ha); 

• 'zeer zeldzaam' (0,2-0,4% of 2.800 à 5.600 ha);

• 'zeldzaam' (0,4-0,9% of 5.600 à 14.000 ha).
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Bedreigingen
De belangrijkste oorzaken worden opgegeven voor de achteruitgang van het habitattype in Vlaanderen. Op lokaal niveau

kunnen nog andere factoren een rol spelen.

Beheer
Deze paragraaf geeft een overzicht van de beheermaatregelen die noodzakelijk zijn om een goed ontwikkeld habitattype

duurzaam in stand te houden. Meestal wordt onderscheid gemaakt tussen extern beheer (maatregelen in de omgeving

van het habitattype, doorgaans gericht op de instandhouding van een geschikt abiotisch milieu) en intern beheer (maat-

regelen ter plaatse).

Herstel-  en ontwikkel ingskansen
Veel habitattypen komen in Vlaanderen in gefragmenteerde vorm voor, of zijn minder goed ontwikkeld door een slechte

milieukwaliteit of het achterwege blijven van een geschikt beheer. Ze kunnen echter via gepaste maatregelen op termijn

opnieuw evolueren naar een goede of beter ontwikkelde vorm van het habitattype. De Habitatrichtlijn streeft immers

expliciet naar het behoud en herstel van deze waardevolle levensgemeenschappen om op lange termijn de duurzame

instandhouding van deze habitattypen te garanderen. Herstelmaatregelen en na te streven milieuomstandigheden, die

gunstig zijn voor herstel of mogelijkheden bieden voor nieuwe ontwikkeling van het habitattype, worden vermeld.

Overeenkomstige eenheden in  andere ecologische indel ingen
De beschrijving van de habitattypen in de Europese interpretatiehandleiding werd vergeleken met de belangrijkste eco-

logische indelingen in Vlaanderen en Europa. Omdat elk classificatiesysteem zijn eigen typologie gebruikt, kan het voor-

komen dat één habitattype correspondeert met verschillende andere typen of omgekeerd, dat één bepaald type in ver-

schillende habitattypen terugkomt.

• Corine: De Corine-indeling (Coordination of information on the environment) vormt de oorspronkelijke basis voor de

aflijning van de verschillende habitattypen. De laatste versie dateert van 1995 en biedt een hiërarchisch habitatclas-

sificatiesysteem voor de 12 lidstaten van de toenmalige EU (http://reports.eea.europa.eu/COR0-landcover/en).

• Eunis 2004: Eunis (European Nature Information System) is een informatiesysteem van het Europese

Milieuagentschap in verband met de Europese biodiversiteit (http://eunis.eea.europa.eu/index.jsp) die in het leven is

geroepen ten behoeve van de Europese milieu- en natuurrapportering en de ondersteuning van het Natura2000-

beleid. Het Informatiesysteem levert onder andere een compleet en hiërarchisch overzicht van alle pan-Europese

habitattypen. Het is een recenter en meer uitgebreid classificatiesysteem dan Corine. 

• De Vlaamse natuurtypen: in opdracht van het Agentschap Natuur en Bos werd in de periode 1999-2004 een natuur-

typologie uitgewerkt voor de biotopen van Vlaanderen. Een 'natuurtype' is een herkenbare eenheid binnen de natuur,

die gevormd wordt door de interacties tussen flora, fauna en de abiotische omgeving. Elk onderscheiden type wordt

gedetailleerd beschreven naar milieukarakteristieken, flora en fauna, voorkomen en verspreiding, biologische waar-

de en beheer. Dit belangrijke referentiewerk in verschillende delen kan worden gedownload via www.inbo.be. Alle

referenties zijn opgenomen achteraan in het boek.

• BWK: De biologische waarderingskaart is het Vlaamse instrument voor de typologie en verspreiding van biotopen in

Vlaanderen. Dit project werd gestart in 1978. Actueel is BWK-versie2 (1997-2008) voor het grootste deel van

Vlaanderen beschikbaar (www.inbo.be, www.agiv.be). In bijlage achteraan dit boek is een tabel opgenomen met de

link tussen de verschillende BWK-eenheden en de corresponderende habitattypen van de Habitatrichtlijn.

• De Vegetatie van Nederland: dit standaardwerk in 5 delen biedt een zeer uitvoerig overzicht van de fytosociologische

indeling van de plantengemeenschappen in Nederland (zie literatuurlijst). Hoewel er veel overeenkomsten zijn,

mogen deze fytosociologische eenheden niet zomaar geëxtrapoleerd worden naar de Vlaamse situatie.

• Andere studies: voor de Belgische bossen bestaan een aantal internationaal gerenommeerde fytosociologische stu-

dies, die mee dienden als onderbouwing voor de Europese habitattypen. Voor de wateren is een aparte Vlaamse

natuurtypologie beschikbaar. Ze zijn opgenomen in de literatuurlijst achteraan in het boek.
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Literatuur
Achteraan in dit boek volgt een verwijzing naar de belangrijkste achtergrondliteratuur, verdeeld over de verschillende

habitatgroepen, waarin meer informatie over een habitattype kan worden opgezocht. De referenties werden geselecteerd

op basis van hun actualiteit, beschikbaarheid en relevantie voor Vlaanderen. 

Wettel i jke bescherming
In Tabel 7 van deel I van dit boek wordt nog een korte bespreking gewijd aan de bescherming van de diverse habitatty-

pen via flankerende wetgeving zoals het Vegetatiebesluit, het Bosdecreet en de mestwetgeving (toestand 2007).
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Permanent met zeewater 
van geringe diepte 
overstroomde 
zandbanken
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�België heeft een internationale verantwoordelijkheid voor de
overwintering van o.a. Zwarte zee-eenden ter hoogte van de
zandbanken voor de Belgische kust.

Beschri jv ing

Dit habitattype omvat mariene zandbanken die ondiep,

maar steeds onder het zeewateroppervlak liggen. Het

gaat zowel om vegetatieloze zandbanken als zandbanken

met Zeegrasvegetaties. Zeegras komt echter momenteel

niet meer voor langs de Belgische kust. De oppervlakkige

sedimenten bestaan uit fijn zand, grof zand en schelpfrag-

menten. Het oppervlak van de zandbanken kan vlak zijn of

uit grote of kleine zandribbels bestaan. Slib is slechts in

geringe mate op de bodem van de zandbanktoppen en 

-flanken aanwezig: het organisch materiaal blijft door de

hoge waterdynamiek veeleer in suspensie in de waterko-

lom. In de geulen tussen de banken kan het fijn organisch

materiaal wel bezinken door de lagere waterdynamiek.

Deze geulen  horen niet tot het habitattype. 

Ondiepe zandbanken hebben een hoge biologische waar-

de omwille van de gevarieerde structuur met zandbank-

complexen en geulenstelsels. De zeer gevarieerde

milieuomstandigheden geven aanleiding tot verschillen-

de gemeenschappen van bodembewonende organismen

(het benthos) en daarvan afhankelijke dieren.

�Zwarte zee-eend met stookolieverontreiniging.

�De Belgische kustbanken zijn uitzonderlijk rijk aan jonge vis, die de voedselbron vormt voor broedende sternen, zoals Visdiefjes.

Voor de Belgische kust komen uitgestrekte zandbanken

voor. Men veronderstelt dat deze door hun invloed op de

zeewaterstromingen een belangrijke rol vervullen in het

transport van planktonische larven van o.a. platvissen en

kreeftachtigen van de ondiepe voortplantingsgebieden

naar de open zee. Nabij zandbankflanken komen de

hoogste concentraties vis voor. De Belgische kustbanken

hebben een belangrijke ornithologische waarde door de

ligging tussen het Kanaal en het Deltagebied met zijn

estuaria en andere waterrijke gebieden. Ze vormen

belangrijke voedselgebieden voor diverse soorten broed-

vogels met als belangrijkste Grote stern, Visdief en

Dwergstern (allen bijlage 1-soorten van de Vogel-

richtlijn). De Belgische kustbanken vormen vanaf de

herfst tot de lente een belangrijk overwinteringsgebied

voor visetende watervogels als Roodkeelduiker, Fuut en

alkachtigen. Zwarte zee-eenden foerageren massaal in

de ondiepe delen op tweekleppige schelpdieren. Ook

Dwergmeeuwen migreren doorheen het gebied in inter-

nationaal belangrijke aantallen.

Mil ieukarakterist ieken
Het betreft ondiepe, permanent

met zout tot sterk brak water over-

stroomde, slikkige tot zandige,

mariene sedimenten. Een goede

milieukwaliteit behelst o.a. een

goede waterkwaliteit en een dyna-

misch evenwicht tussen sedimen-

tatie en erosie.
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Beheer
Preventie van waterverontreiniging en milieuverstoring.

Afbakenen van rustgebieden voor fauna.

Visserij afstemmen op ecologische draagkracht.

Herstel-  en ontwikkel ingskansen
De belangrijkste herstelmaatregelen bestaan uit een ver-

betering van de waterkwaliteit en het afstemmen van de

menselijke activiteiten op de ecologische draagkracht van

het kustecosysteem.

Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 11.125 Shoals

(zeebanken), 11.22 Sublittoral soft.

Eunis 2004: A5.2 Sublittoral sand.

Vlaamse natuurtypen: niet opgenomen.

BWK: niet gekarteerd.

De vegetatie van Nederland: 3Aa2 Zosteretum marinae.

�Voor de Belgisch-Nederlandse kust liggen belangrijke paaigronden voor de Schol of Pladijs.

Verspreiding
Dit habitattype komt verspreid voor in de zeegebieden

onder Belgische jurisdictie. De Vlaamse Banken liggen

nabij de kust. De Hinderbanken en Zeelandbanken bevin-

den zich buiten de 10 km kustzone, tot op 40 à 50 km bui-

ten de kust. De Westelijke Kustbanken zijn de ecologisch

meest waardevolle van de kustnabije banken en werden

als Speciale Beschermingszone aangewezen.

Bedreigingen
Waterverontreiniging, o.a. door olie- en afvalwaterlo-

zingen van schepen en afvalwater afkomstig van het

land.

Infrastructuurwerken zoals havenuitbreiding, vaargeul-

verdieping, aanleg van windturbines.

Verstoring van vogels door scheepvaart, helikopters,

vliegtuigen, militaire oefeningen.

Zandwinningsactiviteiten.

Te intensieve visserij.

Boomkor- en schelpdierenvisserij.
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�De Heremietkreeft “kraakt” lege huisjes van Alikruiken of
Wulken, waarin hij zich bij gevaar kan terugtrekken.

Zandspiering vormt één van de belangrijkste voedselbronnen
voor de sternenpopulaties die aan onze kust broeden.

�
�

�De ondiepe Noordzeekust is een belangrijk leefgebied voor de
Gewone garnaal. Deze talrijk voorkomende kreeftachtige is niet
alleen belangrijk voor consumptie door de mens, maar ook als
voedselbron voor platvissen zoals de Schol.
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Estuaria
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buitendijks voorkomen en onder invloed staan van het

getij, waardoor er een gedeeltelijke overlap bestaat met

andere habitattypes van de bijlage 1 van de

Habitatrichtlijn, met name:

Eénjarige pioniervergetaties van slik- en zandgebieden

met Salicornia-soorten en andere zoutminnende plan-

ten (habitattype 1310).

Vegetaties van Engels slijkgras op de overgang tussen

slik en schor in de zoute tot sterk brakke zone (habitat-

type 1320).

De zout- en brakwaterschorren (habitattype 1330).

Brakke schorren hebben een meer verticale structuur

dan de lage, vlakke zoute schorren, doordat sommige

plantensoorten hoger uitgroeien. 

De wilgenbossen in het zoetwatergetijdengebied (habi-

tattype 91E0).

De voedselrijke ruigten in het zoetwatergetijden-

gebied die enkel bij springvloed onder water komen

(habitattype 6430).

Beschri jv ing

Een estuarium is het benedenstrooms gedeelte van een

rivier dat onder invloed staat van de getijdenwerking van

de zee. In tegenstelling tot zeearmen en lagunen is er in

estuaria een constante doorvoer van zoet rivierwater. Het

estuarium strekt zich landinwaarts uit tot waar het getij

meetbaar is. Typerend aan estuaria zijn de uitgesproken

getijdendynamiek en de aanwezigheid van overgangen die

op elke plaats in het estuarium bepalen welke levensge-

meenschappen er zich ontwikkelen.

Volgens de longitudinale gradiënt worden meestal drie

zones onderscheiden: (a) het beneden-estuarium in

open verbinding met de zee waar het water zout tot

brak is, (b) het midden-estuarium waar zout en zoet

water zich tot brak water vermengen en (c) het boven-

estuarium of zoetwatergetijdengebied.

In dwarsdoorsnede strekt een estuarium zich uit tussen

de springvloedlijn op beide oevers. Subtidaal (perma-

nent onder water) ontstaan kleine en grotere geulen

met onderwatergemeenschappen. Intertidaal (bij eb

droogvallend) vormen zich langs de randen van het

estuarium, tussen de laag- en hoogwaterlijn, slikken

met benthische algenvegetaties (kiezelwieren en nop-

jeswieren). Tussen de hoogwater- en de springvloedlijn

ontwikkelen schorren, die met hogere planten zijn

begroeid.

In sommige andere definities stopt het estuarium aan de

grens van de zoutinvloed en de gemiddelde hoogwaterlijn.

In Vlaanderen worden evenwel de hoger vernoemde getij-

dengrens en de springvloedlijn als grens genomen voor de

afbakening van estuaria, zodat ook de binnen Europa zeer

zeldzame zoetwatergetijdenzone van de Zeeschelde tot

het habitattype gerekend wordt.

Het habitattype “estuaria” omvat alle habitattypes die

�Kenmerkend voor estuaria is de gradiënt van zoet naar zout.
In de zoetwaterzone van het Schelde-estuarium komen uitge-
strekte riet- en wilgenvegetaties voor (natuurreservaat De
Notelaer te Bornem-Hingene).

�Estuaria vormen een complex van verschillende habitattypes, zoals riviergeulen, slikken en schorren. De IJzermonding (Nieuwpoort)
vormt, samen met de Zeeschelde, het enige gebied in Vlaanderen waar dergelijk habitatcomplex voorkomt.
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Op de zoetwaterschorren kunnen pioniervegetaties

voorkomen met Ganzenvoet- en Tandzaadsoorten, die

tot habitattype 3270 (“rivieren met slikoevers met vege-

taties behorend tot het Chenopodium rubri p.p. en

Bidention p.p.”) kunnen gerekend worden. 

Volgende habitats behoren exclusief tot het habitattype

“estuaria”:

De permanent water bevattende riviergeul met eventu-

ele waterplantenvegetaties. In Vlaanderen zijn geen

recente gegevens bekend van de kenmerkende

Zeegras- en Ruppiavegetaties in de zoute en brakke

zone, noch van waterplanten in de zoetwatergeul.

De slikken en zandplaten in de brak- en zoetwaterzone

die bij laag water droog vallen.

Rietvegetaties op brakke schorren.

De zoetwaterschorren met verruigde rietlanden met

Grote brandnetel en vitale rietlanden met lokaal zeer

specifieke soorten zoals de Spindotterbloem en biezen-

vegetaties (Bastaardbies, Ruwe bies, Mattenbies, Heen

en de met uitsterven bedreigde Driekantige bies).

Het grote voedselaanbod in estuaria geeft aanleiding tot

een hoge concentratie aan ongewervelde bodemorganis-

men, het benthos. In de zoute zone vinden we belangrijke

populaties van Grijze garnaal, schelpdieren zoals

Nonnetje en Strandgaper en diverse soorten wormen

zoals Zandkokerworm en Rode draadworm. Brakwater-

slikken hebben een typische fauna, die gedomineerd

wordt door Borstelwormen, Slijkgarnaal, Rode draad-

worm en Oligochaeten. In de zoete zone krijgen we te

maken met meer verarmde, maar zeer productieve

bodemdiergemeenschappen. Oligochaeten, kleine borste-

larme ringwormpjes, zijn vrijwel de enige organismen die

zich kunnen handhaven in de actueel heersende, minder

goede waterkwaliteit. Ze bereiken soms hoge dichtheden

van 2 tot 3 miljoen individuen per vierkante meter.

Estuaria zijn belangrijke kraam- en kinderkamers voor

mariene vissoorten. In het brakwatergedeelte vormen plat-

vissen zoals Tong, Bot en Schar een belangrijke groep. Veel

vissoorten, waaronder Diklipharder, maar ook de bijlage 

2-soorten Fint, Zeeprik, Rivierprik en Atlantische zalm,

passeren tijdens hun paaimigraties tussen rivier en zee

doorheen het estuarium. De grote voedselrijkdom trekt

grote aantallen vogels aan met als belangrijkste soorten

Grauwe gans, Smient, Wintertaling, Krakeend, Tafeleend en

Bergeend, Tureluur, Zilverplevier, Drieteenstrandloper en

Scholekster. In de Westerschelde komt een kleine popula-

tie van de Gewone zeehond voor (eveneens een bijlage 

2-soort).

Zoetwater- en brakwaterschorren zijn belangrijk voor

broedende riet- en moerasvogels, zoals Bruine kieken-

dief, Blauwborst (beide bijlage 1-soorten van de Vogel-

richtlijn), Kleine karekiet, Rietzanger, Bosrietzanger,

Rietgors, Cetti’s zanger en Baardmannetje. Door de hoge

milieudynamiek is de diversiteit aan ongewervelde dieren

beperkt en overwegend samenge-

steld uit gespecialiseerde amfibi-

sche en semi-terrestrische dieren.

De aanwezige invertebratenlevens-

gemeenschappen vertonen een dui-

delijke zonatie, zowel volgens de

zout-zoet gradiënt als volgens de

hoogteligging (overstromingsfre-

quentie). Een kenmerkende soort

van de hoogtij-zone van zoetwater-

schorren is het Getijdenslakje. Ter

hoogte van de springtij-zone vinden

we de Oeverloofslak en de

Oevervlokreeft als typische soorten

van zoetwaterschorren.

7 0

�Zulte, Zeekraal en Lamsoor zijn
typische planten van schorren in het
zoute en sterk brakke gedeelte van een
estuarium.
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�Door indijking en opspuiting zijn grote delen van het Groot
Buitenschoor (Zandvliet) langs de Beneden-Zeeschelde verloren
gegaan. Rechtsboven op de foto zijn nog buitendijkse relicten
zichtbaar, die als natuurreservaat beheerd worden. In het kader
van beveiliging tegen overstromingen worden plannen uitgevoerd
om langs de Zeeschelde bepaalde voormalige overstromingsge-
bieden terug te ‘ontpolderen’, in combinatie met herstel van slik-
ken en schorren.

Mil ieukarakterist ieken
Karakteristiek zijn een longitudinale zoet-zout gradiënt en

ruimte voor hoogdynamische processen waarbij het sedi-

ment bij elk getij continu in beweging is. Hierdoor ontstaat

een zeer dynamisch systeem met nevengeulen, ondiep

water, platen, slikken en schorren. De vermenging van

zoet- en zoutwater en de verlaging van de stroomsnelheid

geven aanleiding tot de sedimentatie van fijne slibdeeltjes.

Verspreiding
De enige estuaria in Vlaanderen zijn de IJzermonding en

de Zeeschelde (vanaf de Nederlandse grens tot Gent, met

inbegrip van de Durme, de Rupel, de Netes tot

Grobbendonk en Itegem, de Dijle tot Haacht en de Zenne

tot Zemst). Het Schelde-estuarium geldt in Europa als een

zeldzaam voorbeeld van een estuarium waarin de volledi-

ge gradiënt van zoet naar zout water nog onder invloed

van de getijdenwerking staat. Uitgestrekte brakwaterslik-

ken en -schorren komen voor ter hoogte van het Groot

Buitenschoor, het Galgenschoor en het Schor van Ouden

Doel. De Notelaer en Ballooi, ‘t Stort, de Schorren van

Branst en Sint-Amands, Groot schoor van Hamme en

Grembergen zijn de grote zoetwatergetijdengebieden.

Enkele kenmerkende plantensoorten
Zout- en brakwaterslikken en –schorren

Slikken: Nopjeswier (Vaucheria spec.), macroalgen

zoals Zeesla (Ulva spec.) en Darmwier (Enteromorpha

spec.), kiezelwieren (diatomeeën).

Lage schorren: Zeekraal (Salicornia spec.), Klein

schorrenkruid (Suaeda maritima) (zie ook habitattype

1310), Engels slijkgras (Spartina townsendii) (zie ook

habitattype 1320), Gewoon kweldergras (Puccinellia

maritima), Gewone zoutmelde (Halimione portulacoi-

des), Heen (Scirpus maritimus) (zie ook habitattype

1330).

Middelhoge en hoge schorren: Zilte rus (Juncus gerar-

dii), Zulte (Aster tripolium), Schorrenzoutgras

(Triglochin maritima), Lamsoor (Limonium vulgare),

Strandkweek (Elymus athericus) en Rood zwenkgras

(Festuca rubra var. litoralis) (zie ook habitattype 1330).

Specifiek voor de brakwaterzone: Echt lepelblad

(Cochlearia officinalis).

Zoetwaterslikken en –schorren

Slikken (pioniersituaties): Nopjeswier (Vaucheria

spec.), kiezelwieren (diatomeeën).

Lage schorren: Waterpeper (Polygonum hydropiper),

Ridderzuring (Rumex obtusifolius spp. transiens),

Blaartrekkende boterbloem (Ranunculus sceleratus),

Zwart tandzaad (Bidens frondosa), Blauwe waterere-

prijs (Veronica anagallis-aquatica ssp. anagallis-aqua-

tica), Mattenbies (Scirpus lacustris), Driekantige bies

(Scirpus triqueter), Ruwe bies (Scirpus tabernaemonta-

ni), Stekende bies (Scirpus pungens), Bastaardbies (S. x

carinatus. en S. x scheuchzeri).

Middelhoge en hoge schorren: Riet (Phragmites aus-

tralis), Spindotterbloem (Caltha palustris ssp. araneo-

sa), Haagwinde (Calystegia sepium),

Harig wilgenroosje (Epilobium hirsu-

tum), Wilgenstruwelen (zie ook habi-

tattype 91E0) met Bittere veldkers

(Cardamine amara), Schietwilg

(Salix alba), Katwilg (S. viminalis),

Kraakwilg (S. fragilis) en Amandel-

wilg (S. triandra), maar vooral hybri-

den als S. x mollissima en S. x dasy-

clados.
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Bedreigingen
Door verhoging van het gemiddeld hoogwaterpeil (ten

gevolge van zeespiegelrijzing en verdiepingswerken)

neemt de getijamplitude en stroomsnelheid toe.

Verhoogde erosie leidt tot een steilere overgangszone

tussen geul en dijk (slik) en het ontstaan van hogere

schorkliffen, waarbij vooral de pionierzone en het mid-

denschor bedreigd worden.

Wegbaggeren van slikwadden en zandplaten in de

rivier; zandwinning.

Industrialisatie en urbanisatie langs de oevers.

Inpolderingen, bedijkingen en sluizen.

Waterverontreiniging.

Beheer
In de eerste plaats dient een permanent goede waterkwa-

liteit nagestreefd. Bij sterke erosie kan men slikken en

schorren beschermen, o.a. door de aanleg van geulrand-

en schorrandverdedigingen. Deze maatregel is echter niet

duurzaam en veroorzaakt een afname van de natuurlijke

dynamiek. Baggeractiviteiten dienen afgestemd op de

instandhouding van ondiep water en nevengeulen. De dijk-

bekleding kan worden aangepast of ‘verzacht’ om vesti-

ging van flora en fauna te vergemakkelijken.

Herstel-  en ontwikkel ingskansen
Voor herstel van het estuarium is een verdere verbetering

van de waterkwaliteit noodzakelijk. Herstel en uitbreiding

van het areaal slikken en schorren is mogelijk door afgra-

ven van buitendijkse opgehoogde bodems of door ontpol-

dering. Ter hoogte van het IJzerestuarium wordt het getij

abrupt afgebroken ter hoogte van het Ganzenpoot-slui-

zencomplex te Nieuwpoort en zijn er in principe kansen

aanwezig voor gecontroleerde uitbreiding van de getij-

invloed.

7 2

�De Zeeschelde vormt één van de belangrijke overwinteringsgebieden voor watervogels in Vlaanderen. Regelmatig worden tot
60.000 vogels geteld. Van de Europese populatie van Wintertaling en Krakeend verblijft 4 tot meer dan 5% van de vogels periodiek
in het estuarium. 
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Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 13.2 Estuaries.

Eunis 2004: X01 Estuaries.

BWK: De bovenvermelde rivieren zijn in de BWK gedigita-

liseerd en gekarakteriseerd als wat. De slikken worden

aangeduid als ds, Heenvegetaties als mz. De zoetwater-

schorren bevatten karteringseenheden als mr (rietlan-

den), sf (wilgenstruwelen), ku (ruigten). Zie verder bij de

overige, hoger vernoemde habitattypes.

Vlaamse natuurtypen: alle natuurtypen van de zout-,

brak- en zoetwaterslikken en -schorren, Natte ruigte van

het verbond van Harig wilgenroosje (Epilobion hirsuti),

Wilgenvloedstruwelen met Bittere veldkers.

De vegetatie van Nederland: Zout en brak: 2Aa Ruppion

maritimae; 3Aa Zosterion; 8Bb4 Typho-Phragmitetum;

24Aa Spartinion; 25Aa Thero-Salicornion; 26A Glauco-

puccinellietalia; 27Aa Saginion maritimae;

Zoet: 29Aa Sparganio-Glycerion; 8Aa Bidention tripartitae;

8Bb4b Typho-Phragmitetum calthetosum; 8Bb3

Alismato-Scirpetum maritimi; 33A Glechometalia; 33Aa5

Urtico-Aegopodietum; 32Ba Epilobion hirsuti; 38Aa

Salicion albae.
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�Bij spontane ontwikkeling ontstaan wilgenvloedbossen op de schorren van het zoetwatergetijdengebied. Op Europees niveau zijn dit
zeer zeldzame estuariene levensgemeenschappen, die in Vlaanderen nog langs de Zeeschelde voorkomen.

�De zoetwaterschorren langs de Durme in het natuurreservaat
Kijkverdriet (Temse) vertonen in het voorjaar een uitbundige bloei
van de Spindotterbloem, een ondersoort van de Dotterbloem die
aan eb en vloed is aangepast.
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Bij eb droogvallende 
slikw adden en 
zandplat en
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extreem milieu onder invloed van de getijdencyclus. De

primaire producenten zijn bacteriën, blauwwieren en

algen. Zoute slikken zijn meestal bedekt met blauwwieren

en diatomeeën, die bij eb een opvallende film op de opper-

vlakte vormen. Vegetaties van Klein zeegras zijn aan de

Vlaamse kust verdwenen.

In zoutwaterslikken en op zandplaten vindt men typische

soorten zoals Borstelwormen (bv. Zeepier en Schelp-

kokerworm) en tweekleppige weekdieren (bv. Kokkel,

Zaagje, Nonnetje en Wadslakjes). Andere organismen

leven bij eb ondergedoken in het sediment en zwemmen

vrij rond wanneer de zandplaten bij vloed overspoeld wor-

den (bv. talrijke soorten pissebedden, vlokreeftachtigen en

garnalen). Vele organismen zijn zo klein dat ze constant in

de holten tussen de zandkorrels kunnen voortbewegen

(bv. nematoden en roeipootkreeftjes). Bij eb foerageren

vaak grote aantallen steltlopers op de slik- en zandplaten.

De Gewone zeehond (een bijlage 2 en 4-soort) gebruikt de

zandplaten bij eb om uit te rusten en bij vloed om te foe-

rageren.

Mil ieukarakterist ieken
De belangrijkste voorwaarden zijn een goede waterkwali-

teit en ruimte voor natuurlijke erosie en sedimentatie. Het

grofkorrelig, mobiel sediment (diameter ca. 0,2 mm) biedt

weinig houvast aan organismen, zeker niet aan wortelen-

de hogere planten.

Verspreiding
De gehele Vlaamse kust is afgezoomd door zandstranden.

Zoutwaterslikken zijn echter “uiterst zeldzaam” en komen

langs de Vlaamse kust alleen voor ter hoogte van het

Zwin, de Baai van Heist en de IJzermonding.

Beschri jv ing

Dit habitattype omvat slikken en zandplaten langs de kust,

die bij laag water droog vallen. Ook het laagstrand langs de

kust wordt tot dit habitattype gerekend. Vanwege het min-

der hoge zoutgehalte worden slikwadden en zandplaten in

estuaria ingedeeld bij het habitattype 1130 (estuaria).

Zandafzettingen ontstaan op dynamische plaatsen die

rechtstreeks aan de golfwerking blootgesteld zijn. In de

branding worden voornamelijk zwaardere zandkorrels

afgezet. Slikken ontstaan op meer beschutte plaatsen

waar het fijn gesuspendeerde slib neerslaat zoals in slik-

en strandvlaktes achter de duinen (het Zwin) of achter

strekdammen in zee (bv. Baai van Heist).

De levensgemeenschappen bestaan hoofdzakelijk uit

bodembewonende organismen, aangepast aan het

�Aangespoelde Zaagjes

�Drieteenstrandloper
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Bedreigingen
De belangrijkste knelpunten zijn waterverontreiniging en

verstoring door menselijke activiteiten: recreatie, strand-

visserij, strandophoging en suppletie van zand met afwij-

kende korrelgrootte. Door veranderingen in dynamiek

leidt dit tot verlies van geschikt substraat voor de typische

fauna. Bepaalde slikgebieden zijn verdwenen door de aan-

leg van havens, andere zijn onderhevig aan erosie door

baggerwerken. De introductie van niet inheemse soorten

zoals de Amerikaanse zwaardschede, de Japanse oester

(die slikken in oesterriffen verandert) en verschillende

exotische krabbensoorten, zorgt voor belangrijke habitat-

wijzigingen en grote veranderingen in de biodiversiteit.

Beheer
Onder natuurlijke omstandigheden is geen beheer nodig.

Aan onze kust is doorgaans een extern beheer wenselijk

dat gericht is op een positieve sedimentbalans (zand- en

slibafzettingen). Om kusterosie te beperken wordt uit vei-

ligheidsoverwegingen en voor het toerisme plaatselijk

overgegaan tot zandopspuiting. Het vermijden van rust-

verstoring is cruciaal voor soorten als Gewone zeehond en

foeragerende of rustende vogels.

Herstel-  en ontwikkel ingskansen
Bij een verbetering van de waterkwaliteit zal de soorten-

rijkdom stijgen. Het toelaten van een natuurlijke dyna-

miek met erosie en sedimentatie is in principe de beste

manier voor herstel en ontwikkeling van dit habitattype.

Het creëren van rustgebieden schept kansen voor fauna.

Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 14 Mud flats

and sand flats.

Eunis 2004: A2.2 Littoral sand and muddy sand, A2.3

Littoral mud.

BWK: dz (zandbank of zandplaat), grote delen van ds (slik)

in de kustzone (bv. het Zwin). Onbegroeide en spaarzaam

begroeide slikken zijn vaak samen gekarteerd als ds,

waardoor geen onderscheid mogelijk is tussen de types

1140 en 1310. Laagstrand is op de BWK gekarteerd als dl

(of dla en dls, afhankelijk van de aanwezigheid van harde

constructies) en is begrensd op basis van de gemiddelde

hoogwaterlijn.

Vlaamse natuurtypen: Zoutwaterslikken, Brakwater-

slikken, Vegetatieloos laag strand.

De vegetatie van Nederland: 3Aa Zosterion.

7 6

�Het laagstrand en de droogvallende zandplaten voor de West-Europese kust vormen geschikte rustgebieden voor de Gewone zee-
hond, op voorwaarde dat er niet te veel verstoring optreedt.
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Zeepieren worden 15 tot 20 cm lang en leven in een U-vormige buis in het zand. Ze eten zand waaruit algen en detritus worden gefil-
terd, waarna het overtollige zand terug wordt uitgescheiden onder de vorm van typische hoopjes. Ze komen op het laagstrand soms in
concentraties van 50 of meer individuen per vierkante meter voor en vormen een essentiële schakel in de voedselketen.

�De Schelpkokerworm dank zijn naam aan zijn huisje van zandkorrels en schelpfragmenten. Ook de lange tentakels waarmee algen
en zwevende deeltjes uit het water gefilterd worden kunnen in dunne kokertjes teruggetrokken worden. Het is een typische soort van
het intergetijdengebied van zandkusten.

�
�
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K U S T H A B I TAT S E N H A L O F Y T E N V E G E TAT I E S  N a t u r a  2 0 0 0  c o d e :  1 3 1 0

Eén jarige pionierveget aties van slik- en
z andgebieden met Salicornia spp.  
en andere zout -
minnende soorten

Beschri jv ing

Deze soortenarme pioniervegetaties met Zeekraal-

soorten en vaak ook Klein schorrenkruid komen van

nature voor op beschutte slikken die dagelijks overstro-

men met zout of sterk brak water. Hier kan Zeekraal

massaal ontkiemen zonder te worden weggespoeld.

Vaak komt dit habitattype voor in combinatie met de

habitattypen 1320 en 1330. Zeekraalvegetaties in het

Schelde- en IJzer-estuarium overlappen met het habi-

tattype 1130 (estuaria). Binnendijks vindt men deze

vegetaties terug in zilte kreken in de polders, in uitge-

veende of uitgebrikte poldergraslanden die in contact

staan met zilt grondwater en in laag gelegen weiden

onder invloed van zilte kwel vanuit zoute of sterk brakke

waterlopen. Hier blijven deze begroeiingen meestal

beperkt tot vlekken of smalle linten in contact met ande-

re zilte vegetaties. Zeekraal vindt hier geschikte groei-

plaatsen in trapgaten van het vee en op drooggevallen

slikoevers.

�Zeekraal

�Slikken in het Zwin worden geleidelijk gekoloniseerd door Zeekraal.

kusthabitats_def  4/27/07  3:36 PM  Page 79



De bedekking van de vegetatie varieert van amper 10 %

tot gesloten vegetaties, die meestal niet hoger worden

dan enkele tientallen centimeters. Begroeiingen met

Kortarige zeekraal kleuren op het einde van het vegeta-

tieseizoen dieprood tot paars, terwijl deze met Langarige

zeekraal goudgeel tot bruin verkleuren.

Zeekraal- en Schorrenkruidvegetaties vormen het

beginstadium in de successie van slik naar schor. In deze

soortenarme pioniervegetaties kunnen soms nog andere

soorten voorkomen zoals Zilte en Gerande schijnspurrie.

De brakwatervegetaties die voorkomen langs de Schelde

worden gekenmerkt door het vaak dominante groenwier

Vaucheria, naast Zeekraal, Zilte schijnspurrie en Klein

schorrenkruid. Door sedimentatie evolueert dit habitat-

type naar schorren met Lamsoor en begroeiingen met

Gewoon kweldergras, Gewone zoutmelde, Zulte,

Melkkruid en andere meerjarige soorten (habitattype

1330), waarmee het vaak in mozaïek voorkomt. Het kan

ook in mozaïek voorkomen met slijkgrasvegetaties

(habitattype 1320).

De typische ongewervelde fauna van Zeekraalvegetaties

omvat zowel aquatische als terrestrische soorten, aan-

gepast aan de extreme omstandigheden van eb en vloed.

Naast Borstel- en Draadwormen en vlokreeftjes zijn

vaak de grote aantallen amfibische slakjes opvallend,

zoals Schorreslak, Wadslakje en Muizenoortje. Bij eb

zoeken diverse halofiele loopkevers (o.a. Pogonus litto-

ralis, Bembidion pallidipenne, Bembidion maritimum,

Bembidion ephippium, Bembidion normannum), kort-

schildkevers (o.a. Bledius spec.) en spinnen (o.a. de

Schorrewolfspin en het Slikkenspinnetje) naar voedsel.

Op zijn beurt vormt de vaak abundante ongewervelde

fauna een belangrijke voedselbron voor steltlopers zoals

plevieren en strandlopers.

Tot habitattype 1310 worden ook de pioniergemeen-

schappen van het Zeevetmuurverbond (Saginion mariti-

mae) gerekend. Dit subtype komt voor op de smalle

grens van schorre en duinen of dijken, al dan niet in

mozaïek met vloedmerkvegetaties, die tot de schorren

(habitattype 1330) gerekend worden. De meest algemene

soort van deze pioniergemeenschap is Hertshoorn-

weegbree. Meer typische soorten zijn Zeevetmuur,

Dunstaart, Laksteeltje, Deens lepelblad, Strandduizend-

guldenkruid en Sierlijke vetmuur.

8 0

�Hertshoornweegbree
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Enkele kenmerkende plantensoorten
Lage schorre: Kortarige en Langarige zeekraal

(Salicornia europaea en S. procumbens), Klein schorren-

kruid (Suaeda maritima), Zilte schijnspurrie (Spergularia

marina), Gerande schijnspurrie (Spergularia media).

Hoge schorre (Zeevetmuurverbond): Zeevetmuur

(Sagina maritima), Deens lepelblad (Cochlearia danica),

Laksteeltje (Catapodium marinum), Sierlijke vetmuur

(Sagina nodosa), Hertshoornweegbree (Plantago coro-

nopus), Dunstaart (Parapholis strigosa), Strandduizend-

guldenkruid (Centaurium littorale).

Mil ieukarakterist ieken
Zeekraal- en Schorrenkruidvegetaties komen voor op

beschutte slikken en zandvlakten binnen de invloed van

de getijdenwerking, op oevers van zoute en sterk brakke

wateren, binnendijks ook langs zilte poldersloten en kre-

ken en in zilte graslanden. Buitendijks vormt de getij-

denwerking de dominante dynamische factor. Binnen-

dijks is voor de instandhouding enige dynamiek noodza-

kelijk van vertrappeling van de graszode door vee of van

plaggen en afgravingen of van periodieke langdurige

overstroming met zout of sterk brak water. Dit habitatty-

pe kan zich ook ontwikkelen in kunstmatige pioniersitu-

aties (bv. opspuitingen). De bodem wordt slechts opper-

vlakkig doorlucht en is vanaf circa 1 cm diepte zwart

gekleurd door ophoping van sulfiden.

Het Zeevetmuurverbond is beperkt tot de overgang van

schorre naar hoger gelegen zandgronden (vaak duinen),

meestal nog net binnen het bereik van springvloed. Door

zandverstuiving of intensieve begrazing blijft het pionier-

milieu behouden.

K U S T H A B I TAT S E N H A L O F Y T E N V E G E TAT I E S   |   8 1

�Strandduizendguldenkruid�Wadslakjes kunnen in grote aantallen op het slik voorkomen.
Onder meer Bergeenden zijn er verzot op.

Verspreiding
Zeekraal- en Schorrenkruidvegetaties zijn “uiterst zeld-

zaam” in Vlaanderen. Belangrijke gebieden zijn de

IJzermonding, het Zwin, de Baai van Heist en het zoute en

sterk brakke deel van het Schelde-estuarium (waar het

overlapt met type 1130). De zilte graslanden langs het

Boudewijnkanaal in de achterhaven van Zeebrugge vor-

men een belangrijk vlakdekkend, binnendijks gebied.

Binnendijks komt dit habitattype verder verspreid in de

Kust- en Scheldepolders ook als punt- of lijnvormig ele-

ment voor in de (randen van) zilte sloten en kreken.

Het Zeevetmuurverbond is van nature nog zeldzamer en

beperkt tot de contactzone tussen hoger vernoemde bui-

tendijkse schorrengebieden en aangrenzende duinen of

dijken, o.a. in het Zwin.
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Bedreigingen
Havenuitbreiding en baggerwerken leiden tot ecotoop-

verlies.

Door spontane successie verdwijnen slikken en breiden

schorrenvegetaties uit. Dit proces gaat gepaard met of

kan versneld worden door toenemende sedimentatie en

verminderde overstromingsdynamiek.

Verminderde dynamiek ter hoogte van de schorre-duin-

overgang leidt tot verruiging met o.a. Strandkweek.

Zilte poldergraslanden worden vooral bedreigd door

verdroging, vermesting en verminderde dynamiek

(betreding door vee, overstroming).

Beheer
In getijdengebieden met voldoende erosie- en sedimenta-

tiedynamiek zijn pioniersituaties steeds aanwezig en

bestaat het meest aangewezen beheer uit nietsdoen. Voor

de instandhouding van binnendijkse slikgebieden is betre-

ding door grazers, in combinatie met een hoog grondwa-

terpeil, die rond het maaiveld schommelt, doorgaans cru-

ciaal om een voldoende oppervlakte pioniermilieus te ver-

zekeren. In de schorre-duinovergang is een combinatie

van begrazing met nulbemesting de aangewezen beheer-

vorm.

8 2

� Pioniervegetaties met Zeekraal komen zeer lokaal ook voor in de polders, zoals in de zilte weiden van de Dudzeelse Polder in de
achterhaven van Zeebrugge.
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Herstel-  en ontwikkel ingskansen
In de gepaste milieus kunnen deze pioniervegetaties zich

ontwikkelen door het instellen van de noodzakelijke

waterdynamiek, door ontpoldering of na afgraven of

afplaggen. Voor binnendijkse gebieden is de aanwezigheid

van een zaadvoorraad in de bodem belangrijk. Pionier-

gemeenschappen met Zeekraal zijn eenvoudiger te ont-

wikkelen dan het Zeevetmuurverbond dat van nature

beperkt is tot de smalle contactzone tussen schor en duin.

Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 15.1 Annual

salt pioneer swards (subtypes: 15.11 Glasswort

(Salicornia, Suaeda) swards, 15.13 Sea-pearlwort (Sagina

maritima) communities).

Eunis 2004: A2.551 [Salicornia], [Suaeda] and [Salsola]

pioneer saltmarshes; A2.533 Atlantic [Sagina maritima]

communities.

BWK: delen van ds (slik) en da (schorre). Bij een lage den-

siteit van hogere planten zal dit type eerder onder ds val-

len, bij hogere densiteiten onder da. Als dusdanig is het

met de BWK niet mogelijk habitattype 1310 te onderschei-

den van 1140 (ds) of van 1320 en 1330 (da).

Vlaamse natuurtypen: Pioniergemeenschappen met

Zeekraal; Binnendijkse zilte vegetaties: het Zeekraal-ver-

bond; het Saginion maritimae binnen de Pionier-

gemeenschappen in overgangsmilieus met Strand-

duizendguldenkruid en Sierlijke vetmuur.

De vegetatie van Nederland: 25Aa Thero-Salicornion,

27Aa Zeevetmuur-verbond (Saginion maritimae).

K U S T H A B I TAT S E N H A L O F Y T E N V E G E TAT I E S   |   8 3

�Klein schorrenkruid

�Gerande schijnspurrie
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K U S T H A B I TAT S E N H A L O F Y T E N V E G E TAT I E S  N a t u r a  2 0 0 0  c o d e :  1 3 2 0

Sc horren met 
slijkgrasveget atie 
(S partinion maritimae)

Beschri jv ing

Dit habitattype bestaat uit soortenarme gemeenschappen

op de overgang tussen slik en schor die bij elk getij over-

stromen. Het water kan zowel zout als sterk brak zijn. De

vegetaties worden gedomineerd door Engels slijkgras dat

groeit in dichte tot losse zoden. Slijkgrasvegetaties in het

Schelde- en IJzer-estuarium overlappen met het habitat-

type 1130 (estuaria).

De kensoort Klein slijkgras is momenteel uitgestorven in

België. De soort is volledig verdrongen door het meer

concurrentiekrachtige Engels slijkgras (synoniem

Bastaardslijkgras), een hybride van Klein slijkgras en de

Noord-Amerikaanse Spartina alterniflora. De uitbreiding

van Engels slijkgras werd in de jaren 1920 bevorderd door

aanplantingen in de Westerschelde om de slikken te sta-

biliseren. Door haar vlezige wortelstokken is deze soort

goed bestand tegen erosie. Zo verdraagt ze beter de ver-

sterkte getijdenwerking als gevolg van de vaargeulverdie-

pingen in de Schelde. Nadien heeft deze soort zich spon-

taan verspreid. Door het verdwijnen van Klein slijkgras

dienen de huidige slijkgrasvegetaties in feite als een eco-

logisch suboptimale vorm van dit habitattype te worden

beschouwd.

Waar Engels slijkgras grote oppervlaktes inneemt en de

oppervlakte slik beperkt wordt, daalt de beschikbare foe-

rageerruimte voor waadvogels sterk. Slijkgrasvegetaties

spelen een belangrijke rol in de successie van slik naar

schor. Deze overblijvende soort vormt bulten waardoor de

ophoging van het terrein versneld wordt. Op de hoge slik-

ken neemt de vitaliteit van Engels slijkgras sterk af en ont-

staan schorrenvegetaties (habitattype 1330). De dichte

slijkgrasvegetaties vormen een geschikte schuilplaats

voor halofiele spinnen en kevers van het slik en het lage

schor om het dagelijkse getij te overleven. Het Wadslakje

komt vaak in grote aantallen voor.

Enkele kenmerkende plantensoorten
Klein slijkgras (Spartina maritima), Engels slijkgras

(Spartina townsendii). Begeleidende soorten zijn eventu-

eel Kortarige en Langarige zeekraal (Salicornia europaea

en S. procumbens) en Zulte (Aster tripolium). In brakke

gebieden kan bijmenging optreden met Heen (Scirpus

maritimus).

�Engels slijkgras langs de Beneden-Zeeschelde.
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Mil ieukarakterist ieken
Het habitattype komt optimaal voor op onstabiele, water-

rijke, sterk brakke tot zoute kleigronden in een zone tus-

sen de gemiddelde laagwaterlijn en de gemiddelde hoog-

waterlijn. Slijkgras komt ook voor langs kreken en lager

gelegen kommen in schorren. Op zandigere bodems is

deze gemeenschap slechts fragmentarisch ontwikkeld.

Verspreiding
Dit habitattype is “uiterst zeldzaam” in Vlaanderen. Het

areaal is beperkt tot de IJzermonding, het Zwin, lokaal in

de Baai van Heist en het sterk brakke gedeelte van het

Schelde-estuarium vanaf Antwerpen tot aan de 

Nederlandse grens. Binnendijks komen slijkgrasvegeta-

ties niet voor.

�Engels slijkgras

�Detail Engels slijkgras

Bedreigingen
Inheemse vegetaties met Klein slijkgras zijn volledig

verdrongen door begroeiingen met Engels slijkgras.

Ecotoopverlies, o.a. door opspuitingen.

Versterkte erosie van slikken, o.a. door vaargeulverdie-

pingen.

Beheer
Behoud van ruimte voor natuurlijke dynamiek met een

successie van slik naar schor. Deze vegetaties behoeven

verder geen beheer.

Herstel-  en ontwikkel ingskansen
Dit natuurtype ontwikkelt spontaan in buitendijkse gebie-

den, afhankelijk van de dynamiek en het zoutgehalte van

het water.

Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 15.2 Cordgrass

(Spartina) swards (15.21 Flat-leaved cordgrass swards).

Eunis 2004: A2.554 Flat-leaved [Spartina] swards.

BWK: delen van da (schorre). Met de BWK is het niet

mogelijk de habitattypes 1310, 1320 en 1330 van elkaar te

onderscheiden.

Vlaamse natuurtypen: Pioniergemeenschappen met

Engels slijkgras.

De vegetatie van Nederland: 24Aa Spartinion; 24Aa2

Spartinetum townsendii.
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Atlantische schorren 
(Glauco- Puccinellietalia 
maritimae)

Beschri jv ing

Deze schorren (in Nederland kwelders genoemd) komen

voor op zilte standplaatsen in de nabijheid van de zee, die

niet bij elk hoog tij overstromen, maar enkel bij springtij.

Meestal worden ze doorsneden door een stelsel van kre-

ken en geulen. Aan de randen van deze kreken en geulen

komen hoger gelegen, zandige oeverwallen voor; in de

kommen bezinken na elke overstroming de fijnere klei-

deeltjes. Door toenemende sedimentatie gaan de planten-

gemeenschappen van de lage schorre geleidelijk over in

gemeenschappen van de hoge schorre. Gewoon kwelder-

gras is de typische kensoort voor lage schorren die vaker

en langer onder water komen, terwijl Gewone zoutmelde,

Zulte en Strandkweek het aspect bepalen op hoger gele-

gen, vaak meer zandige plaatsen. Op middelhoge schor-

ren die minder frequent overstromen, treden Lamsoor en

Zeeweegbree op de voorgrond. Op begraasde, hoge schor-

ren ontwikkelen zich korte grazige vegetaties met Engels

gras, Melkkruid en zouttolerante vormen van Rood

zwenkgras en Fioringras. Waar de invloed van zoet neer-

slagwater gaat overheersen ten opzichte van de zeewater-

invloed nemen Zilte rus en Melkkruid toe. 

�De bloeiende schorre van het Zwin (Knokke-Heist). �Lamsoor

K U S T H A B I TAT S E N H A L O F Y T E N V E G E TAT I E S   |   8 7
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Enkele zeldzame plantensoorten komen specifiek op de

grens van zout en zoet voor, o.a. Zeerus, Zilte zegge, Zilt

torkruid en Selderij. Op onbegraasde, hoge schorren ont-

staan soortenarme vegetaties met overwegend

Strandkweek. Het hoge schor wordt aan landzijde vaak

afgezoomd door een ‘vloedmerk’ van allerlei, bij spring-

tij aangespoeld, organisch materiaal. Vloedmerk-

vegetaties, met o.a. Reukeloze kamille, Strandbiet en

Zeekool, worden dus ook tot dit habitattype gerekend.

Ook geografisch komen in Vlaanderen verschillende

typen schorren voor. Enkel de Baai van Heist staat in

direct contact met de zee. Het Zwin vormt eigenlijk een

“slufter”. Het is een oude strandvlakte die nog in verbin-

ding staat met de zee via een inham in de duinen. De

schorren van de IJzermonding bevinden zich in een

estuarien milieu. In het Schelde-estuarium komen brak-

waterschorren voor met Zulte, Heen en Echt lepelblad

als typische soorten; op de hoger aangeslibde delen is

Riet vaak dominant.

De binnendijkse schorrenvegetaties in de kust- en

Scheldepolders worden beschouwd als een afzonderlijk

subtype. Dit type kent dikwijls een overwicht aan eenja-

rigen, zoals diverse kweldergrassoorten, Dunstaart,

Zilte en Gerande schijnspurrie, naast Zilte rus, Zilte

zegge, Zulte en Melkkruid, terwijl klassieke schorren-

soorten zoals Lamsoor en Gewone zoutmelde doorgaans

ontbreken. Lokale variatie in soortensamenstelling

treedt op naargelang de zoutconcentratie. Door begra-

zing ontstaat een typisch microreliëf met microgradiën-

ten. In afwezigheid van of met lichte begrazing kan Riet

in brakke milieus op de voorgrond treden. Ook Heen kan

zowel in zoete als brakke omstandigheden voorkomen,

zodat het zilte of brakke karakter van het grondwater in

het gebied steeds een randvoorwaarde is om het habitat-

type te identificeren wanneer andere indicatoren ontbre-

ken. We vinden binnendijkse schorrenvegetaties terug

langs zilte kreken in de polders en in uitgeveende, uitge-

brikte of laag gelegen poldergraslanden die in contact

staan met zilt grondwater, die beïnvloed worden door

zilte kwel vanuit zoute of sterk brakke waterlopen of die

met brak water geïrrigeerd worden. Enkel de zoute of

brakke depressies, sloten en poelen die in complex gele-

gen zijn met de schorrenvegetaties kunnen tot het habi-

tattype gerekend worden. Brakke rietruigtes met

Heemst worden tot de voedselrijke, zoomvormende ruig-

ten (habitattype 6430) gerekend.

Dit habitattype gaat aan water- en landzijde vaak over in

zoute pioniervegetaties van slik- en zandgebieden (type

1310) of wordt aan de waterzijde afgezoomd door slijk-

grasvegetatie (type 1320). Vaak komen al deze verschil-

lende types in een habitatcomplex voor. De zoute tot

brakke schorren langs de Zeeschelde en in de

IJzermonding overlappen met het habitattype 1130

(estuaria), terwijl de zoetwaterschorren langs de

Zeeschelde exclusief tot het habitattype 1130 gerekend

worden.

8 8

�Zeerus is een forse biesachtige plant van de zout-zoet
overgang.

kusthabitats_def  4/27/07  3:37 PM  Page 88



In schorren komt een zeer groot aantal kenmerkende

soorten zoutminnende of zouttolerante ongewervelden

voor die aangepast zijn aan een periodieke overstroming

met zeewater. De meeste families onder de slakken,

spinnen, kevers, wantsen, vliegen, vliesvleugeligen en

andere insectengroepen hebben vertegenwoordigers die

exclusief aan schorren gebonden zijn, waaronder heel

wat fytofage soorten. Vooral de hogere schorren met een

grote structuurvariatie, door bv. lichte begrazing, zijn

gekenmerkt door een bijzondere en hoge biodiversiteit.

Zelfs zeer oude, kleine, binnendijkse schorrelicten kun-

nen waardevolle relictpopulaties van dergelijke zoutmin-

nende soorten herbergen. Schorren zijn een belangrijk

habitat voor allerlei broedvogels zoals Scholekster,

Kluut en Tureluur. In de winter foerageren er diverse

ganzensoorten. Bij hoogwater vormen schorren een

vluchtplaats voor allerlei waadvogels die op de omrin-

gende slikken of stranden foerageren.

K U S T H A B I TAT S E N H A L O F Y T E N V E G E TAT I E S   |   8 9

�Brakke tot zwak brakke poldersloten worden vaak afgeboord door Heen. Soms is deze biezensoort de enige herinnering aan een
vroeger schorreverleden. De aanwezigheid van enkel deze soort is dan ook onvoldoende om het habitattype te identificeren.
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Enkele kenmerkende plantensoorten
Schorren: Zeealsem (Artemisia maritima), Zulte (Aster

tripolium), Gewone zoutmelde (Halimione portulacoides),

Gesteelde zoutmelde (Halimione pedunculata), Kwel-

derzegge (Carex extensa), Strandkweek (Elymus atheri-

cus), Rood zwenkgras s.l. (Festuca rubra), Melkkruid

(Glaux maritima), Zilte rus (Juncus gerardii), Lamsoor

(Limonium vulgare), Bleek kweldergras (Puccinellia

capillaris), Stomp kweldergras (Puccinellia distans),

Blauw kweldergras (Puccinellia fasciculata), Gewoon

kweldergras (Puccinellia maritima), Heen (Scirpus mari-

timus), Zilte schijnspurrie (Spergularia marina), Gerande

schijnspurrie (Spergularia media), Engels gras (Armeria

maritima), Zeeweegbree (Plantago maritima),

Schorrenzoutgras (Triglochin maritima).

Vloedmerken van schorren: Reukeloze kamille

(Matricaria maritima), Strandbiet (Beta maritima),

Zeekool (Crambe maritima), Stekend loogkruid (Salsola

kali ssp. kali), Strandmelde (Atriplex littoralis), Zeeraket

(Cakile maritima).

Overgangsvegetaties op de grens van zout en zoet:

Zeerus (Juncus maritimus), Zilte zegge (Carex distans),

Zilt torkruid (Oenanthe lachenalii), Heemst (Althaea offi-

cinalis), Echt lepelblad (Cochlearia officinalis), Selderij

(Apium graveolens), Knolvossenstaart (Alopecurus bul-

bosus).

9 0

�De Kluut is een typische broedvogel van de schorre, maar foerageert in de aangrenzende slikken.

�Reukeloze kamille en Zilverschoon zijn typische soorten van
vloedmerkvegetaties op de hoge schorre.
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Mil ieukarakterist ieken
Schorren liggen tussen de gemiddelde hoogwaterlijn en

het springvloedpeil op zand- en kleigronden die regelma-

tig met zout tot sterk brak water overstromen. Schorren

zijn van nature rijk aan gradiënten in overstromingsfre-

quentie, vocht- en zoutgehalte, bodemsubstraat en

nutriënten, die sterk bepalend zijn voor het voorkomen

van de typische planten en dieren. De successie van lage

naar hoge schorre vormt een natuurlijk proces dat door

allerlei dynamische factoren (overstroming, erosie, zand-

verstuiving, begrazing) wordt beïnvloed. Naast zout-zoet-

overgangen, vormen geleidelijke overgangen naar open

water, duinen (of dijken) bijkomende gradiënten met hoge

ecologische waarde.

Verspreiding
Dit habitattype is “uiterst zeldzaam” in Vlaanderen. Aan

de kust zijn het Zwin, de IJzermonding en de Baai van

Heist de enige buitendijkse gebieden. Op de schorren

langs de Schelde, ter hoogte van Antwerpen (o.a. Schor

Ouden Doel en Galgenschoor), groeien verwante vegeta-

ties. Binnendijkse schorrenvegetaties vinden we op ver-

schillende plaatsen nog in kleine oppervlakte terug in de

Kust- en Scheldepolders, o.a. langs het Boudewijnkanaal

(Brugge), in de Uitkerkse Polder (Blankenberge, De Haan,

Zuienkerke), het Oostends krekengebied en het

Meetjeslands krekengebied (Sint-Laureins, Assenede).

K U S T H A B I TAT S E N H A L O F Y T E N V E G E TAT I E S   |   9 1

�Zilte rus-vegetatie met op de voorgrond slik begroeid met Zeekraal.
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Bedreigingen
Havenuitbreiding en baggerwerken leiden tot ecotoop-

verlies.

Verstoring van avifauna.

Drastische wijzigingen in de natuurlijke dynamiek ont-

regelen het bestaande evenwicht, met vaak subtiele

variatie in milieutypes en vegetatiepatronen.

Door gebrek aan beheer evolueren open soortenrijke

schorvegetaties naar botanisch meer soortenarme

begroeiingen, vaak gedomineerd door Strandkweek of

Rood zwenkgras; op de brakwaterschorren bestaat de

climaxvegetatie meestal uit Riet. Een zeker percentage

verruigd schor is echter belangrijk voor de faunistische

diversiteit.

Zilte poldergraslanden: verdroging en vermesting,

opstuwing van zoet neerslag- of oppervlaktewater leidt

tot verzoeting, ophoging, omzetting in akker.

Op de vloedlijn van schorren spoelt veel afval aan wat

leidt tot vervuiling en visuele hinder.

Beheer
De ecologische waarde van dit habitattype is gebaat bij het

behoud of de ontwikkeling van een gevarieerde vegetatie-

structuur, met zowel korte als hoge vegetaties en ruigtes.

In zones met een natuurlijke aangroei bestaat het beheer

uit niets doen. Om verruiging van de hoge schorre te

beperken is een begrazingsbeheer aangewezen.

Bloemrijke schorrenvegetaties zullen door begrazing kor-

ter en soortenrijker worden, maar minder uitbundig bloei-

en met een overwicht aan grassen, die foeragerende gan-

zen en Smienten aantrekken. Door de begrazingsdruk te

variëren in tijd en ruimte kan de structuurrijkdom van de

schorre gestuurd worden. Wanneer door een onnatuurlijke

oorzaak sterke erosie optreedt, die op termijn het voortbe-

staan van een voldoende oppervlakte aan schorre hypothe-

keert, kan het wenselijk zijn de afslagkant van een natuur-

vriendelijke verdediging te voorzien. Binnendijkse schor-

renvegetaties zijn steeds gebaat met een lichte tot vrij

intensieve begrazing om de typische structuur- en soor-

tenrijkdom in stand te houden.

9 2

�Binnendijks zilt grasland te Lissewege, langs het Boudewijnkanaal, met typisch microreliëf op de overgang van zout naar zoet.
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Herstel-  en ontwikkel ingskansen
Uitbreiding van het huidige slikken-schorrenareaal in

Vlaanderen is op verschillende plaatsen mogelijk. Het

herstel bestaat uit het afgraven van opgehoogde terreinen

of ontpolderingen zodat opnieuw geschikte milieus ont-

staan. De meest kansrijke zones vormen het Zwingebied,

het grensgebied langs de Schelde en in beperktere opper-

vlakte ook de IJzermonding. Bij nieuwe dijkwerken langs

de Zeeschelde kan de afstand tussen de nieuwe dijk en de

vaargeul uitgebreid worden. In de polders kunnen lokaal

door afgraving of afplagging nieuwe zilte milieus gecre-

eerd worden.

Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 15.3 Atlantic

salt meadows.

Eunis 2004: verschillende typen van A2.5 Coastal salt-

marshes.

BWK: da (schorren), da- of k(da) slenken in hpr*, hpr, hp*

of hj (zilte graslanden). De meeste op de BWK aangeduide

da-vlakken en da-slenken behoren tot dit habitattype,

maar onderscheid met habitattype 1320 of met de dicht

begroeide vormen van type 1310 is met de BWK niet

mogelijk. Zeebiesvegetaties en zilte Heenvegetaties (mz)

behoren ook tot dit habitattype.

Vlaamse natuurtypen: Lage schorren met Gewoon kwel-

dergras en Gewone zoutmelde; Middelhoge en hoge

schorren met Zilte rus, Strandkweek en Festuca rubra

var. litoralis; Gemeenschappen met Heen abundant of

dominant, met of zonder Spiesmelde; Binnendijkse zilte

vegetaties: verbond van Engels gras, Gewoon kwelder-

gras-verbond en Stomp kweldergras-verbond.

De vegetatie van Nederland: 26Aa Puccinellion mariti-

mae, 26Ab Puccinellio-Spergularion salinae, 26Ac

Armerion maritimae, RG1 [26] Scirpus maritimus-

[Asteretea tripolii], RG2 [26] Agrostis stolonifera-Glaux

maritima-[Asteretea tripolii], RG3 [26] Triglochin mariti-

ma-[Asteretea tripolii], RG4 [26] Aster tripolium-

[Puccinellion maritimae], 32BA03 Oenantho-Althaeetum.

K U S T H A B I TAT S E N H A L O F Y T E N V E G E TAT I E S   |   9 3

�Oude schorrengeulen en -slenken met daarrond zilte relicten, zoals kweldergrassen, zijn lokaal in de polders nog duidelijk herkenbaar.
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en Akkerdistel. De typische plantensoorten van dit habi-

tattype zijn vooral aanwezig in beschutte plekken zoals

slufters en waaigaten, maar gelijkaardige vegetaties

kunnen ook voorkomen tussen rijshout of voegen van

schuine dijkglooiingen of strandhoofden waar een zeke-

re zandophoping plaatsvindt. Vloedmerkvegetaties met

enkel Zeeraket en Stekend loogkruid, zonder Biestarwe-

gras of andere éénjarige soorten, worden evenwel niet

tot het habitattype gerekend.

Hoewel dit habitattype weinig diersoorten bevat, is het

faunistisch belangrijk omwille van de hoge specificiteit

van de aanwezige soorten. Natuurlijke stranden zijn

potentiële broedgebieden voor zeldzame vogels zoals

Bontbekplevier, Strandplevier en Dwergstern (beide

laatste staan op de bijlage 1 van de Vogelrichtlijn).

Karakteristieke ongewervelde dieren zijn de Witte oprol-

ler (een pissebed) en de Strandvlo (een vlokreeftje), die

vaak in grote aantallen voorkomen. Een aantal typische

loopkevers van duin en strand zijn Amara lucida en de

Strandzandloopkever. Verder komen ook verschillende

specifieke vliegensoorten voor zoals de Wiervlieg, naast

andere gespecialiseerde insecten.

Beschri jv ingBeschri jv ing

Dit habitattype omvat soortenarme maar heel specifieke

pioniersgemeenschappen op het hoogstrand en in de

overgang naar Helmduinen, in mozaïek met onbegroeide

embryonale duinen, vloedmerkvegetaties en strand. In

de eerste fase van duinvorming gebeurt de fixatie van

stuifzand door de kolonisatie met Biestarwegras. Veelal

vestigt de soort zich in vloedmerken of vloedmerkvege-

taties. Biestarwegras vormt een uitgebreid ondiep wor-

telstelsel en kan zowel horizontaal als verticaal mee-

groeien met een matige overstuiving. Zo ontstaan over-

blijvende embryonale duintjes. Deze kunnen door wind-

werking of bij springtij eventueel vernietigd worden en

elders opnieuw gevormd. Wanneer het proces van duin-

vorming zich verder zet, kunnen de embryonale duintjes

hoger worden en start de fixatie met Helm. Andere ken-

soorten zijn o.a. Zeepostelein en Zandhaver. Het habitat-

type kan enkel als goed ontwikkeld worden beschouwd

wanneer natuurlijke processen aan de basis liggen.

Momenteel komen deze embryonale duinen in

Vlaanderen vooral voor in zwak ontwikkelde vorm (bv.

tussen rijshout), hoewel deze vegetaties vaak veel soor-

tenrijker zijn dan veel natuurlijke embryonale duinen op

het hoogstrand.

Vloedmerkvegetaties op het hoogstrand in mozaïek met

embryonale duinen, of waarin de bovenvernoemde soor-

ten voorkomen, horen eveneens tot het habitattype.

Typische soorten zijn Zeeraket, Stekend loogkruid,

Kustmelde, Gelobde melde, Strandbiet, Reukeloze

kamille en de zeldzame Gele hoornpapaver, naast

Biestarwegras. Daarnaast komen er minder specifieke,

stikstofminnende ruigtekruiden voor zoals Spiesmelde

�Actieve zandverstuiving is een cruciaal proces bij de ontwikke-
ling van embryonale wandelende duinen met Biestarwegras
(Zeebermduinen, Koksijde).

�Detail bloeiwijze Biestarwegras.

�Zeepostelein
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Enkele kenmerkende plantensoorten
Embryonaal duin: Biestarwegras (Elymus farctus), Zand-

haver (Leymus arenarius), Zeepostelein (Honckenya

peploides).

Vloedmerkvegetaties met soorten van embryonaal

duin: Zeeraket (Cakile maritima), Stekend loogkruid

(Salsola kali ssp. kali), Strandbiet (Beta vulgaris ssp.

maritima), Kustmelde (Atriplex glabriuscula), Gelobde

melde (Atriplex laciniata), Gele hoornpapaver (Glaucium

flavum), Knopherik (“Strandradijs”) (Raphanus raphani-

strum ssp. maritimus), Reukeloze kamille (Matricaria

maritima), Zeekool (Crambe maritima).

Milieukarakteristieken
Dit habitattype kan zich op het hoogstrand ontwikkelen op

plaatsen boven de gemiddelde hoogwaterlijn, die bij

springtij eventueel wel nog overspoeld worden, bv. aan de

duinvoet. Randvoorwaarde is evenwel een positief zand-

budget op het strand (aanwaskust met meer zandaanvoer

dan erosie). De standplaatsen zijn brak, droog tot vochtig,

matig stikstofrijk met een min of meer neutrale pH.

Verspreiding
Embryonale duinen kunnen voorkomen op vrijwel alle

plaatsen met zandaanwas. Dit habitattype is in goed ont-

wikkelde, natuurlijke vorm in Vlaanderen nog slechts

“marginaal” in oppervlakte aanwezig, o.a. in de

Zeebermduinen in Oostduinkerke en de Baai van Heist. 

De rijshoutvorm is wat algemener. Zelfs bij verdere ont-

wikkeling en uitbreiding zal het altijd een uiterst zeld-

zaam en tijdelijk optredend habitattype blijven.

Bedreigingen
Kusterosie leidt tot afslag van de voet van het zeereep-

duin. Wanneer dit evenwel een natuurlijk proces is dat

resulteert in slufters of een rollende zeereep is het wel

positief voor de ontwikkeling van dit habitattype.

Harde kustverdedigingsconstructies aan de duinvoet

onderbreken de natuurlijke overgang tussen strand en

duinen.

Embryonale duinvorming krijgt geen kans in combina-

tie met intensieve strandreinigingen waarbij al het

aangespoelde materiaal verwijderd wordt.

Een hoge recreatiedruk verhindert dat typische broed-

vogels succesvol kunnen nestelen.

Overmatige betreding verhindert de vorming van het

prille stadium van natuurlijke duinvorming of leidt tot

vernietiging ervan.

Kunstmatige fixatie met rijshout leidt tot een vermin-

dering van de natuurlijke dynamiek. Als gevolg hiervan

ontstaan aan de voet van de zeereepduinen onnatuur-

lijke, zij het vaak soortenrijke embryonale duinen en

habitatvreemde wilgenbosjes.

Z E E K U S T-  E N  L A N D D U I N E N   |   9 7

�Kunstmatige kustverdedigingsstructuren verstoren de
natuurlijke processen van kusterosie en vorming van nieuwe
embryonale duinen (De Panne).

�Strandvlooien (eigenlijk kleine kreeftachtigen) zijn te vinden
onder allerlei aanspoelsel aan de voet van de duinen.

�Zeekool is een zeer zeldzame soort van het hoogstrand.
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Beheer
Voor de instandhouding van deze dynamische pionierve-

getaties is geen actief beheer nodig. Een zonering van de

recreatie is noodzakelijk voor herstel van een natuurlijk

strandsysteem.

Herstel- en ontwikkelingskansen
Een natuurlijke overgang van zee naar duinen kan op ver-

schillende plaatsen minstens ten dele hersteld worden.

Een aantal plaatsen biedt mogelijkheden voor het beper-

ken van de recreatiedruk, onder meer aan de

IJzermonding, de Baai van Heist en ter hoogte van het

Zwin. Waar stranderosie optreedt, ontstaan door strand-

ophoging of zandsuppletie terug kansen voor dit habitat-

type. 

Vloedmerkvegetaties krijgen meer kansen indien men bij

selectieve strandreiniging de organische fractie van het

vloedmerk laat liggen.

Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 16.2111

Atlantic embryonic dunes als onderdeel van 16.21 Coastal

shifting dunes (en 16.12 Sand beach annual communities

in complex met 16.2111).

Eunis 2004: B1.31 Embryonic shifting dunes (en B1.12

Middle European sand beach annual communities in com-

plex met B1.31).

BWK: dl*, dla*, dls* (strand met embryonale duinontwik-

keling). Tussen rijshout is meestal een ontwikkeling naar

witte duinen aanwezig zodat deze veelal gekarteerd zijn

als een complex van dd (habitattype 2120) en dl*.

Vlaamse natuurtypen: Embryonale duinen met

Biestarwegras (en Vloedmerkvegetaties met Stekend

loogkruid en Zeeraket in complex met of met soorten van

embryonaal duin).

De vegetatie van Nederland: 23Aa Agropyro-

Honckenyion peploidis (en 22 Cakiletea maritimae in

complex met of met soorten van embryonaal duin).

9 8

�De Strandplevier is een soort die zou profiteren van het instellen van strandreservaten met recreatief medegebruik in een onderge-
schikte rol.
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�Zeeraket (boven) en Stekend loogkruid (onder) behoren tot de meest algemene soorten van het embryonaal duin. De zaden worden
door het zeewater aangevoerd en spoelen aan ter hoogte van de duinvoet, samen met ander organisch materiaal, waarin ze kiemen.
Daarnaast komen beide soorten ook voor tussen rijshout en op verstoorde plaatsen in meer antropogene kustmilieus. Om tot het habi-
tattype te behoren moeten bijkomende, kenmerkende soorten aanwezig zijn.
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W andelende duinen op de strandw al
met Ammophila 
arenaria
(“ w itte duinen” )
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organische materiaal zich ophopen. Op deze plaatsen

verschijnen ruderale soorten zoals Akkerdistel en

Canadese fijnstraal, maar ook bijzondere soorten als

Driedistel. Vaak ontstaat een moslaag met een opvallend

aspect van Bleek dikkopmos.

Stuivende duinen hebben een typische paddestoelen-

flora met soorten zoals Duinfranjehoed, Zandtulpje,

Duinveldridderzwam en Duinstinkzwam. Zij leven ver-

moedelijk allemaal saprofytisch op Helm. Andere typi-

sche duinpaddestoelen zijn het Mestnestzwammetje, dat

o.a. op konijnenkeutels groeit, en de Helmharpoenzwam,

die groeit op de halmen van Helm.

Beschri jv ing

�Actieve zandverstuiving is een cruciaal proces bij de ontwikke-
ling van wandelende duinen met Helmgras (Paelsteenpanne te
Bredene).

�Wijfjes van de Duinsabelsprinkhaan zien er met hun legboor
gevaarlijk uit, maar leiden een verborgen en vredelievend
bestaan in verschillende duinvegetaties.

Beschri jv ing

Dit habitattype bestaat uit min of meer mobiele kust-

duinen met actieve zandverstuivingen. Op de meest

dynamische plaatsen bestaat de gemeenschap uit een

ijle Helmvegetatie. De groei van Helm wordt sterk gesti-

muleerd door overstuiving met zand. Helmvegetaties in

de zeereep kunnen begeleidende soorten herbergen als

Duinzwenkgras, Zandhaver, Blauwe zeedistel, Zeewolfs-

melk, Zeemelkdistel en Zeewinde. Helmvegetaties

komen ook voor in meer landinwaarts gelegen “wande-

lende” duinen en paraboolduinen, maar hier ontbreken

de kensoorten van de zeereep. Enkel Scheve hoornbloem

kan als min of meer karakteristiek worden beschouwd.

Op minder dynamische plekken, bv. aan de lijzijde van

het duin, kan zich een nagenoeg gesloten grasmat van

het minder forse Rood zwenkgras (Festuca rubra ssp.

arenaria) ontwikkelen.

In gefixeerde duinen neemt de groei van Helm af, waar-

schijnlijk door infectie met bodemaaltjes, en kan het

�Rups van de Wolfsmelkpijlstaart op Zeewolfsmelk
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Zeereepduinen hebben een rijke fauna van ongewervelde

dieren, waarvan een deel specifiek gebonden is aan het

microklimaat van de zeereep. Enkele typische

Helmduinkevers zijn Grijze bolsnuitkever en Bolronde

helmkever. De loopkever Dromius notatus en het

Helmgras-putkopje (een dwergspinnetje) komen in ons

land vrijwel uitsluitend in de eerste duinenrij aan de zee-

reep voor. De meest karakteristieke en vaak talrijke slak is

de Zandslak. Merkwaardig is de aanwezigheid van bepaal-

de vochtminnende ongewervelde dieren (o.a. diverse spin-

nen en loopkevers) die in het binnenland enkel in moeras-

gebieden voorkomen, maar zich, dank zij de continu hoge

luchtvochtigheid tussen het Helmgras, ook in de zeereep-

duinen kunnen in stand houden. Enkele voorbeelden zijn

de loopkever Demetrias monostigma, de Zeggezakspin en

de Zuiderse mierspin. De Heivlinder houdt zich overwe-

gend in deze zone van het duingebied op, waarbij de rup-

sen leven op o.a. Helm en Duinzwenkgras. De Duinsabel-

sprinkhaan leeft tussen de helmgraspollen. Op de open

plekken vallen jachtspinnen op zoals de Kustrenspin en de

Zandwolfsspin, naast vele soorten solitaire bijen en

wespen, zoals Osmia maritima en Mimumesa littoralis.

De roofvlieg Philonicus albiceps jaagt er op andere insec-

ten. Slechts weinig vogels zijn specifiek gebonden aan

Helmduinen. Kleine plevier en Strandplevier broeden bij

voorkeur in stuifduinen met vochtige duinpannen.

Enkele kenmerkende plantensoorten
Helm (Ammophila arenaria), Zandhaver (Leymus arenari-

us), Duinzwenkgras (Festuca juncifolia), Zeewinde

(Calystegia soldanella), Blauwe zeedistel (Eryngium mari-

timum), Zeewolfsmelk (Euphorbia paralias), Scheve

hoornbloem (Cerastium diffusum), Driedistel (Carlina vul-

garis).
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Mil ieukarakterist ieken
Dit habitattype komt tot ontwikkeling in actief stuivende

delen van de kustduinen. Helm kan alleen overleven bij

een continue verversing van het zand door overstuiving.

Dit zand bevat weinig tot geen humus en is voedselarm.

Een bijzonder geomorfologisch fenomeen is de vorming

van hoefijzervormige paraboolduinen die zich door de

winddynamiek geleidelijk in oostelijke richting verplaat-

sen en een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van

jonge duinpannen (habitattype 2190). Dit fenomeen is

zeldzaam in West-Europa en ondermeer nog te zien in de

Westhoekduinen. Door wind- en betredingserosie lijken

de aanwezige helmvegetaties in dit geval niet in staat om

het stuivende zand permanent te fixeren.

Verspreiding
Hoewel helmvegetaties voorkomen in vrijwel alle grotere

duingebieden aan de kust, vormen zij op niveau van

Vlaanderen een “uiterst zeldzame” levensgemeenschap.

Grote stuivende duincomplexen resten er nog in de

Westhoek en Ter Yde/Karthuizerduinen. In de Hoge

Blekker, de Doornpanne, de Witte Burg, de Plaatsduinen

en de Zwinbosjes komen middelgrote tot kleine stuifduinen

voor op meer landinwaarts gelegen duinen. Dikwijls wor-

den deze kleinere verstuivingen enkel nog in stand gehou-

den door betreding door recreanten.

�In tegenstelling tot wat de naam laat
vermoeden komt de Heivlinder plaatselijk
ook talrijk voor in de zeereepduinen.

�Blauwe zeedistel is een wettelijk be-
schermde plant van de Schermbloem-
familie en pronkstuk van het zeereepduin.

�De Zeewinde is eveneens wettelijk
beschermd.
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�Zandslakken houden het gezellig in het zeereepduin.

�In de zeereepduinen groeit de Zeewolfsmelk, waarop de indrukwekkende rupsen leven van de Wolfsmelkpijlstaart.

Bedreigingen
De meeste stuifduinen zijn aangetast door versnippering,

grootschalige fixatie van stuivend zand en overbetreding.

Natuurlijke fixatie treedt op als gevolg van klimatologi-

sche en geomorfologische factoren en stikstofdepositie.

Harde constructies op het strand of aan de duinvoet

belemmeren de natuurlijke zandtoevoer vanuit zee.

Aanvoer van gebiedsvreemd, grofkorrelig zand (bv. door

zandsuppletie) verstoort de natuurlijke zandverstui-

vingsprocessen.

Lokaal treedt verruiging en vervilting op met

Bastaardkweek. Diverse exoten zoals Bezemkruiskruid

en Canadese fijnstraal dringen door in de open

Helmduinen.

Beheer
Wanneer voldoende natuurlijke dynamiek van zandver-

stuivingen aanwezig is, is geen beheer noodzakelijk.

Extensieve betreding kan vooral in de landinwaarts gele-

gen duinen een positief effect hebben op het behoud van

dit habitattype, maar overal is bescherming tegen inten-

sieve betreding wenselijk. Ook overmatige, kunstmatige

fixaties van zand zijn ongunstig.

Herstel-  en ontwikkel ingskansen
Langs heel de kust zijn verstuivingen realiseerbaar, zij het

van verschillende grootte. Ruimte voor grootschalige ver-

stuivingen bestaat alleen in grote duinmassieven zoals het

Zwin en vooral de Westhoek.

Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 16.2121

Atlantic white dunes als onderdeel van 16.21 Coastal shif-

ting dunes.

Eunis 2004: B1.32 White dunes als onderdeel van B1.3

Shifting coastal dunes.

BWK: dd (zeereepduinen).

Vlaamse natuurtypen: Humusarme stuifduinen met Helm

en Duinzwenkgras.

De vegetatie van Nederland: 23Ab Ammophilion arena-

riae.
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Vastgelegde kustduinen met
kruidveget atie 
(“ grijze duinen” )

P r i o r i t a i r  h a b i t a t t y p e
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Beschri jv ing

Dit habitattype bestaat uit duingraslanden en mosduinen

met een grote diversiteit aan vegetatietypen, bepaald door

verschillen in vocht- en kalkgehalte, beheer, winddyna-

miek, zonexpositie en vegetatieontwikkelingsstadium.

Sommige kunnen in mozaïek voorkomen.

Primair ontstaan vegetaties gedomineerd door grassen,

mossen en korstmossen vooral op plaatsen waar de ver-

stuivingsdynamiek afneemt en Helm minder vitaal wordt.

In onze kalkrijke duinen verdwijnt Helm in regel reeds na

5 à 10 jaar. In een eerste fase gaat de Helmbegroeiing over

in een mosduinvegetatie met Bleek dikkopmos, Purper-

steeltje en Groot duinsterretje en bloemplanten als

Driedistel en Scherpe fijnstraal. In een verder stadium

komt Groot duinsterretje doorgaans tot dominantie, bege-

leid door een nagenoeg constante reeks eenjarigen zoals

Zanddoddengras, Zandhoornbloem, Ruw vergeet-mij-

nietje en Zandmuur en overblijvende soorten als

Zandzegge en Muurpeper. Een opvallend zwammetje is

hier de Gesteelde stuifbal. Bij verdere successie van

beschutte hellingen wordt Gesnaveld klauwtjesmos domi-

nant en ontstaan pioniergraslanden met o.a. Kruipend

stalkruid, Rood zwenkgras, Duinfakkelgras, Geel walstro

en Duinviooltje. Deze successie kan zich ook voltrekken op

kleinere, veelal secundaire stuifplekken zonder Helm.

Hier speelt Zandzegge een belangrijke rol als zandbinder.

Ook in duinvalleien kunnen zich primaire droge tot vochti-

ge mosduinen en graslanden ontwikkelen op plaatsen die

door zandophoping aan de dominante invloed van de

grondwatertafel worden onttrokken of waar het terrein

nooit geïnundeerd wordt. Goed ontwikkelde vormen van

deze types zijn gevarieerd en soortenrijk.

Finaal kunnen zich ook duingraslanden en mosduinen

ontwikkelen uit degradatie van hoger opgaande vegetatie.

Doorgaans gebeurt deze ontwikkeling via een door

Gewoon struisriet of Zandzegge gedomineerd stadium dat

onder al dan niet natuurlijke begrazing of een maaibeheer

evolueert naar een meer soortenrijk grasland.

Duingraslanden komen vaak voor in complex met mosdui-

nen, kruipwilg- of duinroosjesdwergstruwelen. Ze kunnen

zich doorgaans slechts handhaven onder begrazing of

maaibeheer. Natuurlijke graslanden hebben actueel een

efemeer karakter of komen voor onder sterke milieu-

stress (droogte en/of lichte verstuiving). Typische soorten

zijn o.a. Zachte haver, Walstrobremraap, Geel zonneroos-

je, Kalkbedstro, Liggend bergvlas, Grote tijm, Nachtsilene,

Ruwe klaver en Voorjaarsganzerik. De mosrijke variant

heeft veel soorten gemeen met de jonge mosduinstadia

zoals Muurpeper, Zandhoornbloem of Duinfakkelgras.

Typische soorten voor vochtige duingraslanden zijn onder

meer Zeegroene zegge, Gewone brunel, Bevertjes en

Duingentiaan.

�Duingraslanden en mosduinen komen enkel voor in gefixeerde duinen met een geringe verstuivingsdynamiek (Zwinduinen te
Knokke). Ze komen meestal in mozaïek voor met andere duinhabitats.

�Fraai ontwikkeld duingrasland op gestabiliseerde, kalkrijke
duinbodems op de binnenduinrand te Koksijde.
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Oude mosduinen hebben een rijke mossen- en korst-

mossenflora met zeldzame soorten zoals Duinkronkel-

bladmos, Hakig kronkelbladmos, Sparrenmos, Zwelmos,

Leermos en Duindaalder. De paddenstoelenflora bevat

een aantal bijzondere soorten zoals Duinbreeksteeltje,

Gesteeld mosoortje en Duintaailing.

Bij verdergaande bodemvorming en ontkalking kunnen

zich zuurminnende vegetaties ontwikkelen. Typische

duinsoorten van het Dwerghaververbond omvatten

Zilverhaver, Klein tasjeskruid, Klein vogelpootje, Glad big-

genkruid, Eekhoorngras, Dwerggras en vermoedelijk ver-

dwenen soorten als Stijf vergeet-mij-nietje, Dwerg-

viltkruid en Gevlekt zonneroosje. Vertegenwoordigers van

het Gewoon struisgrasverbond omvatten Genaald scha-

pengras, Viltganzerik, Onderaardse klaver, Gestreepte

klaver, Overblijvende hardbloem en de voorlopig enkel van

aangrenzend Frankrijk gekende Vroege geelster. Typische

duinsoorten van heischraal grasland (zie ook habitattype

2150) omvatten o.a. Blauwe zegge, Blauwe knoop,

Kruipganzerik, Hondsviooltje, Tandjesgras, Borstelgras,

Festuca rubra ssp. commutata en de in Vlaanderen uitge-

storven Herfstschroeforchis. Zuurminnende mossen en

korstmossen zijn o.a. Rendiermos en Gewoon kraakloof.

Opvallend is dat de soorten van zure graslanden en mos-

duinen aan de Belgische kust verhoudingsgewijs veel

sterker zijn achteruitgegaan en ten dele zelfs verdwenen

zijn in vergelijking met de meer kalkrijke.

Wanneer duingraslanden niet beheerd worden, ontstaan

rompgemeenschappen met Kruipwilg (habitattype 2170),

Duinroosje, Glanshaver, Zandzegge en/of Gewoon struis-

riet. Andere soorten die wijzen op verruiging en verstoring

zijn Veldhondstong, Jakobskruiskruid, Grote brandnetel,

Koninginnenkruid, Kleefkruid en Hondsdraf. Duingras-

landen kunnen ook verdwijnen door struweeluitbreiding

met onder meer Duindoorn (habitattype 2160), Wilde

liguster of Sleedoorn, en in meer zure omstandigheden in

principe ook door Struikhei (habitattype 2150), Brem of

Gaspeldoorn.

De fauna is meestal niet aan één vegetatietype gebonden,

maar aan een mozaïeklandschap met verschillende habi-

tats. Zeldzame loopkevers en zandloopkevers zoals

Harpalus vernalis en Calathus ambiguus zijn typisch voor

droge schrale graslanden en overleven in Vlaanderen vrij-

wel enkel nog in de duinen. De meest voorkomende slak-

ken zijn Grofgeribde grasslak en Bolle duinslak. Deze

komen eveneens voor in andere droge habitats zoals

helmvegetaties. In opgaande, verruigde begroeiing van

structuurrijke grijze duinen leeft de Duinsabelsprinkhaan,

terwijl het zeldzame Schavertje hetmozaïek van kortere,

schrale duingraslanden prefereert. In droge, open mos-

duinen en pionierduingraslanden wordt de Blauwvleugel-

sprinkhaan aangetroffen. Op Duinviooltje leven de rupsen

van de Kleine parelmoervlinder. Ook Bruin blauwtje is een

bijzondere dagvlindersoort van dit habitattype. Een zeer

rijke fauna van solitaire bijen en wespen is aanwezig,

waaronder de imposante Harkwesp. Een typische maar

actueel zeer zeldzame broedvogel is de Tapuit. Waar ver-

spreide struweel- en bosopslag optreedt ontstaat broed-

habitat voor soorten als Roodborsttapuit, Boomleeuwerik

en Boompieper.
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�De Harkwesp is een zeldzame, imposante, solitaire wesp die
zijn prooi in het zand ingraaft

�Kalkarm mosduin met rendiermossen en zuurminnend duin-
grasland in de Cabourduinen (Adinkerke).
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�Groot duinsterretje vormt fraaie, maar kwetsbare mostapijten in het mosduin. Begrazing door konijnen verhindert dat duingraslan-
den en mosduinen verruigen, maar overbegrazing leidt opnieuw tot zandverstuivingingen.
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Enkele kenmerkende plantensoorten
Kalkrijke milieus: Kleverige reigersbek (Erodium glutino-

sum), Geel zonneroosje (Helianthemum nummularium),

Zanddoddengras (Phleum arenarium), Voorjaarsganzerik

(Potentilla neumanniana), Duinroos (Rosa pimpinellifolia),

Kalkbedstro (Asperula cynanchica), Geel Walstro (Galium

verum), Duinfakkelgras (Koeleria albescens), Kruipend

stalkruid (Ononis repens), Ruwe klaver (Trifolium sca-

brum), Walstrobremraap (Orobanche caryophyllacea),

Blauwe bremraap (Orobanche purpurea), Kegelsilene

(Silene conica), Liggend bergvlas (Thesium humifusum),

Wondklaver (Anthyllis vulneraria), Duindravik (Bromus

thominei), Duinkronkelbladmos (Tortella flavovirens),

Groot duinsterretje (Syntrichia ruralis ssp. arenicola),

Duindaalder (Diploschistes muscorum), Gesnaveld

klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme).

Kalkarme milieus: Onderaardse klaver (Trifolium sub-

terraneum), Gestreepte klaver (Trifolium striatum),

Zandblauwtje (Jasione montana), Overblijvende hard-

bloem (Scleranthus perennis), Viltganzerik (Potentilla

argentea), Dwerggras (Mibora minima), Glad biggenkruid

(Hypochaeris glabra), Zilverhaver (Aira caryphyllacea),

Klein vogelpootje (Ornithopus perpusillus), Klein tasjes-

kruid (Teesdalia nudicaulis), Tormentil (Potentilla erec-

ta), Buntgras (Corynephorus canescens), Borstelgras

(Nardus stricta), Brem (Cytisus scoparius), Schapen-

zuring (Rumex acetosella), Rendiermos (Cladina spec.),

Gewoon kraakloof (Cetraria aculeata), Ruig haarmos

(Polytrichum piliferum), Grijze bisschopsmuts

(Racomitrium canescens).

Min of meer indifferente soorten: Duin-

viooltje (Viola curtisii), Hondsviooltje

(Viola canina), Tandjesgras (Danthonia

decumbens), Elandgeweimos (Cladonia

foliacea), Leermos (Peltigera spec.).

1 1 0

��Duinviooltje

�Op Duinviooltje leven de rupsen van de
Kleine parelmoervlinder.
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De kruidvegetatie en paddestoelen-
flora van duingraslanden is zeer soor-
tenrijk met opvallende soorten als:

�Duinroos

�Gesteelde stuifbal, een typisch
zwammetje van het mosduin.

Kruipend stalkruid

�
�
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Mil ieukarakterist ieken
De ontwikkeling van dit habitattype kan slechts plaatsvin-

den in gefixeerde duinen met een geringe verstuivingsdy-

namiek. Op de open zandplekken ontwikkelen zich pionier-

vegetaties die geleidelijk evolueren naar duingraslanden.

Voor instandhouding van graslanden zijn factoren noodza-

kelijk die de verdere successie naar ruigte, struweel of bos

tegengaan. Een lichte dynamiek door (konijnen)begrazing

of een maaibeheer zijn hiervoor geschikt.

De pioniervormen worden gekenmerkt door humus- en

nutriëntenarme bodems. Het kalkgehalte is gerelateerd

aan de leeftijd van het landschap en de daarmee samen-

hangende kalkuitloging. Vegetatieontwikkeling gaat

gepaard met bodemvorming en oppervlakkige ontkalking.

Uitstuiving van zand, begrazing en graafactiviteiten van

konijnen brengen een zekere dynamiek in het milieu die

lokale verschillen in humus- en kalkgehalte veroorzaken.

Variatie in vochtgehalte en zon-expositie zijn dan weer

gerelateerd aan de topografie. Samen met het beheer vor-

men zij de differentiërende factoren voor de ontwikkeling

van het type.

Verspreiding
Mosduinen zijn “uiterst zeldzaam” in Vlaanderen. Goed ont-

wikkelde vormen zijn in verschillende duingebieden te vin-

den maar doorgaans slechts over een geringe oppervlakte.

Goed ontwikkelde duinkalkgraslanden komen voor aan de

Westkust tot in Middelkerke en in de ‘roughs’ van de golf-

terreinen in De Haan en Knokke. Kalkarme tot zure mos-

duinen en duingraslanden komen nog voor in de

Cabourduinen (Adinkerke), d’Heye (Bredene), Schudde-

beurze (Middelkerke) en lokaal in delen van de oude en

subrecente duinen aan de West- en Oostkust.

Bedreigingen
Recreanten of grote grazers kunnen lokaal voor over-

betreding zorgen. Ook grote konijnenpopulaties op een

kleine oppervlakte kunnen voor een te grote dynamiek

zorgen.

Vergrassing, verruiging en verstruweling door gebrek

aan beheer en natuurlijke dynamiek.

Duingraslanden zijn uiterst gevoelig voor bemesting en

andere vormen van eutrofiëring, zoals atmosferische

stikstofdepositie.

Vochtige duingraslanden zijn gevoelig voor verdroging.

��Geel zonneroosje heeft in Vlaanderen zijn hoofdverspreiding
in de duingraslanden van de Westkust.

�Muurpeper helpt het zand te fixeren in de ontwikkeling van
mosduinvegetaties.
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Beheer
Een extensief begrazingsbeheer is de meest aangewezen

beheervorm voor het behoud van duingraslanden. Ook

maaien levert goede resultaten op en is het meest aange-

wezen beheer voor kwetsbare (betredingsgevoelige) mos-

duinrelicten.

Herstel-  en ontwikkel ingskansen
Ruimte voor natuurlijke zandverstuivingsprocessen is

noodzakelijk voor het behoud (nieuwvorming) van mos-

duinvegetaties. Deze vegetaties dient men te bescher-

men tegen intensieve betreding.

Herstel van soortenrijke duingraslanden is mogelijk uit

verstruweelde en verruigde duingraslanden door een

gericht kap-, maai- en/of graasbeheer.

Zandige, opgespoten terreinen aan de kust kunnen

lokaal ontwikkelen tot een soortenarmere versie van dit

habitattype.

�De Tapuit is een sterk bedreigde broedvogel in onze kustduinen en broedt in verlaten konijnenpijpen.

Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 16.22 Grey

dunes (16.221 Northern grey dunes, 16.227 Dune fine-

grass annual communities).

Eunis 2004: B1.4 Coastal stable dune grassland (grey

dunes).

BWK: hd en had (kalkrijke en ontkalkte duingraslanden).

Vlaamse natuurtypen: Duinroosdwergstruweel, Kalkrijke

mosduinen en pionierduingraslanden met Zanddodden-

gras en Groot duinsterretje, Droog tot vochtig kalkrijk

duingrasland met Liggend bergvlas en Geel walstro en

delen van het Verbond van Gewoon struisgras,

Dwerghaververbond en Heischraal grasland.

De vegetatie van Nederland: 14Aa2 Violo-

Corynephoretum, 14Ba Thero-Airion, 14Ca Tortulo-

Koelerion, 14Bb2 Festuco-Galietum veri, 14Cb Polygalo-

Koelerion, 19Aa Nardo-Galio saxatilis, RG11 [14] Rosa

pimpinellifolia-[Polygalo-Koelerion], rompgemeenschap-

pen van de Koelerio-Corynephoretea.
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Atlantische vas tgelegde ontkalkte
duinen 
(Ca lluno-U licetea)
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Heidestaartje- en Bekermossoorten. De relictmatige

aanwezigheid van Struikhei net over de Franse grens,

maakt ook een vroegere duinheidevegetatie op de fossiele

duinen van Adinkerke (Cabour) aannemelijk.

In verruigde, ontkalkte en nooit bemeste duingraslanden

zijn de potenties het grootst voor een natuurlijk herstel

van het habitattype. Zowel in de Schuddebeurze

(Westende) als in d’Heye (Bredene) breidt Struikhei actu-

eel terug uit dankzij het gevoerde herstelbeheer.

P r i o r i t a i r  h a b i t a t t y p e

Beschri jv ing

Volledig ontkalkte duinen komen slechts op een zeer

beperkt aantal plaatsen voor in de oudste duinrelicten

langs de Vlaamse kust. In deze gebieden is door eeuwen-

lange kalkuitloging de bodem sterk verzuurd en komen

van nature vegetaties voor die gelijkenis vertonen met de

heiden van de zure zandbodems in het binnenland. Door

historische landbouwactiviteit in de duinen, die gepaard

ging met een lichte bemesting, zijn delen van deze heide-

vegetaties de voorbije eeuwen geëvolueerd naar andere

types zoals zuur Struisgras-grasland, Dwerghaver-

vegetaties, heischraal grasland en zure mosduinen, die

allen tot habitattype 2130 worden gerekend. Andere delen

gingen meer recent verloren door landbouwintensivering,

verbossing, vergraving of verkaveling, zodat dit habitatty-

pe nog slechts met enkele kleine relicten aan de Vlaamse

kust aanwezig is. De totale oppervlakte aan Struik-

heivegetaties beslaat actueel niet meer dan enkele vier-

kante meters, doorgaans omringd door zuurminnend

duingrasland en mosduin (habitattype 2130).

Historische duinheiden zijn enkel gedocumenteerd van

Westende (Schuddebeurze) en Bredene/De Haan

(d’Heye). Het waren soortenarme begroeiingen gedomi-

neerd door Struikhei en eventueel wat Brem in mozaïek

met grazige vegetaties van o.a. Tandjesgras en

Zandzegge. In natte tot vochtige zones traden overgangen

op naar schraalgraslanden met Borstelgras en

Drienervige zegge, elders naar Kruipwilgvegetaties of

naar mosduinen met Klein tasjeskruid en korstmossen

zoals Gewoon kraakloof en diverse Rendiermos-,

�Ontkalkte duinen met Struikhei zijn bijzonder zeldzaam en
beperkt tot de oudste duinen van onze Vlaamse kust (d’Heye,
Bredene).

�Gebogen rendiermos 
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Enkele kenmerkende plantensoorten
Struikhei (Calluna vulgaris), Genaald schapengras

(Festuca ovina ssp. hirtula), Rood zwenkgras (Festuca

rubra ssp. commutata), Zandzegge (Carex arenaria),

Drienervige zegge (Carex trinervis), Tandjesgras

(Danthonia decumbens), Brem (Cystisus scoparius),

Borstelgras (Nardus stricta), Schapenzuring (Rumex

acetosella), Tormentil (Potentilla erecta), Gewoon

kraakloof (Cetraria aculeata), diverse Rendiermossen,

Bekermossen en Heidestaartjes (Cladonia spec, Cladina

spec), Zandhaarmos (Polytrichum juniperinum),

Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium).

Milieukarakteristieken
Het habitattype komt tot ontwikkeling op zure, voedsel-

arme, droge tot vochtige duingronden waar gedurende

vele eeuwen kalkuitloging optrad.

1 1 6

�Bremstruwelen ontstaan op verstoorde en verruigde, ontkalkte duinen (d’Heye, Bredene / De Haan).

�Detail Brem
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Verspreiding
In Vlaanderen is dit habitattype in oppervlakte slechts

marginaal aanwezig: enkele kleine fragmenten zijn

bewaard gebleven in de binnenduinen van Westende

(Schuddebeurze) en de binnenduinen van Bredene-De

Haan (d'Heye).

Bedreigingen
Nietsdoen-beheer en bemesting (ook atmosferische

stikstofdepositie) leiden tot vergrassing en verrui-

ging.

Overbetreding door recreanten.

Overbegrazing (cf. mogelijk verdwijnen van duinheide

in Adinkerke door eeuwenlang gebruik als konijnen-

warande).

Intensief landbouwgebruik van de oude binnenduinen

is oorzaak van habitatverlies.

Beheer
Het beheer van goed ontwikkelde duinheiden bestaat uit

extensieve begrazing of een maaibeheer. Een occasioneel

plagbeheer kan eventueel wenselijk zijn om accumulatie

van nutriënten in de toplaag van de bodem te vermijden.

Herstel-  en ontwikkel ingskansen
Herstel is alleen mogelijk in oude duinen waar gedurende

minstens enkele eeuwen kalkuitloging optrad. Delen van

de duingebieden d’Heye en Schuddebeurze die nooit in

cultuur zijn gebracht, bieden goede potenties. In de

Cabourduinen komt actueel geen Struikhei voor, maar de

abiotische voorwaarden zijn wel aanwezig. Bovendien

komt hier Struikhei voor aan de Franse zijde van hetzelfde

duinenmassief. Voor heideherstel op vergraste, vervilte of

bemeste duingraslanden is afplaggen van de toplaag aan-

gewezen, gevolgd door een begrazingsbeheer.

Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 16.24 Heather

brown dunes.

Eunis 2004: B1.52 [Calluna vulgaris] brown dunes.

BWK: cg (droge Struikheivegetatie); in de praktijk gaat

het habitattype evenwel op in had (droog, zuur duingras-

land), omdat het minimumareaal dwergstruiken aan de

Vlaamse kust nergens bereikt wordt.

Vlaamse natuurtypen: Droge duinheide met Struikhei.

De vegetatie van Nederland: 20Ab1 Carici arenariae-

Empetretum.
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�Bekermossen op ontkalkte zandbodem.
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D uinen met Hippophae
rhamnoides

Beschri jv ing

Duindoorn is in de duinen de belangrijkste struweelpionier.

Door het stopzetten van het historische begrazingsbeheer

en de kleinschalige akkerbouw in de duinen heeft dit habi-

tattype zich sterk uitgebreid in de loop van de 20ste eeuw.

Duindoornstruwelen kunnen zich ontwikkelen uit diverse

vegetatietypen zoals gefixeerde Helmduinen, mosduinen

en graslanden. De soort is het meest vitaal in jonge voch-

tige duinvalleien. Door de stikstoffixatie in wortelknolletjes

kan Duindoorn zich gemakkelijk vestigen en uitbreiden op

voedselarme zandbodems. Na verloop van tijd vestigen

zich andere struiken zoals Wilde liguster, Gewone vlier,

Eenstijlige meidoorn, Sleedoorn en diverse soorten braam

en roos. In oudere stadia kan ook spontane boomopslag

aanwezig zijn en Duindoorn uiteindelijk nagenoeg ontbre-

ken. Een grote variatie in hoogte en dichtheid van het stru-

weel komt voor, naargelang de soortensamenstelling en

leeftijd. Struwelen met een dominantie van Duindoorn

en/of Wilde liguster zijn gemiddeld niet hoger dan 1 à 2 m.

Onder gesloten struweel is de kruidlaag meestal ijl en

soortenarm. De soortensamenstelling is sterk afhankelijk

van de vegetatie die aan de verstruweling voorafging en

kan elementen bevatten van mosduinen, duingraslanden

of vochtige duinvalleien. De ondergroei van de Duindoorn-

Vlierstruwelen is getypeerd door algemene, stikstofmin-

nende soorten zoals Hondsdraf, Akkervergeet-mij-nietje,

�Veel duinvalleien aan de Vlaamse kust zijn dichtgegroeid met Duindoornstruwelen na stopzetting van het historische, kleinschalige
landbouwgebruik (Karthuizerduinen, Oostduinkerke).
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Licinus depressus is een zeldzame loopkeversoort en een

gespecialiseerde predator van huisjesslakken. De uitbrei-

ding van Duindoornstruwelen leidde aan de Vlaamse kust

tot een toename van het aantal broedvogelsoorten, echter

ten koste van de soorten van open terreinen. Deze bos- en

struweelsoorten zijn niet specifiek gebonden aan de kust

of de duinen maar bereiken hier wel hoge dichtheden.

Speciale vermelding verdient de Nachtegaal, een kwetsba-

re broedvogel die in Vlaanderen overal achteruit gaat,

maar in de dichte duinstruwelen goed stand houdt. De

vruchten van de Duindoorn zijn tot diep in het najaar een

belangrijke voedselbron voor doortrekkende en overwin-

terende zangvogels.

Vogelwikke, Grote brandnetel en Kleefkruid, maar ook

meer specifieke soorten als Fijne kervel en Duin-

vogelmuur. Ook nitrofiele bospioniers en zoomsoorten

zoals Look-zonder-look, Drienerfmuur en Robertskruid

duiken er op. Oudere struwelen of Duindoorn-

Ligusterstruwelen zijn meestal minder stikstofrijk. In de

randzones en in openvallende struwelen kunnen bijzonde-

re zoomsoorten zoals Ruig viooltje, Donderkruid en Glad

parelzaad zich vestigen. In begraasde duingebieden ont-

wikkelen zich interessante mozaïeken met overgangen van

dicht naar halfopen struweel, met soortenrijke mantel- en

zoomsituaties.

Indien de standplaats te nat wordt, verdwijnt Duindoorn ten

voordele van Grauwe wilg- en Kruipwilgstruwelen (habitat-

type 2170). Door spontane successie evolueren

Duindoornstruwelen op termijn naar duinbos met o.a.

Zomereik, Gewone esdoorn en Berk (habitattype 2180).

Vooral vlierstruiken kunnen rijke epifytenvegetaties her-

bergen met bijzondere soorten zoals Vliermos, Bleek

boomvorkje, Gewoon schijfjesmos en Echt iepenmos. De

meest rijke paddenstoelgemeenschappen worden aange-

troffen in associatie met meidoorn, waaraan verschillende

soorten exclusief gebonden zijn. De Duindoornvuurzwam

is een specifieke parasiet op Duindoorn.

De opvallende zijdeachtige, spinsels aan de uiteinden van

Duindoorntwijgen zijn de nesten met jonge rupsjes van de

in de duinen algemene Bastaardsatijnvlinder. In de over-

gangszones van vochtige naar meer droge, open duinstru-

welen met ruigten kan de Nauwe korfslak voorkomen, een

soort van de bijlage 2 van de Habitatrichtlijn. Wanneer in de

buurt diepere poelen aanwezig zijn, vormt dit het favoriete

overwinteringsbiotoop van de Kamsalamander, eveneens

een soort van de bijlage 2. 

��In de duinen groeien verschillende soorten wilde rozen. De Egelantier (hier met een boktor) is gemakkelijk te herkennen aan de
blaadjes, die bij kneuzing naar zure appels ruiken.

�Heggenrank is een direct familielid van de Komkommer.

kusthabitats_def  4/27/07  3:39 PM  Page 119



Enkele kenmerkende plantensoorten
Duindoorn (Hippophae rhamnoides), Wilde liguster

(Ligustrum vulgare), Wegedoorn (Rhamnus cathartica),

Rode kamperfoelie (Lonicera xylosteum), Behaarde stru-

weelroos (Rosa caesia), Stijlroos (Rosa stylosa), Ruwe vil-

troos (Rosa pseudoglabriuscula), Egelantier (Rosa rubigi-

nosa), Zuurbes (Berberis vulgaris), Heggenrank (Bryonia

dioica), Fijne kervel (Anthriscus caucalis), Glad parelzaad

(Lithospermum officinale), Duinvogelmuur (Stellaria palli-

da), Ruig viooltje (Viola hirsuta), Tongvaren (Asplenium

scolopendrium), Donderkruid (Inula conyzae).

Mil ieukarakterist ieken
Het habitattype komt voor op matig kalkrijke tot kalkrijke,

droge tot vochtige, min of meer humeuze zandbodems.

Door bladval en fixatie van stikstof ontstaan stikstofrijke

bodems, waarin Gewone vlier zich kan vestigen. Meestal

is het bodemprofiel zwak ontwikkeld.

Verspreiding
Hoewel droge Duindoornstruwelen vrij algemeen voorko-

men langs de kust, zijn ze op niveau Vlaanderen een

“uiterst zeldzaam” habitattype. Goed ontwikkelde vochti-

ge Duindoornstruwelen vindt men in oudere duinpannes

zoals in Ter Yde (Oostduinkerke) en het Westhoekreser-

vaat (De Panne) of in afgesneden strandvlaktes zoals de

Zwinbosjes (Knokke-Heist).

Bedreigingen
Spontane successie naar duinbos.

Overgroeien door invasieve exoten, zoals Amerikaanse

vogelkers, Mahonia, Ontariopopulier, Hemelboom en

kolonisatie door verwilderde tuinplanten.

1 2 0

�Duindoornbessen zijn een lekkernij voor doortrekkende en overwinterende zangvogels.
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Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 16.251

Hippophae rhamnoides dune thickets.

Eunis 2004: B1.611 [Hippophae rhamnoides] dune thic-

kets als onderdeel van B1.6 Coastal dune scrub.

BWK: de meeste sd (Duindoornstruwelen) behoren tot dit

type. Sd-struwelen met dominantie van Kruipwilg kunnen

echter ook tot type 2170 behoren.

Vlaamse natuurtypen: (Matig) kalkrijke struwelen met

Duindoorn en Wilde liguster.

De vegetatie van Nederland: 37Ac1 Hippophao-

Sambucetum, 37Ac2 Hippophao-Ligustretum, 37Ac3

Rhamno-Crataegetum; RG1 [37] Hippophae rhamnoides-

Sonchus arvensis-[Berberidion vulgaris/Ammophilion

arenariae], RG2 [37] Hippophae rhamnoides-Cladonia-

[Berberidion vulgaris/Tortulo-Koelerion]; RG3 [37] Hippo-

phae rhamnoides-Calamagrostis epigejos- [Berberidion

vulgaris/Polygalo-Koelerion].

Beheer
Duindoornstruwelen vragen geen bijzondere beheermaat-

regelen, behoudens eventuele exotenbestrijding. De

structuurrijke, ecologisch interessante, halfopen duin-

struwelen zijn gebaat bij een extensief begrazingsbeheer.

Ook verjonging door kapbeheer belemmert spontane suc-

cessie naar duinbos.

Herstel-  en ontwikkel ingskansen
Duinlandschappen met Helmvegetaties, mosduinen,

duingraslanden en open duinvalleivegetaties evolueren op

de meeste plaatsen spontaan naar Duindoornstruwelen.

Door het lokaal terugdringen van Duindoorn kunnen soms

zeer waardevolle, soortenrijke, open duinhabitattypes

(o.a. prioritair habitattype 2130 en habitattype 2190) her-

steld worden. Dit moet gebied per gebied afgewogen wor-

den.

Z E E K U S T-  E N  L A N D D U I N E N   |   1 2 1

�Donderkruid (links) en Glad parelzaad (rechts) zijn typische zoomsoorten in duinstruwelen.
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Z E E K U S T-  E N  L A N D D U I N E N  N a t u r a  2 0 0 0  c o d e :  2 1 7 0

D uinen met Salix repens
ssp. argentea 
(Salicion arenariae)
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Z E E K U S T-  E N  L A N D D U I N E N   |   1 2 3

stofzaad zo van de noodzakelijke minerale stoffen. Over

een specifieke fauna is weinig bekend. Het in mozaïek

voorkomen van mosduin, grasland en dwergstruweel is

vermoedelijk belangrijker dan het dwergstruweel op

zich. Dergelijke structuurvariatie is bijvoorbeeld sterk

bepalend voor de entomologische waarde.

Kruipwilgstruwelen gaan bij natuurlijke successie

meestal over in Duindoornstruweel (habitattype 2160) of

duinbos (habitattype 2180). Door overstuiving kunnen ze

vervangen worden door wandelende Helmduinen (habi-

tattype 2120). In natte pannen met sterk fluctuerende

watertafel ontwikkelen hoog uitgroeiende, soortenarme

Grauwe wilg- of Kruipwilgstruwelen, die eveneens tot

duinbos (habitattype 2180) worden gerekend.

Beschri jv ing

Dit habitattype omvat de dwergstruwelen met dominan-

tie van Kruipwilg in en nabij vochtige duinvalleien. In dit

habitattype hebben ze een karakteristieke hoogte van

slechts 0,5 tot 1 m. Vaak komen ze in mozaïek voor met

vochtig duingrasland en natte pioniervegetaties (habitat-

type 2190). Typische soorten zijn Rond wintergroen,

Zomprus, Zeegroene zegge, Moeraswespenorchis en het

zeer zeldzame Kaal stofzaad. Op drogere plaatsen

komen Kruipwilgstruwelen vaak voor in mozaïek met

drogere duingraslanden en mosduinen (habitattype

2130). Karakteristieke begeleiders zijn hier Driedistel,

Duinwespenorchis en composieten zoals Donderkruid,

Kleine leeuwentand en Gewoon biggenkruid.

Kruipwilg kiemt in onze duinen uitsluitend in doorgaans

jonge vochtige pannen maar kan zich handhaven en

vegetatief uitbreiden in de meeste lage duinvegetaties. In

matig stuivende duinen kan Kruipwilg vertikaal mee-

groeien met de overstuiving zodat er typische ‘kopjesdui-

nen’ ontstaan. Als soort maakt Kruipwilg dan ook vaak

deel uit van andere duinhabitattypes, zoals Duin-

doornstruwelen, stuivende duinen, jonge vochtige duin-

pannen, mosduinen, droge tot vochtige duingraslanden,

halfnatuurlijke ruigten en Duinrietsteppen en struwelen.

Kruipwilgstruwelen herbergen een typische paddenstoe-

lenflora met Vezelkoppen en Gordijnzwammen die een

ectomycorrhizasymbiose kennen met Kruipwilg. Kaal

stofzaad is een voorbeeld van een bladgroenloze vaat-

plant die in symbiose leeft met een mycorrhiza-zwam,

die op haar beurt afhankelijk is van Kruipwilg. De zwam

breekt ondergestoven Kruipwilghumus af en voorziet het

�Kruipwilg is een dwergstruik die in de duinen vooral voorkomt
in vochtige duinvalleien. Bij overstroming kan hij metershoog
meegroeien met het ophopend zand.

�Duinwespenorchis is een ondersoort van de Brede wespenor-
chis die in zijn verspreiding grotendeels tot kruipwilgstruwelen in
de duinen beperkt is.

�Driedistel is een typische begeleider van droge, door zand
overstoven Kruipwilgstruwelen.
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Enkele kenmerkende plantensoorten
Kruipwilg (Salix repens), Kaal stofzaad (Monotropa hypo-

pitys ssp. hypophegea), Rond wintergroen (Pyrola rotun-

difolia), Zeegroene zegge (Carex flacca), Driedistel

(Carlina vulgaris), Donderkruid (Inula conyza),

Hondsviooltje (Viola canina), Gewone vleugeltjesbloem

(Polygala vulgaris), Duinwespenorchis (Epipactis helle-

borine ssp. neerlandica), Duinruit (Thalictrum minus spp.

dunense).

Mil ieukarakterist ieken
Kruipwilgstruwelen komen voor op vochtige tot droge

standplaatsen in kalkrijke tot kalkarme duinen. De meest

typische vorm ontstaat in jonge duinpannen waar een

lichte overstuiving optreedt. Ze groeien binnen de

invloedsfeer van het grondwater en boven het niveau van

langdurige inundatie. Meestal ligt er een dunne laag van

ruwe humus boven op een humeuze bodemhorizont.

1 2 4

�Rond wintergroen profiteert van het zwak zure bladstrooisel van Kruipwilg.
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Verspreiding
Kruipwilgstruwelen, behorend tot dit habitattype, zijn qua

oppervlakte slechts “marginaal” aanwezig in Vlaanderen.

Goed ontwikkelde vormen vindt men in de grote com-

plexen met actief stuivende duinen, vooral in de Westhoek

(De Panne) en de jonge duinen van het Ter Yde-complex

(Oostduinkerke).

Bedreigingen
Verstruweling met Duindoorn en verbossing.

Verdroging.

Langdurige inundatie.

Beheer
Het instandhouden van een zekere milieudynamiek met

stuifzand is wenselijk. Verdroging en intensieve recreatie

dienen tegengegaan. Invasieve struik- of boomsoorten

dienen gekapt of verwijderd.

Herstel-  en ontwikkel ingskansen
Het kiemingsmilieu van Kruipwilg in de duinen is groten-

deels beperkt tot vochtige, kale, minerale bodems (vers

uitgestoven, vochtige pannen). In geval van bodemversto-

ring kan de soort zich sporadisch ook in een ouder duin-

ontwikkelingsstadium vestigen. Bij herstel van de ver-

stuivingsdynamiek ontstaan spontaan jonge, vochtige

duinpannen met goede kansen voor ontwikkeling van dit

habitattype.

Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 16.26

Creeping-willow mats.

Eunis 2004: B1.62 [Salix arenaria] mats als onderdeel

van B1.6 Coastal dune scrub.

BWK: Dit habitattype heeft in de BWK geen afzonderlijke

karteringseenheid. Het wordt mee gekarteerd met sd,

maar deze eenheid valt grotendeels onder 2160.

Vlaamse natuurtypen: (Vochtig) Kruipwilgstruweel met

Rond wintergroen.

De vegetatie van Nederland: 20Ab4 (Pyrolo-Salicetum),

36Aa2c (Salicetum salicetosum repentis).

Z E E K U S T-  E N  L A N D D U I N E N   |   1 2 5
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Z E E K U S T-  E N  L A N D D U I N E N  N a t u r a  2 0 0 0  c o d e :  2 1 8 0

Beboste duinen van het Atlantische,
continentale en 
boreale kustgebied
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Z E E K U S T-  E N  L A N D D U I N E N   |   1 2 7

Natuurlijke duinbossen komen in Vlaanderen nauwelijks

voor. Geheel spontane bosvorming treedt in de Vlaamse

duinen slechts sinds enkele tientallen jaren op, zodat er

weinig typische bossoorten in de ondergroei aanwezig zijn.

Daarnaast werden in de voorbije eeuw een aantal bebos-

singprojecten uitgevoerd, die vervolgens spontaan evolu-

eerden. Hierdoor komen er verscheidene semi-natuurlijke

bossen voor die tot dit habitattype kunnen gerekend wor-

den. Floristisch gezien vertonen de spontane Vlaamse

duinbossen een grote gelijkenis met (Duindoorn)struwe-

len, waaruit ze vaak zijn ontstaan. De spontaan evolueren-

de, voormalige aanplanten sluiten vaak meer aan bij bin-

nenlandse bostypen.

Beschri jv ing

Dit habitattype omvat de natuurlijke loofbossen van de

kustduinen en hun pionierstadia. Ook semi-natuurlijke

loofbossen die zich spontaan ontwikkelen uit oude aan-

planten worden tot dit habitattype gerekend. In optimale

omstandigheden heeft dit habitattype een goed ontwikkel-

de bosstructuur en een aantal typische bossoorten.

Deze bossen komen voor in de binnenduinen en in duin-

valleien met voldoende beschutting tegen de zeewind. Het

habitattype omvat in de Vlaamse context volgende bosty-

pes:

Duin-Berkenbos: pionierbossen met berk en meidoorn

op kalkrijke, matig droge tot vochtige standplaatsen

(Crataego-Betuletum).

Natte wilgenbossen: pionierbossen met Grauwe wilg en

eventueel andere wilgensoorten in natte duinpannen

(Salicetum cinereae) (niet te verwarren met

Kruipwilgvegetaties die tot habitattype 2170 gerekend

worden).

Duin-Eikenbos: eikenbostypes op ontkalkte/kalkarme,

voedselarme standplaatsen (Fago-Quercetum en deels

ook Crataego-Quercetum).

Abelen-Iepenbos: mengbossen op niet ontkalkte, droge

tot vochtige, voedselrijkere duinbodems van Es,

Zomereik, iepen-soorten, Witte en Grauwe abeel en

Gewone esdoorn, soms met een goed ontwikkelde voor-

jaarsflora. Deze laatste worden onder het Violo odora-

tae-Ulmetum gecatalogeerd.

Natte (oude) elzenbossen op venige bodems die lokaal

in het duingebied voorkomen (cf. delen van het

Hannecartbos) horen in principe bij habitattype 91E0,

maar worden hier ook als een ‘natte variant’ van het

duinbos opgenomen.

�Wilde liguster is een typische plant van duinstruwelen en open duinbossen.

�Het Calmeynbos in De Panne is ontstaan uit aanplanten van het begin van de 20ste eeuw, maar er is ondertussen een gevarieerde
bosstructuur ontwikkeld.

�Abelen-Iepenbos in de duinbossen van De Haan.
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De belangrijkste boomsoorten in de spontane verbossing

zijn Zachte en Ruwe berk, Ratelpopulier, Schietwilg,

Grauwe wilg, Es, Zomereik en Gewone esdoorn. Vooral

deze laatste soort kan zich op korte termijn sterk uitbrei-

den. Het boomsoortenassortiment in bosaanplanten is

zeer divers, met dikwijls veel eik en abeel en een toene-

mend aandeel van Gewone esdoorn. Ook naaldbomen als

Corsicaanse en vooral Oostenrijkse den werden vroeger

aangeplant. In de oudste bosaanplanten kunnen iepen

(vooral Gladde iep, in De Panne zelfs Fladderiep) opval-

lend aanwezig zijn. In zeer natte voormalige bosaanplan-

ten kan Zwarte els dominant zijn.

In de struiklaag van de ijlere duinbossen kan Wilde ligus-

ter, Gewone vlier, Eenstijlige meidoorn, Kardinaalsmuts,

Hondsroos, Aalbes, Zwarte bes en Kruisbes worden aan-

getroffen, naast Hazelaar en Gewone esdoorn. Duindoorn

en rozensoorten zoals Egelantier en Kraagroos komen

frequent voor in de ijlere struweelachtige zones, maar

verdwijnen geleidelijk wanneer een gesloten bos zich

vormt.

De kruidlaag van de jonge, spontane duinbossen sluit

sterk aan bij deze van de oudere, struwelen van stikstofar-

me duinbodems en omvat onder meer Gewoon struisriet,

Zandzegge, Heggenrank, Bosrank, Ruig viooltje en andere

relictsoorten uit vroegere ontwikkelingsstadia. De kruid-

laag in de voormalige aanplanten kan een heel divers

karakter hebben, naargelang de vochttoestand en de

kalk- en humusrijkdom. Ze bevat naast min of meer stik-

stofminnende ruigtekruiden (Grote brandnetel, Honds-

draf, Dagkoekoeksbloem, Fluitenkruid,...) ook al heel wat

typische bossoorten. Voorbeelden van recent verschenen

bossoorten in de Vlaamse duinbossen zijn Speenkruid,

Grote keverorchis, Bosbingelkruid, Groot heksenkruid,

Bosgierstgras en Wilde narcis. Andere oud-bosindicato-

ren die lokaal voorkomen, zijn Wilde hyacint, Lelietje-van-

dalen en Gewone salomonszegel, evenals kenmerkende

bossoorten als Maarts viooltje, Gewone vogelmelk en

Italiaanse aronskelk (al dan niet als stinsenplant).

Kenmerkend voor sommige duinbossen in de buurt van

bebouwing zijn verwilderde tuinplanten zoals

Sneeuwklokje en Bastaardhyacint. Verder komen ook

1 2 8

�De Nachtegaal is de voorbije decennia in Vlaanderen zeer sterk achteruitgegaan. Eén van de weinige plaatsen waar de soort nog
stand houdt, vormen de duinbossen en –struwelen aan de Oost- en Westkust.
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De min of meer recente bosontwikkeling in de Vlaamse

kustduinen leidde tot een sterke uitbreiding van het aantal

broedvogels. De huidige kustbossen zijn reeds groten-

deels vergelijkbaar met vele binnenlandse bossen, met

Boomklever, Boomkruiper, Zwarte specht, Bosuil en zelfs

Middelste bonte specht als meest recente kolonisatoren.

In de verbossende struwelen en jonge dichte bosstadia

komen belangrijke populaties voor van Nachtegaal. Een

bijzondere soort is ook de Wielewaal, zij het vaak gebon-

den aan aangeplante populieren in natte duinvalleien. De

Zwinbosjes zijn ook belangrijk als broedgebied voor

Aalscholver, Blauwe reiger, Kleine zilverreiger en

Lepelaar.

Duinbossen hebben een rijke landslakkenfauna met zeld-

zame soorten als Genaveld tonnetje, Nauwe korfslak (een

bijlage 2-soort van de Habitatrichtlijn), Cylindrische korf-

slak, Kleine korfslak en Schorshorentje. Ook de zeldzame

Eikelmuis komt voor. Open plekken in het bos zijn voor

veel soorten planten en dieren cruciaal, bv. Zeggekorfslak

(bijlage 2-soort) in natte ruigtes van natte bostypes.

Gewoon struisriet, Heggenrank, Dauwbraam, Knopig

helmkruid en Dagkoekoeksbloem frequent voor. Gemeen-

schappelijke soorten in de kruidlaag van natuurlijke en

semi-natuurlijke duinbossen zijn Look-zonder-look, Geel

nagelkruid, Stinkende gouwe, Veldhondstong, Winter-

postelein, Dauwbraam en heel wat varens (waaronder

Mannetjesvaren, Brede stekelvaren, Wijfjesvaren,

Eikvaren (vnl. Brede eikvaren), Tongvaren en Geschubde

mannetjesvaren).

Duinbossen hebben een rijke paddestoelenflora. Dit

hangt samen met de aanwezige plantensoorten, de

structuurdiversiteit en de meestal vrij kalkrijke bodem.

Een aantal soorten blijkt specifiek voor de duinbossen:

Populierleemhoed, Vals judasoor, Boomloze gordijn-

zwam, Parelhoenchampignon, Glinsterende champig-

nonparasol, Witte champignonparasol en aardsterren. De

epifytenflora telt een aantal zeldzame soorten zoals het

baardmos Usnea filipendula en Dwergwratjesmos.

Z E E K U S T-  E N  L A N D D U I N E N   |   1 2 9

�Gekraagde aardster
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Enkele kenmerkende plantensoorten
Boom- en struiklaag: Zachte berk (Betula alba), Ruwe

berk (Betula pendula), Ratelpopulier (Populus tremula),

Schietwilg (Salix alba), Grauwe wilg (Salix cinerea), Es

(Fraxinus excelsior), Zomereik (Quercus robur), Gewone

esdoorn (Acer pseudoplatanus), Gladde iep (Ulmus minor),

Zwarte els (Alnus glutinosa), Wilde liguster (Ligustrum

vulgare), Gewone vlier (Sambucus nigra), Eenstijlige mei-

doorn (Crataegus monogyna), Wilde kardinaalsmuts

(Euonymus europaeus), Hazelaar (Corylus avellana),

Hondsroos (Rosa canina), Aalbes (Ribes rubrum), Zwarte

bes (Ribes nigrum), Kruisbes (Ribes uva-crispa).

Kruidlaag: Winterpostelein (Claytonia perfoliata),

Veldhondstong (Cynoglossum officinale), Gewone vogel-

melk (Ornithogalum umbellatum), Maarts viooltje (Viola

odorata), Brede eikvaren (Polypodium interjectum),

Geschubde mannetjesvaren (Dryopteris affinis), Tongvaren

(Asplenium scolopendrium).

Mil ieukarakterist ieken
Dit habitattype omvat duinbossen op zowel kalkhoudende

als ontkalkte en natte als droge gronden. Gezien het jonge

karakter, vertonen de bodems over het algemeen slechts

een geringe profielontwikkeling.

Verspreiding
In Vlaanderen komen geen uitgestrekte, oude duinbossen

voor. Het is dan ook een “uiterst zeldzaam” habitattype. De

meeste bossen ontwikkelden zich uit aanplanten van de

19de en 20ste eeuw. De vochtige, mesofiele variant met

een goed ontwikkelde kruidlaag omvat het gros van de

semi-natuurlijke duinbossen in duinpannen en op noord-

hellingen, ook buiten grondwaterinvloed (bv. Kerke-

pannebos, duinzoombos Oosthoekduinen, grootste deel

Hannecartbos, Calmeynbos). De droge variant is vrij goed

ontwikkeld in het Koningsbos te Knokke, delen van de

duinbossen van De Haan en de drogere delen van het

Calmeynbos in de Panne. Structuurrijke struweel-bos-

overgangen zijn onder meer te vinden in De Westhoek, de

Houtsaegerduinen en de Zwinbosjes.

Bedreigingen
Degradatie door intensieve recreatie, of door intensieve

bosexploitatie.

Een belangrijke oppervlakte potentieel semi-natuurlijk

duinbos wordt momenteel ingenomen door aanplanten

van exoten zoals Oostenrijkse den.

Floravervalsing en overwoekering door exoten, ont-

snapt uit tuinen of aangeplant, vormen een belangrijk

probleem in dit vegetatietype.

1 3 0
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Beheer
Natuurlijke duinbossen vragen in principe geen beheer,

tenzij exotenbeheer. Semi-natuurlijke duinbossen kunnen

in stand worden gehouden door een hak- of middelhout-

beheer. Verder is een duurzaam, kleinschalig, multifuncti-

oneel bosbeheer mogelijk. Er dient gestreefd naar een

goed ontwikkelde vegetatiestructuur en behoud of ontwik-

keling van open plekken. De bodems van duinbossen zijn

kwetsbaar en bij exploitatie dient hiermee rekening

gehouden. Een zonering van exploitatie en recreatie is

aangewezen. Een zeer extensieve begrazing is mogelijk in

de drogere vormen indien minimum 1/3 open en voldoen-

de rijke graasgronden mee ingerasterd worden, in combi-

natie met het inlassen van dichtheidsfluctuaties en/of ver-

jongingsperiodes, op een voldoende grote oppervlakte.

Herstel-  en ontwikkel ingskansen
Spontaan herstel en ontwikkeling is mogelijk vanuit

bestaande bosaanplanten of natuurlijke successie van

duinstruwelen. Naaldhoutaanplanten kunnen door omvor-

mingsbeheer ontwikkelen naar loofhout. Het uitwendig

beheer moet vooral streven naar het herstel van de

natuurlijke hydrologie en het weren van invasieve exoten.

Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 16.29 Wooded

dunes.

Eunis 2004: delen van B1.7 Coastal dune woods.

BWK: qd (Duin-Eiken- en Duin-Berkenbos), rud (ruderaal

olmenbos aan de duinrand). Daarnaast worden ook ru

(ruderaal olmenbos) en sf (vochtig wilgenstruweel op

voedselrijke bodem) en eventuele andere opgaande loof-

bossen zoals vm (mesotroof elzenbos) en vn (nitrofiel

elzenbos) in de duinen tot dit habitattype gerekend.

Vlaamse natuurtypen: Droog Eikenbos van ontkalkte/

kalkarme duinen, Mesofiel Duin-Berkenbos op kalkrijke

bodem, Droog tot vochtig Abelen-Iepenbos op kalkhou-

dende bodem en Vochtige tot natte wilgenstruwelen met

Grauwe wilg, Ruigte-Elzenbos, Gewoon Elzenbroek,

Elzen-Eikenbos in duinen.

De vegetatie van Nederland: 42Aa1 (Betulo-Quercetum

roboris), 42Aa2 (Fago-Quercetum), 43Aa1 (Violo odoratae-

Ulmetum), 43Aa3 (Crataego-Betuletum pubescentis),

36Aa2c Salicetum cinereae salicetosum repentis.

Andere studies (Van der Werf, 1991): Convallario-

Quercetum dunense, Crataego-Betuletum pubescentis,

Violo odoratae-Ulmetum.

Z E E K U S T-  E N  L A N D D U I N E N   |   1 3 1

��Veldhondstong groeit in droge, open duinbossen, maar is ook elders in de duinen te vinden.
� Winterpostelein is een typische soort van humeuze, beschaduwde zandbodems.
��Dankzij de hoge luchtvochtigheid houdt de fraaie Tongvaren stand op de bodem van duinbossen.
� Aanplanten met naaldhout zijn talrijk aanwezig in de duinbossen van De Haan. Hier kan geopteerd worden voor omvorming naar
inheems duinbos of herstel van de oorspronkelijke duingraslanden of -struwelen.
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�De vochtige duinvalleien in het natuurreservaat “De Westhoek” (De Panne) ontstonden door het uitstuiven van zand tot op het niveau
van het zoete grondwater. Ze herbergen één van de soortenrijkste vegetatietypen die er in Vlaanderen te vinden zijn. Op de voorgrond
o.a. Parnassia, Zomerbitterling, Grote kattenstaart en Ogentroost.

Z E E K U S T-  E N  L A N D D U I N E N  N a t u r a  2 0 0 0  c o d e :  2 1 9 0

Vochtige duinv alleien

Beschri jv ing

Vochtige duinvalleien kunnen ontstaan op twee manieren.

In eerste instantie betreft het ‘primaire’ duinvalleien. Deze

ontstaan door ontzilting van strandvlakten die afgesloten

worden van de zee na het ontstaan van een nieuwe

duinengordel of een zeedijk. In Vlaanderen betreft het

meestal ‘secundaire’ duinvalleien, ontstaan in grotere

duincomplexen door het uitstuiven van het zand tot op het

niveau van het zoete grondwater. Onder invloed van sei-

zoenale fluctuaties in het grondwaterpeil kunnen tijdelijke

tot semi-permanente duinplassen en poelen ontstaan.

Het habitattype omvat lage vegetaties van vochtige tot

natte, relatief schrale duinpannen, ’kalkmoeras’-

vegetaties, natte tot vochtige grassen- en russenvegeta-

ties, hogere riet- en zeggenvegetaties, pioniervegetaties

van periodiek overstroomde zandbodems en waterplant-

envegetaties. Een belangrijk aan-

deel kalkmoerassoorten wordt in

dit habitattype aangetroffen.

Kruipwilgstruwelen (habitattype

2170) komen vaak voor in mozaï-

ek met deze vegetaties. Begroei-

ingen die zich verder ontwikkelen

tot duinstruwelen (habitattype

2160 en 2170) en duinbossen

(habitattype 2180) behoren niet

tot dit habitattype.

In kale duinpannen start de kolonisatie van het vochtige

zand met blauwwieren en overblijvende soorten zoals

Kruipwilg, Fioringras, Zandzegge en Zomprus. Een aantal

bijzondere soorten zijn Strandduizendguldenkruid,

Sierlijke vetmuur, Bleekgele droogbloem en Netknikmos.

Op de natste plaatsen ontstaan tijdelijke poelen met krans-

wieren en Kleine waterranonkel. In deze pionierfase kan

reeds struweelvorming starten met Duindoorn en pio-

nierssoorten zoals wilgen of berken.

Na enkele jaren ontstaat een meer soortenrijke vegetatie

met planten als Zeegroene zegge, Drienervige zegge,

Parnassia, Dwergzegge en Teer guichelheil. Actueel

gebeurt deze ontwikkeling in onze duinen enkel onder een

maaibeheer of onder begrazing in combinatie met het ver-

wijderen van Duindoorn. Kruipwilg blijft ook dan prominent

Z E E K U S T-  E N  L A N D D U I N E N   |   1 3 3
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aanwezig en slaapmossen zoals Gewoon puntmos en

Moerassikkelmos gaan stilaan de moslaag domineren.

Onder gunstige omstandigheden van hydrologie en beheer

evolueren duinpannen na enige tientallen jaren naar soor-

tenrijke ‘kalkmoeras’-vegetaties met o.a. Moeraswespen-

orchis, Vleeskleurige orchis, Honingorchis, Groen-

knolorchis (bijlage 2-soort van de Habitatrichtlijn),

Paddenrus, Slanke gentiaan, Bonte paardenstaart en

Sterrengoudmos.

In oudere duinpannen neemt het aantal soorten van voch-

tige graslanden toe. In vochtige, niet overstroombare,

gemaaide of begraasde delen van deze zone zijn o.m.

Gewone brunel, Gewone vleugeltjesbloem, Bevertjes en

Geelhartje kenmerkend. Deze grazige vegetaties vormen

een overgang tussen natte duinpannen en de drogere

duingraslanden (habitattype 2130). Periodiek overstroom-

de oudere duinpannen of vochtige schraallanden op afge-

snoerde strandvlakten worden gekenmerkt door hooi-

landvegetatie met o.a. Harlekijn (uitgestorven), Brede

orchis en Ratelaar-soorten. In beweide situaties ontstaan

Zilverschoongraslanden, die hier eveneens tot dit habitat-

type gerekend worden.

Bij uitblijven van beheer, vaak in combinatie met hoge

voorjaarswaterstanden of sterke waterpeilschommelin-

gen, kunnen op de vochtige, sterk humeuze bodems van

oude, gestabiliseerde duinpannen hoge ruigtekruidenfor-

maties ontwikkelen. De vegetaties vertonen een typisch

aspect van forse kruiden- en grasachtigen zoals

Paddenrus, Gele lis, Riet of Oeverzegge. In deze hoog

opgaande vegetaties kunnen alleen ruigtekruiden zoals

Grote wederik, Grote kattenstaart en Harig wilgenroosje

zich handhaven. Dergelijk vegetatietype kan ook op open

plekken in nat duinbos ontwikkelen. Onder maaibeheer

kunnen deze ruigten evolueren naar Dotterbloem-

graslanden of vochtige Glanshaverhooilanden. Onder

begrazingsbeheer kunnen soortenrijke Zilverschoon-

graslanden ontstaan met o.a. Kruipend moerasscherm

(bijlage 2-soort van de Habitatrichtlijn) en Moeras-

zoutgras.

Sterker ontkalkte, veelal nog oudere duinvalleien kunnen

een aantal elementen van blauwgraslanden of heischrale

graslanden herbergen, zoals Blauwe knoop, Pijpen-

strootje, Blauwe zegge en Tormentil.

1 3 4

� Door het stopzetten van het historische, kleinschalige landbouwbeheer zijn grote delen van de duinvalleien aan de Vlaamse kust ver-
ruigd en verbost. Het beheer is er momenteel op gericht de soortenrijke duinvalleigraslanden en –ruigtes te herstellen. Grote kattenstaart
en Grote wederik zijn typische soorten van verruigde duinvalleien.
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In periodieke of permanente waters kunnen ook bijzonde-

re plantensoorten voorkomen zoals Paarbladig fontein-

kruid, Weegbreefonteinkruid, Zilte waterranonkel en

Lidsteng.

Vochtige duinvalleien hebben een hoge faunistische waar-

de. Op jonge vochtige pannen met open vegetatie vindt

men een typische entomofauna van snel koloniserende

pionierssoorten, doorgaans gekenmerkt door een goed

vliegvermogen (o.a. de loopkevers Dyschirius obscurus,

Dyschirius politus, Bembidion argenteolum en Omophron

limbatum en het Zanddoorntje, een doornsprinkhaan).

Enkele gespecialiseerde landslakken komen in dit milieu

voor: de Langwerpige barnsteenslak en de Rode barn-

steenslak. Een belangrijke soort, geassocieerd met natte

ruigtes en zeggenvegetaties, is de Zeggekorfslak (bijlage

2-soort). Het mozaïek van pionier- en oudere, meer struc-

tuurrijke vegetaties van dit habitattype is het leefgebied

van een zeer grote diversiteit aan ongewervelde dieren,

waarvan velen een rodelijst-status hebben. Bij voldoende

rust zijn dit tevens geschikte broedgebieden voor vogels

als Bergeend en Kleine plevier.

Duinpoelen en tijdelijke plassen zijn doorgaans belangrijk

voor allerlei waterfauna. Eén van de bijzondere soorten

libellen aan onze kust is de Gaffelwaterjuffer. De

Rugstreeppad, een bijlage 4-soort van de Habitatrichtlijn,

gebruikt voor de voortplanting meestal tijdelijke, ondiepe

plassen met weinig of geen vegetatie. Meer begroeide

duinpoelen vormen in de duinen het voortplantingsbiotoop

voor Kamsalamander, een bijlage 2-soort van de Habitat-

richtlijn.

Z E E K U S T-  E N  L A N D D U I N E N   |   1 3 5

� Parnassia heeft prachtige bloemen. Opvallend zijn de onvruchtbare meeldraden die eindigen in goudkleurige knopjes die nectar
afgeven.

�Het Zanddoorntje, een doornsprinkhaan, is een typische pio-
niersoort van kaal, vochtig zand en voedt zich met algen.
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Enkele kenmerkende plantensoorten
Teer guichelheil (Anagallis tenella), Kruipend moeras-

scherm (Apium repens), Zomerbitterling (Blackstonia

perfoliata), Zwarte zegge (Carex nigra), Blauwe zegge

(Carex panicea), Drienervige zegge (Carex trinervis),

Dwergzegge (Carex viridula), Strandduizendguldenkruid

(Centaurium littorale), Dwergbloem (Centunculus mini-

mus), Galigaan (Cladium mariscus), Vleeskleurige orchis

(Dactylorhiza incarnata), Brede orchis (Dactylorhiza fistu-

losa), Moeraswespenorchis (Epipactis palustris), Bonte

paardenstaart (Equisetum variegatum), Vierrijige ogen-

troost (Euphrasia tetraquetra), Slanke gentiaan

(Gentianella uliginosa), Bleekgele droogbloem

(Gnaphalium luteoalbum), Paarbladig fonteinkruid

(Groenlandia densa), Honingorchis (Herminium monor-

chis), Lidsteng (Hippuris vulgaris), Waternavel

(Hydrocotyle vulgaris), Veldrus (Juncus acutiflorus),

Paddenrus (Juncus subnodulosus), Geelhartje (Linum

catharticum), Addertong (Ophioglossum vulgatum),

Harlekijn (Orchis morio), Parnassia (Parnassia palustris),

Kleine waterranonkel (Ranunculus trichophyllus), Kleine

ratelaar (Rhinanthus minor), Sierlijke vetmuur (Sagina

nodosa), Knopbies (Schoenus nigricans), Echt vetmos

(Aneura pinguis), Netknikmos (Bryum algovicum),

Sterrengoudmos (Campylium stellatum), Vierkantsmos

(Preissia quadrata).

Mil ieukarakterist ieken
Dit habitattype ontwikkelt zich in vochtige tot natte duin-

valleien. De jaarlijkse grondwaterschommeling varieert

tussen ca. 0,5 en 1 meter, met mogelijk periodieke inun-

datie, in functie van landschapspositie en weersomstan-

digheden. Meerjaarlijkse schommelingen kunnen oplo-

pen tot ca. 1,5 meter. In vochtige, humeuze terreindelen

treedt sneller kalkuitloging op door vorming van humus-

zuren. Oudere natte duinpannen kunnen toch kalkrijk

blijven door de invloed van opwellend kalkrijk grondwa-

ter. Verschillen in ontwikkelingsstadium, kalkrijkdom,

beheer en hydrologie bepalen de variatie in de aanwezige

levensgemeenschappen.

1 3 6

Door maaibeheer ontstaan zeer soortenrijke duingraslanden met
vele zeldzame plantensoorten:

��Slanke duingentiaan
�Teer guichelheil.
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Verspreiding
Natte duinpannen met goed ontwikkelde vegetaties en

natuurlijke waterhuishouding komen in oppervlakte

slechts “marginaal” voor in Vlaanderen (ca. 30 ha). We

vinden ze vooral in de Westhoek en Ter Yde maar op klei-

nere schaal onder meer ook in de Warandeduinen

(Middelkerke), de Paelsteenpanne (Bredene), de

Zandpanne (De Haan) en op oude afgesnoerde strand-

vlakten zoals het Hannecartbos (Oostduinkerke),

Groenendijk (Nieuwpoort), de Fonteintjes (Blankenberge-

Zeebrugge) en de Zwinbosjes (Knokke).

Bedreigingen
Verstruweling, voornamelijk met Duindoorn, of verbos-

sing met wilgen en/of berken.

Verruiging met Gewoon struisriet, Hennegras en ruig-

tekruiden.

Verdroging door waterwinning en polderdrainage.

Versnippering en fixatie van de duinen leiden tot ver-

mindering van natuurlijke verstuiving en verminderen

de kans op vorming van nieuwe duinvalleien.

Intensieve betreding (recreatie).

Eutrofiëring.

Beschaduwing van duinpoelen.

Z E E K U S T-  E N  L A N D D U I N E N   |   1 3 7

� Poelen en tijdelijke plassen in duinvalleien vormen het voortplantingsbiotoop van de Rugstreeppad.
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Z E E K U S T-  E N  L A N D D U I N E N   |   1 3 9

�Honingorchis komt in heel Vlaanderen alleen nog aan de Westkust voor.

�In periodiek droogvallende, nagenoeg kale duinpannen broedt de Kleine plevier.

Beheer
Het extern beheer streeft naar het beschermen tegen ver-

droging, eutrofiëring en intensieve recreatie. De ontwikke-

ling van duinpanvegetaties, na het pionierstadium, vraagt

een actief maai- of begrazingsbeheer.

Herstel-  en ontwikkel ingskansen
Voor de vorming van jonge pionierpannen zijn grootscha-

lige verstuivingsprocessen noodzakelijk. In gefixeerde en

sterk begroeide duinvalleien is herstel mogelijk door ont-

ginning van struweel of bos, al dan niet gecombineerd met

afplaggen van de humeuze bodemhorizont. Gunstige

hydrologische condities vormen de meest bepalende sleu-

telfactor. Bij verdroging kunnen nieuwe duinvalleien ge-

creëerd worden door afgraving. Om de vegetaties te laten

ontwikkelen is een actief maai- of begrazingsbeheer

noodzakelijk.

Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 16.3 Humid

dune-slacks (16.31 Dune-slack pools, 16.32 Dune-slack

pioneer swards, 16.33 Dune-slack fens, 16.34 Dune-slack

grasslands, 16.35 Dune-slack reedbeds and sedgebeds).

Eunis 2004: B1.8 Moist and wet dune slacks.

BWK: Dit habitattype omvat verschillende vegetatietypen

en dus verschillende BWK-eenheden: mp (alkalisch laag-

veen in duinpanne) en binnen de duinen ook mr (rietland),

mc (grote zeggenvegetatie), mm (Galigaanvegetatie), hc

(vochtig, licht bemest grasland), hj (vochtig, licht bemest

grasland gedomineerd door russen), hu (vochtig

Glanshaverhooiland) en hpr* (Zilverschoongrasland).

Sommige ae (eutrofe plas) en kn (veedrinkpoel) worden tot

dit habitattype gerekend.

Vlaamse natuurtypen: (Pionier)vegetaties van vochtige

duinvalleien met Parnassia, Basenrijke laagvenen en

duinvalleien met Parnassia, Dwergzegge of Tweehuizige

zegge, Dotterbloemgrasland (o.a. Gemeenschap van

Harlekijn en Kleine ratelaar), Grote zeggengemeenschap-

pen (met vooral Oeverzegge), Verlandingsgemeen-

schappen met Pluimzegge, Pioniergemeenschappen op

kale bodem in vochtige, kalkrijke overgangsmilieus met

Strandduizendguldenkruid en Sierlijke vetmuur, het

Moerasspirea-verbond, het verbond van Harig Wilgeroosje,

het Zilverschoon-verbond, Paarbladig fonteinkruid-

Knopbies ionenrijk water.

De vegetatie van Nederland: 4Ba2 Charetum hispidae,

4Ba3 Charetum asperae, RG1 [4] Chara globularis-

[Charetea fragilis], 5Bc2 Groenlandietum, 6Ab1

Echinodoro-Potametum graminei, 6Ac4 Samolo-

Littorelletum), 8Bb4 Typho-Phragmitetum, 8Bc1

Caricetum ripariae, 8Bd1 Cladietum marisci, 9Ba3

Parnassio-Juncetum atricapilli, 9Ba4 Junco baltici-

Schoenetum nigricantis trifolietosum, RG Ophioglossum

vulgatum-Calamagrostis-[Parvocaricetea], 12Ba2 Triglo-

chino-Agrostietum stoloniferae, 16Ab2 Rhinantho-

Orchietum morionis, 16Ab3 Lychnido-Hypericetum tetrap-

teri, 27Aa2 Centaurio-Saginetum monilifomis, 28Aa

Nanocyperion flavescentis, RG Carex panicea-Succisa pra-

tensis-[Junco-Molinion], 19Aa3 Botrychio-Polygaletum,

RG Eupatorium cannabinum-[Convolvulo-Filipenduletea],

RG Epilobium hirsutum-[Convolvulo-Filipenduletea].
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Psammofiele heide met
Calluna en Genista

Z E E K U S T-  E N  L A N D D U I N E N   |   1 4 1

Beschri jv ing

Dit heidetype komt voor op landduinen in het binnenland.

De term "psammofiel" verwijst naar het Griekse woord

"psammos", wat zand betekent. In tegenstelling tot droge

heide (habitattype 4030) komt dit type uitsluitend voor op

extreem voedselarme, droge, zure zandbodems zonder

profielontwikkeling. Het gebrek aan bodemprofiel is

typisch voor geologisch jonge en/of door winddynamiek

zeer dynamische zandafzettingen en duinen. Dergelijke

landduinen ontstaan als gevolg van zandverstuiving door

natuurlijke processen of door allerlei verstoringen (over-

begrazing, brand, overbetreding). Vegetaties met

Struikhei, Stekelbrem, Kruipbrem en een rijke korstmos-

begroeiing zijn het meest kenmerkend voor dit habitatty-

pe. Plaatselijk kan opslag voorkomen van struiken en

bomen, zoals Ruwe berk, Zomereik, Grove den, Brem of

bramen. Het habitattype komt meestal in mozaïek voor

met habitattype 2330.

In vergelijking met Buntgrasvegetaties (habitattype 2330),

is het zand meer gestabiliseerd, zodat een oppervlakkige,

licht vochthoudende humuslaag zich heeft kunnen ont-

wikkelen. Bij toenemende wind- of betredingsdynamiek

ontstaan opnieuw open zandplekken, die nadien in regel

terug gekoloniseerd worden door zeer ijle, grazige vegeta-

ties van het habitattype 2330, die na verloop van tijd kun-

nen evolueren naar heide- en/of meer aaneengesloten

Z E E K U S T-  E N L A N D D U I N E N N a t u r a  2 0 0 0  c o d e :  2 3 1 0

�De stuivende landduinen in de grote Kempense heidegebieden vormen een extreem milieu. Op deze zeer voedselarme, zure zand-
gronden is Struikhei een aspectbepalende soort wanneer de bodem in toenemende mate gefixeerd geraakt met mossen en lage gras-
sen (Kalmthoutse Heide).
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korstmosbegroeiingen. In actieve stuifduingebieden kan

er dus sprake zijn van een cyclische successie. Het habi-

tattype kan, vooral in grotere gebieden, ook samen voor-

komen met vennen en plassen (habitattype 3110, 3130 en

3150) en Dopheigemeenschappen (habitattype 4010), die

historisch ontstaan zijn door uitstuiving tot op het niveau

van het grondwater.

De faunawaarden zijn vooral afhankelijk van de aanwezig-

heid van voldoende afwisseling in vegetatiestructuur,

zoals open zand, jonge en oude heide, grazige stukken,

solitaire bomen en struwelen. Deze variatie is doorgaans

mee bepaald door de oppervlakte en de aanwezigheid van

natuurlijke processen zoals verstuiving en zandfixatie. De

soortenrijkdom is groot met opvallend veel warmtemin-

nende soorten. De Levendbarende hagedis is een alge-

mene reptielensoort in dit habitattype. Zeer lokaal komt

in de Kempen ook de Gladde slang voor. Het open zand is

het leefgebied van Bastaard- en Groene zandloopkevers,

waarvan de larven zich in het zand ingraven. Diverse typi-

sche soorten roofvliegen kunnen zonnend op of boven het

warme zand worden waargenomen, loerend naar prooi.

Heiden zijn rijk aan wilde bijensoorten; tijdens de bloei

van Struikhei foerageren ze massaal op de nectarrijke

heidebloemen. Talrijke solitaire graafbijen en graaf-

wespen zijn aan het habitattype gebonden en gebruiken

het warme zand om de larven, voorzien van een pakketje

voedsel, ondergronds te laten ontwikkelen. De

Driehoornmestkever verzamelt mest van konijnen en

schapen en graaft die eveneens in een holletje in, als

voedsel voor de larve. Talrijke soorten sprinkhanen kun-

nen in dit habitattype worden aangetroffen, zoals

Knopsprietje, Snortikker en Heidesabelsprinkhaan, de

zeldzame Veldkrekel en de bedreigde Zadelsprinkhaan

en Zoemertje. Op Struikhei leven talrijke nachtvlinders

zoals Nachtpauwoog, Bruine heispanner, Grijze heispan-

ner, Gevlekte heispanner, Roodbont heide-uiltje en

Granietuil. Typische broedvogels zijn Boomleeuwerik,

Nachtzwaluw, Klapekster, Tapuit en Boompieper, waarbij

de eerste twee deel uitmaken van de bijlage 1 van de

Vogelrichtlijn. 

1 4 2

�Waar na verloop van tijd verspreide bomen en struiken in de heide opduiken, ontstaat een geschikt broedgebied voor soorten als de
Boompieper, een vogel waarvan de aantallen in Vlaanderen momenteel alarmerend achteruit gaan.  
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Enkele kenmerkende plantensoorten
Struikhei (Calluna vulgaris), Stekelbrem (Genista anglica),

Kruipbrem (Genista pilosa), Heidespurrie (Spergula mori-

sonii), Pijpenstrootje (Molinia caerulea), Fijn schapengras

(Festuca filiformis), Zandstruisgras (Agrostis vinealis),

Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus), Klein warkruid

(Cuscuta epithymum), Pilzegge (Carex pilulifera), Fijn

bekermos (Cladonia chlorophaea), Rode heidelucifer

(Cladonia floerkeana), Gewoon gaffeltandmos (Dicranum

scoparium), Gewoon peermos (Pohlia nutans). 

Mil ieukarakterist ieken

Mil ieukarakterist ieken
Het habitattype omvat extreem voedselarme, zure zandbo-

dems op landduinen zonder uitgesproken profielontwikke-

ling en met slechts een zeer oppervlakkige humuslaag. In

principe is het vegetatietype grondwateronafhankelijk,

maar het uitgesproken reliëf geeft aanleiding tot sterke

droog-natgradiënten, dikwijls met een sterke temporele

variatie. Tijdens de zomer komen extreme temperatuur-

schommelingen voor. In ideale omstandigheden is een

afwisseling aanwezig van open zand, jonge en oude heide,

grazige stukken, solitaire bomen en struwelen.

Heidevegetaties komen in Europa alleen voor bij een koel,

gematigd klimaat met een hoge luchtvochtigheid geduren-

de het grootste deel van het jaar. De kritische grenswaarde

voor stikstofdepositie ligt tussen de 7 en 14 kg N/ha/jaar.

Verspreiding
Het betreft een “zeer zeldzaam” tot “uiterst zeldzaam”

habitattype. De best ontwikkelde vormen vinden we terug

op de landduinen van de grote heidegebieden van de

Kempen, bv. de Kalmthoutse Heide, De Maten in Genk en

de Kempense militaire domeinen. Daarnaast is het ook te

vinden op stuifduintjes in de meeste heidegebieden. Het

habitattype komt verder zeer lokaal voor in de Vlaamse

zandstreek, op rivierduinrelicten en in zandwinningsgroe-

ves (bv. Mechelse Heide). De heiderelicten op Diestiaan-

heuvels in het Hageland en in de Vlaamse Ardennen horen

beter thuis onder habitattype 4030. 

Bedreigingen
Stikstofdepositie en gebrek aan winddynamiek door

omringend bos leiden tot versnelde vergrassing en ver-

bossing. 

De resterende landduinrelicten met psammofiele heide

zijn in Vlaanderen bijna overal te klein geworden om

een natuurlijke winddynamiek toe te laten. Een groot

deel van de heiden en landduinen is in het verleden ver-

kaveld, actief bebost of is spontaan verbost door gebrek

aan beheer. 

Intensieve betreding leidt tot degradatie van oude heide

met korstmosvegetaties en verhindert herkolonisatie

van open zand met dit type vegetatie.

Lokaal worden landduinrelicten bedreigd door verkave-

ling of zandwinning.

Z E E K U S T-  E N  L A N D D U I N E N   |   1 4 3

�Bij het Knopsprietje zijn de laatste antenneleedjes knopvor-
mig verdikt. Het is een typische sprinkhaan van zonnige, zandige
terreinen met een open vegetatiestructuur.

�Stekelbrem is veel zeldzamer dan Struikhei en komt meestal
voor op iets vochtigere, vaak leemhoudende zandbodems met
een dunne humuslaag.
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Beheer
Om de afwisseling in vegetatiestructuur, met lokaal open

zand met pioniervegetaties, in stand te houden, is het

behoud van een natuurlijke vorm van verstoring door wind

of begrazing aangewezen. Zoniet zal een natuurlijke suc-

cessie naar (loof)bos plaatsvinden. Wanneer dergelijke

natuurlijke dynamiek niet mogelijk is zal een cyclisch kap-

beheer noodzakelijk zijn, eventueel aangevuld met antro-

pogeen geïnduceerde zandverstuiving, bv. door plaggen

van sterk vergraste zones. In de praktijk blijkt het moeilijk

om de recreatieve ontsluiting dusdanig te sturen dat een

subtiel evenwicht wordt bereikt tussen gewenste zandver-

stuiving en -fixatie, waarbij tegelijk ook de meest kwets-

bare pionierstadia afdoende worden beschermd.

Ongecontroleerde, intensieve betreding dient evenwel

zeker vermeden. 

Herstel-  en ontwikkel ingskansen
Een groot deel van de resterende landduinen is momen-

teel bebost of spontaan verbost. Herstel van stuifduinen is

mogelijk door kappen, uitgraven van de stronken en ver-

wijderen van de humuslaag. De potenties zijn afhankelijk

van de oppervlakte van gemakkelijk verstuifbare zandbo-

dems en in mindere mate ook van de hoeveelheid atmos-

ferische deposities. Op een zeer beperkt aantal plaatsen

in de Kempen zijn nog mogelijkheden om te streven naar

herstel van een uitgestrekt, levend landduinensysteem.

Artificiële, vaak verarmde vormen van het habitattype

kunnen lokaal ontwikkelen waar het bodemtype dagzoomt

na vergraving of zandwinning.

Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 64.1 Fluvio-

glacial dunes with 31.223 Campino-Flandrian Calluno-

Genista heaths.      

Eunis 2004: F4.262 Dry sandy heaths with [Calluna] and

[Genista]   

BWK: delen van cg en cgb (droge Struikheivegetatie, al

dan niet met boomopslag). Deze BWK-eenheden omvat-

ten zowel dit habitattype als habitattype 4030. Delen van

de heide kunnen ook vergrast zijn met Pijpenstrootje (cm)

of Bochtige smele (cd).

Vlaamse natuurtypen: delen van Droge heide met

Struikhei.

De vegetatie van Nederland: 20Aa1 Genisto anglicae-

Callunetum.

Z E E K U S T-  E N  L A N D D U I N E N   |   1 4 5

�De opvallende Groene zandloopkever rent heen en weer over
het warme, open zand op zoek naar prooi. Bij de minste onraad
vliegt hij op. 

��De Nachtzwaluw is een mysterieuze, nachtvogel die broedt
in halfopen heidegebieden en grote open plekken in bossen op
arme zandgronden. Overdag houdt deze Vogelrichtlijnsoort zich
schuil op de grond, beschermd door zijn perfecte camouflage-
kleuren. De laatste jaren is een lichte toename van de Vlaamse
broedpopulatie waarneembaar. 

��Korstmossen en mossen, zoals de Rode heidelucifer (foto)
en het Gewoon gaffeltandmos, spelen een belangrijke rol bij het
fixeren van open, stuivend zand. Daarna kunnen ook andere soor-
ten, zoals Struikhei, zich vestigen. Waar na verloop van tijd oude
Struikheiplanten open vallen, ontstaat opnieuw ruimte voor een
rijke korstmossen- en mossenflora.
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Beschri jv ing

Dit habitattype omvat ijle, grazige vegetaties en korstmos-

begroeiingen op droge, voedselarme, zure zandbodems.

Een oppervlakkige humuslaag is al dan niet aanwezig. De

vegetaties worden afgewisseld met plekken open zand en

komen typisch voor op landduinen. Dergelijke landduinen

ontstaan op arme zandbodems als gevolg van zandver-

stuiving door spontane processen of door allerlei versto-

ringen, zoals overbegrazing, brand of overbetreding. Dit

habitattype betreft zowel instabiele landduinen met actie-

ve zandverstuivingen als gestabiliseerde duinen, waar

door andere factoren (bv. begrazing, konijnen, recreatie,

militaire activiteiten) een aandeel open zandbodem

behouden blijft.

De begroeiing op kaal, droog, al dan niet stuivend zand

ontwikkelt zich langzaam langs diverse successiestadia,

die in mozaïek met elkaar kunnen voorkomen:

In dit extreme milieu kan slechts een gering aantal

hogere plantensoorten zich als pionier vestigen. Het

zijn meestal éénjarige planten met een geringe bladop-

pervlakte die aangepast zijn aan de extreem droge en

voedselarme omstandigheden. Typische soorten zijn

Buntgras, Dwergviltkruid, Zandzegge, Heidespurrie,

Klein tasjeskruid en Vroege haver.

Een alternatieve, vaak gelijktijdige ontwikkeling vormt

de vestiging van korstmossen met o.a. diverse soorten

Rendiermos, Heidestaartje en Bekermos. Dit stadium is

in goed ontwikkelde vorm zeer zeldzaam en kwetsbaar.

Typische kensoorten zijn o.a. Gewoon kraakloof,

Ezelspootje en Gewoon stapelbekertje. 

Van zodra organisch materiaal zich opstapelt, kan er

(oppervlakkige) bodemvorming optreden en kunnen

andere soorten, zoals Struikhei, zich vestigen (habitat-

type 2310). De structuur van de kruid- en dwergstruik-

laag is aanvankelijk zeer open. Bij het uitblijven van een

regelmatige verstoring of overstuiving evolueren deze

vegetaties naar aaneengesloten droge heide en later

naar loofbos.

Op iets drogere en/of iets voedselrijkere of licht leem-

houdende zandgronden ontstaan op reeds gestabili-

seerde bodems open, grazige vegetaties van het

Dwerghaververbond. Dit zijn lage vegetaties met een

hoog aandeel eenjarigen, met typische kensoorten als

Vroege haver, Klein vogelpootje, Zilverhaver, Klein tas-

jeskruid en Dwergviltkruid. Vegetaties met Klein tas-

jeskruid of Dwergviltkruid zijn de best ontwikkelde vor-

men en komen nagenoeg alleen in reservaten voor. 

Het Dwerghaververbond ontwikkelt verder naar en

komt vaak in mozaïek voor met meer gesloten, grazige

vegetaties van het Struisgrasverbond (habitattype

6230), dat minder eenjarigen telt. 

Z E E K U S T-  E N L A N D D U I N E N N a t u r a  2 0 0 0  c o d e :  2 3 3 0

Open grasland met Corynephorus- 
en Agrostis-soorten 
op landduinen

�Slechts enkele gespecialiseerde grassen en éénjarige kruiden zijn in staat om het open zand van zure stuifzandgebieden geleidelijk
te koloniseren en te fixeren. Ook mossen en korstmossen spelen bij dit natuurlijk proces een belangrijke rol. Dit habitattype omvat de
zure landduinen waar Struikhei niet of minder prominent aanwezig is.

��Buntgras is één van de meest typische grassen van dit habitattype. De stijve, ingerolde bladschijven en het goed ontwikkelde wor-
telstelsel beschermen de soort tegen uitdroging. 
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Plaatselijk kan opslag voorkomen van struiken en bomen,

zoals Ruwe berk, Zomereik, Grove den, Brem,

Gaspeldoorn of bramen. Bij toenemende wind- of betre-

dingsdynamiek kunnen opnieuw open zandplekken ont-

staan, waarna het successieproces van vooraf aan begint.

In actieve stuifduingebieden is er op die manier sprake

van een cyclische successie. Het habitattype kan, vooral in

grotere gebieden, ook samen voorkomen met venvegeta-

ties (habitattype 3110, 3130, 3150 of 3160) en

Dopheigemeenschappen (habitattype 4010), die ontstaan

door uitstuiving tot op het niveau van het grondwater. 

De faunawaarden zijn vooral afhankelijk van de aanwezig-

heid van voldoende afwisseling in vegetatiestructuur,

zoals open zand, schaars en dichter begroeide grazige

vegetaties, droge heide, ruigtes, solitaire bomen en stru-

welen. Deze variatie is doorgaans mee bepaald door de

oppervlakte en de aanwezigheid van natuurlijke proces-

sen zoals verstuiving, zandfixatie en spontane successie.

De soortenrijkdom is groot met opvallend veel warmte-

minnende soorten. De Levendbarende hagedis is een

algemene reptielensoort in dit habitattype. Zeer lokaal

komt in de Kempen ook de Gladde slang voor. In de buurt

van mesotrofe vennen en plassen vormt het habitattype

ook het leefgebied van de zeldzame Rugstreeppad en de

bedreigde Knoflookpad. Het open zand warmt snel op en

veel ongewervelde dieren zijn hier actief. Bastaard- en

Groene zandloopkevers zijn opvallende soorten; ze jagen

op het zand naar prooien, terwijl de larven zich in smalle

trechters in het zand ingraven en er wachten tot kleine

ongewervelde dieren passeren. De larven van de

Mierenleeuwen Myrmeleon formicarius en Euroleon

nostras hebben een gelijkaardige strategie en vormen

typische trechtervormige kuiltjes in enigszins beschut,

open zand. De ontwikkeling van de larve kan 2 tot 4 jaar

duren en daarom zijn Mierenleeuwen kwetsbare soorten

en goede indicatoren voor de kwaliteit van stuifzandgebie-

den. Diverse typische soorten roofvliegen kunnen zon-

nend op of boven het warme zand worden waargenomen,

loerend naar prooi. De meest imposante soort van stuif-

zandgebieden en droge heiden is de Hoornaarroofvlieg.

Talrijke solitaire graafbijen en graafwespen zijn aan het

habitattype gebonden en gebruiken het warme zand om

de larven, voorzien van een pakketje voedsel, ondergronds

te laten ontwikkelen. Sprinkhanen zijn talrijk aanwezig in

1 4 8

�Actieve stuifzanden in het militair domein van Leopoldsburg.
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dit habitattype met als meest karakteristieke soort het

Knopsprietje en een aantal zeldzamere soorten zoals

Snortikker, Schavertje, Blauwvleugelsprinkhaan en

Veldkrekel en de uitgestorven Wrattenbijter. Een dagvlin-

der van stuifzandgebieden met ijle grasvegetatie is de

Kleine heivlinder, een soort die eveneens uitgestorven is

in Vlaanderen. De rupsen leven op diverse grassoorten,

net zoals bij de Heivlinder en de zeldzame Kommavlinder,

die eveneens typisch zijn voor het habitattype. Wanneer er

solitaire eikjes aanwezig zijn, vormt dit habitattype een

mogelijk leefgebied voor de zeldzame Bruine eikenpage.

De Driehoornmestkever verzamelt mest van konijnen en

schapen en graaft die in een holletje in, als voedsel voor

de larve. Typische broedvogels zijn Boomleeuwerik,

Nachtzwaluw, Klapekster, Tapuit, Roodborsttapuit en

Boompieper, waarbij de eerste twee deel uitmaken van de

bijlage 1 van de Vogelrichtlijn. De aanwezigheid van een

aandeel solitaire bomen en verspreide struwelen is

meestal een randvoorwaarde. De Duinpieper is een in

Vlaanderen uitgestorven broedvogel van de bijlage 1 van

de Vogelrichtlijn, die specifiek aan grotere stuifzandgebie-

den gebonden is.

Z E E K U S T-  E N  L A N D D U I N E N   |   1 4 9

�Vegetaties van bekermos en andere korstmossen zijn bijzonder kwetsbaar voor betreding.

�Op minder zure, vaak iets meer lemige zandbodems of zand-
bodems met een ontwikkelde humuslaag, komt een groot aantal
typische kruiden voor. Klaverachtigen, zoals Klein vogelpootje,
hebben een concurrentievoordeel doordat ze in dit voedselarme
milieu stikstof uit de lucht kunnen fixeren.
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Enkele kenmerkende plantensoorten
Buntgras (Corynephorus canescens), Zandstruisgras

(Agrostis vinealis), Zilverhaver (Aira caryophyllea), Vroege

haver (Aira praecox), Fijn schapengras (Festuca filiformis),

Zandzegge (Carex arenaria), Dwergviltkruid (Filago mini-

ma), Heidespurrie (Spergula morisonii), Klein tasjeskruid

(Teesdalia nudicaulis), Zandblauwtje (Jasione montana),

Klein vogelpootje (Ornithopus perpusillus), Schapenzuring

(Rumex acetosella), Gewoon kraakloof (Cetraria aculeata),

Ezelspootje (Cladonia zopfii), Gewoon stapelbekertje

(Cladonia cervicornis), Rood bekermos (Cladonia coccife-

ra), Ruig haarmos (Polytrichum piliferum).

Mil ieukarakterist ieken
Dit habitattype komt voor op droge, zure, profielloze,

humusloze tot humusarme, voedselarme stuifzanden tot

gestabiliseerde zandbodems. Kenmerkend zijn de zeer

sterke temperatuurschommelingen. Het Buntgras-

verbond komt voor in dynamische milieus met stuifzand.

Het Dwerghaververbond komt voor op zandgronden die

minder stuiven en iets vochtiger en humusrijker zijn. Er is

steeds een aandeel open zand aanwezig. Het habitattype

is grondwateronafhankelijk. De kritische grenswaarde

voor stikstofdepositie ligt tussen de 7 en 14 kg N/ha/jaar.

1 5 0

��Mierenleeuwlarven bouwen op enigszins beschutte plaat-
sen kuiltjes in het losse zand. Kleine ongewervelde dieren (vaak
mieren) die in de kuiltjes terecht komen, verliezen vaste voet op
de loskorrelige wand en komen in de grote kaken terecht van de
larve [�] die onderaan in de kuil verborgen ligt. 

�De ontwikkeling van de larve kan tot 4 jaar duren en leefgebie-
den van mierenleeuwen zijn dan ook kwetsbaar voor verstoring.
De volwassen dieren, die slechts een kortstondig leven beschoren
zijn en daardoor weinig worden gezien, gelijken enigszins op een
waterjuffer, maar behoren tot de familie van de netvleugeligen. 

�Driehoornmestkevers zijn wettelijk beschermd. Bij de wijfjes
zijn de 3 doornachtige uitsteeksels op het halsschild slechts
beperkt ontwikkeld. Ze verzamelen konijnen- en schapenmest,
als voedsel voor de larven. De mest wordt ingegraven in tot 1,5 m
diepe holen met verschillende broedkamers.
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Verspreiding
Landduinen zijn “zeer zeldzaam” in Vlaanderen. De meest

uitgestrekte stuifduinformaties liggen in de grote reserva-

ten en de militaire domeinen in de Antwerpse en

Limburgse Kempen. Goed ontwikkelde voorbeelden

komen voor in de Kalmthoutse Heide en de Houtsberg.

Meer gestabiliseerde landduinen en andere zure, profiel-

loze zandbodems hebben een ruimere verspreiding en

komen voor in de Kempen en de Vlaamse Zandstreek.

Daarnaast komt het habitattype ook voor op fossiele

rivierduinen en in kunstmatige gebieden zoals zandwin-

ningsgroeves. 

Bedreigingen
Atmosferische stikstofdepositie vormt een bedreiging

voor al deze voedselarme vegetaties en draagt bij aan

vergrassing en versnelde successie naar bos.

Actieve bebossing en spontane verbossing door gebrek

aan beheer leiden tot habitatverlies en dragen er toe bij

dat veel van de resterende relicten te klein zijn gewor-

den om een natuurlijke winddynamiek toe te laten.

Intensieve betreding leidt tot degradatie van pionierge-

meenschappen en kwetsbare korstmosvegetaties en

verhindert herkolonisatie van open zand met dit type

vegetatie. Langs wandelpaden ontstaan meer gesloten,

grazige vegetaties door de lichte voedselaanrijking.

In de resterende relicten worden soorten van open

zandbodems vaak weggeconcurreerd door het Grijs

kronkelsteeltje, een Amerikaanse mossoort die in dit

type milieu overal sterk oprukt.

Schrale vegetaties langs wegbermen zijn vaak niet

beschermd. Uitspoeling van voedingsstoffen uit aanpa-

lende, intensief bemeste landbouwpercelen heeft een

negatieve invloed op de soortenrijkdom. Door bemes-

ting gaan struisgrasvegetaties over in soortenarme,

productievere graslandtypes.

Lokaal worden landduinrelicten bedreigd door verkave-

ling of zandwinning.

Het verdwijnen van konijnenpopulaties door ziektes

draagt bij aan een verminderde bodemdynamiek, met

vergrassing, verruiging en struweelvorming tot gevolg.

Z E E K U S T-  E N  L A N D D U I N E N   |   1 5 1
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Beheer
Om de afwisseling in vegetatiestructuur, met lokaal open

zand met pioniervegetaties, in stand te houden, is het

behoud van een natuurlijke vorm van verstoring door wind

of extensieve (seizoens)begrazing aangewezen. Zoniet zal

een natuurlijke successie naar heide, struisgrasvegeta-

ties en bos (resp. habitattypen 2310, 6230 en 9190) plaats-

vinden. Voor instandhouding van stuifzanden door een

natuurlijke winddynamiek zijn grote open oppervlakten

noodzakelijk: in de literatuur worden oppervlakten geci-

teerd van minimaal 500 ha. Schapen en geiten zijn als gra-

zers beter geschikt dan runderen omdat ze zeer kort gra-

zen en ruimte creëren voor korstmossen, struweelopslag

beperken en door hun geringer gewicht en pootafdruk

minder schade toebrengen aan kwetsbare korstmosvege-

taties. Wanneer natuurlijke winddynamiek en extensieve

begrazing niet mogelijk zijn, zal een cyclisch kapbeheer

noodzakelijk zijn, eventueel aangevuld met antropogeen

gecreëerde pioniervegetaties, bv. door plaggen van sterk

verruigde zones. Konijnenbegrazing speelt een belangrij-

ke rol bij de snelheid van de successie. 

In de praktijk blijkt het moeilijk om de recreatieve ontslui-

ting dusdanig te sturen dat een subtiel evenwicht wordt

bereikt tussen gewenste zandverstuiving en -fixatie,

waarbij tegelijk ook de meest kwetsbare pionierstadia

afdoende worden beschermd. Ongecontroleerde, inten-

sieve betreding dient evenwel zeker vermeden.

Herstel-  en ontwikkel ingskansen
Een groot deel van de potentiële standplaatsen is momen-

teel bebost of spontaan verbost. Herstel van stuifduinen is

mogelijk door kappen, uitgraven van de stronken en ver-

wijderen van de humuslaag. De potenties zijn afhankelijk

van de oppervlakte van gemakkelijk verstuifbare zandbo-

dems en in mindere mate ook van de hoeveelheid atmo-

sferische deposities. Op een zeer beperkt aantal plaatsen

in de Kempen zijn nog mogelijkheden om te streven naar

herstel van een uitgestrekt, levend landduinensysteem.

Artificiële, vaak verarmde vormen van het habitattype

kunnen lokaal ontwikkelen waar het bodemtype dagzoomt

na vergraving of zandwinning.

Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 64.11 Inland

dune pioneer grasslands, 64.12 Inland dune siliceous

grasslands with 35.2 Medio-European open siliceous

grasslands (Thero-Airion) (35.21 Dwarf annual siliceous

grasslands, 35.22 Perennial open siliceous grasslands,

35.23 Corynephorus grasslands).    

Eunis 2004: E1.91 Dwarf annual siliceous grassland,

E1.92 Perennial open siliceous grassland, E1.93

[Corynephorus] grassland, E1.94 Inland dune pioneer

grassland, E1.95 Inland dune siliceous grassland.  

BWK: ha (struisgrasvegetatie op zure bodem), hab (struis-

grasvegetatie op zure bodem met struik- of boomopslag) en

dm (stuifduin). Ha wordt ook gebruikt voor gesloten struis-

grasvegetaties en voor allerlei rompgemeenschappen met

Gewoon struisgras als dominant, die horen tot, of meer aan-

sluiten bij habitattype 6230. Hierdoor moet de BWK gecom-

bineerd worden met de bodemkaart, waarbij stuifduin en

profielloze zandgronden veelal habitattype 2330 omvatten. 

Vlaamse natuurtypen: Stuifduin; Stuifzandbegroeiingen

van landduinen: het Buntgrasverbond (Corynephorion

canescentis); Begroeiingen van min of meer vastgelegde

landduinen; het Dwerghaververbond (Thero-Airion).

De vegetatie van Nederland: 14Aa1 Spergulo-

Corynephoretum, 14Ba Thero-Airion, 14Bb1 Festuco-

Thymetum serpilli.
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��Door versnippering, verruiging en vermesting zijn in
Vlaanderen vele typische soorten van dit habitattype, zoals het
Zandblauwtje, achteruit gegaan.

�De Bastaardzandloopkever is, net als de Groene zandloopke-
ver, een beschermde soort die open, zandige terreinen bewoont.
De larven vangen vanuit smalle holen in de grond passerende
ongewervelde dieren.

�De Kommavlinder is een bedreigde dagvlinder, waarvan de
rupsen op verschillende grassoorten leven.
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Mineraalarme oligotrofe w ateren van de
Atlantische z andv lakten 
(Littorelletalia 
uniflorae)

Beschri jv ing

Dit habitattype omvat vennen met laagblijvende pionier-

vegetaties van voedselarme, zwak gebufferde, gewoonlijk

permanente wateren. Ze wortelen in zandige bodems, in

de oeverzone van zowel ondiepe plassen als diepere

wateren. Onder optimale omstandigheden kunnen deze

gemeenschappen lang stand houden, bijvoorbeeld in

grote vennen waar voldoende windwerking optreedt,

zodat de minerale bodem niet door een organische slib-

laag wordt bedekt. Veel groeiplaatsen ontstonden na het

terug open maken van oude, verlande vennen. Deze vege-

taties komen ook voor in oppervlakkige uitgravingen die

tot aan de grondwatertafel reiken, vooral daar waar het

bodemsubstraat lemig is en in de oeverzone van zand-

winningen. Het zijn soortenarme, open of gesloten, blij-

vend ondergedoken of kortstondig droogvallende vegeta-

ties, meestal niet hoger dan 10 cm. Ze worden gedomi-

neerd door lage rozetplanten met lijn- of priemvormige

bladeren (zogenaamde isoëtiden). 

Dit habitattype is in Vlaanderen goed ontwikkeld in voed-

selarmere wateren waarin minstens een van de volgende

soorten een vegetatiezone domineert: Oeverkruid,

Waterlobelia of Kleine biesvaren. Indien deze soorten

ontbreken is het habitattype niet te herkennen en betreft

het mogelijk habitattype 3130 (zie verder). Frequent

optredende, begeleidende soorten zijn Veelstengelige

waterbies, Knolrus, Duizendknoopfonteinkruid, Pilvaren

en Drijvende waterweegbree (een bijlage 2-soort).

1 5 4
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Gelijkaardige vegetaties met een aantal van hoger ver-

noemde soorten kunnen zich soms tijdelijk ontwikkelen

op periodiek droogvallende oevers, maar zullen dan veel-

eer tot habitattype 3130 te rekenen zijn. Het frequent en

met hogere bedekkingen optreden van soorten zoals

Pitrus, Moerasstruisgras en Waternavel in de oeverzone

wijst op een overgang naar een voedselrijker milieu. 

In vele vennen ontbreken de typische kensoorten, moge-

lijk als gevolg van verzuring en vermesting. Van verzuur-

de vennen is het vaak niet mogelijk de oorspronkelijke

vegetatie, en bijgevolg het habitattype, te achterhalen.

Het kan immers over gedegradeerde vormen van habitat-

typen 3110 en 3130 gaan of over voormalige dystrofe 

vennen (habitattype 3160). 

De Heikikker, een bijlage 4-soort van de Habitatrichtlijn,

plant zich voort in mineraalarme, oligotrofe wateren. De

ongewervelde fauna van dit habitattype omvat diverse

zeldzame waterwantsen (o.a. Glaenocorisa propingua) en

waterkevers (o.a. Hygrotus novemlineatus), die gevoelig

zijn voor verzuring en vermesting. In de grote Kempense

vennen kwam vroeger de Brede geelgerande waterroof-

kever voor, een bijlage 2-soort. Oligotrofe vennen zijn erg

rijk aan libellen. Of ze ook typisch zijn voor habitattype

3110 is minder duidelijk ten gevolge van de grote zeld-

zaamheid van dit habitattype en de gradaties in zuurte-

graad die optreden tussen verschillende gebieden.

Speciaal te vermelden libellensoorten zijn: Tengere pant-

serjuffer, Maanwaterjuffer, Koraaljuffer, Venglazen-

maker, Venwitsnuitlibel en Noordse witsnuitlibel, naast

tal van andere, meer gewone soorten. De meeste onge-

wervelde aquatische fauna verkiest structuurrijke oevers

met veel veenmos. In zure wateren ontbreken waterslak-

ken en zoetwatermossels. 

Z O E T W AT E R H A B I TAT S   |   1 5 5

�Van de tientallen groeiplaatsen van Waterlobelia in
Vlaanderen in het begin van de twintigste eeuw, blijven actueel
nog maar een vijftal plaatsen over. Doordat deze soort van de
Klokjesfamilie een langlevende zaadvoorraad opbouwt, is herves-
tiging op vroegere groeiplaatsen eventueel mogelijk op voor-
waarde dat de geschikte milieucondities hersteld worden.

Windwerking is erg belangrijk voor het behoud van het habi-
tattype. In beschutte omgeving sedimenteert afgestorven, orga-
nisch materiaal, maar soorten als Waterlobelia hebben juist een
kale minerale bodem nodig om te kiemen. Door de oevers rond
het Zwart Water (Turnhout) te ontbossen krijgt de wind terug vrij
spel over het ven en blijven delen van de bodem zandig. 

�Oeverzone van het Zwart Water (Turnhout) met Oeverkruid- en
Waterlobelia-vegetaties.

�
�

�Zwart Water (Turnhout)
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Enkele kenmerkende plantensoorten
Oeverkruid (Littorella uniflora), Waterlobelia (Lobelia

dortmanna), Kleine biesvaren (Isoetes echinospora).

Begeleidende soorten: Knolrus (Juncus bulbosus),

Drijvende waterweegbree (Luronium natans), Veel-

stengelige waterbies (Eleocharis multicaulis), Klein

blaasjeskruid (Utricularia minor), Pilvaren (Pilularia glo-

bulifera), Vensikkelmos (Drepanocladus fluitans), Geoord

veenmos (Sphagnum denticulatum), Waterveenmos

(Sphagnum cuspidatum).

Mil ieukarakterist ieken
Het habitattype is gebonden aan oligotrofe tot mesotrofe,

stilstaande zoete wateren en hun tijdelijk, maar eerder

kortstondig of zelden, droogvallende oevers. De onder-

waterbodem bestaat uit voedselarm, mineraal zand dat

niet, of slechts gedeeltelijk, met een organische (venige)

laag bedekt is. Dergelijke omstandigheden zijn aan te

treffen in grotere venachtige wateren waar een vrije

windwerking mogelijk is. Het water is er zuur tot circum-

neutraal en niet geëutrofieerd. Een sterke ontwikkeling

van Oeverkruid kan in vele gevallen wel geassocieerd zijn

met een begin van nutriëntenaanrijking. 

Actueel zijn deze vegetaties teruggedrongen tot de nog

enigzins bicarbonaatgebufferde systemen. In minder

sterk gebufferde dystrofe plassen, waar deze gemeen-

schappen vroeger frequent voorkwamen, zijn ze door ver-

zuring inmiddels nagenoeg verdwenen.

De jongste decennia zijn plaatselijk uitgebreide oever-

kruidvegetaties tot ontwikkeling gekomen op voedselarm

zand in de oeverzone van diepe zandwinningen met vrij

alkalisch, sterker gebufferd water en - meer kleinschalig

- als pioniervegetaties na natuurontwikkeling op natte,

voedselarme zandgronden. In het verleden was het habi-

tattype ook aanwezig in door voedselarm water gevoede

visvijvers met een beheer van tijdelijk aflaten van water

en bemesten.

Verspreiding
In Vlaanderen zijn enkel de vegetaties met Oeverkruid als

dominante soort nog vrij goed ontwikkeld. Hun opper-

vlakte is echter gering. Vegetaties met Kleine biesvaren

zijn, voor zover bekend, steeds uitzonderlijk geweest.

Deze met Waterlobelia waren plaatselijk meer algemeen.

Het voorkomen is beperkt tot heidegebieden, voorname-

lijk in de Kempen, bv. de Grote Goorvijver te Retie

(Oeverkruid-vegetaties), het Zwart Water te Turnhout en

het Heuvelsven in Dilsen-Stokkem (beide laatste met

relictvegetaties van Waterlobelia). 

Bedreigingen
Een groot deel van deze vegetaties ging verloren door

vernietiging van heidegebieden en verdroging van ven-

nen.

Verzuring, verruiging en eutrofiëring vormen de groot-

ste bedreigingen voor de overblijvende relicten. Bij ver-

zuring worden veenmossen en Knolrus dominant en

verdwijnen de typische kensoorten. Verruiging en

eutrofiëring leiden naar vegetaties met Knolrus,

Waternavel en Pitrus. Accumulatie van organisch

materiaal op de bodem leidt tot het verdwijnen van

geschikte omstandigheden voor de kieming van de

typische isoëtiden.

Grote vogelpopulaties (bv. meeuwen, Canadese ganzen

enz.) en grote grazers kunnen voor eutrofiëring zorgen.

Door overbegrazing en overbetreding van de oeverzo-

nes kunnen de vegetaties en relictsoorten vertrapt

worden en wordt zaadvorming bemoeilijkt of verhin-

derd.

Beheer
Bij een goede waterkwaliteit bestaat het beheer voorna-

melijk uit de instandhouding van de natuurlijke water-

huishouding in het voedingsgebied, een voldoende hoog

waterpeil en van de natuurlijke wind- en waterpeildyna-

miek. Bosopslag en bosaanplant rond de vennen dienen

vermeden te worden om de noodzakelijke windwerking

niet te hypothekeren en oeverbeschaduwing en strooisel-

aanvoer te vermijden.
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Beheer
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�Oeverkruid is een amfibi-
sche rozetplant van de
Weegbreefamilie, die zich
door middel van uitlopers kan
uitbreiden. Elke rozet draagt
slechts één, lang gesteelde,
mannelijke bloem en twee
zeer onopvallende vrouwelijke
bloemen in de bladoksels.
Bloei treedt enkel op wanneer
de oever droog valt.

�De Heikikker lijkt goed op
de Bruine kikker, maar is in
Vlaanderen in haar versprei-
ding beperkt tot de Kempen.
In tegenstelling tot andere
amfibieën kunnen de eieren
en larven ontwikkelen in rela-
tief zure vennen. Bij te sterke
verzuring sterven de eieren af
door beschimmeling.
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Herstel-  en ontwikkel ingskansen
Duurzaam herstel van venvegetaties door opschonen of

uitbaggeren van ondiep water op plaatsen waar in het ver-

leden Oeverkruidbegroeiingen voorkwamen, is niet van-

zelfsprekend. Gezien de lang kiemkrachtig blijvende

zaadbank kan initieel snel herkolonisatie plaatsvinden.

Een essentiële factor is echter het uitblijven van verzuring

voor de instandhouding. In goed gebufferde gebieden kan

men, via natuurtechnische milieubouw, opnieuw geschik-

te milieus creëren waarbij pioniersituaties ontstaan op

een minerale bodem. Het succes hangt in belangrijke

mate af van de aanwezigheid van bronpopulaties (of een

zaadbank) en subtiele verschillen in standplaatsfactoren.

Om de aanvoer van gebufferd grondwater te verzekeren

kan het nodig zijn om in het infiltratiegebied bos te kappen

of drainage te verhinderen. Indien het vegetatietype ten

gevolge van antropogene verzuring is verdwenen, kan

gedacht worden aan een verhoging van de buffercapaci-

teit, waarbij de mogelijkheden van de lokale omstandighe-

den zullen afhangen (bv. kunstmatige buffering, bevloei-

ing). Indien de venrand bebost is, kan door ontbossing te

sterke wateronttrekking tegengegaan worden, de deposi-

tie van verzurende stoffen afnemen en de belangrijke wer-

king van de wind terug hersteld worden. Toevoer van

geëutrofieerd water dient vermeden te worden. 
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De oligotrofe tot licht mesotrofe vennen in de Vlaamse Kempen
vormen de beste libellengebieden van Vlaanderen. Het zijn de
leefgebieden van zeldzame soorten als Venwitsnuitlibel (�),
Koraaljuffer (��) en Noordse witsnuitlibel (��).

Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 22.11 Lime-

deficient oligotrophic waterbodies, 22.31 Euro-Siberian

perennial amphibious communities. 

Eunis 2004: C1.1 Permanent oligotrophic lakes, ponds

and pools, C3.4 Species-poor beds of low-growing water-

fringing or amphibious vegetation. 

BWK: aom (mesotrofe plas, mesotroof ven, Oever-

kruidvegetatie). Deze eenheid omvat zowel habitattype

3110 als habitattype 3130. Verzuurde habitats zonder de

kensoorten worden gekarteerd als ao of aoo (oligotrofe

plas of ven); hiervan is het oorspronkelijke habitattype

(3110, 3130, 3160) niet altijd meer te achterhalen. 

Vlaamse natuurtypen: Amfibische vegetaties in voedsel-

arm, zeer zwak gebufferd water met Oeverkruid en

Waterlobelia.

Typologie Vlaamse stilstaande wateren: Sterk en matig

zure wateren en circumneutrale, zwak en goed gebuffer-

de wateren.

De vegetatie van Nederland: 6Aa1 Isoeto-Lobelietum. 
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O ligotrofe tot mesotrofe stilstaande w ateren
met v egetatie behorend 
tot het Littorelletalia 
uniflorae en/ of 
Isoë to- Nanojuncetea

Beschri jv ing

Dit habitattype is nauw verwant met het vorige habitat-

type 3110, waarmee het enkele plantensoorten gemeen-

schappelijk heeft en waarmee het geassocieerd kan

voorkomen. Er zijn echter subtiele verschillen in de

waterkwaliteit, met name een iets sterkere basenverza-

diging (betere buffering tegen verzuring) en mogelijk

een permanent iets grotere nutriëntenbeschikbaarheid,

waardoor dit habitattype zich ook in meer uitgesproken

mesotrofe milieus kan ontwikkelen. Een duidelijker 

verschilpunt is dat het water op de standplaats minder

diep is, zodat de oeverzone jaarlijks meestal gedurende

een langere periode droog valt en afbraak van organisch

materiaal mogelijk is; dit habitattype heeft bijgevolg een

meer uitgesproken amfibisch en oevergebonden

karakter. 

1 6 0
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grasachtige planten en een open, soortenrijke moslaag

met vooral Goudkorrelmossen en Peermossen. Ken-

merkend zijn o.a. Wijdbloeiende rus, Dwergrus, Koprus,

Geel cypergras, glaskroossoorten, Eivormige water-

bies, Grondster, Slijkgroen, Borstelbies, Fraai duizend-

guldenkruid, Dwergvlas, Dwergbloem en Draad-

gentiaan. Borstelbies is een soort die vaak buiten dit

habitattype, in meer voedselrijke pioniersituaties, voor-

komt. De typische soorten hebben doorgaans een lang-

levende zaadvoorraad. 

Periodiek droogvallende zandige oevers worden gekoloni-

seerd door een karakteristieke ongewervelde fauna met

doorgaans een goede dispersiecapaciteit (vnl. loopkevers,

kortschildkevers en oeverwantsen). Tussen de oevervege-

tatie leeft ondermeer de Gerande oeverspin. De typische

aquatische fauna van deze ondiepe, semi-permanente

wateren behoort tot de meest bedreigde van Vlaanderen

en heeft veel soorten gemeen met habitattype 3110. Door

de geringere zuurtegraad en iets hogere productiviteit van

dit type is het voedselaanbod voor predatoren zoals

libellenlarven en waterkevers evenwel groter en neemt

hun abundantie en soortenrijkdom toe. Opvallend zijn de

grote aantallen en grote soortenrijkdom aan libellen.

Enkele van onze zeldzaamste soorten libellen komen in dit

habitattype voor: bv. de Speerwaterjuffer en de Gevlekte

witsnuitlibel, een bijlage 2-soort. Andere zeldzame soor-

ten van mesotrofe vennen zijn Gevlekte glanslibel en

Kempense heidelibel. In het water planten amfibieën

zoals Heikikker, Poelkikker, Knoflookpad en Rugstreep-

pad zich voort (allen bijlage 4-soorten). 

Er zijn twee typen te onderscheiden:

Het eerste type omvat oligotrofe tot mesotrofe vijvers

en vennen met pioniersgemeenschappen op de kale

oever of in de ondiepe oeverzone. Kensoorten zijn:

Oeverkruid, Ondergedoken moerasscherm, Witte

waterranonkel, Pilvaren, Drijvende waterweegbree

(tevens bijlage 2-soort van de Habitatrichtlijn),

Kruipende moerasweegbree, Duizendknoopfontein-

kruid, Ongelijkbladig fonteinkruid, Vlottende bies,

Naaldwaterbies, Moerashertshooi, Moerassmele,

Kleinste egelskop en diverse kranswieren zoals Sierlijk

glanswier en Doorschijnend glanswier. In de meeste

gevallen treedt één van de kensoorten dominant op (bij

uitgesproken dominantie van Oeverkruid wordt de

standplaats evenwel tot habitattype 3110 gerekend).

Frequente begeleiders zijn Veelstengelige waterbies,

Knolrus, Pitrus, Waternavel, Pijpenstrootje en veen-

mossen. Dit type is vaak moeilijk te onderscheiden van

habitattype 3110, dat soortenarmer is en waarbij een

aantal van de vermelde soorten ontbreken.

Het tweede type omvat de oevers van tijdelijke of per-

manente plassen of poelen met éénjarige dwergbie-

zenvegetaties (Isoeto-Nanojuncetea). Deze pionierge-

meenschappen van vochtige, verdichte zandbodems

komen voor langs oevers van vijvers en poelen, eventu-

eel in mozaïek met het voorgaande type. Dwergbiezen-

vegetaties in duinvalleien worden tot het type 2190

gerekend. De meeste soorten hebben een korte levens-

cyclus van enkele maanden. Deze vegetaties zijn het

best ontwikkeld in de late zomer. Het zijn open, laag

blijvende gemeenschappen met een hoog aandeel aan

Z O E T W AT E R H A B I TAT S   |   1 6 1

�Mesotroof ven met vegetatie van het Oeverkruidverbond in de Goorbossen te Retie. In de oeverzone domineert Vlottende bies.

�Poelkikkers zijn kleine, groene kikkers van maximaal 6 cm groot. Ze komen overwegend voor langs zonnige oevers van oligotrofe tot
mesotrofe plassen.

waters  4/26/07  2:13 PM  Page 161



Enkele kenmerkende plantensoorten
Oeverkruidklasse: Oeverkruid (Littorella uniflora),

Moerassmele (Deschampsia setacea), Naaldwaterbies

(Eleocharis acicularis), Vlottende bies (Scirpus fluitans),

Moerashertshooi (Hypericum elodes), Pilvaren (Pilularia

globulifera), Duizendknoopfonteinkruid (Potamogeton

polygonifolius), Ongelijkbladig fonteinkruid (Potamogeton

gramineus), Witte waterranonkel (Ranunculus ololeucos),

Gesteeld glaskroos (Elatine hexandra), Klein glaskroos

(Elatine hydropiper), Drietallig glaskroos (Elatine trian-

dra), Ondergedoken moerasscherm (Apium inundatum),

Drijvende waterweegbree (Luronium natans), Kruipende

moerasweegbree (Baldellia ranunculoides ssp. repens),

Stijve moerasweegbree (Baldellia ranunculoides ssp.

ranunculoides).

Dwergbiezenvegetaties: Wijdbloeiende rus (Juncus tena-

geia), Dwergrus (Juncus pygmaeus), Koprus (Juncus capi-

tatus), Geel cypergras (Cyperus flavescens), Eivormige

waterbies (Eleocharis ovata), Borstelbies (Isolepis seta-

cea), Draadgentiaan (Cicendia filiformis), Fraai duizend-

guldenkruid (Centaurium pulchellum), Dwergvlas

(Radiola linoides), Dwergbloem (Centunculus minimus),

Priemkruid (Subularia aquatica). 

Begeleidende soorten: Veelstengelige waterbies

(Eleocharis multicaulis), Knolrus (Juncus bulbosus),

Greppelrus (Juncus bufonius), Bruin cypergras (Cyperus

fuscus), Waternavel (Hydrocotyle vulgaris), Waterposte-

lein (Lythrum portula), Liggend hertshooi (Hypericum

humifusum), Slijkgroen (Limosella aquatica), Grondster

(Illecebrum verticillatum), Moerasdroogbloem (Gnaphalium

uliginosum).

Mil ieukarakterist ieken
Het habitattype omvat ondiepe, oligo- tot mesotrofe poelen,

vijvers, vennen en sloten met pioniergemeenschappen van

voedselarme, zandige tot enigszins leemhoudende

bodems, met wisselende waterstand. De bodem valt in ver-

gelijking met habitattype 3110 regelmatig droog en is al dan

niet bedekt met een dun laagje organisch materiaal.

Sterkere humus- of slibaccumulatie is nadelig. Het water

heeft een zwak zure tot relatief hoge pH en bevat meer

opgeloste basen dan bij habitattype 3110. Goed ontwikkel-

de gemeenschappen komen voor op plaatsen waar zuur,

voedsel- en basenarm water in contact komt met minera-

lenrijker, neutraal tot basisch grondwater. In het verleden

was het habitattype ook aanwezig in door voedselarm water

gevoede visvijvers in de Kempen en de Vlaamse zandstreek,

waarvan het water kon worden afgelaten voor een periode

van één of meerdere jaren, o.a. ten behoeve van akkerbouw.

Verder komt het habitattype (meestal op kleinere opper-

vlakte) voor op vergelijkbare standplaatsen die 's winters

plasdras staan en 's zomers oppervlakkig uitdrogen. 
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Het open water wordt gedomineerd door Duizenknoop-
fonteinkruid en/of Vlottende bies.

�Ongelijkbladig fonteinkruid is een bedreigde waterplant van
mesotrofe vennen. Op de achtergrond: Vlottende bies.

�
�
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Moerashertshooi is een amfibische oeverplant van zwak zure vennen. Deze kensoort komt nog verspreid voor in de Kempen, maar is
erg zeldzaam geworden in de Vlaamse Zandstreek.
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�Pilvaren heeft korte, biesachtige bladeren en kan door uitlo-
pers matten vormen op droogvallende venoevers. De naam ver-
wijst naar het bolvormige sporenkapsel aan de voet van de blade-
ren. Op de achtergrond: Moerashertshooi.

�Drijvende waterweegbree, een bijlage 2-soort van de
Habitatrichtlijn, kan ook in dit habitattype voorkomen.

Kruipende moerasweegbree�
�
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Gesteeld glaskroos is een uiterst kleine, éénjarige pionier met minuscule bloemen van 2 mm diameter. Deze zeldzame soort groeit
optimaal op droogvallende, voedselarme venoevers met een dun sliblaagje.

�De aanwezigheid van Waternavel in de oeverzone van oligotrofe vennen kan wijzen op eutrofiëring.

�
�
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Verspreiding
Dit habitattype is “uiterst zeldzaam” in heel Vlaanderen en

komt hoofdzakelijk voor in de Kempen, maar plaatselijk

ook nog in de Vlaamse zandstreek, de Leemstreek en de

Zandleemstreek. Goed ontwikkelde vormen zijn tegen-

woordig schaars.

Bedreigingen
Deze vegetaties zijn gevoelig voor eutrofiëring en verzu-

ring. Verzuring door atmosferische depositie leidt tot

soortenarme vegetaties met veenmossen, Knolrus of

Veelstengelige waterbies. Bij eutrofiëring worden de

voedselarme vegetaties verdrongen door Pitrus-,

Lisdodde- of Rietvegetaties, met soorten als Moeras-

struisgras, Waternavel of Grote wederik.

Door het kunstmatig op peil houden van vennen en vij-

vers valt de typische waterdynamiek weg. Drainage en

waterwinning kunnen leiden tot verdroging en verzu-

ring.

Ongepast beheer van vijvers in functie van viskweek,

hengelsport of recreatie is een veel voorkomende oor-

zaak van habitatverlies.

Bosontwikkeling leidt tot eutrofiëring (bladval), verdro-

ging en beschaduwing.

Andere vormen van eutrofiëring zijn te wijten aan land-

bouw, huishoudelijk afvalwater, inwaaien van meststof-

fen, spoelen van citernes, guanotrofiëring (bv. meeu-

wenkolonies), grote grazers en atmosferische stikstof-

depositie.

Door overbegrazing en overbetreding van de oever-

zones kunnen de vegetaties en relictsoorten vertrapt

worden en wordt zaadvorming bemoeilijkt of verhin-

derd.

Door natuurlijke successie zullen ondiepe vennen ver-

landen en kale, vochtige zandbodems dichtgroeien.

Kolonisatie door exoten, zoals Zonnebaars en

Amerikaanse hondsvis, is vooral nefast voor de aquati-

sche fauna; op de droogvallende oevers kan Water-

crassula en Parelvederkruid de typische vegetatie ver-

dringen.

Beheer
Bij een goede waterkwaliteit bestaat het beheer voorna-

melijk uit maatregelen die een natuurlijke waterpeildyna-

miek bevorderen. Visvijvers die vaak al meerdere eeuwen

geleden speciaal zijn aangelegd en ingericht in functie van

een kunstmatig peilbeheer, met het periodiek aflaten van

water, worden in regel het best volgens eenzelfde regime

verder beheerd. Eventuele omringende dijken dienen dan

in een goede staat te worden behouden of hersteld. 

Herstel-  en ontwikkel ingskansen 
Herstel is mogelijk door het schonen en uitbaggeren van

ondiep water waar het habitattype in het verleden voor-

kwam. Essentieel is dat de oorzaken van het verdwijnen

zijn opgeheven (verzuring, eutrofiëring, wijzigingen in de

regionale en lokale hydrologie en peildynamiek).

Geëutrofieerde venranden met pitrus- en rietvegetaties,

of door Knolrus en veenmossen gedomineerde vegetaties,

kunnen met een redelijke kans op succes door plaggen

hersteld worden. Dit blijkt lokaal zelfs mogelijk bij in cul-

tuur gebrachte gronden. Bij het open maken van verlande

plassen moet men toezien op het aanbrengen van een

zacht glooiende oeverhelling en bij ondiepe uitgravingen

op de aanwezigheid van voldoende microreliëf. Het

behoud van een deel van de historische onderwaterbodem

is belangrijk als zaadbron (vele soorten hebben een lang-

levende zaadvoorraad). Indien de venrand bebost is kan

door ontbossing de wateronttrekking (en het watertekort)

en eutrofiëring door bladval tegengegaan worden. Om de

aanvoer van gebufferd grondwater te verzekeren kan het

nodig zijn om in het infiltratiegebied bos te kappen en/of

drainage te verhinderen. Indien het vegetatietype ten

gevolge van antropogene verzuring is verdwenen, kan

gedacht worden aan een verhoging van de buffercapaci-

teit, waarbij de mogelijkheden van de lokale omstandig-

heden zullen afhangen (bv. kunstmatige bekalking,

bevloeiing). Een actieve exotenbestrijding kan eveneens

noodzakelijk zijn.

Het succes van de herstelmaatregelen hangt in belangrij-

ke mate af van de nabije aanwezigheid van bronpopulaties

of een plaatselijke zaadbank, subtiele verschillen in

standplaatsfactoren en de mogelijkheid van periodiek

droogvallen. Ondiepe oevers van zand- en grindwinning-

plassen met geschikte abiotische milieucondities kunnen

na verloop van tijd naar dit habitattype evolueren. 

Plagexperimenten op plaatsen waar vroeger dwergbie-

zenvegetaties voorkwamen, kunnen succesvol zijn door-

dat de meeste soorten een langlevende zaadvoorraad

opbouwen. 

1 6 6

De libellenfauna van dit habitattype is bijzonder rijk met o.a. zeld-
zame soorten als Gevlekte witsnuitlibel (�), Kempense heide-
libel (��) en Gevlekte glanslibel (��).

�De Gerande oeverspin is een beschermde spinnensoort van
venoevers. De wijfjes worden tot 2 cm groot. Ze jagen in lage vege-
tatie, maar ook op het water. Met de voorpoten kunnen ze water-
insecten, kikkervisjes en zelfs kleine visjes onder het wateropper-
vlak vangen. Bij gevaar kunnen ze onder water wegkruipen.
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Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 22.12

Mesotrophic waterbodies, 22.31 delen van Euro-Siberian

perennila amphibious communities (e.g. 22.3133 Pilularia

swards, 22.314 Peaty shores shallow-water swards), 22.32

Euro-Siberian dwarf annual amphibious swards. 

Eunis 2004: C3.41 Euro-Siberian perennial amphibious

swards, C3.51 Euro-Siberian dwarf annual amphibious

swards. 

BWK: aom (mesotrofe plas, mesotroof ven, Littorellion).

Deze eenheid omvat zowel habitattype 3110 als habitattype

3130. Verzuurde habitats worden gekarteerd als ao of aoo

(oligotrofe plas of ven). Hiervan is het oorspronkelijke habi-

tattype (3110, 3130, 3160) niet altijd meer te achterhalen. 

De dwergbiezenvegetaties worden in de BWK niet afzon-

derlijk gekarteerd (ze worden tot de waterpartij of de

omringende vegetatie gerekend).

Vlaamse natuurtypen: Amfibische vegetaties in voedsel-

arm, zwak gebufferd water met Moerashertshooi en

Vlottende bies, vennen van matig zure, voedselarme stand-

plaatsen met Naaldwaterbies en Gesteeld glaskroos, pio-

niergemeenschappen op door storing tijdelijk kale, vochtige

bodems met 'dwergbiezen', Grondster en Draadgentiaan.

Typologie Vlaamse stilstaande wateren: Matig zure wate-

ren, circumneutrale zwak en goed gebufferde wateren

(inclusief ijzerrijk type) en diepe oligo-mesotrofe wingaten.

De vegetatie van Nederland: 6Aa Littorelletalia uniflorae,

6Ab Potamion graminei, 6Ac Hydrocotylo-Baldellion, 6Ad

Eleocharition acicularis, 6RG1 Litorella uniflora

[Littorelletea], 28 Isoeto-Nanojuncetea (deels).

1 6 8
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�Borstelbies is een dwergbies van open, kale bodems die ook in de zomer vochtig blijven. Deze soort komt nog relatief frequent voor
in Vlaanderen, omdat ze ook gedijt op iets voedselrijkere en verstoorde bodems. Ze kan lokaal een grote zaadvoorraad opbouwen, om
daarna voor vele jaren te verdwijnen tot het milieu terug geschikt wordt.

��De groeiplaats van Draadgentiaan bestaat uit droogvallende, zandige vijverbodems waar bodemverdichting optreedt door sedi-
mentatie van slibdeeltjes, of vergelijkbare pioniermilieus gevormd door betreding. Dit éénjarige gentiaantje is in Vlaanderen met ver-
dwijnen bedreigd.

�Dwergbloem, een vertegenwoordiger van de Sleutelbloemfamilie, is de kleinste bloeiende landplant in Vlaanderen. De onopvallen-
de bloemen hebben een diameter van 1 à 2 mm. Het is een bedreigde, éénjarige pioniersoort van uiteenlopende, vochtige, voedselarme
bodems.
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met benthische 
vegetaties van 
Chara vegetaties
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eveneens het geval voor ijle pioniervegetaties van

Brokkelig kransblad. Weegbreefonteinkruid is een af en

toe opduikende, begeleidende plantensoort, maar in prin-

cipe kunnen, naarmate de successie vordert, vrijwel alle

ondergedoken hydrofyten voorkomen die in Vlaanderen

worden aangetroffen. 

�Detail Gebogen kransblad met voortplantingsorganen.Beschri jv ing

Het habitattype omvat in Vlaanderen de plassen en vijvers

met (vrij) stabiele kranswiergemeenschappen van voedsel-

arm tot matig voedselrijk, gebufferd water. Kranswieren

(Characeae) zijn waterplanten die zich, net als varens en

mossen, met sporen voortplanten. Ze groeien vooral in

heldere, matig carbonaathoudende tot erg kalkrijke, stil-

staande wateren met een goede waterkwaliteit.

Kranswieren wortelen in de minerale tot venige bodem en

komen vaak in dichte tapijten voor, waarin geen of nauwe-

lijks andere waterplanten te vinden zijn. Afhankelijk van

de milieuomstandigheden (kalk- en zoutgehalte, voedsel-

rijkdom, enz.) komen verschillende kranswiergemeen-

schappen voor. 

Kranswiervegetaties staan vaak aan het begin van een

successiereeks naar andere waterplanten- of oeverge-

meenschappen. Deze pioniervegetaties komen o.a. voor in

pas gegraven sloten of poelen, in uitgestoven duinpannen

of recent uitgebaggerde vijvers. Wanneer de milieuom-

standigheden dit toelaten kunnen dichte kranswiervege-

taties ook langdurig voorkomen. Bepaalde taxa kunnen

doorheen het jaar aanwezig blijven, andere worden

slechts kortstondig, soms erg vroeg in het jaar, aangetrof-

fen, zoals Boomglanswieren. Enkele typische soorten voor

kalkrijk water zijn Stekelharig kransblad, Ruw kransblad

en Gewoon kransblad. In kalkarm water domineren vaker

glanswieren zoals Buigzaam glanswier en Doorschijnend

glanswier. 

De soortenarme, vaak kortstondig voorkomende, begroei-

ingen van louter algemene kranswiersoorten die op voed-

selrijkere standplaatsen optreden, zoals Breekbaar en

Gewoon kransblad en Puntdragend en Buigzaam glans-

wier, zijn niet kenmerkend voor het habitattype. Dit is

�De onderwaterbodem van de Blaarmeersen te Gent, een voor-
malige zandwinningsput die als recreatieplas wordt gebruikt, is
begroeid met 'weiden' van o.a. Sterkranswier (�).
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In de habitattypen 3110, 3130 en 3150 kunnen kranswie-

ren als, al dan niet tijdelijke, begeleidende soorten voor-

komen. De kranswiervegetaties in vochtige duinvalleien

aan de kust worden tot het habitattype 2190 gerekend. In

kleinere, ondiepe poelen in alkalische moerassen worden

ze tot het habitattype 7210 of 7230 gerekend. 

Plassen met kranswiervegetaties zijn gekenmerkt door

heel helder water en zijn mede daarom ook faunistisch

interessant, bv. door de aanwezigheid van Schrijvertjes en

vele andere aquatische ongewervelden. De larven van

enkele Watertreders, een geslacht van kleine waterkever-

tjes, leven op kranswier: o.a. Haliplus mucronatus, H.

variegatus, H. confinis en H. obliquus. In dit habitattype

kunnen bijlage 2-soorten als Gevlekte witsnuitlibel en

Bittervoorn voorkomen. Deze laatste is voor zijn voort-

planting aangewezen op de aanwezigheid van zwanen-

mossels. 

Enkele kenmerkende plantensoorten
Fijnstekelig kransblad (Chara aculeolata), Ruw kransblad

(Chara aspera), Brokkelig kransblad (Chara contraria),

Gebogen kransblad (Chara connivens), Chara fragifera,

Stekelharig kransblad (Chara hispida), Teer kransblad

(Chara virgata), Sierlijk glanswier (Nitella gracilis),

Kleinhoofdig glanswier (Nitella capillaris), Doorschijnend

glanswier (Nitella translucens), Kraaltjesglanswier

(Nitella tenuissima), Sterkranswier (Nitellopsis obtusa),

boomglanswieren (Tolypella glomerata, T. intricata, T.

prolifera).

Begeleidende soorten: Breekbaar kransblad (Chara glo-

bularis), Gewoon kransblad (Chara vulgaris), Puntdragend

glanswier (Nitella mucronata), Buigzaam glanswier

(Nitella flexilis), Weegbreefonteinkruid (Potamogeton

coloratus). 

Mil ieukarakterist ieken
Het habitattype komt voor in ondiep tot meerdere meters

diep, oligo- tot mesotroof, meestal onbeschaduwd en hel-

der, stilstaand of zelden zwak stromend water met vrij

veel opgeloste basen (pH 6-10; enkele soorten ook bij

lagere pH). Het is vaak goed ontwikkeld in min of meer

mesotrofe vijvers en plassen met toevoer van niet veront-

reinigd grondwater, alsook in ondiepe sloten en terreinde-

pressies met aanvoer van kalkrijk grondwater en een vrij

stabiel waterniveau. Veel van deze wateren zijn kunst-

matig. 

Verspreiding
De oppervlakte van plassen met rijke kranswiervegetaties

is in Vlaanderen beperkt. Het voorkomen is echter nog

onvoldoende gekend. Bekende vindplaatsen zijn de

Mellevijver, het Torfbroek te Kampenhout en het Mechels

Broek. Enkele zandwinningsputten die als recreatievijvers

benut worden, herbergen omvangrijke vegetaties zoals de

Blaarmeersen te Gent en de Gavers te Harelbeke.

1 7 2

�Kransbladvegetaties verschijnen vaak tijdelijk in pioniersitua-
ties. Bij toenemende kolonisatie door andere water- of oever-
planten verdwijnen ze spontaan. In de bodem laten ze meestal
een grote hoeveelheid sporen achter, die jarenlang hun kiem-
kracht behouden, eventueel in afwachting dat de verlande plas
wordt uitgebaggerd.
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Bedreigingen
Kranswiervegetaties van dit habitattype zijn zeer gevoe-

lig voor waterverontreiniging. Bij een verhoogd aanbod

aan voedingsstoffen worden ze snel verdrongen door

andere waterplanten of wieren; verminderde helder-

heid van het water leidt tot het verdwijnen van krans-

wieren. Veel voorkomende, vaak met elkaar geassoci-

eerde, oorzaken van achteruitgang zijn o.a. sterkere

ontwikkeling van andere waterplanten en fytoplankton,

toename van zwevende stoffen en te hoge densiteit en

'verbraseming' van het visbestand, waarbij bodemom-

woelende soorten domineren en roofvissoorten ontbre-

ken.

Door verbossing en verruiging van de oever nemen de

beschaduwing en de accumulatie van afgestorven bla-

deren (eutrofiëring) toe.

Het habitattype is gevoelig voor wijzigingen in de hydro-

logie en voor verdroging. 

Gemotoriseerde bootrecreatie zorgt door waterturbu-

lentie voor het vrijkomen van nutriënten uit een ondie-

pe onderwaterbodem, waardoor algenbloei wordt gesti-

muleerd, en voor troebel water die plantengroei

bemoeilijkt.

Successie en verlanding kunnen een natuurlijke oor-

zaak zijn van het verdwijnen van het habitattype.

Ongepast gebruik van herbiciden, bv. ten behoeve van

sommige vormen van recreatie of in sloten langs wegen

en akkerland, is nefast.

Beheer
Het beheer is vooral gericht op het behoud van een opti-

male waterkwaliteit. Volgende maatregelen zijn daarbij

aan de orde:

Geen verontreiniging of vermesting van grond- en

oppervlaktewater.

De oevers blijven best vrij van boomopslag.

Om deze pioniervegetaties in stand te houden dient vis-

bepoting vermeden te worden, kunnen remediërende

technieken en het opschonen van de plassen (slibver-

wijdering) periodiek noodzakelijk zijn.

Windwerking kan belangrijk zijn om het mineraal sub-

straat van delen van de plas vrij te houden van slibaccu-

mulatie. 

Voor de instandhouding van glanswiervegetaties in

zwak gebufferde wateren kunnen, bij verzuring, effect-

gerichte maatregelen, zoals het inlaten van zuiver,

gebufferd, water, noodzakelijk zijn.

In bepaalde gevallen is, bijzonder bij kleinere wateren,

oordeelkundig opschonen aangewezen.

Herstel-  en ontwikkel ingskansen
Herstel is mogelijk bij verbetering van de waterkwaliteit

en door het creëren van pioniersituaties in een geschikt

uitgangsmilieu. Bepaalde kranswieren zijn snelle koloni-

satoren. Een sporenvoorraad in de bodem kan tientallen

jaren kiemkrachtig blijven. Verspreiding gebeurt vooral

door vogels.

Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 22.441 Chara

carpets, 22.442 Nitella carpets. 

Eunis 2004: C1.14 Charophyte submerged carpets in oli-

gotrophic waterbodies, C1.25 Charophyte submerged car-

pets in mesotrophic waterbodies (Permanent oligotrophic

and mesotrophic lakes, ponds and pools).

BWK: Aan de hand van de BWK is het niet mogelijk om de

verspreiding van dit habitattype na te gaan omdat de

gebruikte karteringseenheden veelal te omvattend zijn.

Deze plassen worden meestal gekarteerd als ae* (goed

ontwikkelde eutrofe plas) of kn (veedrinkpoel). Nitella-

vegetaties kunnen als ao (oligotrofe plas) of aom gekar-

teerd worden. Het habitattype is op basis van de BWK-

eenheid ae niet te onderscheiden van habitattype 3150. De

voedselarme plassen (ao) zijn niet te onderscheiden van

habitattype 3110 of 3130. 

Vlaamse natuurtypen: Niet vermeld.

Typologie Vlaamse stilstaande wateren: Alkalische

ionenrijke wateren, Alkalisch matig ionenrijke wateren,

Oligo-mesotrofe wingaten, Eutrofe wingaten, Circum-

neutrale zwak gebufferde wateren, Circumneutrale goed

gebufferde wateren.

De vegetatie van Nederland: 4Aa Nitellion flexilis, 4Ba

Charion fragilis, 4Bb Charion vulgaris (deels), 4Ca

Charion canescentis.
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Van nature eutrofe meren met 
v egetaties v an het ty pe
Magnopotamion of 
Hy drocharition
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Beschri jv ing

Dit habitattype komt voor in ondiepe tot vrij diepe, stil-

staande tot zeer zwak stromende, wateren op voedselrijke

bodem, zoals meren, plassen, vijvers en afgesneden

meanders. In vergelijking met vorige habitattypes is het

water van nature rijker aan voedingsstoffen door chemi-

sche uitwisseling met de bodem. In tegenstelling tot

hypertrofe wateren is fosfaat meestal limiterend en het

water is helder zonder periodieke algenbloei. Het vegeta-

tietype en de bijhorende faunagemeenschap kunnen ook

voorkomen in sloten, vaarten of brede watergangen met

goede waterkwaliteit. 

Dit habitattype wordt gekenmerkt door een grote ver-

scheidenheid aan drijvende en ondergedoken waterplan-

ten, behorend tot verschillende waterplantengemeen-

schappen, met name vegetaties van het Kikker-

beetverbond (Hydrocharition), het verbond van grote fon-

teinkruiden (Magnopotamion) en de eendenkroosklasse

(Lemnetea minoris). Door eutrofiëring verdwijnen de

karakteristieke soorten, waardoor deze plantengemeen-

schappen in Vlaanderen op de meeste plaatsen nog

slechts in zwak ontwikkelde vorm te vinden zijn. 

Dit habitattype wordt als goed ontwikkeld beschouwd

indien het gaat om relatief soortenrijke vegetaties, waarin

meer dan één van de volgende kensoorten voorkomt:

Kikkerbeet, Krabbenscheer, Loos blaasjeskruid, Groot

blaasjeskruid, Glanzig fonteinkruid, Doorgroeid fontein-

kruid, Rossig fonteinkruid, Gegolfd fonteinkruid, Wortel-

loos kroos en Kroosmos. Een in Vlaanderen uitgestorven

kenmerkende soort is het Langstengelig fonteinkruid.

Naast deze kensoorten kunnen een groot aantal begelei-

dende soorten voorkomen, zoals diverse soorten sterren-

kroos, Brede waterpest, Bult- en Puntkroos, Veelwortelig

kroos, Grote kroosvaren, diverse soorten waterranonkel,

Watergentiaan, Waterviolier, Gele plomp, Witte waterlelie,

Grof hoornblad, Aar- en Kransvederkruid en talrijke ande-

re soorten fonteinkruid. Kranswieren die kunnen voorko-

men zijn o.a. Breekbaar kransblad en Puntdragend glans-

wier, naast aquatische mossoorten zoals Gewoon bron-

mos en Gewoon watervorkje. Waterplantenvegetaties met

alleen begeleidende soorten worden als zwak ontwikkeld

habitat beoordeeld. 

Z O E T W AT E R H A B I TAT S  N a t u r a  2 0 0 0  c o d e :  3 1 5 0

�Waterplassen met van nature zuiver, eutroof water herbergen
een enorme diversiteit aan leven. Aan het wateroppervlak vallen
vooral planten met drijfbladeren op, zoals Witte waterlelie. Onder
water is er een jungle aanwezig van allerlei ondergedoken water-
planten.

�Detail Glanzig fonteinkruid, een kensoort voor het habitattype.
De sterke ontwikkeling van draadalgen wijst op mogelijke aan-
voer van een teveel aan nutriënten waardoor duurzaam behoud
van de fonteinkruidvegetatie onzeker is. Veel fonteinkruidsoorten
zijn in Vlaanderen door waterverontreiniging sterk achteruitge-
gaan. De meeste soorten bouwen echter een zaadvoorraad op in
de onderwaterbodem, van waaruit eventueel herkolonisatie kan
optreden. De Nederlandse naam verwijst mogelijk naar de aan-
wezigheid van kwel op vele groeiplaatsen van verschillende soor-
ten fonteinkruid.
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Dit habitattype is in goed ontwikkelde vorm niet alleen flo-

ristisch, maar ook faunistisch zeer rijk. Een grote ver-

scheidenheid aan vissen, zoogdieren (Waterspitsmuis,

e.a.), vogels (eendachtigen, fuutachtigen e.a.), amfibieën

(kikkers, salamanders), ongewervelde dieren (libellen,

waterkevers, waterwantsen, zoetwatermollusken, e.a.)

zijn van dit habitattype afhankelijk en hebben vaak een

specifiek hieraan aangepaste levenswijze. Vele van deze

soorten zijn in Vlaanderen bedreigd of zelfs uitgestorven.

De Platte schijfhoren is een zoetwaterslakje van de bij-

lage 2. De Brede geelgerande waterroofkever en de

Gestreepte waterroofkever zijn voorbeelden van bijlage

2-soorten van dit habitattype die in Vlaanderen uitgestor-

ven zijn. De Sierlijke witsnuitlibel, een bijlage 4-soort, is

eveneens verdwenen. Andere aandachtssoorten onder de

Vlaamse libellenfauna zijn o.a. Vroege glazenmaker,

Variabele waterjuffer en Glassnijder. Vissoorten van de bij-

lage 2 die in dit habitattype voorkomen zijn Kleine mod-

derkruiper, Grote modderkruiper en Bittervoorn. Deze

laatste soort is voor zijn voortplanting aangewezen op

Zwanenmossels. Een gezonde Snoekpopulatie is cruciaal

om een onnatuurlijk overwicht van planktonetende of

bodemomwoelende vissen te vermijden en zo helder

water te garanderen. De Kamsalamander en de

Boomkikker, amfibieën van de bijlage 2 resp. 4, planten

zich voort in plassen met rijke waterplantenvegetatie op

voorwaarde dat vis schaars of afwezig is en er geschikt

overwinteringshabitat in de omgeving aanwezig is. De

IJsvogel is een bijlage 1-soort van de Vogelrichtlijn die

broedt in steile oevers. Ook Witwangstern en Zwarte

stern, een onregelmatige respectievelijk voormalige

broedvogel in Vlaanderen, zijn bijlage 1-soorten van dit

habitattype. De Otter, een bijlage 2-soort van de

Habitatrichtlijn, is hier de toppredator. Voor diverse vleer-

muizen van de bijlage 2 en 4 vormen plassen een geschikt

foerageergebied (o.a. Meer- en Watervleermuis).

1 7 6

�Watergentiaan is een begeleidende soort van het habitattype. Door waterverontreiniging zijn vele vindplaatsen in Vlaanderen verdwenen.

Enkele kenmerkende plantensoorten
Kikkerbeet (Hydrocharis morsus-ranae), Krabbenscheer

(Stratiotes aloides), Loos blaasjeskruid (Utricularia aus-

tralis), Groot blaasjeskruid (Utricularia vulgaris), Glanzig

fonteinkruid (Potamogeton lucens), Doorgroeid fontein-

kruid (Potamogeton perfoliatus), Rossig fonteinkruid 

(Potamogeton alpinus), Gegolfd fonteinkruid (Potamogeton

zizii), Kroosmos (Ricciocarpos natans).

Begeleidende soorten: diverse soorten sterrenkroos

(Callitriche spec.), Brede waterpest (Elodea canadensis),

Bultkroos (Lemna gibba), Puntkroos (Lemna trisulca),

Veelwortelig kroos (Spirodela polyrhiza), Wortelloos kroos

(Wolffia arrhiza), Grote kroosvaren (Azolla filiculoides),

Middelste waterranonkel (Ranunculus aquatilis), Stijve

waterranonkel (Ranunculus circinatus), Grote water-

ranonkel (Ranunculus peltatus), Watergentiaan

(Nymphoides peltata), Waterviolier (Hottonia palustris),

Gele plomp (Nuphar lutea), Witte waterlelie (Nymphaea

alba), Grof hoornblad (Ceratophyllum demersum),

Aarvederkruid (Myriophyllum spicatum), Kransvederkruid

(Myriophyllum verticillatum), Puntig fonteinkruid

(Potamogeton friesii), Stomp fonteinkruid (Potamogeton

obtusifolius), Gekroesd fonteinkruid (Potamogeton cris-

pus), Drijvend fonteinkruid (Potamogeton natans), Spits

fonteinkruid (Potamogeton acutifolius), Plat fontein-

kruid (Potamogeton compressus), Tenger fonteinkruid

(Potamogeton pusillus), Schedefonteinkruid (Potamogeton

pectinatus), Paarbladig fonteinkruid (Groenlandia densa),

kransbladen (Chara spec.), glanswieren (Nitella spec.),

Bronmos (Fontinalis antipyretica), Watervorkje (Riccia

fluitans).
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Mil ieukarakterist ieken
Het habitattype komt voor in permanent, beschut, stil-

staand tot zeer zwak stromend voedselrijk water op

bodems met een belangrijke leem-, veen- en/of kleifrac-

tie en/of kalkrijke bodems. De waterdiepte kan zeer

gering zijn (Hydrocharition), maar ook enkele meter

bedragen (Magnopotamion). Het bereik omvat zowel klei-

ne (smalle slootjes, poelen, laagveenplasjes) als grote

wateren (vaarten, vijvers, zand-, klei- of grindwinnings-

putten, meren). Het water bevat vrij veel opgeloste basen

(doorgaans pH ≥ 7) en opgeloste mineralen. Er is geen

overmatige eutrofiëring zodat de groei van draadalgen en

fytoplankton beperkt blijft, terwijl een evenwichtig zoö-

plankton- en visbestand eveneens bijdragen aan de hel-

derheid van het water. Ook het optreden van ijzerrijke kwel

of kalk in de bodem kunnen een belangrijke impact heb-

ben op de nutriëntenbeschikbaarheid. 

Verspreiding
Dit habitattype komt verspreid over heel Vlaanderen voor,

maar goed ontwikkelde gemeenschappen zijn heden

“zeer zeldzaam”. In het verleden was het type vaak goed

ontwikkeld in wielen en beschutte meanders langs de

grote rivieren en minder intensief beheerde, verlandende,

vijvers en plassen. Het komt ook voor in geïsoleerde slo-

ten of brede grachten met goede waterkwaliteit en in

diepe, gegraven wateren.

Z O E T W AT E R H A B I TAT S   |   1 7 7

�Krabbenscheer is in Vlaanderen een met verdwijning bedreig-
de, typische soort in dit habitattype. In de winter zakken de
Bromelia-achtige bladrozetten naar de waterbodem.
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Bedreigingen
Eutrofiëring, door inspoeling van nutriënten (nitraten,

fosfaten) via grond- en/of oppervlaktewater of een ver-

hoogde vrijstelling/beschikbaarheid ervan door aan-

voer van sulfaatrijk water, naast (in)directe lozing van

afvalwater, veroorzaakt algengroei of een dikke kroos-

laag waardoor waterplanten verdrongen worden. Ook

bladval door bosontwikkeling of -aanplant rond de plas

is een mogelijke oorzaak. Lokaal kunnen ook grote

aantallen watervogels bijdragen aan eutrofiëring.

Ruimingswerken, waarbij waterplanten frequent en

drastisch worden verwijderd en de onderwaterbodem

wordt verstoord, leiden tot het verdwijnen van kwetsba-

re soorten.

Verbraseming en een te hoge visstand, als gevolg van

uitzetten van vis voor hengelsport, en een te lage den-

siteit van roofvissoorten als Snoek leiden tot troebel

water, algenbloei en uiteindelijk het verdwijnen van

waterplanten.

Gebruik van herbiciden is nefast voor waterplanten.

Uitspoeling van pesticiden vanuit de omgevende land-

bouw naar het aquatisch milieu heeft een negatieve

impact op het fyto- en zoöplankton en daarmee op het

volledige voedselweb.

Invasieve, uitheemse waterplanten zoals Smalle water-

pest, Kroosvaren, Grote waternavel, Waterteunisbloem,

Parelvederkruid en Watercrassula kunnen de inheemse

waterplanten verdringen.

Begrazing van waterplanten door o.a. Graskarper,

Knobbelzwaan en Muskusrat kan tot het verdwijnen van

kwetsbare soorten leiden.

Andere vormen van habitatvernietiging en degradatie

worden veroorzaakt door het opvullen van vijvers,

kunstmatige oeverversteviging, drainage en introductie

van cultivars en exoten (vissen, Roodwangschildpad,

waterplanten).

Boot- en zwemrecreatie kan periodiek voor verstoring

zorgen; volledige kolonisatie van het water met drijven-

de en ondergedoken waterplanten kan voor bepaalde

recreatievormen als problematisch worden ervaren.

1 7 8

�Groene kikker tussen Grote waterranonkel.
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Kikkerbeet is een kensoort voor het habitattype. De Nederlandse naam verwijst naar de hoefijzervormige, drijvende blaadjes die
gelijken op de kop van een groene kikker. De tere, witte bloemen zijn maar één dag open. Vermenigvuldiging gebeurt voornamelijk door
vorming van uitlopers en winterknoppen die op de waterbodem overwinteren. Vermesting en intensief slootbeheer hebben een zware
tol geëist van de Vlaamse populaties. Op de foto zijn ook de kleine drijvende blaadjes herkenbaar van Klein kroos, die in vermeste omge-
ving meestal de dominante soort wordt.

�Veelwortelig kroos met mineergangen van oevervliegjes en daartussen de minuscule bladschijfjes (1 mm diameter) van Wortelloos
kroos, het kleinste Europese vaatplantje. 

�
�
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Beheer
Het beheer is vooral gericht op het behoud van een opti-

male waterkwaliteit. Volgende maatregelen zijn daarbij

aan de orde:

Tegengaan van waterverontreiniging en eutrofiëring.

Aangepast visstand- en watervogelbeheer.

Aangepast exotenbeheer.

Aangepast recreatief beheer.

Tegengaan van volledige verlanding door voorzichtig

ruimen, waarbij zones van het waterlichaam onaange-

roerd blijven om herkolonisatie te vergemakkelijken.

Vermijden van overmatige beschaduwing en accumula-

tie van bladmateriaal.

Herstel-  en ontwikkel ingskansen
Waterplantenvegetaties reageren meestal zeer snel op

een verbetering van de waterkwaliteit en versterken het

herstelproces, zodat dit een centraal aandachtspunt is bij

het herstel van dit habitattype. De belangrijkste herstel-

maatregel is het tegengaan van interne en externe eutro-

fiëring, zodat een fosfaatgelimiteerd watertype ontstaat.

Ook hoge nitraatgehaltes zijn ongewenst. Langs waterlo-

pen en rond vijvers kan de aanleg van bufferzones bijdra-

gen aan een verminderde instroom van nutriënten vanuit

de landbouw. Waterlopen die voor de toevoer van nutriën-

ten zorgen in plassen kunnen eventueel omgeleid worden,

indien een structurele aanpak van de oorzaken onvol-

doende mogelijk is. Interne eutrofiëring door het vrijko-

men van fosfaten en sulfaten uit een verontreinigde

onderwaterbodem is vaak de oorzaak van het uitblijven

van ecologisch herstel. Het afvissen van bodemomwoe-

lende vissen als Karper en Brasem, al dan niet in combi-

natie met uitbaggering van de verontreinigde onderwater-

bodem is dan noodzakelijk. Introductie van Snoek kan bij-

dragen aan een evenwichtig en minder groot visbestand.

Hierdoor krijgen watervlooien meer kansen, waardoor

algenbloei onder controle blijft en de helderheid van het

water zal toenemen, zodat waterplanten zich kunnen ves-

tigen. Deze ingrepen in het voedselweb worden aangeduid

met de term 'actief biologisch beheer' en vereisen een

grondig inzicht in de lokale situatie.

1 8 0

��Loos blaasjeskruid is een zeldzaam, vrij zwevend, water-
plantje. De ondergedoken bladeren dragen blaasjes, waarin kleine
waterdiertjes worden gevangen. Het is een aanpassing om zon-
der wortels toch aan de nodige voedingsstoffen te geraken.

�De Snoek wordt tot 1,5 m lang en vervult als roofvis een 
cruciale rol in aquatische ecosystemen. Een gezonde Snoek-
populatie draagt bij tot een evenwichtig visbestand met helder
water en veel waterplanten. Zonder roofvissen kunnen plankton-
etende vissen (zoals Brasem, Karper en Blankvoorn) in hoge aan-
tallen voorkomen en kan het water troebel worden door algen-
bloei, waardoor waterplanten verdwijnen. Dit risico verhoogt
naarmate de nutriëntenaanvoer toeneemt.
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�In kleine plassen en sloten met kwelinvloed kan Waterviolier soms massaal voorkomen.
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Verlande of opgevulde plassen en sloten met geringe

natuurwaarde kunnen opnieuw worden opengemaakt.

Vele soorten waterplanten hebben een langlevende

zaadvoorraad, zodat de kans op hervestiging van een

aantal zeldzame soorten niet uitgesloten is. Daarbij is

het belangrijk om een deel van het aanwezige onderwa-

tersediment niet te verwijderen. Bij de aanleg van nieu-

we plassen kan met waterplantenontwikkeling rekening

gehouden worden door aanleg van ondiepe zones en

zacht hellende oevers. Indien sterke golfslag de vesti-

ging van waterplanten verhindert, kan de aanleg van een

vooroever overwogen worden. Wanneer plassen met

rijke waterplantenvegetaties in de directe omgeving lig-

gen, kunnen vogels bijdragen aan een snelle kolonisa-

tie. Een geslaagd voorbeeld van herstel van een droog-

gelegd meer, door herstel van de natuurlijke hydrologie,

is het Vinne te Zoutleeuw. 

Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 22.13

Eutrophic waterbodies, 22.41 Free-floating vegetation

(e.g. 22.413 Stratiotes rafts and 22.414 Utricularia colo-

nies), 22.421 Large pondweed beds. 

Eunis 2004: C1.3 Permanent eutrophic lakes, ponds and

pools (C1.32 Free-floating and C1.33 Rooted submerged

vegetations). 

BWK: In de BWK zijn bijzonder soortenrijke en goed ont-

wikkelde plassen doorgaans gekarteerd als ae* (goed

ontwikkelde eutrofe plas), aev*, aev (eutrofe plas met

slibrijke bodem) en aer* (goed ontwikkelde recente,

eutrofe plas). Waterpartijen gekarteerd als ae°, aer° en

aev° zijn actueel te zwak ontwikkeld om tot dit habitatty-

pe te worden gerekend, maar ze bieden mogelijk wel

potenties tot omvorming naar het habitattype. Plassen

gekarteerd als ae (dus zonder toevoeging), aer (recente

eutrofe plas) of kn (veedrinkpoel) zijn meestal hooguit

zwak ontwikkelde vormen van dit habitat. Een aantal

ervan zijn te sterk geëutrofieerd voor herstel en/of bevat-

ten slechts rompgemeenschappen. 

Vlaamse natuurtypen: Ionenrijk en zeer ionenrijk sterk

gebufferd watertype, Kunstmatige waterloop.

Typologie Vlaamse stilstaande wateren: Alkalische

ionenrijke wateren, Alkalische matig ionenrijke wate-

ren, Eutrofe wingaten, Circumneutrale goed gebufferde

wateren (inclusief ijzerrijk type), Zoete polderwaterloop.

De vegetatie van Nederland: 1A Lemnetalia minoris

(deels), 5Ba1 Ranunculo fluitantis-Potametum perfolia-

ti, 5Ba2 Potametum lucentis, 5Bb Hydrocharition mor-

sus-ranae, 5Bc Parvopotamion (deels), 5Ca

Ranunculion peltati (deels).

1 8 2

��De Variabele waterjuffer is een bedreigde
waterjuffer van dit habitattype.

�De Platbuik behoort tot de meer algemene
libellensoorten, die vooral aan eutrofe wateren
gebonden zijn.

��De verspreiding van de Gele plomp valt in
Vlaanderen mooi samen met de riviervalleien,
waar de soort voorkomt in allerlei stilstaande
wateren.

�De Dodaars is een typische broedvogel van
plassen met behoorlijke waterkwaliteit. Tussen
de waterplanten en op de waterbodem duikt
deze kleine fuutachtige naar allerlei ongewer-
velde dieren en kleine visjes.
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Beschri jv ing
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D ys trofe natuurlijke poelen 
en meren 

Beschri jv ing

Dit habitattype omvat permanente tot hooguit kortstondig

droogvallende, grotere en kleine, plassen, waarvan het

water een karakteristieke bruinkleuring (thee- tot lichte

koffiekleur) vertoont door een hoog gehalte aan humus-

stoffen. Deze humusstoffen worden vrijgesteld uit een

veensubstraat en/of aangevoerd uit de omgeving, waarbij

een hoge zuurtegraad en/of een zeer geringe beschik-

baarheid van voedingsstoffen verdere mineralisatie

beperken. Zure wateren waarbij de bruinkleuring ont-

breekt, worden niet tot het habitattype gerekend, ook al

zijn er kenmerkende soorten aanwezig. 

Het voorkomen van dystrofe plassen is grotendeels

beperkt tot de grotere infiltratiegebieden met heidevege-

tatie en veenmoeras op sterk uitgeloogd dekzand. Het

betreft doorgaans hydrologisch geïsoleerde, ondiepe,

kommen (vennen) en plas-draszones met stilstaand

water, die hoofdzakelijk door oppervlakkig afstromend

water en neerslag gevoed worden. Het habitattype is in

principe beperkt tot depressies met een natuurlijke 

oorsprong; in Vlaanderen is vrijwel steeds sprake van uit-

vening.

De vegetatie is weinig diagnostisch voor het habitattype,

gezien de aanwezige soorten ook in niet-dystrofe (humus-

zuurarme), min of meer zure plassen worden aangetrof-

fen en geruime tijd kunnen naijlen. De soortenarme rand-

De meeste dystrofe vennen in Vlaanderen zijn in grotere of mindere mate aangetast door verzuring en/of nutriëntenaanrijking.
Indicatief is o.a. de uitbreiding van plantensoorten als Pitrus (�) en Pijpenstrootje (�) (Turfven te Opglabbeek).

Voor dit habitattype zijn in Vlaanderen (nog) geen

Speciale Beschermingszones aangewezen.
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�Venglazenmaker
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vegetatie bestaat hoofdzakelijk uit veenmossen en een-

zaadlobbigen zoals Draadzegge, Slijkzegge, snavelbiezen

en Veenpluis. Begeleidende soorten zijn ondermeer

Pijpenstrootje, Snavelzegge, Veelstengelige waterbies,

Kleine en Ronde zonnedauw en Waterdrieblad. In het open

water zijn slechts enkele soorten aanwezig, zoals Klein

blaasjeskruid en Waterveenmos; vaak blijven grotere

delen onbegroeid. In iets meer mineraalrijke situaties

kunnen ook Loos blaasjeskruid en Drijvende egelskop

worden aangetroffen. 

Verlanding geeft aanleiding tot veenmostapijten, tril- en

overgangsveen (habitattype 7140) en natte heide waarin

soorten met hoogveenkarakter optreden (habitattype

4010), eventueel in een slenken-bultenpatroon. Bij lichte

basenaanrijking kunnen vennen met Oeverkruid-

vegetaties (habitattype 3110 en 3130) ontstaan.

Van nature zijn vissen en mollusken in dit habitattype

afwezig. De aanwezige diersoorten kunnen eveneens in

andere zure wateren met veenmossen voorkomen.

Hoogveenglanslibel en de bij ons ondertussen verdwenen

Noordse glazenmaker en Dwergjuffer lijken een zekere

voorkeur voor dit habitat te vertonen. Venglazenmaker en

Venwitsnuitlibel zijn andere bijzondere libellensoorten die

hier kunnen voorkomen. Ook de kokerjuffer Oligotricha

striata en de waterwants Hesperocorixa castanea zijn hier

regelmatig aan te treffen. De Heikikker, een bijlage 

4-soort van de Habitatrichtlijn, kan zich in dit type water

voortplanten.
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Enkele kenmerkende plantensoorten
Draadzegge (Carex lasiocarpa), Slijkzegge (Carex limosa),

Veenpluis (Eriophorum polystachion), Bruine snavelbies

(Rhynchospora fusca), Witte snavelbies (Rhynchospora

alba), Drijvende egelskop (Sparganium angustifolium),

Kleinste egelskop (Sparganium natans), Klein blaasjes-

kruid (Utricularia minor), Bleekgeel blaasjeskruid

(Utricularia ochroleuca), Veenbloembies (Scheuchzeria

palustris; inmiddels verdwenen), Waterveenmos

(Sphagnum cuspidatum), Geoord veenmos (Sphagnum

denticulatum). 

Mil ieukarakterist ieken
Karakteristiek is een hoog gehalte aan humusstoffen waar-

door het water bruin kleurt. De waterbodem bestaat meest-

al uit venig materiaal, maar kan soms ook zandig zijn. De

plassen zijn doorgaans permanent. Het waterpeil is stabiel

of kan licht fluctueren. De amplitude en duur van peilfluctu-

aties zijn dermate dat het substraat niet zal uitdrogen. In

Vlaanderen is dit habitattype gekenmerkt door uitgesproken

ionenarme (elektrisch geleidingsvermogen <100 µS/cm),

zure (pH <6) en voedselarme omstandigheden.

Verspreiding
Dystrofe plassen zijn in Vlaanderen tegenwoordig “zeer

zeldzaam” en in meer of mindere mate aangetast. Vroeger

was het habitattype wellicht algemeen in de grotere heide-

gebieden, waar ondermeer het regelmatig voorkomende

toponiem 'Zwart Water' naar dergelijke omstandigheden

kan verwijzen. Voorbeelden van dystrofe plassen zijn som-

mige vennen in de Kalmthoutse en Mechelse Heide, de

Ruiterskuilen en het Turfven te Opglabbeek, Den Damp en

Zwartven in Meeuwen-Gruitrode en de Gaarvijver in

Zutendaal.

�Karakteristiek voor dystrofe plassen is de aanwezigheid van humuszuren, waardoor het water bruin kleurt (Den Damp te Meeuwen-
Gruitrode). In het water groeien o.a. Klein en Bleekgeel blaasjeskruid en Waterveenmos.
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Beheer
Terugdringen van de atmosferische depositie van verzuren-

de en eutrofiërende stoffen is essentieel voor duurzaam

behoud. Het vermijden van verdroging en eutrofiëring pri-

meert in het lokale instandhoudingsbeheer. De oeverzones

dienen gevrijwaard te worden van sterke boomopslag.

Uitvening kan hooguit overwogen worden indien het habi-

tattype door verlanding verloren dreigt te gaan.

Herstel-  en ontwikkel ingskansen
Bij verzuurde vennen is spontaan herstel eventueel mogelijk

door vermindering van de verzurende deposities (hiervan is

het actuele niveau in Vlaanderen suboptimaal voor het habi-

tattype). Bij sterk geëutrofieerde vennen kan het verwijde-

ren van sediment noodzakelijk zijn. Het verwijderen van

boomopslag en het plaggen van Pitrus- of Pijpenstrootje-

vegetaties in de oeverzone zijn mogelijke begeleidende

maatregelen. De maatregelen kunnen slechts succesvol zijn

op voorwaarde dat achteraf verzuring en aanvoer van

nutriënten kunnen vermeden worden. Ten aanzien van de

fauna is het belangrijk dat baggeren en plaggen gefaseerd

gebeuren. 

Bedreigingen
Ontwatering of sterke verdroging zijn nefast.

Vanwege de zeer geringe buffercapaciteit en voedselrijk-

dom is dit habitattype bijzonder gevoelig voor verzuring

en de hiermee gepaard gaande stikstofaanrijking.

Hierdoor gaan soorten als Pijpenstrootje, Knolrus,

Pitrus, Moerasstruisgras en Vensikkelmos overheersen.

De kenmerkende bruine kleur van het water kan hierbij

volledig verdwijnen. 

Vermesting leidt tot dominantie van Pitrus en opgaande

vegetaties van voedselrijke milieus (bv. Grote lisdodde en

Riet) aan de randen, terwijl eutrofiëringsindicatoren in

het water verschijnen (bv. Klein kroos en Mannagras).

Door veenafbraak kan dan vertroebeling optreden. 

Door natuurlijke verlanding kan het habitattype op ter-

mijn verdwijnen. 

Aangrenzende bosontwikkeling met veel beschaduwing

en bladval zal leiden tot eutrofiëring en eventueel verdro-

ging en uiteindelijk tot het verdwijnen van kenmerkende

of bijzondere soorten.

Z O E T W AT E R H A B I TAT S   |   1 8 7

�Dwergjuffer op Draadzegge. Sinds 1960 wordt de soort als uitgestorven beschouwd in Vlaanderen. Met een lengte van slechts 25 mm
is het de lilliputter onder de Europese libellen. 
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�Een Noordse glazenmaker is pas uit de larvehuid geslopen. Deze hoogveensoort kwam vroeger op verschillende plaatsen in de
Kempen voor, maar is ondertussen uitgestorven. De laatste waarneming dateert van 1968. 
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Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 22.14

Dystrophic waters.

Eunis 2004: C1.4 Permanent dystrophic lakes, ponds and

pools.

BWK: ao en aoo ten dele (oligotrofe plas of ven); deze kar-

teringseenheden omvatten evenwel vooral verzuurde ven-

nen waarvan het oorspronkelijke habitattype (3110, 3130,

3160) niet altijd meer te achterhalen is. 

Vlaamse natuurtypen: Veenmos-Snavelzegge ionenarm

watertype (deels).

Typologie Vlaamse stilstaande wateren: Matig zure wate-

ren (deels), Sterk zure wateren (deels).

De vegetatie van Nederland: 10Aa1 Sphagnetum cuspida-

to-obesi, 10Aa3 Caricetum limosae, 10Ab1 Eriophoro-

Caricetum lasiocarpae en mozaïekbegroeiingen van 

voorgaande met rompgemeenschappen van de

Scheuchzerietea.

Z O E T W AT E R H A B I TAT S   |   1 8 9

�Drijvende egelskop
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Subm ontane en laagland riv ieren met
veget aties behorend tot 
het Ranunculion 
fluitantis en het 
Callit richo-Bat rachion

Z O E T W AT E R H A B I TAT S   |   1 9 1

Beschri jv ing

Dit habitattype bestaat uit ondiepe, zowel relatief snel als

traag stromende, rivieren en beken, respectievelijk sub-

montane en laaglandbeken, met helder water en een goed

ontwikkelde waterplantenvegetatie. De samenstelling van

de vegetatie kan sterk variëren naargelang voedselrijk-

dom, (variatie in) stroomsnelheid, waterdiepte en bodem-

substraat. Ook de mate van beschaduwing speelt, vooral

bij smallere waterlopen, een rol. Sommige waterlopen

kunnen 's zomers gedeeltelijk droogvallen. 

Kenmerkend zijn ondergedoken of drijvende waterranon-

kelvegetaties (vooral Vlottende en Grote waterranonkel),

naast andere waterplanten zoals diverse soorten sterren-

krozen en fonteinkruiden. Diverse soorten van stilstaande

wateren (habitattype 3150) komen ook in traag stromende

waterlopen voor. Ook typische oeverplanten gedijen langs

traag stromende wateren met min of meer goede water-

kwaliteit, zoals Pijlkruid, Mattenbies, Kleine egelskop en

Zwanebloem. 

Goed ontwikkelde habitats zijn gekenmerkt door een

goede water- en structuurkwaliteit en een soortenrijke

water- en oevervegetatie. Een goede structuurkwaliteit bij

traagstromende beken heeft betrekking op de aanwezig-

heid van natuurlijke oevers en vrije meandering waardoor

allerlei “mesohabitats” in de waterloop voorkomen, zoals

traag en sneller stromende secties, ondiepe en diepere

zones, steile en zwak hellende oevers. Deze mesohabitats

bieden levensruimte aan verschillende levensgemeen-

schappen. In beschaduwde omstandigheden kan een

soortenrijke water- en oevervegetatie grotendeels ontbre-

ken. Biologische indicatoren voor de goede ontwikkeling

van het beekecosysteem zijn in dit geval de aanwezigheid

van bijzondere macro-invertebraten en andere waterorga-

nismen. 

Traag en snel stromende waterlopen die op vlak van

waterkwaliteit en/of soortensamenstelling of structuur-

kwaliteit, minder hoog scoren worden beschouwd als een

zwak ontwikkelde vorm van het habitattype. In veel geval-

Z O E T W AT E R H A B I TAT S  N a t u r a  2 0 0 0  c o d e :  3 2 6 0

�Traag stromende laaglandbeek met Pijlkruid en Drijvend fon-
teinkruid (middenloop Zwarte Beek).

�De mooiste voorbeelden in Vlaanderen van dit habitattype lig-
gen in de Kempen: de Kleine Nete te Geel met opvallend helder
water en fraaie waterranonkelvegetaties.
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len zijn er nog wel potenties voor ecologisch herstel aan-

wezig wanneer gepaste maatregelen worden genomen. De

aanwezigheid van doelsoorten in de bovenlopen van deze

waterlopen verhoogt de kansrijkdom. 

Dit habitattype is in goed ontwikkelde vorm niet alleen flo-

ristisch, maar ook faunistisch zeer rijk. Weinig andere fau-

nagemeenschappen zijn in Vlaanderen zo sterk in soorten-

rijkdom en aantallen achteruitgegaan, vooral tengevolge

van waterverontreiniging en (micro)habitatverlies.

Bepaalde vissoorten zijn opgenomen in de bijlage 2 van de

Habitatrichtlijn: Zalm en Rivierdonderpad (snel stromende

rivieren); Bittervoorn, Grote en Kleine modderkruiper

(soorten van traag stromende beken) en Beekprik (soort

van smalle bovenloopjes). Diverse ongewervelde diersoor-

ten van dit habitattype zijn eveneens opgenomen in de bij-

lagen van de Habitatrichtlijn. De Gaffellibel en Bronslibel

(bijlage 2) komen op geringe afstand in de buurregio's voor

en vallen in de nabije toekomst mogelijk bij ons in het

Grensmaasgebied te verwachten. Van een andere libellen-

soort, de Rivierrombout (bijlage 4), zijn er recente waarne-

mingen langs de Grensmaas. De Mercuurwaterjuffer (bij-

lage 2) is uitgestorven in Vlaanderen en typisch voor klei-

ne, traag stromende beken en grachten. In de Vlaamse

context zijn o.a. nog Bosbeekjuffer, Gewone bronlibel,

Beekrombout, Kleine tanglibel en Beekoeverlibel aan-

dachtssoorten in dergelijke milieus. De aanwezigheid van

de algemenere Weidebeekjuffer kan als een goede indica-

tor gelden voor het habitattype. De Bataafse stroommossel

(bijlage 2) is een zoetwatermossel van stromende rivieren

en grotere beken die in Vlaanderen uitgestorven is. Water-

verontreiniging, vervolging en leefgebiedversnippering zijn

de belangrijkste oorzaken van het verdwijnen van de Otter

(bijlage 2), de toppredator in dit habitattype. In de steile,

doorgaans weinig begroeide oevers van beken en rivieren

is de IJsvogel een typische broedvogel (bijlage 1 van de

Vogelrichtlijn).

Enkele kenmerkende plantensoorten
Haaksterrenkroos (Callitriche hamulata), Paarbladig fon-

teinkruid (Groenlandia densa), Drijvende waterweegbree

(Luronium natans), Groot bronkruid (Montia fontana), Teer

vederkruid (Myriophyllum alterniflorum), Kransveder-

kruid (Myriophyllum verticillatum), Spits fonteinkruid

(Potamogeton acutifolius), Rossig fonteinkruid

(Potamogeton alpinus), Klein fonteinkruid (Potamogeton

berchtoldii), Weegbreefonteinkruid (Potamogeton colora-

tus), Puntig fonteinkruid (Potamogeton friesii), Ongelijk-

bladig fonteinkruid (Potamogeton gramineus), Glanzig

fonteinkruid (Potamogeton lucens), Rivierfonteinkruid

(Potamogeton nodosus), Stomp fonteinkruid (Potamogeton

obtusifolius), Doorgroeid fonteinkruid (Potamogeton per-

foliatus), Duizendknoopfonteinkruid (Potamogeton poly-

gonifolius), Langstengelig fonteinkruid (Potamogeton

praelongus), Middelste waterranonkel (Ranunculus aqua-

tilis), Vlottende waterranonkel (Ranunculus fluitans),

Klimopwaterranonkel (Ranunculus hederaceus), Grote

waterranonkel (Ranunculus peltatus), Penseelbladige

waterranonkel (Ranunculus penicillatus), Kleine waterra-

nonkel (Ranunculus trichophyllus), Kribbenmos

(Cinclidotus spec.), Bronmos (Fontinalis antipyretica).

Diverse begeleidende soorten water- en oeverplanten

komen voor.

1 9 2

�De Grensmaas is een voorbeeld van een “zeer grote rivier”. Kenmerkende soorten voor
dit riviertype zijn Rivierfonteinkruid en Vlottende waterranonkel.

�Rivierfonteinkruid
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De IJsvogel is een Vogelrichtlijnsoort die broedt in steile oevers langs beken en rivieren. Door een geleidelijke verbetering van de
waterkwaliteit, waardoor in veel waterlopen terug vissen aanwezig zijn, en het achterwege blijven van lange, strenge winters, doet de
IJsvogel het in Vlaanderen momenteel goed.

�De Waterspitsmuis is een bedreigde spitsmuis die vooral voorkomt in het water en langs de oevers van waterlopen met een goede
waterkwaliteit. Het voedsel bestaat uit insecten, slakken, kleine visjes en kikkers.

�
�
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Rossig fonteinkruid.
�Grote waterranonkel.
�Kleine waterranonkel.
�Klimopwaterranonkel.

�
�
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Mil ieukarakterist ieken
Dit habitattype heeft betrekking op matig voedselrijk tot

voedselrijk, helder, traag tot snel stromend water op ver-

schillende bodemtypen. In goed ontwikkelde habitats is de

beek- en riviermorfologie weinig of niet aangetast, met

een grote structuurvariatie in dwars- en langsdoorsnede

en een natuurlijke waterhuishouding. Sommige waterlo-

pen kunnen droogvallen in de zomer.

Verspreiding
Voorbeelden van snel stromende waterlopen met vrij

goede habitatkwaliteit zijn te vinden in de Voerstreek

(Noorbeek, Berwijn, Voer). Ook de Grensmaas komt in

aanmerking. Traag stromende waterlopen met goede

habitatkwaliteit zijn grotendeels beperkt tot bovenlopen,

waar de beek nog een vrij natuurlijk karakter heeft behou-

den (o.a. bovenlopen van de Grote Nete, bovenlopen van

beken die ontspringen op het Kempens Plateau, bron-

beekjes in de Vlaamse Ardennen, maar ook elders nog

aan te treffen, vooral in bosrijke omgeving en in natuurge-

bieden). De meeste waterlopen in Vlaanderen zijn als

habitat zwak tot zeer zwak ontwikkeld omwille van een

minder goede water- en structuurkwaliteit.

Bedreigingen
Bemesting in de bron- en aangrenzende gebieden en

huishoudelijke of industriële afvalwaterlozingen (al dan

niet via riooloverstorten) zorgen voor eutrofiëring en

vormen de belangrijkste oorzaak van habitatdegrada-

tie.

Het rechttrekken, uitdiepen, aanbrengen van oeverver-

stevigingen en het ruimen van waterlopen vernietigt de

structuurkwaliteit en daarmee ook de variatie aan

microhabitats waarvan planten en dieren afhankelijk

zijn.

Vegetatierijke waterlopen worden aangetast door rijbe-

plantingen of bosvorming langs de beek die voor scha-

duw zorgen.

Aanwezigheid van exoten (o.a. invasieve waterplanten,

Muskusrat, Beverrat) kunnen de natuurlijke flora en

fauna in meer of mindere mate negatief beïnvloeden.

De natuurlijke waterpeildynamiek wordt aangetast door

wateronttrekking ten behoeve van de landbouw of

industrie en door toename van het aantal piekafvoeren

tengevolge van de vermindering van het kombergend

vermogen in de bovenstroomse gebieden en de toege-

nomen verharding van de bodem.

Sterke fragmentatie en isolatie van relictgebieden en

refugia (bv. bovenlopen van beken) bemoeilijken herko-

lonisatie van gebieden waar de milieucondities terug

geschikt geworden zijn.

Intensieve kanovaart kan periodiek voor verstoring van

kwetsbare broedvogels en lawaaihinder in natuurge-

bieden zorgen. Herstel van natuurlijke meanderings-

processen, doordat bomen terug in de waterloop

mogen vallen, kunnen worden gehypothekeerd. Ook

volledige kolonisatie van het water met drijvende en

ondergedoken waterplanten kan voor waterrecreatie

als problematisch worden ervaren.

Z O E T W AT E R H A B I TAT S   |   1 9 5

�In agrarische gebieden staat de typische waterplantenontwik-
keling van laaglandbeken op de meeste plaatsen onder druk door
de uitspoeling van nutriënten. Een verbetering van de waterkwa-
liteit en structuurkwaliteit kan in vele gevallen tot succesvol eco-
logisch herstel leiden (Bornebeek te Oostkamp). Ook beschadu-
wing leidt tot een vermindering van de waterplantenontwikkeling. 
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Beheer
Een goede waterkwaliteit is essentieel voor goed ontwik-

kelde levensgemeenschappen. Het uitwendig beheer

bestaat uit het tegengaan van lozingen en van de toevoer

van nutriënten uit aangrenzende landbouwpercelen. Deze

habitats vragen in principe geen inwendig beheer, tenzij

exotenbestrijding (bv. Grote waternavel).

Herstel-  en ontwikkel ingskansen
In de eerste plaats zijn maatregelen nodig om een ecolo-

gische waterkwaliteitnorm te realiseren. Naast afvalwa-

terzuivering (ook van individuele, geïsoleerde woningen),

waarbij zowel stikstof- als fosfaatbelasting worden terug-

gedrongen, is het van belang dat zo weinig mogelijk riool-

overstorten in werking treden bij regenbuien. Daarnaast

dient de toevoer van nutriënten en sediment vanuit de

landbouw maximaal teruggedrongen. Een bemestings-

verbod is wenselijk in het brongebied en in een brede buf-

ferzone langs de waterloop. Door de inrichting van buffer-

zones en de lokale aanleg van zuiveringsmoerassen kan

het zelfreinigend vermogen verhoogd worden en wordt de

sedimenttoevoer vanuit de landbouw verminderd. Hierbij

dient ook aandacht besteed aan de aanwezigheid van drai-

nagebuizen die rechtstreeks in de waterloop uitmonden.

In erosiegevoelige gebieden zijn een aangepast mest- en

ploegschema en gewaskeuze noodzakelijk. Bij het nemen

van geïntegreerde waterkwaliteitsmaatregelen langs

waterlopen wordt bij voorkeur van bovenstrooms naar

benedenstrooms gewerkt.

Waar de beek- en riviermorfologie is aangetast, kunnen

harde oeververdedigingen verwijderd worden en het oor-

spronkelijke, meanderende patroon terug hersteld, in com-

binatie met het achterwege laten van kunstmatige

ruiminge n. Door jarenlange ruimingen opgehoogde oever-

zones worden bij voorkeur ook in de oorspronkelijke staat

hersteld. Het opheffen van migratiebarrières voor vissen en

andere aquatische fauna is zinvol wanneer er geen negatie-

ve effecten te verwachten zijn voor de waterkwaliteit.

Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 24.4

Submerged river vegetation (e.g. 24.41 Acid oligotrophic,

24.43 Mesotrophic and 24.44 Eutrophic river vegetation). 

Eunis 2004: C2.2 Permanent non-tidal, fast, turbulent

watercourses (e.g. C2.25 Acid oligotrophic, C2.27

Mesotrophic fast-flowing streams), C2.3 Permanent non-

tidal, slow, smooth-flowing watercourses. 

BWK: Waterlopen worden niet gekarteerd in de BWK.

Vlaamse natuurtypen: Bronbeek, Kleine beek (leem- en

zandleemstreek), Grote beek (leem- en zandleemstreek),

Kleine Kempense beek, Grote Kempense beek, Rivier

(leem-, zandleem- en zandstreek), Grote rivier,

Grindrivier.

Typologie Vlaamse oppervlaktewateren: Kleine en grote

beek, Kleine en grote Kempense beek, Kleine en grote

rivier en Zeer grote rivier. 

De vegetatie van Nederland: 5Ba1 Ranunculo fluitans-

Potametum perfoliati, 5Ca Ranunculion peltati.

1 9 6
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De Bosbeekjuffer is in Vlaanderen bedreigd en komt nog slechts op enkele plaatsen voor langs waterlopen in de Kempen.

Heel wat kritische faunasoorten zijn teruggedrongen tot een beperkt aantal bovenlopen van beken:

�� Beekschaatsrijder

� Gewone bronlibel

� Beekprik (bijlage 2-soort)

� Rivierdonderpad (bijlage 2-soort)

�
�
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Rivieren met slikoevers met vegetaties
behorend tot het Chenopodion 
rubri p.p. en Bidention p.p.

Z O E T WAT E R H A B I TAT S  N a t u r a  2 0 0 0  c o d e :  3 2 7 0

Voor dit habitattype zijn in Vlaanderen (nog) geen

Speciale Beschermingszones aangewezen.
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rijke, nitrofiele oeversedimenten in het rivierbed of langs

plassen in het winterbed op zware klei of leem. De jongste

pionierstadia (eerste weken na het droogvallen) worden

gekenmerkt door vegetaties met als kenmerkende soor-

ten Bruin cypergras, Naaldwaterbies, Slijkgroen,

Watertorkruid, Waterereprijs en Greppelrus. In een latere

fase kunnen zich tijdelijk weelderige vegetaties ontwikke-

len met kenmerkende soorten als Veerdelig tandzaad,

Knikkend tandzaad, Zwart tandzaad, Smal tandzaad,

Korrelganzenvoet, Rode ganzenvoet, Zeegroene ganzen-

voet, Stippelganzevoet, Goudzuring, Vlooienkruid, Akker-

kers, Moeraskers, Getande weegbree, Blaartrekkende

boterbloem, Uitstaande melde en Kleine leeuwenbek.

Daarnaast komen er verschillende adventieven voor zoals

Tomaat, Lampionplant en Grote stekelnoot. Hoger gele-

gen slibafzettingen kunnen snel door wilgen gekoloni-

seerd worden en tot wilgenstruwelen ontwikkelen.

Langs de Zeeschelde ontwikkelen deze pioniervegetaties

zich op hoger gelegen slikken op relatief beschutte plaat-

sen in het zoetwatergetijdengebied. De gemeenschappen

hebben een lijn- tot vlakvormig karakter en komen bij-

voorbeeld voor langs geulen in het schor, die in de zomer

niet altijd bij hoog water overstromen. De jonge pionier-

stadia bestaan uit slikken begroeid met nopjeswieren

(Vaucheria spec.) en Sterrenkroos. Daarna ontwikkelt de

kruidlaag zich verder met Waterpeper, Blauwe waterere-

prijs, Grote kattenstaart, Knikkend en Zwart tandzaad,

Ridderzuring, Grote waterweegbree en Blaartrekkende

boterbloem als kenmerkende soorten. 

Tengevolge van graafwerken aan rivieroevers of bij de

aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden kun-

nen tijdelijk gunstige condities ontstaan voor de ontwikke-

�Knikkend tandzaadBeschri jv ing

Dit habitattype omvat slikoevers met pioniergemeen-

schappen van éénjarige plantensoorten op voedselrijke,

vooral stikstofrijke bodems in dynamische riviersystemen.

De kale slikbodems zijn binnen het riviersysteem semi-

permanent aanwezig op plaatsen waar langdurige winter-

se overstromingen of zoetwatergetijdendynamiek, in com-

binatie met slibafzettingen, de vestiging van meerjarige

soorten onmogelijk maken. Het habitattype kan ook dis-

pers in tijd en ruimte binnen het riviersysteem ontstaan

waar kortstondige, hevige waterdynamiek andere be-

groeiingen wegspoelt of langdurige overstromingen de

bestaande vegetatie doet afsterven. Door natuurlijke suc-

cessie kunnen de pioniervegetaties hier nadien terug ver-

dwijnen en evolueren naar voedselrijke ruigten (habitatty-

pe 6430), wilgenstruwelen (pioniertoestand habitattype

91E0) of riet- en lisdoddevegetaties en eventueel ook grote

zeggenvegetaties. Het habitattype kan zo op de ene plaats

verdwijnen, terwijl het op andere plekken in het riviersys-

teem ontstaat op nieuw gevormde, kale slikoevers.

De typische pioniervegetatie van slikoevers bestaat uit

open, lage begroeiingen met kensoorten als Waterereprijs

en Witte waterkers. Na enkele weken tot maanden ont-

wikkelt zich een hogere kruidlaag met diverse

Ganzenvoet- en Tandzaadsoorten. De vegetatie is pas op

het einde van de zomer of het begin van de herfst maxi-

maal ontwikkeld. Naarmate de begroeiing in de loop van

het seizoen toeneemt, neemt het aandeel open, kale

bodem af. Een typische eigenschap van de kenmerkende

plantensoorten is dat ze zeer snel groeien, veel zaden pro-

duceren en gemakkelijk kiemen. De zaden worden

gemakkelijk via het water verspreid.

Aan de Grensmaas ontwikkelt dit habitattype zich op slib-

�De bloemhoofdjes van Knikkend tandzaad zijn lichtjes naar beneden gebogen. De zaden hebben 3 tot 4 naalden aan de top en blij-
ven hierdoor goed kleven in de pels van dieren of de kleding van de mens. De zaden verspreiden zich ook gemakkelijk via het water.

�De oevers van de Grensmaas zijn sterk onderhevig aan rivierdynamiek en herbergen zeer soortenrijke pioniervegetaties. Op de
voorgrond is Grote stekelnoot te zien, een forse, eenjarige composiet. De naam verwijst naar de dicht bestekelde, bolstervormige 
vruchtjes van 1 à 2 cm groot.
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ling van het vegetatietype. Wanneer deze vegetaties bin-

nen het riviersysteem niet duurzaam aanwezig blijven

tengevolge van natuurlijke rivierdynamiek, worden deze

niet tot het habitattype gerekend. Tijdelijke ontwikkeling

van het vegetatietype in pioniersituaties van niet rivierge-

bonden moeras- en watersystemen worden evenmin tot

het habitattype gerekend.

De typische fauna van dit zeer dynamische habitattype

omvat in hoofdzaak gespecialiseerde, bodemactieve onge-

wervelde diersoorten die aangepast zijn aan langdurige

winterse overstromingen of een goed koloniseringsvermo-

gen hebben. Voorbeelden zijn diverse soorten loopkevers

(o.a. Dyschirius spec., Elaphrus spec., Bembidion spec.),

kortschildkevers (o.a. Stenus spec.), sprinkhanen (Zegge-

doorntje en Zanddoorntje), oeverwantsen (Salda spec.,

Saldula spec.) en diverse vliegensoorten met aquatische of

semi-aquatische larven (o.a. uit de Slankpootvliegen- en

Zweefvliegenfamilie). Ook amfibische slakkensoorten (bv.

Leverbotslak, Ovale poelslak en diverse soorten

Barnsteenslakken) worden in dit milieutype aangetroffen.

De rijke ongewervelde fauna vormt een voedselbron voor

broedende steltlopers en insectenetende moerasvogels.

Enkele kenmerkende plantensoorten
Zwart tandzaad (Bidens frondosa), Knikkend tandzaad

(Bidens cernua), Zeegroene ganzenvoet (Chenopodium

glaucum), Rode ganzenvoet (Chenopodium rubrum), Witte

waterkers (Nasturtium officinale), Waterpeper (Persicaria

hydropiper), Beklierde duizendknoop (Persicaria lapathi-

folium), Blaartrekkende boterbloem (Ranunculus scele-

ratus), Goudzuring (Rumex maritimus), Waterereprijs

(Veronica anagallis-aquatica).

2 0 0

�In het zoetwatergetijdengebied van het Schelde-estuarium worden de voedselrijke slikoevers aanvankelijk gekoloniseerd door Nopjes-
wier en nadien ook door hogere planten als Blauwe waterereprijs, Knikkend tandzaad, Grote kattenstaart, Waterpeper, Ridder- en Water-
zuring. Wanneer de slikoevers met breukstenen worden verdedigd zal de pioniersbegroeiing evolueren naar Riet- en wilgenvegetaties.

De vertegenwoordigers van de ganzenvoetfamilie komen typisch
voor op allerlei verstoorde plaatsen en pioniermilieus. De
Zeegroene ganzenvoet (�) is, net als de Rode ganzenvoet (�),
sterker aan vochtige standplaatsen gebonden, dan andere gan-
zenvoetsoorten.
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Mil ieukarakterist ieken
Het habitattype komt voor op tijdelijk droogvallende slib-

afzettingen in en langs dynamische waterlopen. Het

betreft natte, matig voedselrijke tot zeer voedselrijke

standplaatsen. Door de snelle afbraak van het organisch

materiaal zijn dit anaërobe, nitrofiele standplaatsen.

Wanneer het grondwaterpeil in de zomer te ver onder het

oppervlak zakt, sterft de pioniervegetatie af, maar tegen

dan zijn vaak al zaden geproduceerd. Ondiepe zomerover-

stromingen worden goed verdragen.

Verspreiding
In Vlaanderen komt dit habitattype voor langs grote rivie-

ren met een hoge dynamiek. Het winterbed van de

Grensmaas vormt het belangrijkste kerngebied voor dit

habitattype. Daarnaast komt het type ook voor in het zoet-

watergetijdengebied van het Schelde-estuarium. In ande-

re riviersystemen in Vlaanderen zijn de natuurlijke condi-

ties niet (meer) of onvoldoende voorhanden om dit habi-

tattype duurzame kansen te geven.

Bedreigingen
Veranderingen in de natuurlijke waterpeildynamiek

vormen één van de belangrijkste bedreigingen. In de

Zeeschelde neemt de getijamplitude en stroomsnel-

heid toe door verhoging van het gemiddeld hoogwater-

peil (tengevolge van zeespiegelrijzing en verdiepings-

werken). Dit leidt tot een steilere overgangszone tussen

riviergeul en dijk met hogere schorkliffen tot gevolg,

waarbij vooral de pionierzone van het hoge slik en lage

schor bedreigd wordt. Anderzijds leiden steenbestor-

tingen aan geul- en schorranden tot een verminderde

dynamiek van de slikoevers, waardoor het habitattype

op termijn door kolonisatie van o.a. Riet en wilgen even-

eens verdwijnt.

Wegbaggeren van slikwadden en een slechte water-

kwaliteit in het Schelde-estuarium.

Grindontginningen in de Grensmaas.

Een algemene bedreiging van het habitattype vormt de

vermindering van het areaal overstromingsgebied langs

waterlopen door ophogingen of indijkingen (momenteel

niet van toepassing langs Zeeschelde en Grensmaas).

Beheer
De belangrijkste beheermaatregel bestaat uit het bieden

van de nodige ruimte voor en het behoud van de natuurlij-

ke rivierdynamiek, waardoor er voldoende erosie- en sedi-

mentatieprocessen optreden.

Herstel-  en ontwikkel ingskansen
Langs de Grensmaas streeft men naar een verhoging van

de waterberging door herstel van de natuurlijke overstro-

mingsdynamiek in het winterbed. Hierbij herstelt men op

veel plaatsen natuurlijke oeverzones met geleidelijke

overgangen. In het Schelde-estuarium is een verdere ver-

betering van de waterkwaliteit gewenst, naast het streven

naar een hogere natuurlijkheid van de dynamische oever-

processen en het (lokaal) toelaten van de afzetting van

nieuwe slibbanken in de rivier. Mogelijk zijn ook nog langs

andere grote rivieren in Vlaanderen kansen aanwezig voor

herstel of ontwikkeling van het habitattype door verwijde-

ring van kunstmatige oeververdediging en herstel van

natuurlijke overstromingsgebieden, waarbij grootschalige

erosie- en sedimentatieprocessen worden toegelaten. 

Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 24.52 Euro-

siberian annual river mud communities.

Eunis 2004: C3.53 Euro-siberian annual river mud com-

munities.

BWK: delen van ds in het zoetwatergetijdengebied van de

Zeeschelde (slikken). Deze omvatten evenwel vooral vege-

tatieloos slik. Het winterbed van de Grensmaas wordt niet

gekarteerd door de BWK.

Vlaamse natuurtypen: Voedselminnende pioniergemeen-

schappen met Waterpeper (Polygonum hydropiper) en

Rumex obtusifolius ssp. transiens.

Typologie Vlaamse oppervlaktewateren: Zeer grote rivier

en Overgangswateren.

De vegetatie van Nederland: 29Aa Bidention tripartitae,

8Aa2 Polygono-Veronicetum anagallidis-aquaticae. 

�Het verspreidingspatroon van Waterereprijs in Vlaanderen valt
opvallend samen met de riviervalleien en de polders. Men onder-
scheidt twee ondersoorten. Rode waterereprijs (foto) blijkt minder
goed aangepast te zijn aan dagelijks schommelende waterpeilen en
wordt langs de Zeeschelde vervangen door de zustersoort, de
Blauwe waterereprijs. 
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Beschri jv ing

Vochtige heide bestaat uit dwergstruikvegetaties met

Gewone dophei in gebieden met permanent hoge grond-

waterstand, vaak met een goed ontwikkelde moslaag met

diverse soorten veenmossen en levermossen. 

De soortensamenstelling van natte heide wordt bepaald

door het grondwaterregime en het beheer. Het aantal con-

stante soorten is zeer beperkt. Pijpenstrootje, Gewone

dophei en Struikhei hebben meestal een hoge presentie

en combinaties van deze soorten geven de vegetatie haar

algemeen aspect. Soms ontbreekt één van deze soorten.

Hun abundanties in de vegetatie zijn zeer gevarieerd. Een

kleine daling van de grondwaterstand of wijziging in de

fluctuaties kunnen een verandering in de (dominante)

soorten teweegbrengen. De begroeiingen zijn doorgaans

half open tot gesloten, afhankelijk van het successiestadi-

um en in functie van het gevoerde beheer. Mozaïeken van

Pijpenstrootjevegetaties of Gagelstruwelen met natte

heide behoren ook tot het habitattype. Geïsoleerde, mono-

tone Pijpenstrootjegraslanden zonder bijkomende typi-

sche soorten van natte heide, worden niet tot het habitat-

type gerekend. 

De plantengemeenschap van natte heide is doorgaans

soortenrijker dan die van droge heide. Kenmerkende vaat-

planten zijn Beenbreek, Ronde zonnedauw, Trekrus,

Heidekartelblad, Klokjesgentiaan en Veenbies. De

moslaag bestaat uit typische soorten zoals Roodviltmos,

Glanzend maanmos, Kussentjesveenmos, Zacht veenmos

en Broedkelkje. 

Deze vegetaties komen vaak voor in complexe mozaïekpa-

tronen en overgangen met o.a. slenken met snavelbiesve-

getaties (habitattype 7150), Borstelgraslandjes en hei-

schrale graslanden (habitattype 6230), droge heide (habi-

tattype 4030), kleine zeggevegetaties, zuur tril- en over-

gangsveen met veenmossen (habitattype 7140),

Oeverkruidgemeenschappen (habitattypes 3110 en 3130)

en Gagelstruwelen. Ook met hoogvenen (habitattypen

HEIDE- EN STRUIKVEGETATIES VAN DE GEMATIGDE KLIMAATZONE N a t u r a  2 0 0 0  c o d e :  4 0 1 0

�Plagplekken in de natte heide met pioniersoorten als Moeraswolfsklauw en Kleine zonnedauw worden tot habitattype 7150 gerekend.

�Natte heide met o.a. Gewone dophei, Gagel, Veenpluis en Pijpenstrootje (Buitengoor te Mol).

Noord-Atlantische 
vochtige heide met 
Erica tetralix
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7110 en 7120), waarbij het contact met het grondwater

verloren gaat en veenmossen sterk in abundantie toene-

men, heeft dit habitattype een aantal soorten gemeen-

schappelijk. 

Het Gentiaanblauwtje is een typische, maar sterk bedreig-

de dagvlindersoort van natte heiden, die afhankelijk is van

het voorkomen van Klokjesgentiaan en bepaalde mieren-

soorten die nesten bouwen waar de rupsjes overwinteren

en verpoppen. Het Groentje is een andere dagvlindersoort,

waarvan de rupsen zich voornamelijk met Dophei voeden.

De overgang van natte naar droge heide is de typische

leefplaats van het Heideblauwtje, waarvan de rupsen op

Dophei, Struikhei en vlinderbloemigen leven. Ook het

uiterst zeldzame Spiegeldikkopje is een soort van over-

gangen tussen nat en droog en ijlere en ruigere begroei-

ing in de omgeving van natte heiden. De rupsen leven op

grassen. Overgangssituaties tussen natte hei en drogere,

vaak iets ruigere begroeiingen of boszomen vormen de

leefplaats van de Gouden sprinkhaan, de Zompsprink-

haan, Negertje en de Heidesabelsprinkhaan. De Europese

treksprinkhaan is een uitgestorven soort van dit habitatty-

pe. De aanwezigheid van greppels en plasjes met ondiep,

permanent water, vaak met veenmossen afgezoomd, is al

voldoende voor een aantal typische libellensoorten, zoals

Koraaljuffer, Hoogveenglanslibel, Kempense heidelibel,

Beekoeverlibel, Gevlekte glanslibel en Venwitsnuitlibel.

Zijn er vennen in de buurt, dan kunnen Rugstreeppad en

Heikikker voorkomen. In een gevarieerde vegetatiestruc-

tuur met droge plaatsen en warme plekken om te zonnen,

komen Levendbarende hagedis, en in enkele relictgebie-

den ook nog Adder en Gladde slang voor. Wulp, Watersnip,

Korhoen, Velduil en Grauwe kiekendief zijn typische

broedvogels van uitgestrekte natte heiden; de laatste drie

staan op de bijlage 1 van de Vogelrichtlijn.

2 0 4

�In goed ontwikkelde natte heiden komen slenken voor met diverse soorten veenmossen en Veenpluis (Liereman te Oud-Turnhout).
Tijdelijk kunnen de slenken zich met regen- en/of grondwater vullen.
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�Het Groentje is een kleine dagvlinder, waarvan de rupsen voornamelijk op Gewone dophei leven.
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Enkele kenmerkende plantensoorten
Gewone dophei (Erica tetralix), Struikhei (Calluna vulga-

ris), Veenpluis (Eriophorum polystachion), Beenbreek

(Narthecium ossifragum), Klokjesgentiaan (Gentiana pneu-

monanthe), Moeraswolfsklauw (Lycopodiella inundata),

Kleine zonnedauw (Drosera intermedia), Ronde zonne-

dauw (Drosera rotundifolia), Trekrus (Juncus squarrosus),

Witte snavelbies (Rhynchospora alba), Bruine snavelbies

(Rhynchospora fusca), Veenbies (Scirpus cespitosus),

Kleine veenbes (Vaccinium oxycoccus), Blauwe zegge

(Carex panicea), Gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata),

Pijpenstrootje (Molinea caerulea), Wilde gagel (Myrica

gale), Broedkelkje (Gymnocolea inflata), Kussentjes-

veenmos (Sphagnum compactum), Zacht veenmos

(Sphagnum tenellum), Week veenmos (Sphagnum molle).

Mil ieukarakterist ieken
Het habitattype komt voor op natte, voedselarme zand- of

zandleembodems, meestal op podzolgronden met een

venige bovengrond, een venige ondergrond of met reduc-

tieverschijnselen direct onder de B-horizont. Daarnaast

zijn ze ook kenmerkend voor gedegenereerd (ontwaterd)

hoogveen. De vegetaties zijn grondwaterafhankelijk en de

grondwaterstanden mogen niet te sterk wisselen. De

laagste grondwaterstand is cruciaal (max. 50 cm onder

het maaiveld). Soortenrijke natte heidevegetaties zijn

beperkt tot oligotrofe, zwak gebufferde bodemcondities.

Beenbreek komt voor op kwelplaatsen met een perma-

nente grondwatervoorziening en een goede doorluchting.

De kritische grens voor stikstofdepositie ligt tussen de 

7 en 14 kg N/ha/jaar.

2 0 6

��Beenbreek groeit in natte heideterreinen typisch aan de
voet van hogere gronden en duinmassieven waar jong voedsel-
arm grondwater aan het oppervlak komt en lateraal afstroomt.
Van deze fraaie lelieachtige zijn in Vlaanderen talrijke groei-
plaatsen verdwenen.

�Gewone dophei. 

��De mannetjes van het Negertje zijn zwart met een vuurrode
onderzijde en onmiskenbaar onder de sprinkhanen. Net zoals
zovele andere ongewervelde dieren is het een soort die vooral in
overgangssituaties voorkomt. Een gevarieerde vegetatiestructuur
is een belangrijk aandachtspunt bij het beheer van dit habitatty-
pe.
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Twee soorten zonnedauw, kleine 'vleesetende' plantjes, komen in Vlaanderen voor. Beide zijn wettelijk beschermd. De Ronde zon-
nedauw (foto) is te herkennen aan de cirkelvormige blaadjes. Karakteristiek zijn de 'tentakels' op de blaadjes met een dauwachtige, kle-
verige druppel op het uiteinde. Kleine insecten blijven hieraan kleven. Door het uitscheiden van verteringssappen kan de plant zo extra
voedingsstoffen bemachtigen om te overleven in het voedselarme milieu van natte heiden.

�Een mier geraakt verstrikt in de tentakels van de Kleine zonnedauw.

��De Heidesabelsprinhaan leidt een verborgen bestaan in voornamelijk structuurrijke Pijpenstrootjevegetaties.

�
�
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Verspreiding
Natte heidevegetaties zijn “uiterst zeldzaam” in Vlaanderen.

Ze komen vooral voor in de Antwerpse en Limburgse

Kempen. Daarbuiten is het voorkomen beperkt tot kleine

en verarmde relicten en betreft het meestal overgangen

naar of vormen van nat heischraal grasland. Veenvorming

onder natte heidevegetaties is tot de Kempen beperkt.

Bedreigingen
Veel vochtige heidevegetaties zijn gedegradeerd naar

dichte, soortenarme Pijpenstrootjevegetaties. De

belangrijkste oorzaken zijn verdroging of sterk schom-

melende waterstanden, eutrofiëring en verzuring door

atmosferische deposities.

Bij achterstallig beheer of verlaging van de grondwater-

tafel treedt een verbossing op naar Eiken-Berkenbos of

struweelvorming met Wilde gagel.

Natte heide is zeer kwetsbaar voor betreding.

Beheer
Bij een permanent hoge grondwatertafel is er nagenoeg

geen beheer nodig omdat de successie bijzonder lang-

zaam verloopt. Om de effecten van atmosferische deposi-

ties en verbossing tegen te gaan, is een intensiever

beheer nodig onder de vorm van plaggen, maaien of

extensieve begrazing.

Herstel-  en ontwikkel ingskansen
Herstel van gedegradeerde natte heide is mogelijk door

maaien of plaggen van vergraste heidevegetaties en open

kappen van verboste heide. Vele plantensoorten hebben

een langlevende zaadvoorraad in de bodem, zodat er een

redelijke kans op herstel is. In verzuurde omstandigheden

zijn hydrologische maatregelen noodzakelijk. Hierbij dient

voedselarm, zwak gebufferd grondwater aanwezig te zijn

dat tot in de wortelzone kan doordringen. Positieve resul-

taten zijn ook geboekt met een artificiële, lichte bekalking

van de plagplekken of het lokale infiltratiegebied van het

grondwater. In verdroogde omstandigheden is het belang-

rijk om ontwateringsgreppels dicht te maken of eventuele

grondwaterwinning in de omgeving bij te sturen, zodat het

grondwaterpeil terug tot aan het maaiveld kan stijgen. Bij

opstuwing is het belangrijk er over te waken dat hoog-

stens zeer kortstondige winterinundaties met zuur neer-

slagwater optreden. Plaggen gebeurt bij voorkeur klein-

schalig, zodat het niet destructief werkt voor de aanwezi-

ge fauna. De plagdiepte is cruciaal bij het aanboren van

een eventuele zaadvoorraad in de bodem en het verwijde-

ren van een eventuele nutriëntenrijke humuslaag.

Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 31.11 Northern

wet heaths.   

Eunis 2004: F4.11 Northern wet heaths.     

BWK: ce, ceb (vochtige tot natte dophei vegetaties al dan

niet met boomopslag). De karteringseenheid ces staat

meestal ook voor dit habitattype, maar kan ook op habitat-

type 7140 slaan. Habitattype 7150 wordt ook als ce gekar-

teerd, zodat er met de BWK geen onderscheid kan

gemaakt worden tussen habitattype 4010, habitattype

7150 en de meest voedselarme delen van habitattype

7140. Delen van dit habitattype kunnen vergrast zijn met

Pijpenstrootje (cm). Waar natte heide in complex met

Gagelstruweel (sm) voorkomt, wordt het geheel als habi-

tattype 4010 beschouwd.

Vlaamse natuurtypen: Natte heide met Gewone dophei.

De vegetatie van Nederland: 11Aa2 Ericetum tetralicis,

RG3 [11] Myrica gale-[Oxycocco-Sphagnetea].

2 0 8

�Klokjesgentiaan en het bedreigde Gentiaanblauwtje komen
alleen voor in niet verzuurde, natte heiden met een onverstoorde
hydrologie. Dit type heide is zeer zeldzaam geworden in
Vlaanderen.
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De Wulp is van oorsprong een soort van hoogvenen en natte heiden, maar heeft zich de voorbije eeuw ook in toenemende mate weten
te vestigen als broedvogel van natte weilanden. 

�Het Heideblauwtje komt voor in mozaïekvegetaties van droge en natte heide. De rupsen leven zowel op Gewone dophei als op
Struikhei. Verpopping gebeurt in de nesten van specifieke mierensoorten.

�
�
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In Vlaanderen onderscheidt men verschillende heidetypen:

Droge heide met veel mossen en korstmossen: de

structuurrijke heides met een belangrijk aandeel oude

struiken die opengevallen of afgestorven zijn, waardoor

het licht- en competitieregime erg verandert. Dit type

komt vooral voor op vlakke, droge podzolgronden met

een strooisellaag van wisselende dikte. 

Gedegradeerde droge heiden met dominantie van

Pijpenstrootje of Bochtige smele.

Droge heide met Bosbes: de heides met een verder

ontwikkeld humusprofiel, waarbij Blauwe bosbes abun-

danter wordt. Dit type vormt vaak een overgang naar

open Eiken-Berkenbos.

�Uitgestrekte, open heideterreinen met korte vegetatie en versprei-
de bomen zijn het favoriete broedbiotoop van de Boomleeuwerik. 

Beschri jv ing

Droge heidevegetaties bestaan uit formaties van altijd-

groene dwergstruiken, gedomineerd door Struikhei. De

aspectbepalende laag is vaak niet hoger dan 1 m.

Plaatselijk kan boom- of struikopslag van Grove den,

Zomereik, Ruwe berk, Sporkehout, Brem, Jeneverbes of

bramen aanwezig zijn. Deze halfnatuurlijke vegetaties zijn

van nature rijk aan mossen en korstmossen, vooral op

oudere leeftijd als de heidestruiken open vallen. De vege-

tatiestructuur en -samenstelling hangt sterk af van de

voedselrijkdom van de bodem, het gevoerde beheer, de

voorgeschiedenis en de ouderdom van Struikhei. Op arme,

zure zandbodems is het aantal plantensoorten beperkt; op

meer lemige bodems en voormalig beakkerde heidebo-

dems is de heidevegetatie doorgaans rijker aan kruiden

en grassen. Grassen zoals Pijpenstrootje, Bochtige smele

en Fijn schapengras hebben steeds een gering aandeel in

goed ontwikkelde heiden. 

�Veel roofvliegensoorten zijn warmteminnend. Droge heideterreinen zijn zeer rijk aan soorten, waaronder de Ringpootroofvlieg
Machimus cingulatus.

�De “purperen hei” dankt zijn faam aan de uitbundige bloei van Struikhei (Kalmthoutse Heide).
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Droge heide met Rode dophei: de heides met de zeld-

zame Rode dophei. Relicten worden onder andere

gevonden in bermen, op paadjes en kapvlakten en in

heideterreintjes in de Brugse Veldzone en aan de

oostrand van het Kempens Plateau. Floristisch wijken

de vegetaties niet af van de droge heide met Struikhei.

Het bodemtype is vaak hetzelfde, hoewel de soort vaak

lijkt voor te komen op niet pure zandbodems.

Droge heiden met open Bremstruwelen, waarbij de

heidestruiken groter worden dan gewoonlijk onder

invloed van de stikstof in de wortelknolletjes van Brem.

In andere struwelen zijn ook soorten van heischraal

grasland of van graslanden van het Struisgrasverbond

aanwezig. Andere mogelijke begeleidende soorten zijn

Gaspeldoorn en bramen en zeldzaamheden als

Stekelbrem en Kruipbrem. Een zeldzame parasiet op

Brem is de Grote bremraap. 

Droge heidevegetaties op profielloze stuifduinen worden

tot de psammofiele heiden gerekend (habitattype 2310),

terwijl droge heide met Jeneverbesstruwelen als habitat-

type 5130 wordt beschouwd. Het habitattype komt vaak in

mozaïek of met overgangen naar deze types voor, maar

ook met zure graslanden op profielloze bodems (habitat-

type 2330), natte heide (habitattype 4010), heischraal

grasland (habitattype 6230), vennen (habitattype 3110 en

3130) en zure overgangs- en trilvenen (habitattype 7140).

Zonder actief beheer evolueren heiden spontaan naar

zure Eiken-Berkenbossen (habitattype 9190). Veel voor-

malige heideterreinen zijn ontgonnen voor landbouw of

werden bebost. Relicten zijn dan vaak enkel in de randzo-

nes, in dreven of tijdelijke kapvlaktes terug te vinden.

De faunawaarden zijn vooral afhankelijk van de aanwezig-

heid van voldoende afwisseling in vegetatiestructuur,

zoals open zand, jonge en oude heide, grazige stukken,

solitaire bomen en struwelen. Deze variatie is doorgaans

mee bepaald door de oppervlakte en het beheer. De soor-

tenrijkdom is groot met opvallend veel warmteminnende

soorten. De Levendbarende hagedis is een algemene rep-

tielensoort in dit habitattype. Zeer lokaal komen in de

Kempen ook Gladde slang en Adder voor. Open zandige

plekken en paden zijn het leefgebied van Bastaard- en

Groene zandloopkevers, waarvan de larven zich in het

zand ingraven. Ook de typische, trechtervormige kuiltjes

van Mierenleeuwen kunnen langs beschutte randen van

zandige paden door de heide worden aangetroffen.

Diverse typische soorten roofvliegen kunnen zonnend op

of boven het warme zand worden waargenomen, loerend

naar prooi. Heiden zijn rijk aan wilde bijensoorten; tijdens

de bloei van Struikhei foerageren ze massaal op de nec-

tarrijke heidebloemen. Talrijke solitaire graafbijen en

graafwespen zijn aan het habitattype gebonden en gebrui-

ken het warme zand om de larven, voorzien van een pak-

ketje voedsel, ondergronds te laten ontwikkelen. De

Driehoornmestkever verzamelt mest van konijnen en

schapen en graaft die eveneens in een holletje in, als

voedsel voor de larve. Talrijke soorten sprinkhanen kun-

nen in dit habitattype worden aangetroffen, zoals

Knopsprietje, Snortikker en Heidesabelsprinkhaan, de

zeldzame Veldkrekel en de bedreigde Zadelsprinkhaan en

Zoemertje. Op Struikhei leven talrijke nachtvlinders, zoals

Nachtpauwoog, Bruine heispanner, Grijze heispanner,

Gevlekte heispanner, Roodbont heide-uiltje en Granietuil.

Typische broedvogels zijn Boomleeuwerik, Nachtzwaluw,

Klapekster, Tapuit, Roodborsttapuit en Boompieper,

waarbij de eerste twee deel uitmaken van de bijlage 1 van

de Vogelrichtlijn. Het Korhoen is een andere soort van de

bijlage 1, die uit de Vlaamse heidegebieden is verdwenen

door habitatverlies.

2 1 2
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Detail Struikhei.

�Heivlinder op Rode dophei. Deze laatste soort heeft in Vlaanderen een merkwaardig verspreidingsareaal: de Vlaamse Zandstreek
ten zuidwesten van Brugge en de heidegebieden in Oost-Limburg.

�Droge Struikheivegetaties met een gevarieerde vegetatiestructuur zijn het soortenrijkst (De Teut te Zonhoven). Zonder menselijk
ingrijpen zou dit waardevolle habitattype snel verbossen. Extensieve begrazing, een cyclisch kapbeheer of gecontroleerd branden zijn
noodzakelijke beheermaatregelen.

�De zeldzame Grote bremraap leeft parasitair op Brem en heeft geen eigen bladgroen. Op humusrijkere heidebodems is Brem een
struik die verstruweling inluidt.

�
�
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Lokaal in droge heidegebieden komt Adelaarsvaren voor, veelal op locaties die lange tijd bos zijn geweest. Waar de soort zich 
invasief gedraagt kan door lichtconcurrentie het habitattype verdwijnen. Vooral kleinere heiderelicten zijn hiervoor kwetsbaar.

�Levendbarende hagedis, zonnend op een open plek tussen de Struikhei.

�
�
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Enkele kenmerkende plantensoorten
Struikhei (Calluna vulgaris), Rode dophei (Erica cinerea),

Klein warkruid (Cuscuta epithymum), Brem (Cytisus sco-

parius), Stekelbrem (Genista anglica), Kruipbrem (Genista

pilosa), Gaspeldoorn (Ulex europaeus), Blauwe bosbes

(Vaccinium myrtillus), Fijn bekermos (Cladonia chloro-

phaea), Rode heidelucifer (Cladonia floerkeana), Gewoon

gaffeltandmos (Dicranum scoparium), Gewoon peermos

(Pohlia nutans). 

Mil ieukarakterist ieken
Het habitattype komt meestal voor op droge, zure, voedsel-

arme zandgronden, waar door eeuwenlange uitloging een

goed ontwikkeld podzolprofiel is ontwikkeld. Dit typische

bodemprofiel wordt gekenmerkt door een donkere, sterk

humusrijke A1-horizont, met daaronder een askleurige,

uitgeloogde A2-horizont, gevolgd door een donker

gekleurde, vaak verkitte inspoelingshorizont waarin ijzer,

aluminium en/of organische stof zijn geaccumuleerd.

Droge heiden kunnen ook voorkomen op iets voedselrijke-

re bodems zoals lemig zand. De afbraak van het bodem-

materiaal verloopt traag, waardoor een humuslaag

gevormd wordt. Heidevegetaties komen alleen voor bij een

koel, gematigd klimaat met een hoge luchtvochtigheid

gedurende het grootste deel van het jaar. De vegetatie is

gevarieerder naarmate de bodem beter gebufferd is tegen

verzuring. Droge heides zijn in principe grondwateronaf-

hankelijk, waarbij het grondwater meer dan een meter

onder het maaiveld kan wegzakken. De kritische grens

voor stikstofdepositie ligt tussen de 7 en 14 kg N/ha/jaar.

Verspreiding
Dit in Vlaanderen “zeer zeldzame” habitattype komt voor-

al voor in de Kempen, met het zwaartepunt in Midden-

Limburg en de Hoge Kempen. Grote heidegebieden liggen

voornamelijk in de militaire domeinen en enkele Vlaamse

natuurreservaten zoals de Kalmthoutse Heide, de

Mechelse Heide en de Teut-Tenhaagdoornheide. Kleine

heideterreinen en relicten zijn aanwezig op de toppen van

de Diestiaanheuvels, op dekzanden en andere geïsoleerde

zure bodems in Vlaams-Brabant en Oost- en West-

Vlaanderen. Deze actueel kleinere gebieden zijn evenwel

belangrijk, ondermeer omdat de aanwezige heiden, als

gevolg van regionale verschillen in bodemgesteldheid en

voorgeschiedenis, van nature gedeeltelijk anders zijn van

soortensamenstelling dan de grotere Kempense heiden.

Tijdelijke heidevegetaties kunnen zich op kapvlaktes ont-

wikkelen. 

Bedreigingen
Veel heides werden in het verleden in landbouwgrond

omgezet, bebouwd of actief bebost. Actueel is vooral

spontane verbossing door gebrek aan beheer een oor-

zaak van habitatverlies.

Eutrofiëring en verzuring leiden tot achteruitgang van

de structuur en soortenrijkdom. Bij hoge atmosferische

stikstofdeposities en accumulatie van stikstof in de

bodem treedt, na het openvallen van het vegetatiedek,

vergrassing van de heide op. Hierbij ontstaan gedegra-

deerde droge heidevegetaties met een dominantie van

Bochtige smele of Pijpenstrootje. De oorzaken van ver-

grassing zijn complex. Droge Pijpenstrootjeheides kun-

nen ook ontstaan op plaatsen waar Struikhei oversto-

ven wordt met zand. Ook perioden van droogte en stren-

ge vorst, brand en het optreden van keverplagen van

Heidehaantje werken vergrassing in de hand.

Vanuit bosranden kan Adelaarsvaren sommige heides

binnendringen en overwoekeren. De precieze oorzaken

zijn onduidelijk.

Oude, structuurrijke, droge heides met veel mossen en

korstmossen zijn zeer gevoelig voor betreding en over-

woekering van open zandbodems door het Grijs kron-

kelsteeltje, een Amerikaanse mossoort die in dit type

milieu overal sterk oprukt.

De bestaande heiderelicten zijn vaak klein en daardoor

extra kwetsbaar voor diverse vormen van verstoring of

aantasting. 

Grootschalige heidebranden zijn vooral voor de fauna

nadelig en kunnen ook vergrassing in de hand werken.

Faunaverstoring ten gevolge van intensieve recreatie.

Beheer
Voor een hoge biodiversiteit is een hoge structuurrijkdom

van de heide, met een afwisseling van jonge en oude heide

en lokale opslag van struweel of bomen na te streven. Een

actief, cyclisch beheer is noodzakelijk om spontane ver-

bossing tegen te gaan. De plaatselijke omstandigheden en

de flora- en faunadoelstellingen bepalen de keuze voor

maaien, begrazen, branden of plaggen. In elk geval dienen

maatregelen als plaggen en branden enkel op kleine

schaal en gefaseerd in de tijd te worden toegepast. Een

kleinschalig heidebeheer bevordert doorgaans het behoud

of herstel van een grote soortenrijkdom. Bij het beheer

van grote heidegebieden kan men de vegetatieontwikke-

ling sturen door de begrazingsdruk te variëren.

H E I D E -  E N  S T R U I K V E G E TAT I E S  VA N  D E  G E M AT I G D E  K L I M A AT Z O N E   |   2 1 5
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Herstel-  en ontwikkel ingskansen
Herstelbeheer moet gericht zijn op het tegengaan van

de effecten van verzuring en eutrofiëring. Plaggen tot

net boven de A2-horizont is de meest efficiënte ver-

schralingsmaatregel. Bij maaien en branden, gevolgd

door verwijderen van het strooisel, kunnen ook heel wat

nutriënten afgevoerd worden. Deze maatregelen bieden

niet steeds de garantie dat een vergraste heidevegeta-

tie regenereert naar een door Struikhei gedomineerde

vegetatie. Grootschalig plaggen en branden is vaak

destructief voor fauna en leidt vaak tot een uniforme

vegetatiestructuur.

De aanwezigheid van een zaadbank in de bodem of

zaadbronnen in de omgeving is noodzakelijk voor her-

stel van een goed ontwikkelde gemeenschap. 

Herstelmogelijkheden van heidevegetaties op verboste

of beboste heideterreinen hangen af van de leeftijd van

het bos en de mate van verstoring van bodem en hydro-

logie. Sommige soorten hebben een langlevende zaad-

voorraad, zoals Struikhei (verschillende decennia);

andere soorten hebben slechts kortlevende zaden. Op

korte termijn is heideherstel zeker mogelijk op arme

zandgronden die spontaan verbost zijn of recent door de

mens bebost werden. 

Herstel van heidevegetaties op voormalige landbouw-

gronden vraagt een langdurig verschralingsbeheer.

Vaak is oppervlakkig afgraven van de bemeste toplaag

noodzakelijk. In het geval van akkers is een kiemkrach-

tige zaadvoorraad in de bodem meestal verloren

gegaan. Op voorwaarde dat de abiotiek terug gunstig is,

kunnen goede herstelresultaten bekomen worden met

het uitspreiden van heideplagsel. 

2 1 6

�De Adder komt in Vlaanderen nog slechts op 4 plaatsen in de Antwerpse Kempen voor. De aanwezigheid van een afwisseling van
open en meer gesloten heidevegetaties en struwelen is noodzakelijk. In de zomer kan de Adder ook in meer vochtige heidevegeta-
ties worden aangetroffen. Overwintering gebeurt in holen en onder houtstronken op drogere plaatsen.
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Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 31.2 Dry

heaths.   

Eunis 2004: F4.2 Dry heaths (F4.22 Sub-Atlantic [Calluna]

- [Genista] heaths).  

BWK: cg, cgb (droge Struikheivegetatie, al dan niet met

boomopslag), cv\cvb (droge heide met Bosbes, al dan niet

met boomopslag), sg (Bremstruweel). Cg omvat ook habi-

tattype 2310 zodat met de BWK geen onderscheid kan

gemaakt worden tussen deze habitattypes. Delen kunnen

gedomineerd worden door Pijpenstrootje (cm), Bochtige

smele (cd) of Adelaarsvaren (cp).

Vlaamse natuurtypen: Droge heide met Struikhei, delen

van Bremstruweel.

De vegetatie van Nederland: 20Aa1 Genisto anglicae-

Callunetum, 20RG1 Cytisys scoparius-[Calluno-Ulicetea/

Nardetea]

H E I D E -  E N  S T R U I K V E G E TAT I E S  VA N  D E  G E M AT I G D E  K L I M A AT Z O N E   |   2 1 7

�Uitgestrekte, structuurrijke heiden zijn rijk aan broedvogels. De Roodborsttapuit prefereert heidegebieden met verspreide bomen en
struiken.
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Juniperus communis-formaties
in heidevelden of 
op kalkgrasland

T H E R M O F I E L  S T R U I K G E WA S N a t u r a  2 0 0 0  c o d e :  5 1 3 0
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successie naar loofbos zal de soort wellicht niet geheel

verdwijnen maar slechts een bescheiden plaats innemen

en zich niet meer verjongen. Bij te veel overschaduwing

kwijnen de Jeneverbessen langzaam weg.

Jeneverbes heeft een rijke, zeer specifieke, fytofage onge-

wervelde fauna, zoals de Jeneverbeswants, de wants

Dichrooscytus gustavi en de Jeneverbesdwergspanner

(een nachtvlinder).

�De naalden van de Jeneverbes bieden prima bescherming aan
allerlei struikbewonende insecten, zoals de Struiksprinkhaan.

Beschri jv ing

In de Vlaamse context beschouwt men Jeneverbes-

struwelen niet als een zelfstandige vegetatie-eenheid,

maar als een onderdeel van heidevegetaties. Op basis van

hun typische groeiwijze in struwelen of groepjes zijn ze

echter gemakkelijk te onderscheiden van de veel lagere

heidevegetaties. Elders in Europa komen jeneverbesstru-

welen ook op droge, kalkrijke gronden voor.

Jeneverbes is een wintergroene, uitgesproken lichtmin-

nende, inheemse naaldhoutsoort met een trage groei. De

struiken bereiken een maximale hoogte van circa 5 meter.

Een goed ontwikkeld Jeneverbesstruweel vinden we in

Vlaanderen alleen nog in het Heiderbos te As. Hier komen

twee varianten voor: op bruine gepodzoliseerde bodems

groeit een variant met Stekelbrem, Kruipbrem en Rode

dophei; op vochtigere bodems één met Gewone dophei.

In de ondergroei van Jeneverbesstruwelen kunnen veel

kensoorten van heischrale graslanden en heiden aanwe-

zig zijn, zoals Struikhei, Blauwe bosbes, Borstelgras,

Zandstruisgras, Grasklokje, Schapenzuring, Pilzegge en

Hondsviooltje. In dit habitattype vindt men ook soorten van

meer stikstofrijke milieus zoals Vogelmuur en Brede ste-

kelvaren. Jeneverbestruwelen zijn vaak zeer rijk aan

diverse soorten mossen (o.a. Gewoon peermos, Gewoon

pluisjesmos, Heidefranjemos) en korstmossen (zoals ren-

dier- en bekermossoorten). 

Dit habitattype komt voor in complex met droge heiden,

heischrale graslanden en bossen. Jeneverbesstruwelen

op arme zandgronden vormen een overgangsstadium tus-

sen struikheide en eiken-berkenbos. Bij een verdere 

��In Vlaanderen komt de Jeneverbes, een inheemse naald-
boom van de cipresfamilie, meestal voor als solitaire struik in een
aantal Kempense heidegebieden. De grootste populatie, waar
effectief sprake is van Jeneverbesstruwelen, komt voor in het
natuurreservaat Heiderbos te As.
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Enkele kenmerkende plantensoorten
Jeneverbes (Juniperus communis), Struikhei (Calluna

vulgaris), Brem (Cytisus scoparius), Gewone dophei (Erica

tetralix), Stekelbrem (Genista anglica), Kruipbrem

(Genista pilosa), Borstelgras (Nardus stricta), Blauwe

bosbes (Vaccinium myrtillus).

Mil ieukarakterist ieken
Het habitattype is in Vlaanderen gebonden aan voedsel-

en kalkarme zandgronden. Jeneverbesstruwelen ont-

staan waarschijnlijk bij afwisseling van over- en onderbe-

weiding waarbij een kleinschalige mozaïek ontstaat met

een kruidlaag, moslaag en open plekken. Mogelijk is

brand een cruciale factor bij de kieming van Jeneverbes.

2 2 0

�De Zadelsprinkhaan is een forse, bedreigde sprinkhaansoort die heideterreinen prefereert met oude heidevegetaties en verspreide
struiken en laag struweel. Een Jeneverbesstruik vormt de ideale beschutting tegen potentiële belagers.
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Verspreiding
De resterende Jeneverbesgroeiplaatsen van Vlaanderen

bestaan vooral uit alleenstaande exemplaren, op enkele

verspreide locaties in de Kempen. Enkel in het Heiderbos

te As komt een struweel voor met een oppervlakte van

circa 14 ha.

Bedreigingen
Het grootste deel van het habitattype verdween door

ontginning van heidegronden voor landbouw, bosbouw,

woningbouw en industrie. 

De belangrijkste bedreiging voor de resterende popula-

ties bestaat uit spontane verbossing, voornamelijk met

'vliegdennen', en de daarmee gepaard gaande bescha-

duwing.

De struiken zijn gevoelig voor begrazing. Dit vormt

vooral een probleem in heideterreinen die het jaar rond

begraasd worden, waarbij in de winter minder voedsel

beschikbaar is en Jeneverbes kan worden aangevreten.

In Vlaanderen treedt nagenoeg geen natuurlijke verjon-

ging van Jeneverbesstruweel meer op. De oorzaak

hiervan is onduidelijk.

Beheer
Het beheer bestaat uit de instandhouding van het struweel-

stadium door het tegengaan van bosvorming. Na het verwij-

deren van de opslag is vaak een maai- of plagbeheer nood-

zakelijk om verruiging met gras of bramen tegen te gaan.

Het beheer van het Heiderbos bestaat uit het plaggen van

een cirkelvormige zone rond de zaadstruiken zodat

opnieuw potentiële kiemplaatsen beschikbaar komen.

Onregelmatige beweiding met schapen is de meest

geschikte maatregel indien de terreinen groot genoeg zijn.

Herstel-  en ontwikkel ingskansen
Het herstelbeheer bestaat vooral uit het creëren van

geschikte kiemplaatsen met open zand in de nabijheid van

Jeneverbesstruiken. In bepaalde gevallen worden ook

Jeneverbessen aangeplant, afkomstig van opgekweekt

zaad van autochtone struiken.

Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 31.88 Common

Juniper scrub (31.882 Juniper heaths).

Eunis 2004: F3.16 [Juniperus communis] scrub.  

BWK: hoofdzakelijk opgenomen in cg (droge struikheide-

vegetatie) met als extra aanduiding jun (Juniperus). 

Vlaamse natuurtypen: onderdeel van Droge heide met

Struikhei.

De vegetatie van Nederland: 41Aa1 Dicrano-Juniperetum.

�De Hazelworm, een pootloze hagedis, komt vooral voor in open bossen en struwelen.
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Kalkminnend grasland op
dorre zandbodem

NAT U U R L I J K E  EN  H AL FN AT U U R L I J KE  GRA S LAN D EN  N a t u r a  2 0 0 0  c o d e :  6 1 2 0

P r i o r i t a i r  h a b i t a t t y p e
Voor dit habitattype zijn in Vlaanderen (nog) geen

Speciale Beschermingszones aangewezen.
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met Grote tijm, Zacht vetkruid, Eekhoorngras,

Knolbeemdgras, Kandelaartje, Kaal breukkruid, Fijne

ooievaarsbek, Rozetkruidkers, Plat beemdgras,

Sikkelklaver, Gestreepte klaver, Wondklaver, Veldsalie,

Harige ratelaar en Kattendoorn.

Verder van de rivier liggen wat schralere, zuurdere

afzettingen, die minder frequent overstromen. Hier

groeien pioniergemeenschappen van het Dwerghaver-

verbond (Thero-Airion) (habitattype 2330) met Smalle

raai, Tripmadam, Viltganzerik, Kleine leeuwenklauw,

Klein vogelpootje, Veldereprijs, Bitter barbarakruid,

Ruw vergeet-mij-nietje, Vroegeling en Akkerviltkruid.

Na de pionierfase komt het open stroomdalgrasland tot

ontwikkeling waarin de meeste van deze pioniersoorten

nog kunnen aanwezig blijven. Het betreft soortenrijke

vegetaties met een zeer gevarieerde structuur. Ook bin-

nen deze meer stabiele graslanden is er een duidelijk

onderscheid tussen de kalkrijkere varianten dicht bij de

rivier en de schralere varianten op meer uitgeloogde

rivierafzettingen:

De associatie van Sikkelklaver en Zachte haver

(Medicagini-Avenetum pubescentis) is de meest ken-

merkende vegetatie voor het open stroomdalgrasland,

die voorkomt op kalkrijke afzettingen dichter bij de

rivier. De typische kensoorten zijn Sikkelklaver, Zachte

haver, Gestreepte klaver, Ruwe klaver, Voorjaars-

ganzerik en Viltganzerik. Daarnaast komen ook veel

soorten voor van meer stabiele kalkhoudende

Glanshaverhooilanden (habitattype 6510) zoals

Veldsalie, Kruisdistel, Muskuskaasjeskruid, Kleine

�Veldparelmoervlinder Beschri jv ing

Dit habitattype omvat stroomdalgraslanden en pionierve-

getaties die voorkomen op hoger gelegen, droge grind-

banken en zandruggen in het winterbed van grote rivieren,

die slechts af en toe (circa eens in de tien jaar) overstro-

men. In Vlaanderen komt hiervoor enkel de Grensmaas in

aanmerking. Afhankelijk van de plaats in het riviersys-

teem zal een min of meer kalkrijke en grindrijke zandbo-

dem aanwezig zijn. Plaatsen die verder van de rivier liggen

en minder frequent overstromen zijn sterk onderhevig aan

uitloging, in tegenstelling tot de goed gebufferde kalkbo-

dems dicht bij de rivier. Een groot aantal plantensoorten

zijn warmteminnend. De rivier zorgt voor zaadaanvoer uit

stroomopwaarts gelegen gebieden. Binnen dit habitattype

onderscheidt men open pioniervegetaties en meer gesta-

biliseerde, open kruidenrijke stroomdalgraslanden. De

verschillende vormen van dit habitattype worden bespro-

ken in functie van hun ontwikkeling en ligging in het rivier-

bed. 

In een eerste fase ontstaan lage pioniervegetaties met

een hoog aandeel open zand- of grindplekken. Deze

pionierfasen kunnen afhankelijk van de voedselrijkdom

van de grind- of zandafzetting één tot twintig jaar aanwe-

zig blijven: 

Minder voedselrijke afzettingen dicht bij de rivier bevat-

ten een vegetatie behorend tot het verbond van Wit vet-

kruid (Alysso-Sedion). Kensoorten zijn Wit vetkruid,

Muurpeper, Tripmadam, Ronde ooievaarsbek, Steen-

hoornbloem, Eironde leeuwenbek en Kandelaartje.

Meer zandige afzettingen tonen eerder de associatie

van Vetkruid en Tijm (Sedo-Thymetum pulegioides)

�Kalkminnende vegetatie op droge zandbodem met Veldsalie en Wondklaver.

�De Veldparelmoervlinder is in Vlaanderen met uitsterven bedreigd. Het natuurontwikkelingsproject langs de Grensmaas, die voor-
ziet in een uitbreiding en kwaliteitsverbetering van de stroomdalgraslanden, biedt op termijn voor deze soort perspectieven. De rupsen
leven op Smalle weegbree in laagproductieve graslandvegetaties.
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pimpernel, Kleine ratelaar, Kattendoorn en

Voorjaarszegge, en soorten van kalkrijke Kam-

graslanden (Galio-Trifolietum, ook habitattype 6510)

zoals Ruige weegbree, Kleine bevernel, Gulden sleutel-

bloem, Geel walstro, Knolboterbloem, Ruige leeuwen-

tand, Klein streepzaad en begeleidende soorten als

Knolsteenbreek, Gewoon reukgras en Rood zwenkgras.

Op kalkarme of uitgeloogde zandgronden liggen schra-

lere Struisgraslanden (habitattype 6230) met als ken-

soorten Gewone veldbies, Muizenoor, Voorjaars-

ganzerik en Gewoon struisgras. Deze vegetaties kun-

nen zich ontwikkelen op de rand van het rivierengebied

of langs dijken en zandruggen op grotere afstand van de

rivier. Hier zijn de begeleidende soorten Gewone veld-

sla, Grasklokje, Schapenzuring, Gewoon biggenkruid

en Sint-Janskruid. De meest schrale gemeenschappen

worden gekenmerkt door soorten als Hazenpootje,

Muizenoor en Schapenzuring, naast de hoger vermelde

soorten van kalkrijke Kamgraslanden (Galio-

Trifolietum).

Stroomdalgraslanden zijn door de dynamiek van de rivier

onderhevig aan cyclische successieprocessen. Door het

ontstaan van nieuwe riviergeulen worden lokaal zand- en

grindpakketten weggeslagen, terwijl op andere plaatsen

nieuwe worden afgezet. Bij langdurige winterse overstro-

mingen sterft de vegetatie grotendeels af. Op die manier

ontstaan, gespreid in ruimte en tijd, in het rivierbed

opnieuw kansen voor pioniervegetaties. Bij afname van de

rivierdynamiek door natuurlijke sedimentatieprocessen

(hoogst gelegen delen van het winterbed) of door indijking

en bij langdurig toepassen van maai- of begrazingsbeheer

evolueren deze open graslanden naar gesloten graslan-

den van het Glanshaververbond of kalkrijke

Kamgraslanden (beide behorend tot habitattype 6510). Bij

een nietsdoen-beheer treedt hier successie op naar soor-

tenrijke struwelen.

De ongewervelde fauna van het habitattype vertoont

omwille van de klimatologische omstandigheden gelijke-

nissen met die van de droge landduinen (habitattype 2330)

en droge Struisgraslanden (habitattype 6230), maar de

2 2 4

Langs de Grensmaas worden bij piekdebieten lokaal dikke zandpakketten in het winterbed afgezet ( ). Op het kalkrijke zand ontwik-
kelen zich soortenrijke pioniervegetaties met soorten als Zacht vetkruid (�) en Tripmadam (��). In dit dynamische riviermilieu kun-
nen deze vegetaties verdwijnen door vorming van erosiegeulen, afzetting van nieuwe zandpakketen of door spontane successie naar
stroomdalgrasland of bos.

�
�
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De hoger gelegen gronden in het winterbed van de Grensmaas
overstromen minder frequent ( ). Hier ontwikkelen zich bloem-
rijke stroomdalgraslanden met kalkminnende plantensoorten.
Op plaatsen die niet meer overstromen treedt geleidelijk kalkuit-
loging op, waardoor ook soorten van meer zure milieus zich kun-
nen vestigen. Sikkelklaver (�) en Kattendoorn (�) zijn typische
soorten van de stroomdalgraslanden langs de Grensmaas.

�
�
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soortensamenstelling wordt sterk beïnvloed door de

impact van sporadische, winterse overstromingen. In de

pionierfase komen vooral soorten voor met een goede dis-

persiecapaciteit, zoals de Blauwvleugelsprinkhaan en het

Kalkdoorntje. Daarnaast komen talrijke, typische loopke-

versoorten voor, zoals de Bastaardzandloopkever, en

warmteminnende graafbijen en -wespen. In de open en

laagproductieve stroomdalgraslanden die minder fre-

quent of zelden overstromen, houden ook soorten met een

geringere pioniercapaciteit stand. De Veldkrekel is een

sprinkhaansoort die hier van nature thuishoort. In wat rui-

gere zones kan ook de Gouden sprinkhaan en

Greppelsprinkhaan voorkomen. Het Bruin blauwtje is een

typische dagvlinder, waarvan de rupsen op lage ooi-

evaarsbek- en reigersbeksoorten leven. Andere warmte-

minnende dagvlinders zijn Koninginnepage en Gele en

Oranje luzernevlinder, waarvan de rupsen te vinden zijn

op respectievelijk Peen en diverse klaversoorten. In goed

ontwikkelde graslanden hoort ook nog de Veldparel-

moervlinder thuis, die in Vlaanderen met uitsterven wordt

bedreigd. Wanneer in de omgeving verspreide struwelen

(bramen, meidoorn e.a.) en ruigtes aanwezig zijn, kunnen

broedvogels voorkomen als Grauwe gors, Geelgors,

Roodborsttapuit en Grauwe klauwier.

Enkele kenmerkende plantensoorten
Pioniervegetaties: Wit vetkruid (Sedum album),

Muurpeper (Sedum acre), Tripmadam (Sedum rupestre),

Ronde ooievaarsbek (Geranium rotundifolium),

Kandelaartje (Saxifraga tridactylites), Zacht vetkruid

(Sedum sexangulare), Smalle raai (Galeopsis angustifo-

lia), Eekhoorngras (Vulpia bromoides), Knolbeemdgras

(Poa bulbosa), Kaal breukkruid (Herniaria glabra), Fijne

ooievaarsbek (Geranium columbinum), Rozetkruidkers

(Lepidium heterophyllum).

Open graslandvegetaties: Plat beemdgras (Poa compres-

sa), Sikkelklaver (Medicago falcata), Gestreepte klaver

(Trifolium striatum), Wondklaver (Anthyllis vulneraria),

Veldsalie (Salvia pratensis), Harige ratelaar (Rhinanthus

alectorolophus), Kleine ratelaar (Rhinanthus minor),

Grote tijm (Thymus pulegioides), Kattendoorn (Ononis spi-

nosa), Viltganzerik (Potentilla argentea), Echte kruisdistel

(Eryngium campestre), Zachte haver (Avenula pubes-

cens), Kleine pimpernel (Sanguisorba minor), Ruige

weegbree (Plantago media), Voorjaarszegge (Carex cary-

ophyllea), Voorjaarsganzerik (Potentilla neumanniana).

Mil ieukarakterist ieken
Dit habitat ontwikkelt zich op voedselarme grindbanken of

zandruggen in het overstromingsbed van rivieren met een

hoge overstromingsdynamiek waar zand- en grindafzet-

tingen optreden bij piekdebieten met een frequentie van

ongeveer eens in de 10 jaar. De standplaatsen zijn gedu-

rende het groeiseizoen meestal droog tot zeer droog en

het microklimaat is warm. Sporadisch zijn overstromin-

gen noodzakelijk voor de aanvoer van kalk en de afzetting

van onbegroeid substraat. Afhankelijk van de ligging in het

rivierbed treden er belangrijke verschillen op in kalkrijk-

dom en overstromingsfrequentie.

Verspreiding
Dit habitattype komt alleen voor langs de Grensmaas in

Limburg. In de huidige situatie komt het habitat slechts

plaatselijk voor op rivieroevers en in enkele natuurontwik-

kelingsgebieden.

Bedreigingen
Het areaal van stroomdalgraslanden binnen het winter-

bed van de Grensmaas is grotendeels verdwenen. De aan-

leg van een aaneengesloten hoge zomerdijk, vlak naast de

rivier halverwege de 19e eeuw, legde de natuurlijke ero-

sie- en sedimentatieprocessen binnen het winterbed stil.

Hierdoor kon geheel het winterbed in landbouwgebruik

genomen worden en bleven er slechts relictvegetaties

langs de dijken over. Bijkomende oorzaken van het areaal-

verlies zijn grindontginning, dijkwerken en intensivering

van de landbouw binnen de uiterwaarden. 

2 2 6

�Het Bruin blauwtje is een dagvlinder die langs de Grensmaas
wordt aangetroffen in laagproductief stroomdalgrasland. De rup-
sen leven o.a. op Zachte en Kleine ooievaarsbek en Gewone rei-
gersbek.
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Beheer
Het behoud en herstel van de natuurlijke rivierdynamiek

met ruimte voor spontane erosie- en sedimentatieproces-

sen is essentieel voor dit habitattype. Overstromingen

mogen niet te frequent optreden maar moeten af en toe

uitzonderlijk sterk zijn om nieuwe grind- en zandbanken

te laten ontstaan in het winterbed. In de verdere ontwikke-

ling zijn de kalkrijkdom en voedselbeschikbaarheid deter-

minerend voor de ontwikkeling van de verschillende spe-

cifieke gemeenschappen. Ook hierin speelt de overstro-

mingsduur en de afstand tot de rivier en overstromings-

frequentie een determinerende rol. Een extensief maai- of

begrazingsbeheer is vereist om de natuurlijke successie

naar struwelen tegen te gaan.

Herstel-  en ontwikkel ingskansen
Binnen de Grensmaas streeft men naar meer ruimte voor

de rivier en herstel van de natuurlijke rivierdynamiek,

waarbij geleidelijke overgangen van de waterloop naar

zandafzettingen en grindbanken kunnen ontstaan.

Hierdoor kunnen zich opnieuw geschikte standplaatsen

ontwikkelen voor dit habitattype.

Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 34.12

Calcareous sand swards.

Eunis 2004: E1.12 Euro-Siberian pioneer calcareous sand

swards.

BWK: delen van hu in de Grensmaas.

Vlaamse natuurtypen: Maasbegeleidende graslanden

(Sedo-Cerastion).

De vegetatie van Nederland: 13 Alysso-Sedion, 14Bb1

Festuco-Thymetum, 14Bc1 Sedo-Thymetum, 14Bc2

Medicagini-Avenetum pubescentis.
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�De Gele luzernevlinder is een zeer mobiele, warmteminnende trekvlinder. Sommige jaren treden vanuit Zuid-Europa invasies op.
Dieren die in onze streken terecht komen, zoeken bloemrijke graslanden en ruigtes op en kunnen hier één of meerdere generaties
voortbrengen. De eitjes worden afgelegd op allerlei klaverachtigen.
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D roge halfnatuurlijke graslanden en v egetaties
met struikopslag op 
kalkhoudende bodems 
(Festuco- Brometalia)

NAT U U R L I J K E  EN  H AL FN AT U U R L I J KE  GRA S LAN D EN  N a t u r a  2 0 0 0  c o d e :  6 2 1 0

Belangrijke orchideeë nsites z ijn een prioritair habitatty pe
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schillen van de doornstruwelen op kalkarmere gron-

den door aanwezigheid van Kraagroos, Bosroos, Rode

kamperfoelie, Wilde liguster, Wilde kardinaalsmuts,

de zeldzame Wegedoorn, Gele kornoelje, Zuurbes en

kruiden als Donderkruid, Ruig viooltje, Borstelkrans,

Hokjespeul, Glad parelzaad, Wilde marjolein en

Welriekende agrimonie.

Graslanden en struwelen op droge kalkrijke bodem

zijn vooral bekend omwille van hun grote rijkdom aan

orchideeën. De Habitatrichtlijn beschouwt belangrijke

orchideeënsites als een prioritair habitattype. Met

een "belangrijke orchideeënsite" wordt bedoeld:

• een site met een hoog aantal soorten orchideeën;

• een site met een belangrijke populatie van minstens

1 orchideeënsoort die niet algemeen is in de lidstaat;

• een site met één of meer zeldzame tot uiterst zeld-

zame orchideeënsoorten in de lidstaat.

Beschri jv ing

Kalkgraslanden zijn droge tot halfdroge graslanden op

basenrijke bodems. Het kalkrijke substraat en de naar

het zuiden georiënteerde helling zorgen voor een warm

microklimaat met kenmerkende, warmteminnende

soorten die doorgaans een Midden- tot Zuid-Europees

verspreidingsareaal hebben. Zowel de kruidlaag als de

moslaag zijn goed ontwikkeld en vertonen een zeer hoge

soortenrijkdom. Kalkgraslanden komen vrijwel niet voor

in Vlaanderen. Volgende types kunnen worden onder-

scheiden: 

Kalkgrasland in strikte zin (Gentiano-Koelerietum)

komt slechts zeer plaatselijk voor. Het betreft slechts

vegetatiefragmenten met soorten als Blauwgras,

Duifkruid, Grote centaurie, Ruige scheefkelk, Geel

zonneroosje, Kleine pimpernel, Kalkwalstro, Gevinde

kortsteel, Aarddistel, Bergdravik, Zachte haver en

diverse orchideeënsoorten. Deze gemeenschap komt

in beter ontwikkelde vorm voor in het nabijgelegen

Waalse deel van de Sint-Pietersberg en in Nederlands

Limburg.

Op niet meer gemaaide of begraasde graslanden ont-

wikkelen zich struwelen, eventueel omringd door

mantel- en zoomvegetaties. Deze worden integraal

tot het habitattype gerekend. De zoomvegetaties en

struwelen worden vaak gedomineerd door Tweestijlige

meidoorn, Sleedoorn, Hazelaar en Bosrank. Ze ver-

�Echte kalkgraslanden, zoals die van de Sint-Pietersberg tus-
sen de Jeker en de Maas, net over de grens in Wallonië en
Nederland, komen in Vlaanderen niet voor.

�In Vlaanderen zijn slechts op een aantal plaatsen fragmenten
van kalkgrasland aanwezig, o.a. aan de voet van de Tiendeberg te
Kanne, een uitloper van de Sint-Pietersberg, waar zeer lokaal
mergellagen dagzomen.

�Mergel met silexfragmenten
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Glanshavergraslanden en Kamgrasweiden met kalkmin-

nende soorten behoren tot het habitattype 6510. Kalkrijke

duingraslanden worden tot de vochtige duinvalleien (habi-

tattype 2190) en tot de vastgelegde duinen met kruidvege-

tatie (habitattype 2130) gerekend.

Kalkgraslanden zijn zeer rijk aan specifieke ongewervelde

dieren, waarvan vele warmteminnend zijn en hier aan de

noordgrens van hun areaal voorkomen, ofwel specifiek

gebonden zijn aan één van de vele kenmerkende planten-

soorten. Een gevarieerde vegetatiestructuur is voor de

meeste soorten zeer belangrijk. Dankzij de kalkrijkdom is

een grote diversiteit aan huisjesslakken kenmerkend, bv.

de Wijngaardslak (bijlage 5 van de Habitatrichtlijn).

Enkele kenmerkende plantensoorten
Vliegenorchis (Ophrys insectifera), Purperorchis (Orchis

purpurea), Poppenorchis (Aceras anthropophorum),

Soldaatje (Orchis militaris), Bergnachtorchis (Platanthera

chlorantha), Bruinrode wespenorchis (Epipactis atroru-

bens), Hondskruid (Anacamptis pyramidalis), Bokkenorchis

(Himantoglossum hircinum), Bijenorchis (Ophrys apifera),

Duitse gentiaan (Gentianella germanica), Kalkwalstro

(Galium pumilum), Kuifvleugeltjesbloem (Polygala como-

sa), Wondklaver (Anthyllis vulneraria), Ruige scheefkelk

(Arabis hirsuta), Grote centaurie (Centaurea scabiosa), Geel

zonneroosje (Helianthemum nummularium), Voorjaars-

ganzerik (Potentilla neumanniana), Kleine pimpernel

(Sanguisorba minor), Kleine steentijm (Acinos arvensis),

Duifkruid (Scabiosa columbaria), Aarddistel (Cirsium

acaule), Wilde marjolein (Origanum vulgare), Donderkruid

(Inula conyzae), Borstelkrans (Clinopodium vulgare), Ruig

viooltje (Viola hirta), Breed fakkelgras (Koeleria pyramida-

ta), Bergdravik (Bromus erectus), Blauwgras (Sesleria

albicans), Gevinde kortsteel (Brachypodium pinnatum),

Egelantier (Rosa rubiginosa), Wegedoorn (Rhamnus

cathartica), Zuurbes (Berberis vulgaris).

2 3 0

�Kalkgraslandachtige vegetaties hebben zich ontwikkeld op kalkrijke kleilagen die dagzomen op de vaarttaluds van Zwevegem-
Moen (kanaal Bossuit-Kortrijk). Gemeten naar aantal soorten is dit natuurreservaat de orchideeënrijkste site van Vlaanderen. 

�De Wijngaardslak is de grootste huisjesslak in Vlaanderen.
Het is een zeldzame soort van kalkrijke bodems en is opgenomen
in de bijlage 5 van de Habitatrichtlijn.
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Mil ieukarakterist ieken
Het habitattype komt voor op onbemeste, matig droge tot

droge groeiplaatsen met een kalkrijke bodem bestaande

uit mergel, stenige leem of klei. De vegetatie is niet afhan-

kelijk van het grondwater voor de vochtvoorziening.

Optimale condities zijn te vinden op een naar het zuiden

gerichte helling. De kritische bovengrenswaarde voor

atmosferische stikstofdepositie is 15 à 25 kg N/ha/jaar

voor een goede habitatkwaliteit.

Verspreiding
Kalkgraslanden zijn in oppervlakte slechts “marginaal”

aanwezig in Vlaanderen. De belangrijkste groeiplaatsen

liggen aan de voet van het natuurreservaat Tiendeberg te

Kanne en op de tumuli ten zuiden van Tongeren. Op de

kanaaltaluds van het Albertkanaal in Zuid-Limburg, tus-

sen Kanne en Veldwezelt, dagzoomt mergel waarop ver-

schillende typische soorten van het habitattype voorko-

men en zich in toenemende mate vestigen. Het Overbroek

te Gelinden heeft deels een kalkgraslandkarakter. In de

Voerstreek komen wegbermvegetaties voor met typische

kalkgraslandsoorten zoals Bergdravik en Gevinde kort-

steel. Het natuurreservaat Vaarttaluds te Zwevegem-

Moen kan niet als een strikt kalkgrasland getypeerd wor-

den, maar door de dagzomende kalkrijke klei vormt het

gebied de soortenrijkste orchideeënsite in Vlaanderen.

Bedreigingen
Stopzetten van het maai- of begrazingsbeheer leidt tot

verruiging en opslag met Meidoorn en Sleedoorn die in

een latere fase overgaat naar loofbos. Enkel de evolutie

naar struweel behoort inherent tot het habitattype.

Bemesting leidt tot het verdwijnen van de meest kriti-

sche soorten en uiteindelijk tot soortenarm cultuur-

grasland; inspoeling van nutriënten uit hoger gelegen

landbouwgronden leidt tot plaatselijke verruiging.

Overmatige betreding.

Selectief inzamelen van zeldzame plantensoorten (bv.

orchideeën).

Beheer
Een periodiek begrazingsbeheer is de meest aangewezen

beheervorm. Kleine, geïsoleerde percelen komen eerder

in aanmerking voor een maaibeheer. Ruigten en struwe-

len hebben baat bij een cyclisch maai- en kapbeheer.

Verbossing van struwelen dient men tegen te gaan door

selectief kappen van boomopslag. 

Herstel-  en ontwikkel ingskansen
Een natuurgericht beheer op plaatsen waar kalkrijke

bodemlagen dagzomen biedt kansen voor uitbreiding van

kalkgrasland en struweel, vooral wanneer die in de direc-

te omgeving nog aanwezig zijn. Herstel van kalkgraslan-

den uit verboste of sterk verstruweelde vegetaties is

mogelijk door het verwijderen van de opslag. In

Nederlands Limburg werden ze hersteld uit zwaar bemest

cultuurland en intensief gebruikt akkerland door een vrij

intensief maai- of graasbeheer gericht op een nutriënten-

reductie in de bodem.

Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 34.32 Sub-

Atlantic semi-dry calcareous grasslands (34.33 Sub-

Atlantic very dry calcareous grasslands). 

Eunis 2004: E1.26 Sub-Atlantic semi-dry calcareous grass-

lands (E1.27 Sub-Atlantic very dry calcareous grass-

lands). 

BWK: hk (grasland met kalkminnende soorten). Gezien

struikvormende facies mee in dit habitattype vervat zit,

wordt ook sk (struwelen op kalkhoudende bodem) hiertoe

gerekend. 

Vlaamse natuurtypen: Kalkgrasland; Zomen van kalkrijke

bodems (het Marjolein-verbond).

De vegetatie van Nederland: 15Aa1 Gentiano-

Koelerietum, 17Aa1 Rubo-Origanetum, 37Ac4 Pruno spi-

nosae-Ligustretum, 37Ac5 Orchio-Cornetum.
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�Het Dwergblauwtje is een kleine dagvlinder, waarvan de rup-
sen op Wondklaver leven. Populaties komen in Vlaanderen enkel
voor op de Tiendeberg en langs de oevers van het Albertkanaal
waar mergel dagzoomt.
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Kalkgraslanden zijn opvallend rijk aan orchideeënsoorten. Ze
leven in symbiose met schimmels in de bodem. Voorbeelden van
zeldzame orchideeën zijn Vliegenorchis (�), Poppenorchis (�),
en Soldaatje (��). 
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�Kleine pimpernel is een voorbeeld
van een kalkminnende plantensoort met
een ruimere verspreiding in Vlaanderen.
Ze komt bijvoorbeeld ook talrijk voor op
de dijken langs de Grensmaas, in Voeren
en hier en daar ook op spoorwegterrei-
nen en mijnterrils. 

�Omdat kalkgraslanden zo schaars
zijn, zijn de typische soorten meestal
zeer zeldzaam in Vlaanderen. Dit geldt
ook voor de Aarddistel, die nauwelijks
hoger wordt dan 10 cm.
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Beschri jv ing

Borstelgraslanden of heischrale graslanden (Nardo-

Galion) zijn vegetaties op voedselarme, meestal (zwak)

zure, lemige zandbodems waarin grassen zoals

Borstelgras, Tandjesgras, Pijpenstrootje en struisgras-

soorten domineren, maar waarin kruiden en heidestrui-

ken eveneens talrijk aanwezig kunnen zijn. Het betreft

soortenrijke graslanden met een gesloten grasmat, in

tegenstelling tot habitattype 2330 (open Buntgras- en

Struisgrasvegetaties op landduinen), waarvan de grasmat

open is ten gevolge van natuurlijke processen zoals zand-

verstuiving en die meer eenjarige soorten bevat. In verge-

lijking met soorten van droge heide (habitattype 2310 en

4030), prefereren soorten van heischrale graslanden min-

der zure, meer gebufferde bodems, met daaraan gekop-

peld een lager vrij aluminiumgehalte. Buffering gebeurt

door bodemdeeltjes met een bufferende werking zoals

leem of door toevoer van calciumionen via kwelwater.

Heischrale graslanden ontstaan vaak door het maaien,

betreden, beweiden, plaggen, afbranden of verstoren van

heidevegetaties.

2 3 4

NAT U U R L I J K E  EN  H AL FN AT U U R L I J KE  GRA S LAN D EN  N a t u r a  2 0 0 0  c o d e :  6 2 3 0

S oortenrijke heischrale graslanden op arme bodems
v an berggebieden (en v an submontane 
gebieden in het 
binnenland v an Europa)

P r i o r i t a i r  h a b i t a t t y p e
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De heischrale graslanden van de Sint-Pietersberg/

Tiendeberg met Borstelgras, Tormentil, Tandjesgras,

Hondsviooltje, Stijve ogentroost en Stekelbrem behoren

tot de associatie van Betonie en Gevinde Kortsteel

(Festico rubrae-Genistelletum sagitallis of Betonico-

Brachypodietum). In deze gemeenschap komen even-

wel ook soorten voor van meer kalk- of mineraalrijke

bodems zoals Gevinde kortsteel, Kleine pimpernel,

Kleine bevernel, Zachte haver, Bevertjes, Ruige leeu-

wentand en Voorjaarszegge.

Afhankelijk van de bodemvochtigheid komen zowel droge

als natte typen voor. 

Enkele kensoorten voor heischraal grasland zijn o.a.

Borstelgras, Hondsviooltje, Liggend walstro, Tandjesgras,

Tormentil, Stijve ogentroost en Welriekende nachtorchis.

Binnen deze graslanden onderscheidt men in Vlaanderen

de volgende typen: 

Droge heischrale graslanden, gekenmerkt door de

combinatie van Brem, Muizenoor, Hondsviooltje,

Bleeksporig bosviooltje en Mannetjesereprijs behoren

tot de associatie van Liggend walstro en Fijn schapen-

gras (Galio hercynici-Festucetum ovinae). Er zijn geen

strikte kensoorten. Het voorkomen van Fijn schapen-

gras, Gewoon biggenkruid, Muizenoor, Zandblauwtje en

Schapenzuring onderscheiden dit type van vochtige hei-

schrale graslanden. Men kan een variant onderschei-

den zonder bosplanten met Rode dophei en een variant

met bosplanten zoals Echte guldenroede en Hengel.

Vochtige heischrale graslanden, met als kensoorten

Heidekartelblad, Liggende vleugeltjesbloem en

Tweenervige zegge, horen tot de associatie van

Liggende vleugeltjesbloem en Heidekartelblad

(Gentiano pneumonanthes-Nardetum). Klokjes-

gentiaan, Trekrus, Ronde zonnedauw, Stekelbrem en

Borstelgras onderscheiden deze associatie van de dro-

gere typen heischraal grasland. Pijpenstrootje en

Blauwe zegge komen ook frequent in dit type voor.

N AT U U R L I J K E  E N  H A L F N AT U U R L I J K E  G R A S L A N D E N   |   2 3 5

�Soortenrijk, vochtig heischraal grasland in de Kempen (Liereman, Oud-Turnhout) met o.a. Heidekartelblad, Tormentil, Borstelgras
en Pijpenstrootje.

De Tiendeberg (Kanne) wordt voor het grootste deel ingenomen door droge heischrale graslanden, in combinatie met plantensoor-
ten van meer kalk- of mineraalrijke bodems. Een vrij intensieve seizoensbeweiding in een rotatiecyclus zorgt voor een open begroeiing
waarin de vele kwetsbare soorten van droge heischrale graslanden kunnen overleven.

��Vochtig heischraal grasland in de Vlaamse Zandstreek (Vloetemveld, Zedelgem) met Gevlekte orchis en voor de regio typische
Tweenervige zegge.

�
�
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Ondanks de naam van het habitattype is het, door 

de in de EU-interpretatiehandleiding vermelde Corine/

Palearctische classificatie, duidelijk dat dit habitattype

alle soortenrijke, gesloten graslandvegetaties op zure

bodems omvat. Daardoor horen ook de volgende in

Vlaanderen voorkomende graslandtypes tot dit habitat-

type:

De soortenrijke graslanden van het Struisgras-

verbond zijn gekenmerkt door soorten als Gewoon

struisgras, Gestreepte witbol, Schapenzuring, Zand-

blauwtje, Gewone veldbies, Grasklokje en Muizenoor. In

vergelijking met het Dwerghaververbond (habitattype

2330) zijn deze graslanden doorgaans minder open en

arm aan eenjarige soorten.

Soortenrijke, Bochtige smelegraslanden waarin bv.

vaak Tandjesgras optreedt.

Meng- en overgangsvormen met hoger vernoemde hei-

schrale graslanden.

Graslanden die verstoord zijn door o.a. overbegrazing,

overbetreding, eutrofiëring of verruiging worden hoog-

stens als zwak ontwikkeld habitat beschouwd. Door

gericht beheer kan de kwaliteit verhogen. Bij gebrek aan

beheer of bij extensieve begrazing kunnen struweelsoor-

ten als Brem, Gaspeldoorn en bramen het grasland kolo-

niseren. Wanneer, door verdere struweelvorming of ver-

ruiging, de typische graslandsoorten ontbreken, is het

habitattype niet langer aanwezig. Op minder gebufferde,

zure zandbodems ontwikkelen zich meer heideachtige

vegetaties (habitattype 2310 en 4030) en open Struisgras-,

Buntgras- en Dwerghavervegetaties (habitattype 2330). Al

deze vegetatietypes kunnen in elkaar overgaan en komen

vaak in complex in eenzelfde gebied voor.

Oude, ongestoorde graslanden zijn rijk aan zeldzame

macrofungi, zoals Wasplaten.

Een typische dagvlindersoort van vochtige heischrale

graslanden is de zeer zeldzame Aardbeivlinder, waarvan

de rupsen op Tormentil leven. In enkele Kempense heide-

gebieden komt ook nog het zeer zeldzame Gentiaan-

blauwtje voor, waarvan de rupsen op Klokjesgentiaan

leven en een symbiose aangaan met mieren van het

geslacht Myrmica. Andere dagvlindersoorten van hei-

schraal grasland, zoals Tweekleurig hooibeestje,

Adippevlinder, Grote parelmoervlinder, Zilveren maan en

Moerasparelmoervlinder zijn in Vlaanderen reeds uitge-

storven. In de productievere vegetaties van het

Struisgrasverbond zijn Hooibeestje, Kleine vuurvlinder en

Icarusblauwtje algemene dagvlinders, waarvan de rupsen

respectievelijk op grassen, Schapenzuring en Gewone rol-

klaver leven. De Veldparelmoervlinder is in Vlaanderen

met uitsterven bedreigd en komt zeer lokaal nog voor in

droge, schrale graslanden met Smalle weegbree en vol-

doende nectarbronnen in de onmiddellijke omgeving. De

warmteminnende, Vijfvlek-sint-jansvlinder is een dagac-

tieve nachtvlinder waarvan de rupsen eveneens op

Gewone rolklaver leven. Structuurrijke vegetaties en over-

gangssituaties naar andere habitattypes zijn doorgaans

het meest soortenrijk, bv. voor sprinkhanen (o.a.

Snortikker, Schavertje, Knopsprietje, Veldkrekel en

Gouden sprinkhaan). Ook andere ongewervelde fauna-

groepen (o.a. spinnen en loopkevers) tellen tal van zeldza-

me of bedreigde soorten in dit habitattype. Heischrale

graslanden met overgangen naar ruigtes en struweel zijn

potentiële leefgebieden van Levendbarende hagedis en

Hazelworm.

Enkele kenmerkende plantensoorten
Heischrale graslanden: Borstelgras (Nardus stricta),

Zandstruisgras (Agrostis vinealis), Tandjesgras

(Danthonia decumbens), Pilzegge (Carex pilulifera),

Blauwe zegge (Carex panicea), Sterzegge (Carex echina-

ta), Geelgroene zegge (Carex demissa), Bleke zegge

(Carex pallescens), Tweenervige zegge (Carex binervis),

Veelbloemige veldbies (Luzula multiflora s.l.), Liggend

walstro (Galium saxatile), Heidekartelblad (Pedicularis

sylvatica), Stijve ogentroost (Euphrasia stricta),

Welriekende nachtorchis (Platanthera bifolia), Liggende

vleugeltjesbloem (Polygala serpyllifolia), Gewone vleugel-

tjesbloem (Polygala vulgaris), Knollathyrus (Lathyrus lini-

folius), Tormentil (Potentilla erecta), Mannetjesereprijs

(Veronica officinalis), Hondsviooltje (Viola canina),

Bleeksporig bosviooltje (Viola riviniana), Klokjesgentiaan

(Gentiana pneumonanthe), Blauwe knoop (Succisa pra-

tensis).

Graslanden van het Struisgrasverbond: Gewoon struis-

gras (Agrostis capillaris), Fijn schapengras (Festuca fili-

formis), Rood zwenkgras (Festuca rubra), Zandblauwtje

(Jasione montana), Klein vogelpootje (Ornithopus perpu-

sillus), Schapenzuring (Rumex acetosella), Hazenpootje

(Trifolium arvense), Gewone veldbies (Luzula campestris),

Mannetjesereprijs (Veronica officinalis), Muizenoor

(Hieracium pilosella), Liggend walstro (Galium saxatile),

Grasklokje (Campanula rotundifolia), Gewoon biggenkruid

(Hypochaeris radicata), Gewone rolklaver (Lotus cornicu-

latus), Brem (Cytisus scoparius), Ruig haarmos

(Polytrichum piliferum).

2 3 6
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S U B T Y P E :  H e i s c h r a a l  g r a s l a n d  

�Borstelgras is één van de kensoorten van heischraal grasland en kan zowel op droge als natte bodems voorkomen. Het habitat-
type wordt daarom ook Borstelgrasland genoemd.

Welriekende nachtorchis (��) en Gevlekte orchis ( �) zijn typische orchideeënsoorten van heischraal grasland.

��Heischrale graslanden waren vroeger vrij algemeen in Vlaanderen, maar zijn grotendeels verdwenen door landbouwintensivering
en bebossing. Lokale ontbossing is vaak de enige mogelijkheid voor herstel of uitbreiding van het habitattype. Daarbij zijn Tormentil en
Liggend walstro de soorten die vaak het eerst terug opduiken vanuit een zaadvoorraad in de bodem. Ze geven een indicatie voor moge-
lijk herstel van het habitattype en de nood voor bijkomende herstelmaatregelen zoals oppervlakkig plaggen om herstel vanuit de zaad-
voorraad verder te bevorderen.

�
�

�
�

Gras def  4/27/07  4:11 PM  Page 237



2 3 8

S U B T Y P E :  H e i s c h r a a l  g r a s l a n d  

Detail Heidekartelblad en Tormentil (�). Tormentil is de voor-
naamste waardplant van de Aardbeivlinder ( ), die nog maar op
een viertal plaatsen in Vlaanderen voorkomt.

�Stijve ogentroost is een éénjarige halfparasiet van droog tot
vochtig, heischraal grasland.

�
�
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Mil ieukarakterist ieken
Heischrale graslanden zijn gebonden aan onbemeste,

matig zure tot neutrale, droge tot vochtige gronden en

komen meestal voor op lemige zandgronden of uitge-

loogde zandleemgronden, maar soms ook op zand of

veen. De bodems zijn minder zuur (pH 4-6,5) in vergelij-

king met heide. Bij droog heischraal grasland bevindt de

grondwatertafel zich buiten het bereik van de vegetatie.

Bij vochtig heischraal grasland droogt de bodem nooit

uit. De grondwatertafel bevindt zich gemiddeld op 20 à

30 cm onder het maaiveld, met pieken in droogteperio-

des tot 150 cm onder het maaiveld. Overstromingen vin-

den niet plaats, tenzij hoogstens kortstondig met lokaal

grond- of regenwater. 

Graslanden van het Struisgrasverbond zijn gebonden

aan onbemeste, matig zure tot neutrale, droge bodems

met dagzomend zand tot lemig zand. De vegetaties zijn

grondwateronafhankelijk.

De kritische bovengrens voor een goede habitatkwaliteit

ligt voor atmosferische stikstofdepositie tussen de 10 en

20 kg N/ha/jaar.

Verspreiding
Heischrale graslanden behoren tot één van de meest

bedreigde habitattypes in Vlaanderen en komen in goed

ontwikkelde vorm nog slechts “marginaal” voor. Meestal

zijn ze tot kleine vlekken of stroken teruggedrongen. De

belangrijkste vindplaatsen liggen in de Kempen, vaak in

complex met heidevegetaties, Struisgrasvegetaties of

voedselarme Glanshavergraslanden. In het Hageland,

de Kempen en de Vlaamse Zandstreek komen nog ver-

spreide relicten voor. In veel gevallen zijn heischrale

graslanden of gedegradeerde vormen ervan enkel nog

te vinden in bermen langs wegen of kanalen en in bos-

dreven. De Sint-Pietersberg/Tiendeberg herbergt een

specifiek type heischraal grasland met kalkminnende

soorten.

Soortenrijke graslanden van het Struisgrasverbond

komen iets algemener voor op plaatsen waar voedselar-

me zandbodems of lemige zandbodems dagzomen,

zoals in wegbermen, verruigde droge schraalgraslan-

den, op voormalige zandige akkers of in graslanden met

een extensief landbouwbeheer zonder bemesting.

Soortenrijke Bochtige smelevegetaties komen zeer

lokaal in de Limburgse Kempen voor.

Bedreigingen
De iets voedselrijkere plekken van het heideland-

schap kwamen historisch het eerst in aanmerking

voor ontginning tot landbouwgrond of voor bosbouw,

wat de actuele zeldzaamheid van het habitattype mee

verklaart.

Bij stopzetten van hooi- of begrazingsbeheer vindt

vergrassing met soorten als Gewoon struisgras

plaats en/of opslag van struweel en verbossing.

Bij te intensieve betreding of begrazing ontstaan

soortenarme begroeiingen.

Verdroging en/of eutrofiëring (o.a. via atmosferische

stikstofdepositie) leiden tot vergrassing met Bochtige

smele in droge milieus of met Pijpenstrootje en

Gestreepte witbol of Pitrus in vochtige omstandighe-

den.

Kritische kensoorten (bv. Klokjesgentiaan) verdwijnen

bij verzuring van het grondwater in de wortelzone.

Relictvegetaties langs bosdreven en onverharde

wegen worden bedreigd door o.a. wegverharding,

onaangepast bermbeheer en intensieve betreding.

Beheer
Maaien is de meest aangewezen beheervorm, zeker

voor kleine relicten. Voor grotere gebieden is eventu-

eel een combinatie mogelijk met nabegrazing. In dro-

gere types kan ook extensieve seizoensbegrazing een

geschikte beheersvorm zijn. 

Bij een nietsdoen-beheer, aangevuld met onregelma-

tige begrazing en extensieve betreding, kunnen mar-

ginale vormen van heischraal grasland en struisgras-

vegetaties fragmentarisch standhouden.

Het instandhouden of ontwikkelen van mozaïeken van

open plekken, ruigtes en zomen en overgangen naar

andere waardevolle habitattypes is belangrijk voor de

rijke, ongewervelde fauna. 

Intensieve betreding of frequente bodemverstoring

dient vermeden te worden.
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S U B T Y P E :  D r o o g  s t r u i s g r a s l a n d  S U B T Y P E :  D r o o g  s t r u i s g r a s l a n d  

Soortenrijke Struisgrasvegetaties op droge, matig zure, zand-
en lemig zandbodems worden eveneens tot het habitattype
gerekend.  

Soorten die in Struisgraslanden algemeen voorkomen zijn
Schapenzuring, Gewone veldbies (�) en Brem.

Voor behoud en ontwikkeling van het habitattype zijn vooral de
Struisgraslanden met minder algemene plantensoorten belang-
rijk, zoals Zandblauwtje ( �), Grasklokje ( �) Mannetjes-
ereprijs (��) en Onderaardse klaver (�).

�
�

�
�
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S U B T Y P E :  D r o o g  s t r u i s g r a s l a n d  

Icarusblauwtje (��) en Hooibeestje (�) zijn algemene dag-
vlinders van droge Struisgraslanden.

�Detail Hazenpootje
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Herstel-  en ontwikkel ingskansen
In verruigde vegetaties is herstel van de soortenrijkdom

mogelijk door gerichte beheersmaatregelen, zoals

maaien en nabeweiden, al dan niet in combinatie met

kleinschalig plaggen.

Belangrijke mogelijkheden voor herstel van heischraal

grasland in Vlaanderen liggen in beboste of verboste

percelen, in de nabijheid van bestaande relicten.

Plaggen is de aangewezen maatregel om de zaadvoor-

raad in de bodem aan te spreken. Zaden van o.a. zegge-

soorten, Tandjesgras, Veelbloemige veldbies, Liggend

walstro, Gewone vleugeltjesbloem, Hondsviooltje,

Tormentil en dwergstruiken kunnen enkele tientallen

jaren in de zaadbank overleven. Voor hervestiging van

sommige andere soorten, zoals Heidekartelblad, Stijve

ogentroost, Klokjesgentiaan alsook de kensoort

Borstelgras, is de aanwezigheid van zaadbronnen in de

omgeving belangrijk. In de aanvangsperiode is vaak een

intensiever beheer nodig om woekering van

Adelaarsvaren, bramen of Amerikaanse vogelkers

tegen te gaan. 

Herstel van heischraal grasland uit cultuurgrond is nog

moeilijker, tenzij door afgraving van de bemeste bouw-

voor geschikte milieuomstandigheden kunnen gecreë-

erd worden in de nabijheid van bestaande relicten.

De mogelijkheden voor herstel van soortenrijke

Struisgrasvegetaties zijn iets groter dan voor hei-

schraal grasland. In verschillende gebieden zijn er suc-

cesvolle voorbeelden van herstel uit zandige akkers,

ook zonder verwijdering van de bouwvoor. Ook hier is de

aanwezigheid van relicten in de onmiddellijke omgeving

een kritische succesfactor voor soorten die zich moei-

lijk verspreiden en/of geen zaadvoorraad in de bodem

opbouwen. Soortenrijke Struisgrasvegetaties kunnen

lokaal ook ontwikkelen in vergraven of opgespoten ter-

reinen of na kaalkap van verboste terreinen.

Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 35.1 Atlantic

mat-grass (Nardus) swards and related communities

(35.11 Nardus swards, 35.12 Agrostis - Festuca gras-

slands, 35.13 Deschampsia flexuosa grasslands), 37.32

Heath rush meadows and humid mat-grass swards. 

Eunis 2004: E1.7 Non-Mediterranean dry acid and neu-

tral closed grassland (E1.71 Nardus stricta swards,

E1.72 [Agrostis] - [Festuca] grassland, E1.73

[Deschampsia flexuosa] grassland), E3.52 Heath

[Juncus] meadows and humid [Nardus stricta] swards. 

BWK: hn (Nardusgraslanden) voor de droge types en

hmo (onbemest, vochtig Pijpenstrootjesgrasland-oligo-

troof type) voor de natte types. Kleine fragmenten van de

natte variant van dit habitattype zijn vermoedelijk in de

praktijk ook gekarteerd als vochtige tot natte heideve-

getaties (ce), waarmee ze in complex kunnen voorko-

men. Droge types met bv. Struisgras- of Zwenkgras-

soorten zijn gekarteerd als ha (zure Struisgrasvegetatie

op zure bodem), maar deze karteringseenheid bevat ook

habitattype 2330. 

Vlaamse natuurtypen: Heischraal grasland (Nardo-

Galion), Grasklokje-Steenanjer-vegetaties en kleine

klavertjes-toestanden (Verbond van Gewoon struisgras,

Plantagini-Festucion).

De vegetatie van Nederland: 14Bb Plantagini-

Festucion, 19Aa1 Galio hercynici-Festucetum ovinae,

19Aa2 Gentiano pneumonanthes-Nardetum, 19Aa4

Betonico-Brachypodietum.

2 4 2

�De meest kansrijke plaatsen voor herstel
van heischraal grasland liggen in
Vlaanderen doorgaans onder bos. In het
natuurreservaat de Langdonken (Herselt)
werd dit prioritair habitattype met succes
hersteld door een aanplant van Grove den en
Amerikaanse eik te kappen en vervolgens te
ontstronken en oppervlakkig te plaggen. Een
aantal typische soorten vestigden zich vanuit
de zaadvoorraad: o.a. Liggende vleugeltjes-
bloem, Heidekartelblad, Mannetjesereprijs
en Tandjesgras, in mozaïek met blauwgras-
landsoorten als Spaanse ruiter en Klein
glidkruid, soorten van natte heiden zoals
Kleine en Ronde zonnedauw en Gewone
dophei en pioniersoorten van oevers op
voedselarme zandbodems zoals IJle rus en
Teer guichelheil. Een spectaculair resultaat!
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�Droge Struisgraslanden en fragmenten van heischraal
grasland komen in Vlaanderen vaak voor in mozaïek met ruig-
te, bosjes, Bremstruwelen en/of heide. Dergelijke mozaïek-
landschappen worden 'wastines' genoemd, naar de oud-
Vlaamse naam voor 'woeste gronden', die traditioneel door de
lokale dorpsgemeenschap in gemeenschappelijk gebruik wer-
den beweid. In het hedendaagse natuurbeheer wordt dit zeer
gevarieerde landschap meer en meer terug nagestreefd via
een extensief begrazingsbeheer. Dit levert niet alleen een aan-
trekkelijk halfopen landschap op, maar is ook faunistisch inte-
ressant (Gevaerts-Noord, Beernem).

�De zeldzame Bruine eikepage is een kwetsbare dagvlinder
van wastines op droge zandgronden, waar verspreid jonge eik-
jes aanwezig zijn, waarop de eitjes worden afgezet.

��Gaspeldoorn (met de wants Piezodorus lituratus) is een
vrij zeldzame, struweelvormende struik, die net als Brem, pro-
fiteert van extensieve begrazing of nietsdoen-beheer op droge
zandgronden. 
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Beschri jv ing

Pijpenstrootjegraslanden zijn beter bekend onder de

naam blauwgrasland en niet te verwarren met de bulti-

ge, soortenarme vegetaties van Pijpenstrootje die we

typisch in natte heidegebieden aantreffen. Blauw-

graslanden zijn onbemeste, één keer per jaar gehooide

graslanden die 's winters plasdras staan en 's zomers

oppervlakkig uitdrogen. Ze danken hun naam aan de

aspectbepalende blauwachtige kleur door de aanwezig-

heid van soorten als Pijpenstrootje, Blauwe zegge,

Zeegroene zegge, Blonde zegge, Tandjesgras en Blauwe

knoop. Blauwgraslanden kunnen echter ook bruin ogen

door de aanwezigheid van mossen en soorten als

Biezenknoppen. Vertegenwoordigers op minerale

bodems zijn veel bloemrijker dan hun tegenhangers op

meer venige bodem. 

Veel plantensoorten komen ook in andere graslandtypes

voor, zodat er verschillende interpretaties bestaan voor

de term blauwgrasland. In de Vlaamse natuurtypen

onderscheidt men twee vormen:

Blauwgrasland in enge zin betreft een strikt omschre-

ven plantenassociatie (Cirsio dissecti-Molinietum) met,

naast bovenvermelde soorten, kensoorten als Spaanse

ruiter, Blonde zegge, Vlozegge en in mindere mate ook

Blauwe zegge. Daarnaast komen nog tal van begelei-

dende, doorgaans zeldzame plantensoorten voor. Geel

schorpioenmos (bijlage 2 van de Habitatrichtlijn) kan in

dit habitattype optreden. Dit subtype komt voor op neu-

trale tot basische bodems.

De Veldrusassociatie wordt gekenmerkt door het geza-

menlijk voorkomen van Klein glidkruid en Veldrus. Dit

was één van de typische vegetaties in de historische

wastines, de gronden buiten het eigenlijke landbouw-

areaal die een gemeenschappelijk, extensief gebruik

kenden. Dit subtype komt voor op (zwak) zure bodems.

In ruimere zin worden ook de voedselarme Dotter-

bloemgraslanden met veel Veldrus, Blauwe zegge,

Zwarte zegge, Biezenknoppen, Kale jonker, Brede orchis

en Gevlekte orchis in dit habitattype opgenomen. 
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�Blauwgrasland in het natuurreservaat Pomperik-Dorps-
beemden (Diepenbeek) met bijzondere soorten als Blauwe
knoop, Kleine schorseneer en Kranskarwij, naast algemene
soorten zoals Knoopkruid en Margriet.

�Blauwgraslanden zijn bijzonder kwetsbaar voor wijzigingen in
de hydrologie. In bepaalde gebieden zorgt ijzerrijke kwel niet
alleen voor een relatief constant en hoog waterpeil, maar ook
voor fosfaatlimitatie, waardoor de vegetatie in meer of mindere
mate laagproductief blijft. Naast de roestbruine kleur is het uit-
treden van ijzerrijk grondwater te herkennen aan de ijzerbacte-
rieën die als een olielaagje op het water drijven. 

Grasland met Molinia op kalkhoudende,
venige of lemige 
kleibodem 
(Molinion caeruleae)
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Daarnaast komen nog enkele rompgemeenschappen

voor, die als zwak ontwikkeld habitat kunnen beschouwd

worden:

Rompgemeenschappen met een dominantie van

Biezenknoppen ontstaan na het kappen van struweel op

voormalige blauwgraslanden. Ze zijn te beschouwen

als een tussenfase in het herstel van blauwgrasland.

Bij extensivering of stopzetten van het hooibeheer kun-

nen ruigtekruiden zich vestigen, zoals Melkeppe,

Moerasspirea, Gewone engelwortel en Echte valeriaan

(overgangen naar habitattype 6430), terwijl soorten als

Blauwe knoop en Blauwe zegge zich nog enige tijd kun-

nen handhaven.

Indien het regenwater stagneert, treedt een verzuring op

van blauwgraslanden naar kleine zeggevegetaties met

een belangrijk aspect van veenmossen.

Dit habitattype kan in mozaïek voorkomen met drogere,

voedselarme tot matig voedselrijke graslanden, Dotter-

bloemgraslanden, voedselrijke natte ruigten, heiden,

moeras en struweel, waaronder talrijke habitattypes van

de bijlage 1 van de Habitatrichtlijn. Allerlei mengvormen

in de soortensamenstelling kunnen dan worden waarge-

nomen.

Structuurrijke vegetaties hebben een groot faunistisch

belang, vooral voor ongewervelde dieren. Blauwe knoop is

de voedselplant van de Moerasparelmoervlinder, een bijla-

ge 2-soort van de Habitatrichtlijn, die in Vlaanderen is uit-

gestorven. De Zilveren maan is een andere parelmoervlin-

der die in Vlaanderen is uitgestorven, met Moerasviooltje

als waardplant. Een typische sprinkhanensoort is de Zomp-

sprinkhaan. De eveneens kwetsbare Moerassprinkhaan

kan er ook voorkomen, hoewel deze soort ook in voedselrij-

kere, open moerasmilieus en natte graslanden te vinden is. 

Enkele kenmerkende plantensoorten
Blauwe zegge (Carex panicea), Blonde zegge (Carex hosti-

ana), Vlozegge (Carex pulicaris), Bleke zegge (Carex pal-

lescens), Spaanse ruiter (Cirsium dissectum),

Moerasstreepzaad (Crepis paludosa), Gevlekte orchis

(Dactylorhiza maculata), Veldrus (Juncus acutiflorus),

Biezenknoppen (Juncus conglomeratus), Veelbloemige

veldbies (Luzula multiflora), Kleine schorseneer

(Scorzonera humilis), Klein glidkruid (Scutellaria minor),

Blauwe knoop (Succisa pratensis), Tormentil (Potentilla

erecta), Kruipganzerik (Potentilla anglica), Zaagblad

(Serratula tinctoria), Karwijselie (Selinum carvifolia),

Pijpenstrootje (Molinia caerulea), Moerasviooltje (Viola

palustris), Kleine valeriaan (Valeriana dioica), Ruw walstro

(Galium uliginosum), Addertong (Ophioglossum vulgatum).

Mil ieukarakterist ieken
Blauwgraslanden komen voor op onbemeste, matig zure

tot neutrale, vaak venige en/of lemige bodems met gebuf-

ferd grondwater. In de winter mag het waterpeil boven het

maaiveld reiken, maar overstroming met voedselrijk water

is nefast. In de zomer drogen de standplaatsen oppervlak-

kig uit. Lokaal worden  door toedoen van ijzerrijk kwelwa-

ter de fosfaten onbeschikbaar voor de vegetatie. Veldrus-

associaties komen voor op onbemeste, venige zand-

gronden met lateraal bewegend grondwater. In tegenstel-

ling tot blauwgraslanden betreft het vaak standplaatsen

met ondiepe, basenarme kwel die 's winters sporadisch

onder water kunnen staan. Rompgemeenschappen met

Blauwe knoop komen voor op licht zure tot neutrale en

meestal lemige zandbodems. De kritische bovengrens

voor een goede habitatkwaliteit ligt voor atmosferische

stikstofdepositie tussen de 15 en 25 kg N/ha/jaar.

2 4 6

�De blauwachtige kleur van goed ontwikkelde blauwgraslan-
den is te danken aan de doorgaans talrijke aanwezigheid van
Blauwe zegge, een kleine zeggensoort met opgeblazen urntjes en
blauwgroene bladeren. Ook andere zeggensoorten en grassen
zoals Pijpenstrootje dragen bij aan de blauwachtige kleur.
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Blauwgraslanden hebben een aantal soorten gemeenschappelijk
met vochtige heischrale graslanden, zoals Gevlekte orchis (�),
Tormentil (�) en Blauwe knoop ( ).�

�

Verspreiding
Dit habitattype is “uiterst zeldzaam” in Vlaanderen. Goed

ontwikkelde blauwgraslanden komen verspreid voor, o.a.

in het Torfbroek te Kampenhout, de Schijnvallei te Ranst,

Vorsdonkbos-Turfputten in Aarschot, de Langdonken in

Herselt en de Pomperik-Dorpsbeemden in Diepenbeek.

Veldrusassociaties komen voor op een beperkt aantal

plaatsen in de Kempen en het Vlaamse District. Ze zijn

eveneens “uiterst zeldzaam”. De rompgemeenschappen

ervan hebben een ruimer verspreidingsgebied. In boszo-

men, dreven en wegbermen kunnen kleine relicten stand

houden bij gepast beheer.

Bedreigingen
Elke verstoring van de delicate waterhuishouding door

drainage, algemene ontwatering, verminderde aanvoer

van basenrijk grondwater, verhoogde invloed van zuur

regenwater of overstroming met voedselrijk water, leidt

snel tot een achteruitgang van de typische soorten.

Het habitattype is zeer kwetsbaar voor eutrofiëring. Dit

leidt snel tot het ontstaan van soortenarme begroeiing-

en met dominantie van grassen zoals Pijpenstrootje,

Moerasstruisgras of Gestreepte witbol.

Zonder jaarlijks of regelmatig maaibeheer evolueren

deze vegetaties naar bloemrijke ruigten met

Moerasspirea (habitattype 6430) of Hennegras en op

langere termijn naar struweel en bos.
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Op iets voedselrijkere standplaatsen gaat blauwgrasland
geleidelijk over in Dotterbloemgrasland. Voedselarme Dotter-
bloemgraslanden gedomineerd door o.a. Blauwe zegge, Veldrus
en orchideeën als Brede orchis en Gevlekte orchis worden even-
eens tot het habitattype gerekend (Vallei van de Zuidleie,
Oostkamp).

�Laagproductieve natte graslanden zijn het leefgebied van de
Moerassprinkhaan, de grootste inlandse veldsprinkhaan, te her-
kennen aan de Belgische driekleur op de achterpoten.

�De Spaanse ruiter, een zeldzame distelsoort die als kensoort
geldt voor blauwgraslanden, komt nog slechts op één plaats in
Vlaanderen voor.

�
�
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Beheer
De instandhouding hangt voornamelijk af van een jaarlijks

maaibeheer en een gunstige waterhuishouding, onder

invloed van basenrijk grondwater. Oppervlakkige drainage

is belangrijk om verzuring door stagnerend regenwater

tegen te gaan. Daarnaast streeft het beheer naar het

tegengaan van elke vorm van eutrofiëring. Kleine relicten

die in mozaïek voorkomen met andere vegetatietypes

kunnen eventueel ook door extensieve begrazing in stand

worden gehouden.

Herstel-  en ontwikkel ingskansen
Blauwgraslanden waren tot in de 19e eeuw op vele plaat-

sen in Vlaanderen vrij algemeen. Herstel van blauwgras-

landen is vooral mogelijk op verruigde en verboste perce-

len in de buurt van de nu nog bestaande blauwgrasland-

relicten. Door te plaggen kunnen diverse soorten (o.a. de

meeste zeggen) zich eventueel hervestigen vanuit de

zaadvoorraad in de bodem. Ook door hydrologische her-

stelmaatregelen kan succesvol herstel optreden. De

Veldrusassociatie kan wellicht op iets meer plaatsen her-

steld worden. De ontwikkeling is afhankelijk van herstel

van grasland uit zoom- en bossituaties en van het herop-

duiken van de kenmerkende soorten uit de zaadvoorraad.

�De Zilveren maan en de Moerasparelmoervlinder zijn twee dagvlinders uit dit habitattype die in Vlaanderen uitgestorven zijn. De
waardplanten voor de rupsen zijn respectievelijk Moerasviooltje en Blauwe knoop.
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Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 37.31 Molinia

caerulea meadows and related communities [37.311

Calcareous meadows (Eu-Molinion), 37.312 Acid meadows

(Junco-Molinion)].

Eunis 2004: E3.51 Molinia caerulea meadows and related

communities.

BWK: hm (niet bemest, vochtig Pijpenstrootjesgrasland),

hme en hmm (kalkrijk, resp. matig mineraalrijk

Pijpenstrootjesgrasland) en hc + hm° (Veldrusgraslanden

behorend tot de voedselarme Dotterbloemgraslanden). 

Vlaamse natuurtypen: Vochtige venige graslanden met

Biezenknoppen en Pijpenstrootje.

De vegetatie van Nederland: 16Aa Junco-Molinion, 16Ab1

Crepido-Juncetum acutiflori.

2 5 0

�De Zwartwordende wasplaat is één van de vele soorten was-
platen die in goed ontwikkelde, natte schraalgraslanden te vin-
den is. Omwille van hun felle kleur en zeldzaamheid worden was-
platen soms de 'orchideeën onder de paddestoelen' genoemd. De
soortenrijkdom is het grootst in schraalgraslanden waar ook wat
kalk aanwezig is.
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�Op zwak zure bodems met voedselarme
kwel komt een variant van het blauwgras-
land voor, gedomineerd door Veldrus
(Vloetemveld, Zedelgem).

�Het zeldzame Klein glidkruid is een typi-
sche soort voor de Veldrusassociatie.

�Veldrus (in vrucht) met Bruin zandoogje,
een algemene dagvlinder van bloemrijke
graslanden.
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Voedselrijke zoom vor mende ruigten
van het laagland,  en 
van de montane 
en alpiene zon es

NAT U U R L I J K E  EN  H AL FN AT U U R L I J KE  GRA S LAN D EN  N a t u r a  2 0 0 0  c o d e :  6 4 3 0
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Heemst, Zomerklokje, Hertsmunt en Gevleugeld helm-

kruid voorkomen. Ook overgangen naar brakke rietve-

getaties met Heemst, Moerasmelkdistel en Moeras-

lathyrus worden tot dit habitattype gerekend.

Nitrofiele boszomen en -ruigten komen voor langs

schaduwrijke randen van bossen of dreven, op zones die

nooit overstromen. De belangrijkste kensoorten zijn

Grote brandnetel, Kleefkruid, Hondsdraf, Look-zonder-

look, Witte dovenetel en Zevenblad, naast soorten als

Dagkoekoeksbloem, Geel nagelkruid, Bosandoorn,

Grote muur en Robertskruid. Plaatselijk bevatten deze

ruigten zeldzame of bedreigde plantensoorten. Het gaat

o.a. om Kruidvlier, Steeneppe, Gevlekte dovenetel,

Kruisbladwalstro, Donkere ooievaarsbek, Groot glas-

kruid, Aardaker, Boslathyrus, Donderkruid, Dubbelkelk,

Kraailook, Hemelsleutel en Gewone agrimonie. 

Voedselrijke ruigten herbergen doorgaans een grote fau-

nistische diversiteit. Zonnige, kruidenrijke zomen langs

bosranden, met veel schermbloemigen en composieten,

trekken grote aantallen bloembezoekende insecten zoals

vlinders en zweefvliegen aan. Veel insecten van open

milieus zijn op ruigten aangewezen voor hun voortplanting:

doordat de vegetatie niet of slechts onregelmatig gemaaid

of begraasd wordt, kunnen de soorten er hun levenscyclus

ongestoord voltooien. Ook de bodemactieve ongewervelde

fauna, o.a. spinnen, is doorgaans heel rijk aan soorten. De

combinatie van voedselrijke, natte ruigte en zonnige,

bloemrijke graslanden en boszomen is het leefgebied van

de Spaanse vlag, een dagactieve nachtvlinder en bijlage 2-

soort van de Habitatrichtlijn, die bij ons aan de uiterste

noordgrens van zijn areaal voorkomt. Van de Bosrand-

spinner, eveneens een nachtvlinder van de bijlage 2, waar-

van de rupsen vooral op Sleedoorn en Meidoorn leven, zijn

bij ons slechts toevallige, zwervende exemplaren gekend.

�De rups van de Nachtpauwoog leeft o.a. op Moerasspirea.Beschri jv ing

Dit habitattype omvat voedselrijke ruigten langs waterlo-

pen en boszomen. Binnen de Vlaamse natuurtypen zijn er

drie relevante plantengemeenschappen:

Het Moerasspireaverbond omvat ruigten die van nature

voorkomen in valleien en langs rivieroevers. Het betreft

ruigten en zomen op natte, vaak stikstofrijke plaatsen, die

in mindere of meerdere mate onder invloed staan van

overstromingen, hetzij door oppervlaktewater, hetzij door

opstijgend grondwater. Het habitattype is beperkt tot allu-

viale moerasvegetaties zonder een duidelijk graslandka-

rakter (bv. geen dominantie van grassen of andere typi-

sche graslandsoorten). Kensoorten zijn Moerasspirea,

Poelruit, Adderwortel, Moesdistel, Harig wilgenroosje,

Echte valeriaan en Bosbies. Daarnaast komen veel ande-

re ruigtekruiden voor zoals Grote wederik, Gewone

smeerwortel, Grote kattenstaart, Gewone engelwortel,

Moerasandoorn en Koninginnenkruid. Op voedselarmere

bodems zijn deze ruigten vaak minder fors ontwikkeld. In

deze vegetaties speelt Grote wederik vaak een dominan-

te rol en kunnen soorten voorkomen van voedselarme

milieus zoals Pijpenstrootje, Biezenknoppen, Melkeppe,

Waternavel en Gespleten hennepnetel. Het Moeras-

spireaverbond vormt een tussenstadium in de successie

naar Elzenbroekbos (habitattype 91E0).

Het verbond van Harig wilgenroosje omvat natte ruigten

langs waterlopen op voedselrijkere standplaatsen dan

het Moerasspireaverbond. Deze vegetaties zijn voorna-

melijk gekenmerkt door de hoge presentie en dominan-

tie van Harig wilgenroosje. In goed ontwikkelde

gemeenschappen komen daarnaast ook Gewone

smeerwortel, Haagwinde, Moerasandoorn, Groot hoef-

blad en Koninginnenkruid voor. Plaatselijk kunnen zeld-

zame ruigtesoorten zoals Rivierkruiskruid,

Moeraskruiskruid, Groot warkruid, Moerasmelkdistel,

�Soortenrijke, natte ruigte in de Vallei van de Zuidleie (Oostkamp).
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Op de bijlage 4 is nog een nachtvlinder, de Teunisbloem-

pijlstaart, vernoemd waarvan de rupsen o.a. op Harig wil-

genroosje, Wilgenroosje en Grote kattenstaart leven. De

soort bereikt bij ons de noordgrens van haar areaal.

Andere vermeldenswaardige vlindersoorten van dit habi-

tattype zijn o.a. Kleine ijsvogelvlinder, Grote weerschijn-

vlinder en Nachtpauwoog. Typische sprinkhanensoorten

zijn Bramensprinkhaan en de zeldzamere Greppel-

sprinkhaan, Moerassprinkhaan, Gouden sprinkhaan en

Rosse sprinkhaan. Ook voor andere diersoorten hebben

ruigten een grote waarde, waaronder tal van broedvogels

zoals Rietzanger, Sprinkhaanzanger, Blauwborst (bijlage

1-soort van de Vogelrichtlijn) en Paapje.

Voor de aanduiding als habitat in Vlaanderen zijn de hoger

genoemde gemeenschappen met minder algemene plan-

ten- en diersoorten het meest relevant. Voedselrijke ruig-

ten met alleen zeer algemene, ruderale soorten hebben

een minder hoge natuurbehoudswaarde. Veel van deze

ruderale gemeenschappen zijn het gevolg van verruiging

van de oorspronkelijke, meer voedselarme vegetatietypes

of zijn ontstaan door antropogene invloeden zoals kappen,

graaf- en stortactiviteiten, toegenomen waterpeildyna-

miek of aanvoer van voedingsstoffen uit de omgeving. 

2 5 4

S U B T Y P E :  R u i g t e s  v a n  h e t  M o e r a s s p i r e a -  e n  H a r i g  w i l g e n r o o s j e v e r b o n d

�Voedselrijke oever met ruigte van Harig wilgenroosje.
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S U B T Y P E :  R u i g t e s  v a n  h e t  M o e r a s s p i r e a -  e n  H a r i g  w i l g e n r o o s j e v e r b o n d

Algemene soorten van dit subtype zijn:
Moerasspirea ( �), Grote kattenstaart ( �), Harig wilgenroosje (��) en Echte valeriaan (��).�

�
�
�
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Enkele kenmerkende plantensoorten
Verbond van Moerasspirea en van Harig wilgenroosje:

Moerasspirea (Filipendula ulmaria), Echte valeriaan

(Valeriana repens), Poelruit (Thalictrum flavum), Harig

wilgenroosje (Epilobium hirsutum), Moerasandoorn

(Stachys palustris), Koninginnenkruid (Eupatorium can-

nabinum), Grote kattenstaart (Lythrum salicaria), Grote

wederik (Lysimachia vulgaris), Bosbies (Scirpus sylvati-

cus), Moesdistel (Cirsium oleraceum), Rivierkruiskruid

(Senecio sarracenicus), Moeraskruiskruid (Senecio palu-

dosus), Groot warkruid (Cuscuta europaea), Zeepkruid

(Saponaria officinalis), Gewoon barbarakruid (Barbarea

vulgaris), Stijf barbarakruid (Barbarea stricta), Heemst

(Althaea officinalis). 

Nitrofiele boszomen en -ruigten: Kruidvlier (Sambucus

ebulus), Kruisbladwalstro (Cruciata laevipes), Steeneppe

(Sison amomum), Gevlekte dovenetel (Lamium macula-

tum), Grote brandnetel (Urtica dioica), Kleefkruid (Galium

aparine), Hondsdraf (Glechoma hederacea), Look-zonder-

look (Alliaria petiolata), Zevenblad (Aegopodium 

podagraria), Groot hoefblad (Petasites hybridus), Dag-

koekoeksbloem (Silene dioica), Geel nagelkruid (Geum

urbanum), Heelkruid (Sanicula europaea), Grote muur

(Stellaria holostea).

Mil ieukarakterist ieken
Langs waterlopen is het habitattype gebonden aan vochti-

ge tot natte, zwak zure tot basische, matig tot sterk stik-

stofrijke standplaatsen die vaak tijdelijk onder water

staan. De overstromingen met water van goede kwaliteit

zorgen voor een natuurlijke aanvoer van nutriënten en ook

de snelle strooiselafbraak draagt bij aan het voedselrijk

karakter. Langs bosranden en in open plekken in loofbos

of in holle wegen of graften komt het habitattype ook voor

op matig vochtige, humeuze bodems, vaak op (licht)

beschaduwde standplaatsen.

Verspreiding
Voedselrijke natte ruigten zijn “zeer tot uiterst zeldzaam”,

maar komen verspreid over heel Vlaanderen voor.

Moerasspirearuigten nemen in sommige valleien, zoals

deze van de Grote Nete en de Drie Beken, grote opper-

vlakten in. Het verbond van Harig wilgenroosje is bijvoor-

beeld in de uiterwaarden van de grote rivieren abundant

aanwezig. De oppervlakte van mantel- en zoomvegetaties

is niet bekend, maar goed ontwikkelde vormen zijn in

Vlaanderen “uiterst zeldzaam”.

2 5 6

S U BTY PE:  Ruigtes v an het Moerasspirea-  
en Harig w ilgenroosjev erbond

Bij behoud en ontwikkeling van het habitattype zijn de ruigtes met
zeldzame soorten als Adderwortel ( ), Moeraskruiskruid (�)
of Moeraslathyrus prioritair (�).

�
�

Gras def  4/27/07  4:12 PM  Page 256



N AT U U R L I J K E  E N  H A L F N AT U U R L I J K E  G R A S L A N D E N   |   2 5 7

S U B T Y P E :  R u i g t e s  v a n  h e t  M o e r a s s p i r e a -  e n  H a r i g  w i l g e n r o o s j e v e r b o n d  

Natte ruigtes zijn belangrijke refugia voor allerlei broedvogels, zoals Bruine kiekendief ( �), Sprinkhaanzanger ( �),
Rietzanger (��) en Bosrietzanger (��).

�
�

�
�
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Bedreigingen
Door eutrofiëring nemen soorten als Grote brandnetel,

Kleefkruid, Akkerdistel en Zevenblad sterk toe, waarbij

minder concurrentiekrachtige soorten overwoekerd

worden. Veel voorkomende oorzaken van eutrofiëring

zijn het storten van tuinafval, maaien zonder verwijde-

ring van het maaisel, gebruik van herbiciden en lokaal

verhoogde stikstofdepositie ter hoogte van bosranden.

Natte ruigten zijn gevoelig voor verdroging door draina-

ge, eutrofiëring door overstroming met vervuild water

en wijzigingen in de waterpeildynamiek door waterbe-

heersingswerken en bedijkingen. Langs sloten en

beken treedt habitatverlies en degradatie op door ver-

breding van de waterloop, het deponeren van ruimings-

materiaal en het passeren van rupskranen.

Scherpe overgangen tussen bos en open gebied redu-

ceren de beschikbare ruimte voor behoud of ontwikke-

ling van zomen. 

Boszomen verdwijnen door dichtgroeien en/of over-

schaduwing van open plekken en bospaden en door wij-

zigingen in het bosbeheer, zoals omzetten van een hak-

houtcultuur naar een gesloten hooghoutbestand of

kaalkappen waarbij de bodem zwaar wordt beschadigd

of kroon- en takhout blijven liggen. 

Door het achterwege blijven van een maai- of graasbe-

heer treedt geleidelijk verruiging op, waarbij alleen de

meest concurrentiekrachtige soorten overblijven, of

kan het habitattype uiteindelijk verbossen, al dan niet

via een struweelfase. Natte ruigten kunnen ook door

Riet gekoloniseerd en gedomineerd worden.

Overwoekering door exoten, bv. Japanse duizendknoop,

Reuzenbalsemien en Canadese guldenroede.

Beheer
Voor soortenrijke ruigten langs waterlopen is een natuur-

lijk waterpeilregime belangrijk en eventuele overstromin-

gen gebeuren met water van een goede kwaliteit. Om deze

ruigten in stand te houden is een cyclisch kap- en maaibe-

heer noodzakelijk, waarbij eventuele boomopslag om de 5

à 10 jaar verwijderd wordt. In functie van de aanwezigheid

van bijzondere plantensoorten kan een frequenter maai-

beheer aangewezen zijn. Vanuit faunistisch perspectief is

een rotatiebeheer in dit geval steeds aan te bevelen, zodat

niet alles in hetzelfde jaar wordt gemaaid.

Het aangewezen beheer van boszomen bestaat uit een

mantel-zoombeheer. Hierbij maait men jaarlijks of om de

twee jaar de zoom (grenzend aan de open ruimte). In de

mantel (grenzend aan het bos) kan men ruigten en stru-

welen laten ontstaan onder een cyclisch kapbeheer met

een periode van 5 à 10 jaar. Mantel-zoomvegetaties kun-

nen optimaal ontwikkelen onder een extensief begra-

zingsbeheer van grote, ongeperceleerde begrazingsblok-

ken. Bij optimale veedichtheden leidt spontane struweel-

vorming tot het ontstaan van een mozaïeklandschap met

een afwisseling van open en gesloten ruimten. 

Herstel-  en ontwikkel ingskansen
Herstel van ruigten langs waterlopen is mogelijk door een

verbetering van de waterkwaliteit en het opnieuw toelaten

van een natuurlijke rivierdynamiek met overstromingen

en erosie- en sedimentatieprocessen. 

Door de invoering van een mantel-zoombeheer in bossen

kan men opnieuw geleidelijke overgangen creëren tussen

het bos en de open ruimte of mantel-zoomstructuren in

open plekken in het bos.

Lokaal kunnen ook potenties aanwezig zijn voor ontwikke-

ling van andere waardevolle habitattypes zoals heischrale

graslanden, blauwgraslanden en Dotterbloemgraslanden. 

Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 37.7 Humid tall

herb fringes (37.71 Watercourse veils, 37.72 Shady wood-

land edge fringes, Aegopodion podograria, Alliarion). 

Eunis 2004: E5.41 Screens or veils of perennial tall herb

lining watercourses, E5.43 Shady woodland fringes (als

onderdeel van E5.4 Moist or wet tall-herb and fern fringes

and meadows). 

BWK: natte ruigten vallen grotendeels onder natte ruigte

met Moerasspirea met tal van varianten: hf of hfb (natte

ruigte met Moerasspirea, al dan niet met boomopslag),

hfc (natte Moerasspirearuigte met Moesdistel), hft (natte

Moerasspirearuigte met Poelruit). Minder natte ruigten

langs waterlopen worden gekarteerd als hr (verruigd

grasland) of ku (ruigte), mr (rietland): alleen rietvegeta-

ties met Echte heemst of Moerasmelkdistel, mru: riet-

ruigten, deels gedomineerd door Harig wilgeroosje. 

Zomen langs bossen zijn vaak niet gekarteerd of aange-

duid als hr of als ku. Boszomen kunnen in optimale

omstandigheden voorkomen in combinatie met mantelve-

getaties en worden dan gekarteerd als hr (ku) + sz en/of 

+ sp. Het gezamenlijke voorkomen van mantels en zomen

heeft een meerwaarde. 

Al deze karteringseenheden hebben een veel ruimere

vegetatiekundige en ruimtelijke inhoud dan hier bedoeld. 

Vlaamse natuurtypen: delen van natte ruigten van het

Moerasspireaverbond, natte ruigten van het verbond van

Harig wilgeroosje, nitrofiele boszomen en ruigten.

De vegetatie van Nederland: 32Aa Filipendulion, 32Ba1

Valeriano-Senecionetum fluviatilis, 32Ba2 Soncho-Epilo-

bietum hirsuti, 33A Glechometalia, 33Aa5 Urtico-

Aegopodietum. 

2 5 8
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S U B T Y P E :  R u i g t e s  v a n  v o e d s e l r i j k e  b o s z o m e n

�Bloemrijke, voedselrijke boszomen worden eveneens tot het habitattype gerekend. Algemene soorten die hier voorkomen zijn
o.a. Dagkoekoeksbloem, Fluitenkruid en Geel nagelkruid. 
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S U B T Y P E :  R u i g t e s  v a n  v o e d s e l r i j k e  b o s z o m e n

Voor behoud en ontwikkeling van dit subtype ligt de focus op de
aanwezigheid van minder algemene soorten, zoals Donkere
ooievaarsbek ( �), Kruisbladwalstro ( �), Kruidvlier (�),
Aardaker (��) en Gewone agrimonie (�). Het zijn planten-
soorten van nog steeds relatief voedselrijke standplaatsen,
maar met een geringere biomassaproductie, waardoor de
vegetatie relatief open blijft. 

�
�

�
�
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S U B T Y P E :  R u i g t e s  v a n  v o e d s e l r i j k e  b o s z o m e n

Structuurrijke boszomen fungeren niet enkel als leefgebied,
maar ook als dispersie corridor voor dieren. Eén van de doel-
soorten onder de sprinkhanen is de Gouden sprinkhaan ( �).
De Grote groene sabelsprinkhaan (�), met een maximale
lengte van 6 cm onze grootste inlandse sprinkhaan, is overal
algemeen, maar valt door zijn camouflagekleuren nauwelijks
op.

�Beschutte, bloemrijke bosranden hebben een rijke insec-
tenfauna. Veel typische dagvlinders en zweefvliegen van bos-
sen foerageren in boszomen. Vooral schermbloemigen worden
veel bezocht. Op de foto: de zeldzame zweefvlieg Leucozona
glaucia op Gewone berenklauw.

�Bloemrijke boszomen zijn in Vlaanderen op grote schaal
verdwenen door gewijzigd bosbeheer of het plaatsen van vee-
kerende afsluitingen langs bosranden, in combinatie met
intensieve begrazing. In het natuurbeheer wordt gestreefd naar
herstel van bloem- en structuurrijke boszomen door het instel-
len van een extensieve begrazing of een cyclisch kap- en maai-
beheer van de bosrand.

�
�
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Beschri jv ing

Dit habitattype omvat Glanshavergraslanden van droge tot

vochtige bodems en enkele associaties van het Grote vos-

senstaartverbond van periodiek overstroomde bodems. 

Glanshavergraslanden (Arrhenatherion) bestaan uit

hooilanden, hooiweiden, graslanden met extensieve sei-

zoensbeweiding of zomen, vaak met een uitbundig bloei-

aspect met veel composieten en schermbloemigen. Door

het afnemen van het zuivere hooibeheer en de intensive-

ring van de landbouw zijn er buiten natuurreservaten nau-

welijks goed ontwikkelde Glanshavergraslanden bewaard

gebleven. Op bermen en dijken komt dit type echter nog

talrijk voor. 

Kensoorten van het Glanshaververbond zijn Groot streep-

zaad, Grote bevernel, Glad walstro, Rapunzelklokje,

Beemdooievaarsbek, Beemdkroon en Karwijvarkens-

kervel. Onder de grassen treden Glanshaver, Gewoon

reukgras, Rood zwenkgras en/of Grote vossenstaart

meestal op de voorgrond. 

Dit habitattype heeft een grote variatie aan verschijnings-

vormen naargelang de standplaats (bodemtype, vochtge-

2 6 2

NAT U U R L I J K E  EN  H AL FN AT U U R L I J KE  GRA S LAN D EN  N a t u r a  2 0 0 0  c o d e :  6 5 1 0

Laaggelegen schraal hooiland
(Alopecurus pratensis,
Sanguisorba 
officinalis)

Gras def  4/27/07  4:12 PM  Page 262



N AT U U R L I J K E  E N  H A L F N AT U U R L I J K E  G R A S L A N D E N   |   2 6 3

Ook enkele zeldzame graslandtypes van het Grote vos-

senstaartverbond (Alopecurion) behoren tot dit habitat-

type. Deze graslanden staan tijdens de winter gedurende

een belangrijke periode onder water. Grote vossenstaart

(Alopecurus pratensis), waarnaar de naam van het habi-

tattype verwijst, is vaak dominant aanwezig. Deze soort

komt echter ook in andere graslandtypes voor en wordt

vaak ingezaaid zodat ze niet als kensoort kan beschouwd

worden. Het voorkomen of ontbreken van een aantal ken-

merkende soorten maakt een onderscheid met andere

graslandtypen mogelijk. In Grote vossenstaartgraslanden

ontbreken de drogere soorten van Glanshavergraslanden

zoals Goudhaver, Margriet en Duizendblad. Het voor-

komen van een aantal natte soorten zoals Rietgras,

Liesgras, Fioringras, Krulzuring, Tweerijige zegge en

Moeraszegge onderscheidt het Grote vossenstaartver-

bond van het Glanshaververbond en van de Kam-

grasweiden. In Vlaanderen onderscheidt men drie asso-

ciaties van het Grote vossenstaartverbond, die allemaal

tot dit habitattype behoren:

De associatie met Weidekervel-torkruid omvat graslan-

den met algemene soorten zoals Grote vossenstaart,

Pinksterbloem, Paardebloem, Scherpe en Kruipende

boterbloem, Krulzuring, Ruw beemdgras en Italiaans

raaigras. Het voorkomen van Weidekervel-torkruid is

hier een indicator voor het habitattype.

Een associatie met Kievitsbloem (Fritillario-

Alopecuretum pratensis) is momenteel uit Vlaanderen

verdwenen. De Leievallei vormde het bolwerk voor de

verspreiding van Kievitsbloem in Vlaanderen. De soort

kwam ook voor op enkele groeiplaatsen in de Kempen.

De associatie van Grote pimpernel en Weidekervel

(Sanguisorbo-Silaetum) komt nog in relictvorm voor in

de vloeiweiden van Lommel in de bevloeiingsgreppels.

halte, voedselrijkdom en kalkgehalte). Er zijn verschillen-

de overgangen naar andere graslandtypen mogelijk, zoals

Kamgrasweiden (Cynosurion), het Grote vossenstaartver-

bond (Alopecurion), Dotterbloemgraslanden (Calthion) of

meer verruigde graslanden, die vaak voorkomen op

extensief beheerde dijken en wegbermen. 

Waar kalkrijke leem en klei dagzomen komt een voor

Vlaanderen bijzonder subtype voor met kalkminnende

soorten (niet te verwarren met de kalkgraslanden, habi-

tattype 6210). Kenmerkende soorten zijn o.a. Wilde marjo-

lein, Knolsteenbreek, Betonie, Ruige leeuwentand, Goud-

haver, Gulden sleutelbloem en Bevertjes. Onder begra-

zing verschuiven de dominantieverhoudingen: Glanshaver

verdwijnt geleidelijk en Kamgras neemt toe, naast kalk-

minnende soorten die begrazing goed verdragen zoals

Ruige weegbree en Aarddistel. In zomen vallen vooral

soorten op als Donderkruid, Ruig viooltje, Borstelkrans,

Hokjespeul, Aardaker, Kattendoorn en Glad parelzaad.

In Vlaanderen komen glanshavergraslanden vooral in ver-

armde vorm voor, waarbij de hoger vernoemde kensoor-

ten van het Glanshaververbond ontbreken:

Langs wegbermen en op dijken komen vrij algemeen

vegetaties voor met typische soorten als Peen,

Fluitenkruid, Pastinaak, Gewone berenklauw, Kraai-

look, Knoopkruid, Margriet en Gele morgenster.

In wegbermen en landbouwhooilanden op zandige

bodems vindt men graslanden met o.a. Knoopkruid,

Duizendblad, Margriet, Gewone brunel, Vertakte leeu-

wentand en Peen. Het ontbreken van vele kensoorten

kan hier echter natuurlijk zijn en samenhangen met de

voedselarme bodem.

�Goed ontwikkelde Glanshaverhooilanden zijn zeer bloemrijk. Een opvallende soort die zelden ontbreekt is Margriet.

�Door intensivering in de landbouw is de oppervlakte Glanshaverhooiland in Vlaanderen sterk gereduceerd en grotendeels terugge-
drongen tot de wegbermen met een ecologisch bermbeheer.
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Weideklokje, Bergklokje en Bonte krokus zijn lokale

kensoorten. Grote pimpernel (Sanguisorba officinalis),

waarnaar de naam van het habitattype expliciet verwijst,

heeft altijd een beperkt verspreidingsgebied gehad in

Vlaanderen en komt nog in relictvorm voor in de vallei

van de Mark, de Beneden-Dijle en de Zenne. De soort

kan echter ook in glanshavergraslanden en Dotter-

bloemgraslanden optreden, maar alleen in het eerste

geval kunnen deze tot het habitattype gerekend worden.

Bloemrijke Glanshaver- en Grote vossenstaarthooilanden

zijn belangrijk voor broedvogels als Kwartelkoning en

Paapje. De talrijke schermbloemigen trekken een soor-

tenrijke insectenfauna aan. De Koninginnepage is een

typische dagvlindersoort die zijn eieren afzet op Peen en

andere schermbloemigen. Het Pimpernelblauwtje, een

bijlage 2-soort van de Habitatrichtlijn, die op Grote pim-

pernel leeft, is uitgestorven in Vlaanderen. Typische dag-

vlindersoorten voor dit habitattype zijn verder Bruine

vuurvlinder (nog 1 vindplaats in Vlaanderen), Dambordje

(enkel in Voeren), naast nog een aantal algemenere soor-

ten zoals Zwartsprietdikkopje, Groot dikkopje, Oranje

zandoogje en Bruin zandoogje.

2 6 4

�In de oostelijke helft van Vlaanderen kon de fraaie Bruine vuurvlinder vroeger relatief verspreid worden aangetroffen. Tegenwoordig
is nog slechts één kleine populatie bekend. Als waardplant wordt vooral Veldzuring gebruikt.

Enkele kenmerkende plantensoorten
Rapunzelklokje (Campanula rapunculus), Fluitenkruid

(Anthriscus sylvestris), Grote vossenstaart (Alopecurus

pratensis), Glanshaver (Arrhenatherum elatius), Groot

streepzaad (Crepis biennis), Glad walstro (Galium mollu-

go), Beemdooievaarsbek (Geranium pratense),

Beemdkroon (Knautia arvensis), Weidekervel-torkruid

(Oenanthe silaifolia), Karwijvarkenskervel (Peucedanum

carvifolia), Grote bevernel (Pimpinella major),

Weidekervel (Silaum silaus), Peen (Daucus carota), Grote

pimpernel (Sanguisorba officinalis), Gele morgenster

(Tragopogon pratensis), Knoopkruid (Centaurea subgenus

Jacea), Margriet (Leucanthemum vulgare), Goudhaver

(Trisetum flavescens), Muskuskaasjeskruid (Malva

moschata), Pastinaak (Pastinaca sativa), Kattendoorn

(Ononis spinosa), Wilde marjolein (Origanum vulgare),

Ruige weegbree (Plantago media), Bevertjes (Briza

media), Ruige leeuwentand (Leontodon hispidus),

Knolsteenbreek (Saxifraga granulata), Gulden sleutel-

bloem (Primula veris), Aarddistel (Cirsium acaule).
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Hoewel de naam van het habitattype naar een hooilandbe-
heer verwijst, kunnen droge glanshavergraslanden ook goed
stand houden en ontwikkelen onder een extensieve seizoens-
beweiding. Bijkomend voordeel daarbij is het ontstaan van een
grotere structuurvariatie met ruigere zones en struwelen
(Vallei van de Zuidleie, Oostkamp). 

�Peen is een algemene schermbloemige van droge Glans-
haverhooilanden. Op de planten leven de rupsen van de
Koninginnepage (�), één van onze mooiste dagvlinders.

�
�

S U B T Y P E :  G l a n s h a v e r g r a s l a n d e n
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S U B T Y P E :  G l a n s h a v e r g r a s l a n d e n

De samenstelling van Glanshaverhooilanden kan regionaal sterk verschillen afhankelijk van het bodemtype. Gele morgenster [�]
en Klavervreter zijn bijvoorbeeld soorten die vaak in de polders worden aangetroffen. 
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S U B T Y P E :  G l a n s h a v e r g r a s l a n d e n

Op licht kalkrijke substraten (vnl. Vlaams-Brabant en Zuid-
Limburg) komen typische soorten voor zoals:

� Rapunzelklokje (Dassenaarde, Diest)

Wilde marjolein

� Knolsteenbreek 

� Gulden sleutelbloem

� Kattendoorn.

�
�

�
�
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Mil ieukarakterist ieken
Het habitattype is gebonden aan onbemeste, matig voch-

tige tot droge, neutrale tot kalkhoudende en basische, min

of meer voedselrijke gronden, meestal op klei-, lemig

zand- en leembodem. Glanshavergraslanden zijn grond-

wateronafhankelijk en overstroming komt zelden of niet

voor. Naar het zuiden geëxposeerde graslanden zijn vaak

beter ontwikkeld. Bij toenemende voedselrijkdom en

beweiding gaat het type over in Kamgrasland. De kritische

bovengrens voor een goede habitatkwaliteit ligt voor

atmosferische stikstofdepositie tussen de 20 en 30 kg

N/ha/jaar.

Grote vossenstaartgraslanden zijn wel gebonden aan

regelmatige winterse overstromingen en voor een goede

ontwikkeling is een goede waterkwaliteit essentieel. In

vergelijking met Dotterbloemgraslanden zakt het grond-

water dieper weg in het zomerhalfjaar. Bij toenemende

voedselrijkdom en beweiding gaat het type over in

Kamgrasland, dat zelden of nooit overstroomt.

Verspreiding
Glanshavergraslanden zijn “zeer tot uiterst zeldzaam”

geworden en grotendeels teruggedrongen tot bermen, dij-

ken en beheerde percelen in natuurreservaten. De kalkrij-

ke variant is verspreid te vinden op kalkrijke klei in de pol-

ders en op leemgronden in Haspengouw en Voeren, vaak

op hellingen en in bermen.

Goed ontwikkelde hooilanden van het Grote vossenstaart-

verbond zijn nog slechts “marginaal aanwezig”.

Hooilanden met Kievitsbloem zijn verdwenen uit

Vlaanderen, maar komen nog voor in het Frans gedeelte

van de Leievallei. De vindplaatsen van graslanden met

Weidekervel-torkruid zijn beperkt tot de IJzervallei en een

perceel in de Leievallei. Graslanden met Grote pimpernel

komen alleen nog voor in de vloeiweiden van Lommel en

in de Beneden-Dijle-, Zenne- en Markvallei. 

Bedreigingen
De intensivering in de landbouw is nefast voor het

behoud van het habitattype. Veel voorkomende oorza-

ken zijn: bemesten en scheuren van grasland, herbici-

dengebruik, omvorming van hooi- naar begrazingsbe-

heer, drainage en te vroege maaidata. 

Door stopzetting van het maaibeheer verruigen de

graslanden tot ruderale vegetaties. 

Beplanting met populier.

Langs wegbermen en dijken wordt het habitattype voor-

al bedreigd door onaangepaste maaidata en geen of

onvoldoende afvoer van het maaisel.

Overstromingen met verontreinigd water leiden tot het

verdwijnen van gevoelige soorten.

Ontgrondingen in de Maasvallei vernietigden Grote pim-

pernel-hooilanden en verhinderen herstel op potentië-

le groeiplaatsen.

Opspuitingen en dijkwerken in grote riviervalleien.

Beheer
Voor de instandhouding van soortenrijke Glanshaver-

graslanden is een volgehouden maaibeheer noodzakelijk.

In de regel worden deze graslanden twee keer per jaar

gemaaid in de periode juni-september, bij voorkeur met

per perceel weinig spreiding in het maaitijdstip en met

aandacht voor de bloei en zaadvorming van de bijzondere

soorten. Nabeweiding is een geschikte beheermaatregel

voor hooilanden met een te geringe hergroei voor een

tweede maaibeurt, maar een te hoge vegetatie om zo de

winter in te gaan. Een lichte seizoensbeweiding, waarbij

de dieren pas ingeschaard worden vanaf eind juni, kan op

droge, niet te voedselrijke bodem zorgen voor de instand-

houding van een variant van het habitattype met ook een

aandeel bloemrijke ruigte en struweel. Voor de Grote vos-

senstaartgraslanden is een goede waterkwaliteit bij over-

stroming belangrijk.

Herstel-  en ontwikkel ingskansen
Herstel of ontwikkeling van soortenrijke Glanshaver- en

Grote vossenstaartgraslanden uit rompgemeenschappen

is mogelijk door het invoeren van een aangepast maaibe-

heer en het achterwege laten van bemesting. 

Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 38.2 Lowland

hay meadows (38.21 Atlantic hay meadows, 38.22 Medio-

European lowland hay meadows). 

Eunis 2004: E2.2 Low and medium altitude hay meadows

(E2.21 Atlantic hay meadows, E2.22 Sub-Atlantic lowland

hay meadows). 

BWK: alle mesofiele hooilanden (hu) behoren tot dit habi-

tattype. De periodiek onder water staande graslanden van

het Grote vossenstaartverbond (inclusief hooilanden met

Weidekervel-torkruid) worden in de BWK als hu, hu° of

hp*/hu gekarteerd.

Vlaamse natuurtypen: Glanshaververbond, Periodiek

onder water staande graslanden: het verbond van Grote

vossenstaart, delen van Kamgrasland (Galio-Trifolietum).

De vegetatie van Nederland: 16Bb Arrhenaterion elatio-

ris, 16Ba Alopecurion pratensis, 46Bc2 Galio-Trifolietum.

2 6 8

Gras def  4/27/07  4:13 PM  Page 268



N AT U U R L I J K E  E N  H A L F N AT U U R L I J K E  G R A S L A N D E N   |   2 6 9

�Graslanden van het Grote vossenstaart-
verbond verschillen van de Glanshaver-
hooilanden door de winterse overstromingen
en de soortensamenstelling. Goed ontwikkelde
voorbeelden van dit type zijn te vinden in de
IJzerbroeken (Diksmuide), met o.a. het zeer
zeldzame Weidekervel-torkruid. 

Typische broedvogels van de Grote vossen-
staartgraslanden in de IJzerbroeken zijn o.a.
Kwartelkoning ( ) en Paapje(�), allebei
soorten die in Vlaanderen met uitsterven wor-
den bedreigd.

�Vochtige hooilanden met Grote pimpernel,
een specifiek subtype van dit habitat, zijn in
Vlaanderen nagenoeg verdwenen. Slechts hier
en daar komen nog kleine relicten voor, vaak in
ruige hoekjes of kanten. Een aangepaste
hydrologie en beheer zijn noodzakelijk voor het
herstel van dit soort graslanden.

�
�

�
�

S U B T Y P E :  G r o t e  v o s s e n s t a a r t g r a s l a n d e n
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Actief hoogveen

V E N E N   |   2 7 1

Beschri jv ing

Actief hoogveen bestaat uit goed ontwikkelde veenmosta-

pijten die nog steeds over een significante oppervlakte en

vooral in de hoogte aangroeien. Door het groot vochtab-

sorberend vermogen en de voortdurende apicale groei van

verschillende soorten veenmossen ontstaat een veenli-

chaam dat geïsoleerd ligt ten opzichte van de minerale

ondergrond en vrijwel uitsluitend door regenwater gevoed

wordt. De veenmosbulten komen meestal in afwisseling

voor met slenken waarin ondiep water stagneert.

Hoogveen waar de actieve veenvorming tijdelijk stilgeval-

len is als gevolg van brand of natuurlijke droogteperiodes,

wordt ook tot dit habitattype gerekend. De vereiste milieu-

omstandigheden voor een hervatting van de veenvorming

zijn hier immers nog aanwezig.

Hoogvenen komen in Vlaanderen nagenoeg niet meer

voor en grote hoogveengebieden ontbreken. Enkele hoog-

veensoorten, zoals Lavendelhei en Kleine veenbes kunnen

wel aanwezig zijn in venige, natte heides met een perma-

nent hoge waterstand. Door een te sterke grondwaterin-

vloed en een veendikte van slechts enkele tot tientallen

centimeter horen deze evenwel tot habitattype 7140 of

4010. In Vlaanderen treden Hoogveenveenmos, Rood

veenmos, Eenarig wollegras en/of een hoge veen bedek-

kingsgraad van Wrattig veenmos differentiërend op voor

hoogveen t.o.v. natte venige heide. Verder komen in beide

habitattypen bv. Ronde zonnedauw, Roodviltmos en

Beenbreek voor. De hoogveentjes zijn in Vlaanderen o.a.

ontstaan uit drijvende verlandingsvegetaties in mesotrofe

of oligotrofe plassen (habitattype 7140), in uitgeblazen

landduindepressies of in beekdaldepressies in heidege-

bieden. De oppervlakte ervan is klein en de veenlaag is

minder dan 2 meter dik. Invloed van grondwater blijft

waarschijnlijk. Aangetaste venen waar de hydrologie ver-

stoord is, maar waar herstel nog mogelijk is, komen in

Vlaanderen wellicht nog op een aantal plaatsen voor,

maar worden als habitattype 7120 aangeduid. 

V E N E N N a t u r a  2 0 0 0  c o d e :  7 1 1 0

�De beste, op hoogveen gelijkende vegeta-
ties worden in Vlaanderen aangetroffen in het
natuurreservaat Ven Onder de Berg te
Maasmechelen.

�De Nederlandse naam van Sphagnum
magellanicum, Hoogveenveenmos, verwijst
naar de hoogveenvormende capaciteit van
deze mossoort. Terwijl de toppen van het mos
langzaam boven water verder uitgroeien, 
sterven in het water de onderste delen af. Die
zorgen voor een opeenhoping van organisch
materiaal, dat in de zure en zuurstofloze
omgeving niet afbreekt. In de gepaste abioti-
sche omstandigheden ontstaan na een aantal
decennia veenmosbulten die bij verdere groei
niet meer in verbinding staan met grond- of
oppervlaktewater: het prille hoogveen is
geboren.

P r i o r i t a i r  h a b i t a t t y p e
Voor dit habitattype zijn in Vlaanderen (nog) geen

Speciale Beschermingszones aangewezen.
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Hoogvenen vormen een extreem milieu voor dierlijk

leven. Toch wordt dit habitattype bevolkt door een groot

aantal specialisten onder de ongewervelde fauna, die

omwille van de zeldzaamheid en kwetsbaarheid van het

habitattype in Vlaanderen sterk bedreigd of reeds uitge-

storven zijn. Zo is het Veenhooibeestje, een dagvlinder

waarvan de rupsen op Eenarig wollegras leven al sinds

1994 niet meer in Vlaanderen waargenomen. De

Hoogveenglanslibel en de eveneens in Vlaanderen uitge-

storven Noordse glazenmaker leggen hun eieren tussen

het veenmos. Ook onder de loopkevers, spinnen en

aquatische macrofauna zijn er diverse soorten die exclu-

sief aan hoogvenen gebonden zijn. 

2 7 2

�Eenarig wollegras is in Vlaanderen een zeer zeldzame hoogveensoort, die daarnaast ook kan worden aangetroffen in veenmosver-
landingen van vennen en zeer natte veenheiden (habitattype 7140).

�Het Veenhooibeestje leeft vooral op Eenarig wollegras, maar
wordt in Vlaanderen als uitgestorven beschouwd. De laatste
waarneming dateert van 1994 van het Militair domein van
Houthalen-Helchteren.
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Enkele kenmerkende plantensoorten
Lavendelhei (Andromeda polifolia), Eenarig wollegras

(Eriophorum vaginatum), Kleine veenbes (Vaccinium

oxycoccos), Ronde zonnedauw (Drosera rotundifolia),

Hoogveenveenmos (Sphagnum magellanicum), Wrattig

veenmos (Sphagnum papillosum), Rood veenmos

(Sphagnum rubellum), Roodviltmos (Aulacomnium 

palustre), IJl stompmos (Cladopodiella fluitans).

Mil ieukarakterist ieken
Hoogveen komt in Europa vooral voor in klimaatzones met

hoge neerslaghoeveelheden en ontwikkelt zich in zure,

(zeer) voedselarme condities vanuit verlanding van open

water of op natte bodems. Door de in principe onbeperkte

apicale groei van veenmossen en de humusvorming van

afgestorven veenmosresten komt het maaiveld steeds

hoger te liggen. Echt hoogveen wordt uitsluitend gevoed

door neerslagwater en is in principe onafhankelijk van de

meestal lager gelegen grondwatertafel. De extreem voed-

selarme en zure condities worden gehandhaafd doordat

veenmossen kationen uit het bodemwater opnemen en

uitwisselen tegen waterstofionen. Jong hoogveen komt tot

ontwikkeling in oligotrofe vennen met een aanvoer van

zwak gebufferd grondwater. De aanvoer van bicarbonaat

stimuleert de groei van het veen door een verhoogde

beschikbaarheid van koolstof voor het veenmos en door

vorming van methaangas, waardoor veenpakketjes begin-

nen te drijven.

V E N E N   |   2 7 3

�De zeer zeldzame Kleine veenbes groeit optimaal op veenmoskussens van verlandende vennen en in venige natte heide.
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Verspreiding
Echt hoogveen komt in Vlaanderen niet voor en daarom

werden geen Vlaamse gebieden voor dit habitattype

aangemeld. Enkele Kempense gebieden bevatten de

best op hoogveen lijkende vegetaties in Vlaanderen: Ven

Onder de Berg te Maasmechelen, Vallei van de Zwarte

Beek te Beringen en Vallei van de Ziepbeek te Lanaken.

Deze gebieden zijn evenwel onderdeel van habitatricht-

lijngebieden die zijn aangemeld voor de aanverwante

habitattypes 7140 of 4010.

In de eerste helft van de 20ste eeuw was hoogveen nog

aanwezig in de Liereman te Turnhout en in de Moeren te

Mol-Postel; in dit laatste gebied is evenwel alle veen

ontgonnen. Deze gebieden en enkele Limburgse heide-

gebieden kunnen dit habitattype in sterk gedegradeerde

vorm bevatten. 

Bedreigingen
Ontginning voor turfwinning leidt tot directe vernieti-

ging van het (hoog)veen.

Ontwatering en verdroging leiden tot uitdroging van

het veen. Door Veenpluis gedomineerde vegetaties

duiden op ontwaterde maar nog steeds vochtige veen-

gronden. Bij verdere ontwatering ontstaan graslan-

den met een dominantie van Pijpenstrootje of

Gagelstruwelen, die kunnen evolueren naar loofbos.

Te grote seizoenschommelingen van het waterpeil

kunnen leiden tot het verdwijnen van de typische

hoogveensoorten.

Instroom van verontreinigd water, atmosferische

deposities en mineralisatie als gevolg van branden en

verdroging leiden tot eutrofiëring.

Hoogveenvegetaties zijn zeer gevoelig voor betreding.

Beheer
Actief hoogveen vraagt in principe geen inwendig

beheer. Het uitwendige beheer is daarentegen zeer

belangrijk en bestaat vooral uit het tegengaan van ont-

watering, eutrofiëring en betreding.

Herstel-  en ontwikkel ingskansen
Herstel van hoogveen is in principe mogelijk via natuur-

technische ingrepen, als de abiotische omstandigheden

geschikt zijn (herstel waterhuishouding, goede water-

kwaliteit, beperking van atmosferische deposities). De

beste kansen bestaan in en nabij grote oppervlakten

met natte heiden en vennen, vanuit verlandende vennen

of door het graven van kleine veenputten van waaruit

een nieuwe kolonisatie kan optreden. Herstel van hoog-

veen is een delicaat en zeer traag verlopend proces.

Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 51.1 Near-

natural raised bogs. 

Eunis 2004: D.1.11 Active, relatively undamaged raised

bogs. 

BWK: t (hoogveen), ct (venige heide met bosbes).

Vlaamse natuurtypen: Hoogveen.

De vegetatie van Nederland: 11Ba1 Erico-Spaghnetum

magellanici.

V E N E N   |   2 7 5

�Detail van de vruchtjes van Lavendelhei, een typische soort van hoogvenen en natte heiden die in Vlaanderen altijd een zeldzame soort
is geweest. Het aantal vindplaatsen is de laatste decennia verder afgenomen door veranderingen in de hydrologie of door verbossing.

de venen  4/27/07  4:48 PM  Page 275



Beschri jv ing

Dit habitattype omvat de hoogvenen waar de natuurlijke

waterhuishouding van het veenlichaam verstoord is, meest-

al onder invloed van menselijke ingrepen, zoals turfwinning

of ontwatering. Dit leidt tot degradatie van het veenlichaam

en veranderingen in de soortensamenstelling of het verlies

van een aantal typische kensoorten. In deze vegetatie vor-

men de typische hoogveensoorten nog wel steeds een

belangrijke component. 

Door ontwatering worden de oorspronkelijke hoogveensoor-

ten zoals Lavendelhei en Kleine veenbes geleidelijk verdron-

gen door dichte pollen van Pijpenstrootje. Na verloop van tijd

krijgt deze soort een dominant karakter. De verdere succes-

sie kan bestaan uit struweelvorming met Wilde gagel of

Zachte berk. Kolonisatie van Zomereik en Sporkehout leidt

uiteindelijk tot ontwikkeling van een Eiken-Berkenbos.

Tot dit habitattype behoren alleen gedegradeerde hoogve-

nen waar een natuurlijke regeneratie mogelijk is na herstel

van de oorspronkelijke waterhuishouding. Er dient een reële

kans te bestaan op herstel van een vegetatie met actieve

veenvorming binnen een periode van circa 30 jaar.

Voormalige veengronden die grotendeels omgezet zijn in

cultuurland of waar de kenmerkende veensoorten verdwe-

nen zijn door omvorming naar gesloten bosaanplanten,

kunnen niet tot dit habitattype gerekend worden.

Enkele kenmerkende

2 7 6

V E N E N N a t u r a  2 0 0 0  c o d e :  7 1 2 0

Aangetast hoogveen waar natuurlijke
regeneratie nog mogelijk is

Voor dit habitattype zijn in Vlaanderen (nog) geen

Speciale Beschermingszones aangewezen.

��Monnikswijer: de aan-
voer van lokaal grondwater
zorgt voor een vrij stabiel
waterpeil waardoor hoog-
veenachtige vegetaties kun-
nen ontwikkelen.

�In het verleden zijn de
meeste natte heidegebieden
in Vlaanderen in meer of min-
dere mate ontwaterd. Lokale
hoogveentjes, zoals de
Monnikswijer in het Militair
domein van Houthalen-
Helchteren, zijn hierdoor
zwaar aangetast. Herstel is
enkel mogelijk indien de juiste
abiotische condities inzake
hydrologie en nutriëntenhuis-
houding kunnen worden her-
steld en is een proces dat zeer
traag verloopt en nauwgezet
moet worden opgevolgd. De
aanwezigheid of vestiging van
hoogveen vormende veen-
mossen is eveneens cruciaal.
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Beheer
Uitwendig beheer is noodzakelijk en bestaat vooral uit het

tegengaan van ontwatering, eutrofiëring en betreding.

Terugdringen van vergrassing en verbossing kan noodza-

kelijk zijn.

Herstel-  en ontwikkel ingskansen
Herstel van hoogveen is in principe mogelijk via natuur-

technische ingrepen, als de abiotische omstandigheden

geschikt zijn (herstel waterhuishouding, goede waterkwa-

liteit, beperking van atmosferische deposities). De beste

kansen bestaan in en nabij grote oppervlakten met natte

venige heiden en vennen, vanuit verlandende vennen of

door graven van kleine veenputten van waaruit een nieu-

we kolonisatie kan optreden. Herstel van hoogveen is een

delicaat en zeer traag verlopend proces.

Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 51.2 Molinia

caerulea bogs. 

Eunis 2004: D1.121 Damaged, inactive bogs, dominated by

dense Molinia. 

BWK: tm (gedegradeerd hoogveen met Pijpenstrootje),

ctm (venige heide met Bosbes, met dominantie van

Pijpenstrootje).

Vlaamse natuurtypen: mee opgenomen in Hoogveen.

De vegetatie van Nederland: Rompgemeenschap met

Molinia caerulea [11 Oxycocco-Sphagnetea].

plantensoorten
Lavendelhei (Andromeda polifolia), Kleine veenbes

(Vaccinium oxycoccos), Eenarig wollegras (Eriophorum

vaginatum), Ronde zonnedauw (Drosera rotundifolia),

Hoogveenveenmos (Sphagnum magellanicum), Wrattig

veenmos (Sphagnum papillosum), Rood veenmos

(Sphagnum rubellum), Knopjesmos (Aulacomnium spec.),

IJl stompmos (Cladopodiella fluitans).

Mil ieukarakterist ieken
Dit habitattype komt voor in zuur, semi-terrestrisch, zeer

voedselarm tot voedselarm milieu met potenties voor

herstel van actieve hoogveenvorming. Meestal onder

invloed van menselijke ingrepen is de grondwaterstand

verlaagd of onderhevig aan (grote) schommelingen.

Verspreiding
Actief hoogveen heeft in recente tijden hoogstens zeer

beperkt voorgekomen in Vlaanderen en bijgevolg geldt dit

ook voor gedegradeerd hoogveen. In enkele Kempense

heidegebieden is dit habitattype mogelijk nog zeer klein-

schalig aanwezig, bv. de Monnikswijer op het Militair

domein van Houthalen-Helchteren. 

Bedreigingen
Ontginning voor turfwinning leidt tot directe vernieti-

ging van het habitattype.

Ontwatering en verdroging leiden tot uitdroging van het

veen met vergrassing en evolutie tot struweel en bos

als gevolg.

Instroom van verontreinigd water, atmosferische depo-

sities en mineralisatie als gevolg van branden en ver-

droging leiden tot eutrofiëring.

Hoogveenvegetaties zijn zeer gevoelig voor betreding.

V E N E N   |   2 7 7

�Monnikswijer
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Overgangs- en trilveen
V E N E N N a t u r a  2 0 0 0  c o d e :  7 1 4 0
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Hoogveensoorten zijn beperkt tot bv. Kleine veenbes.

Aan de voet van landduinen en in beekdaldepressies in

heidegebieden of langs de rand van het Kempens

Plateau, waar kwel van zuur mineralenarm grondwater

en regenwater zich mengen, ontwikkelen vegetaties

met typische tapijten Fraai veenmos, Ronde en Kleine

zonnedauw en eventueel Beenbreek, Kleine veenbes,

Lavendelhei en andere begeleidende soorten van hoog-

veenslenken (Rhynchosporion albae). 

Subtypes van zwak zure tot neutrale, licht mineralenrij-

ke, oligo- tot mesotrofe milieus (eerder verwant met

zuur tot neutraal laagveen): 

In kwelzones met hoger vernoemde milieucondities en

met een permanent hoog waterpeil ter hoogte van het

maaiveld, kan zich een overgangsveen ontwikkelen met

soorten als Slangenwortel, Waterdrieblad, Holpijp of

Wateraardbei. In zwak zure omstandigheden komen hier

nog soorten als Veenpluis, Snavelzegge en veenmossen

bij. Op iets voedselrijke plaatsen domineren meestal

puntmossen. Een gelijkaardig type kan zich in hetzelfde

milieu ook ontwikkelen door verlanding van ondiep open

water met een relatief constant waterpeil. Naarmate de

verlanding toeneemt zijn naast hoger vernoemde soor-

ten ook andere soorten aanwezig zoals kleine zeggen

(bv. Zompzegge, Sterzegge, Zwarte zegge, Blauwe

zegge), Moerasviooltje en Draadrus. De soortensamen-

stelling en -dominantie varieert naargelang de subtiele

verschillen in zuurtegraad en voedselrijkdom. 

In voedselrijkere laagvenen kan open water verlanden

met drijfzomen met soorten als Moerasvaren en

Kamvaren, eventueel vergezeld van Pluimzegge. Door

de regenwaterinvloed krijgt het drijvende veenpakket

een mesotroof karakter en kan op termijn oppervlak-

kige verzuring plaatsvinden waarbij veenmossen zich

vestigen.

Beschri jv ing

Overgangs- en trilvenen groeperen de actieve verlandings-

vegetaties van oligo- en mesotrofe ‘overgangsmilieus’. Er is

actieve veenvorming en de vegetatie staat steeds onder

invloed van water van verschillende oorsprong, nl. enerzijds

neerslagwater en anderzijds grond- en/of oppervlakte-

water. Met ‘overgangsmilieu’ wordt bedoeld dat de venen

zich ruimtelijk en/of temporeel situeren tussen water- en

landgemeenschappen of tussen hoog- en laagveen. De

grens tussen overgangsveen en aangrenzende vegetatie-

types op natte veengronden is vaak moeilijk te trekken.

Trilvenen zijn duidelijker af te bakenen. Hier zijn de zich

ontwikkelende vegetaties vaak zo dun dat ze op het water

drijven. Het heeft als effect dat de vegetatie erop geringe

schommelingen van de watertafel volgt en de bodem

steeds volledig waterverzadigd blijft. Trilvenen zijn net als

andere drijftilvegetaties dan ook nauwelijks tot niet

begaanbaar. Drijftillen in eutrofe omgeving met louter soor-

ten als Hoge cyperzegge, Bitterzoet, Liesgras, Grote lisdod-

de en/of Riet worden niet tot dit habitattype gerekend.

Afhankelijk van de zuurtegraad, de mineralenrijkdom en

de voedselrijkdom van het milieu kunnen een aantal sub-

types worden onderscheiden, elk met een eigen soorten-

samenstelling:

Subtypes van zure tot zwak zure, mineralenarme, oligo-

trofe milieus (eerder verwant met hoogveen): 

In permanent met regenwater gevulde, mineralenarme

vennen en depressies kunnen, bij toevoer van licht

mineralenrijk grondwater, oevervegetaties of trilvenen

ontwikkelen met, naast veenmossen, een typische aan-

wezigheid van Snavel- en Draadzegge (Caricion lasio-

carpae). 

In verlandingsvegetaties van zure vennen met dikke

tapijten Fraai veenmos kan overgangsveen met Eenarig

wollegras zich ontwikkelen. Gewoon haarmos vormt 

in mozaïekpatroon vaak een tweede moslaag.

�/�Voedselarm trilveen met Snavelzegge en Veenpluis in het natuurreservaat Cassenbroek te Bonheiden.
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Subtype van neutraal tot basische, mineralenrijke,

mesotrofe milieus (eerder verwant met kalkrijk laag-

veen):

Hier kan op een dikke laag moerasveen overgangs- en

trilveen als een verlandingsstadium optreden. Het zijn

vaak soortenrijke gemeenschappen waarin hoog-

gespecialiseerde soorten als Ronde zegge,

Draadzegge, Slank wollegras en bruinmossen promi-

nent kunnen aanwezig zijn. Ze hebben meestal een

kenmerkend bulten- en slenkenpatroon. Dit subtype

komt bij ons meestal samen voor met echt kalkmoeras

(habitattype 7230). In dit subtype kunnen Groen-

knolorchis en Geel schorpioenmos voorkomen, beide

bijlage 2-soorten van de Habitatrichtlijn.

Het verlandingsproces kan de ontwikkeling in twee sterk

verschillende richtingen sturen. Wanneer de veenmos-

groei volledig buiten het bereik van het grondwater komt,

kan sprake zijn van hoogveenontwikkeling (habitattype

7110). Wanneer de verlanding leidt tot een grotere

beschikbaarheid van nutriënten - door verruiging, verbos-

sing of overstroming - gaan de overgangs- en trilvenen

over in grote zeggenvegetaties, rietgemeenschappen

en/of veen- en broekbossen (habitattypen 91D0 en 91E0).

Verder kan het habitattype in complex voorkomen met o.a.

open water, natte heide, kleine zeggenvegetaties, blauw-

grasland en kalkmoeras. 

Gezien dit habitattype overgangsgemeenschappen omvat,

is niet alleen de flora, maar ook de fauna voor een belang-

rijk deel door de grote variatie van biotopen bepaald. Bij

de actieve verlanding van open water komt een rijke

macrofaunagemeenschap voor met tal van bijzondere

soorten, afhankelijk van de zuurtegraad en de voedsel-

rijkdom van het water. Op het open water en op de grens

met de verlandingsvegetatie komen o.a. de oppervlakte-

wantsjes Hebrus pusillus en Hebrus ruficeps voor en

lokaal ook de beschermde Gerande oeverspin. Naarmate

het open water verlandt vestigen zich meer en meer

(semi-)terrestrische soorten. Op wollegras leeft de rups

van het Veenhooibeestje, een in Vlaanderen recent uitge-

storven dagvlinder. Op Moerasviooltje leeft de Zilveren

maan, een parelmoervlinder die in Vlaanderen eveneens

is uitgestorven. 

Enkele kenmerkende plantensoorten
Oligotrofe, zure types: Slijkzegge (Carex limosa),

Draadzegge (Carex lasiocarpa), Snavelzegge (Carex

rostrata), Veenpluis (Eriophorum polystachion), Eenarig

wollegras (Eriophorum vaginatum), Veenmosorchis

(Hammarbya paludosa), Lavendelhei (Andromeda polifo-

lia), Kleine veenbes (Vaccinium oxycoccos), Ronde zonne-

dauw (Drosera rotundifolia), Kleine zonnedauw (Drosera

intermedia), Beenbreek (Narthecium ossifragum), Witte

snavelbies (Rhynchospora alba), Fraai veenmos

(Sphagnum fallax), Moerasveenmos (Sphagnum subse-

cundum).

Mesotrofe, zwak zure tot neutrale types: Slangenwortel

(Calla palustris), Holpijp (Equisetum fluviatile),

Draadzegge (Carex lasiocarpa), Snavelzegge (Carex

rostrata), Veenpluis (Eriophorum polystachion), Draadrus

(Juncus filiformis), Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata),

Moeraskartelblad (Pedicularis palustris), Wateraardbei

(Potentilla palustris), Moerasviooltje (Viola palustris),

Waterscheerling (Cicuta virosa), Moeraswederik

(Lysimachia thyrsiflora), Moerasvaren (Thelypteris palus-

tris), Kamvaren (Dryopteris cristata), Loos blaasjeskruid

(Utricularia australis), Sikkelmossen (Drepanocladus

spec., Warnstorfia spec.) zoals Moerassikkelmos (D.

aduncus), Geveerd sikkelmos (W. exannulatus) en

Vensikkelmos (W. fluitans), Gewimperd veenmos

(Sphagnum fimbriatum), Gewoon veenmos (Sphagnum

palustre), Haakveenmos (Sphagnum squarrosum),

Sparrig veenmos (Sphagnum teres).

Mesotrofe, basische type: Ronde zegge (Carex diandra),

Draadzegge (Carex lasiocarpa), Snavelzegge (Carex

rostrata), Slank wollegras (Eriophorum gracile), Plat

blaasjeskruid (Utricularia intermedia), Waterdrieblad

(Menyanthes trifoliata), Moeraskartelblad (Pedicularis

palustris), Groenknolorchis (Liparis loeselii), Echt vetmos

(Aneura pinguis), Schorpioen- en Sikkelmossen

(Scorpidium spec., Drepanocladus spec.) zoals Rood

schorpioenmos (S. scorpioides), Trilveenveenmos

(Sphagnum contortum), Groot nerfpuntmos (Calliergon

giganteum), Sterrengoudmos (Campylium stellatum). 

Mil ieukarakterist ieken
Het habitattype komt tot ontwikkeling door verlanding van

open water met veenmossen of drijvende vegetatiematten

of het is gebonden aan natte tot uiterst natte veenbodems

die gedurende het ganse jaar met water verzadigd zijn.

Het waterpeil ligt jaarrond ter hoogte van het maaiveld

ofwel zijn de drijvende vegetaties in staat de (beperkte)

schommelingen van het waterpeil te volgen. De water-

kwaliteit is goed en varieert van oligotroof tot mesotroof

en van zuur tot neutraal. Er is vaak in mindere of meerde-

re mate een invloed van mineraalrijke kwel. Overstroming

met voedselrijk water komt niet voor of is beperkt. 

2 8 0
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S U B T Y P E :  O l i g o t r o o f  

Verlandingsreeks van ondiep
open water, gevoed door voedse-
larm, zwak gebufferd grondwater:
Vanuit het water wordt het open
water gekoloniseerd door veen-
mossen en fonteinkruiden zoals
Duizendknoopfonteinkruid. Van-
uit de oever koloniseren soorten
als Waterdrieblad, Moerasherts-
hooi en Egelboterbloem het open
water.
�Geleidelijk vullen veenmossen
en drijvende soorten (hier Water-
drieblad) het water. Andere veen-
soorten vinden hier een geschikt
milieu (bv. Blauwe zegge).
�Veenmossen groeien verder
uit en gaan domineren. Bij verde-
re ongestoorde ontwikkeling kan
er op termijn eventueel hoog-
veenontwikkeling plaatsvinden.

�
�
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S U B T Y P E :  M e s o t r o o f  

�Voorbeeld van een mesotrofe verlandingsvegetatie met Slangenwortel in de Vallei van de Zwarte Beek (Beringen). Het water is roest-
bruin gekleurd door de aanvoer van ijzerrijke kwel.
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Waterdrieblad ( ), Wateraardbei (�) en Holpijp (��) zijn
typische, amfibische plantensoorten van mesotrofe verlandings-
vegetaties. Bij verdere verlanding kan op de drijvende veenbodem
ook Moeraskartelblad (�) zich vestigen.

�
�
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Verspreiding 
Door spontane verbossing, slechte waterkwaliteit, verdro-

ging en toegenomen waterpeildynamiek zijn deze

gemeenschappen “uiterst zeldzaam” in Vlaanderen. Het

habitattype heeft zijn hoofdverspreiding in de Kempen.

Mooi ontwikkelde voorbeelden zijn te vinden in het Ven

onder de Berg (Maasmechelen), de Vallei van de Zwarte

Beek (Beringen), de Vallei van de Ziepbeek (Lanaken,

Zutendaal), de Zegge (Geel) en de Lokkerse dammen-

Goorke (Arendonk). Voedselarme, zure overgangsvenen

komen verder verspreid met kleine oppervlaktes voor in

enkele heidegebieden (o.a. Ringven te Meer). Een type-

voorbeeld van hoogveenslenken is te vinden in het ’s

Gravendel te Retie. Voorbeelden van het meer basische

subtype zijn te vinden in het Vorsdonkbroek (Aarschot) en

het Torfbroek (Kampenhout). Minder rijk ontwikkelde tot

gedegradeerde tril- en overgangsvenen komen nog in

beperkte mate voor in het West- en Oost-Vlaamse kreken-

gebied en verspreid in Vlaanderen in geïsoleerde water-

partijen en kwelmoerassen met goede waterkwaliteit. 

Bedreigingen
Dit habitattype is uiterst gevoelig voor verstoringen van

de complexe waterhuishouding, zowel kwalitatief als

kwantitatief. Een verstoring van één van de componen-

ten, door bv. drainage, verhoogde nutriëntenconcentra-

ties in het grond-, regen- of oppervlaktewater, vermin-

derde toevoer van grondwater, verzuring door atmosfe-

rische depositie, pesticideninvloed, enzovoort, volstaat

om heel het habitattype negatief te beïnvloeden. Voor

bepaalde subtypen (bv. overgangsveen naar hoogveen)

is overstroming met oppervlaktewater nefast.

Bij verdroging of verbossing groeien trilvenen vast aan

het moedersubstraat en lopen ze het risico van in de

winter langdurig te worden overspoeld met voedselrijk

water, waardoor de levensgemeenschap zwaar wordt

geëutrofieerd en aangetast.

Oppervlakkige verdroging leidt reeds tot toenemende

mineralisatie en eutrofiëring. Hierdoor neemt de vegeta-

tieproductie en vergrassing met soorten als Hennegras

toe en wordt de successie naar struweel of bos versneld.

Dit is vooral van belang in dikkere, oude trilvenen.

In sommige omstandigheden (zie bij beheer) vraagt de

instandhouding van een overgangs- en trilveen een

specifiek beheer. Het achterwege blijven ervan is dan

een bedreigende factor. 

De meeste relicten van dit habitattype zijn sterk ver-

snipperd, waardoor de vereiste milieuomstandigheden

niet of onvoldoende gehaald worden voor een optimale

ontwikkeling. 

Deze vegetaties zijn zeer gevoelig voor betreding.

Beheer
Overgangs- en trilvenen zijn complexe laag-dynamische

systemen. Bij verlanding van open water kan een passief

beheer volstaan. Naarmate de verlanding toeneemt kan

het voor de instandhouding nodig zijn om een actief

beheer te voeren: bv. maaien om bosvorming en verrui-

ging tegen te houden, opschonen of nieuwe uitgravingen

om het toegroeien elders te compenseren. Door de gerin-

ge draagkracht van het veen is het beheer vaak arbeids-

intensief en/of vraagt het de inzet van gespecialiseerd

materiaal. 

Het uitwendige beheer is cruciaal en bestaat uit het ver-

hinderen van verdroging, eutrofiëring, verontreiniging,

verzuring en intensieve betreding. Voor de instandhouding

van trilveen is voldoende aanvoer van grondwater met een

vrij constant debiet noodzakelijk.

Herstel-  en ontwikkel ingskansen
Herstel- en ontwikkelingskansen voor dit habitattype

omvatten het behoud of herstel van een natuurlijke water-

huishouding met stabiele waterstanden, naast het maxi-

maal weren van externe input van nitraten, fosfaten, sul-

faten en pesticiden. Het bevorderen van geleidelijke over-

gangen is belangrijk. Zijn deze randvoorwaarden ingevuld

dan kan het voor vergaand verlande vegetaties nuttig zijn

om kleinschalig te plaggen of plekken weer uit te graven.

In ontwaterde, venige depressies kan overgangs- en tril-

veen hersteld worden door afdamming van de afwa-

teringssloten. Mooie verlandingsgemeenschappen met

Slangenwortel zijn op die manier bijvoorbeeld hersteld in

de Vallei van de Zwarte Beek.

Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 54.5

Transition mires (54.51 Caricetum lasiocarpae, 54.53

Carex rostrata mires, 54.57 Sphagno-Rhynchosporetum

albae, 54.58 Sphagnum and Eriophorum rafts, 54.59

Menyanthes trifoliata and Potentilla palustris rafts, 54.5A

Calla palustris mires, 54.5B Brown moss carpets, 54.5C

Eriophorum vaginatum quaking bogs, 54.5D Molinia cae-

rulea quaking bogs]. 

Eunis 2004: D2.3 Transition mires and quaking bogs

(D2.31 [Carex lasiocarpa] swards, D2.33 [Carex rostrata]

quaking bogs, D2.37 [Rhynchospora alba] quaking bogs,

D2.38 [Sphagnum] and [Eriophorum] rafts, D2.39

[Menyanthes trifolia] and [Potentilla palustris] rafts,

D2.3A [Calla palustris] mires, D2.3B Brown moss carpets,

D2.3C [Eriophorum vaginatum] quaking bogs, D2.3D

[Molinia caerulea] quaking bogs). 

BWK: md (drijfzoom of drijftil) en delen van ms (zuur

2 8 4
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laagveen). De meest voedselarme vegetaties (heide- en

oligotrofe veenslenken) van dit habitattype zijn overwe-

gend gekarteerd als natte dopheidevegetatie met hoog-

veenslenken (ces) of maken uitzonderlijk deel uit van de

venoever (ao). Drijftillen (md) met eutrafente vegetaties

horen niet tot dit habitattype.

Vlaamse natuurtypen: Voedselarme vengemeenschap-

pen met Draadzegge, delen van Zure laagvenen met

Wateraardbei en Zwarte zegge, Drijftillen, delen van

Sloten en oevers met Hoge cyperzegge en Slangenwortel,

Hoogveenslenken.

De vegetatie van Nederland: 9Aa2 Pallavicinio-

Sphagnetum, 9Aa3 Carici curtae-Agrostietum caninae,

9Ba1 Carici curtae-Agrostietum caninae, 10Aa

Rhynchosporion albae, 10Aa3 Caricetum limosae, 10Ab1

Eriophoro-Caricetum lasiocarpae, 11Ba Oxycocco-

Ericion, 11RG01 Eriophorum vaginatum-[Oxycocco-

Sphagnetea]. 

V E N E N   |   2 8 5

S U B T Y P E :  A l k a l i s c h  

�Alkalische overgangs- en trilvenen zijn in Vlaanderen nagenoeg beperkt tot het Torfbroek te Berg-Kampenhout. Deze vegetaties
worden gedomineerd door onopvallende schijngrassen (zoals Paddenrus, Galigaan, Blauwe zegge, Zeegroene zegge en Ronde zegge)
in gezelschap van een dikke, soortenrijke moslaag. In het ondiepe open water groeien soorten als Klein blaasjeskruid en diverse soor-
ten kranswieren. Deze vegetaties onderscheiden zich van alkalisch laagveen (habitattype7230) door de actieve veenvorming. Door een
maaibeheer worden Galigaanvegetaties (habitattype 7210) niet dominant.
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Beschri jv ing

Dit habitattype bestaat uit pioniergemeenschappen met

Snavelbies op plaatsen met naakt veen zoals plagplekken

of periodiek overstroomde zandige oevers van vennen. In

tegenstelling tot overgangsveen (habitattype 7140) is de

bodem vast en zijn veenmossen veel minder prominent

aanwezig. Vaak komt het habitattype slechts over een

geringe oppervlakte voor. Na enkele jaren evolueren deze

begroeiingen doorgaans naar natte heidevegetaties. Aan

vennen of in slenken in natte heide kunnen ze langer blij-

ven voortbestaan onder invloed van natuurlijke waterpeil-

schommelingen. Ook door betredingsdynamiek kunnen

deze pioniermilieus in stand worden gehouden.

De kruidlaag is ijl en bestaat uit kleine grasachtige plan-

ten zoals Witte snavelbies, Bruine snavelbies en Knolrus.

Andere kensoorten zijn Kleine zonnedauw, Ronde zonne-

dauw en Moeraswolfsklauw. Zowel Veenpluis als Witte

snavelbies kunnen vegetatievormend optreden en in

venoevers kunnen veenmossen abundant zijn. Deze

gemeenschappen komen vaak voor in complex met ven-

nen (habitattype 3110, 3130, 3160), oligotroof overgangs-

en trilveen (habitattype 7140) en/of natte heide (habitatty-

pe 4010). 

De ongewervelde fauna is rijk en bestaat hoofdzakelijk uit

vaak zeldzame, typische pioniersoorten, die ook kunnen

voorkomen aan venoevers.

V E N E N N a t u r a  2 0 0 0  c o d e :  7 1 5 0

�Vegetatie van Witte snavelbies, een kwetsbare soort in Vlaanderen.

�Pioniervegetatie van Kleine zonnedauw en Bruine snavelbies in voedselarme natte heide (Buitengoor te Mol).

Slenken in veengronden met vegetatie
behorend tot het 
Rhynchosporion
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Enkele kenmerkende plantensoorten
Witte snavelbies (Rhynchospora alba), Bruine snavelbies

(Rhynchospora fusca), Ronde zonnedauw (Drosera rotun-

difolia), Kleine zonnedauw (Drosera intermedia),

Moeraswolfsklauw (Lycopodiella inundata). 

Mil ieukarakterist ieken
Het habitattype wordt aangetroffen op plagplekken in

natte heide, op droogvallende, vochtige oevers van vennen

en op (zwak) betreden paden. Het habitattype is gebonden

aan oligotroof, zuur water, waarbij het grondwaterpeil

rond het maaiveld schommelt en ook in langdurig droge

perioden valt de waterstand zelden onder 20 cm onder het

maaiveld. Vaak is er toevoer van lokale, basenarme, zure

kwel vanuit aangrenzende hoger gelegen zandgronden. In

de wortelzone heersen voortdurend anaërobe omstandig-

heden. 

Verspreiding
Dit habitattype is in oppervlakte slechts “marginaal aan-

wezig” in Vlaanderen en komt vrijwel uitsluitend in de

Kempen voor. De verspreiding valt grotendeels samen

met het voorkomen van natte heiden. 

Bedreigingen
Deze vegetaties zijn zeer kwetsbaar voor verdroging.

Onder invloed van verzuring of eutrofiëring worden de

typische soorten verdrongen door respectievelijk veen-

mossen en Pitrus. Bij een verdergaande eutrofiëring ont-

staan eutrofe moerasvegetaties. Bij gebrek aan dynamiek

evolueert deze pioniergemeenschap na verloop van tijd

naar meer gesloten vegetaties van natte heide of veen-

mosbulten.

2 8 8

Bruine snavelbies (��) staat doorgaans op langer geïnundeerde plaatsen dan Witte snavelbies (��). Beide soorten verdwijnen door
spontane successie, verdroging, eutrofiëring of sterke verzuring. Door plaggen kunnen beide soorten zich eventueel opnieuw vestigen
vanuit een zaadvoorraad. 
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Beheer
Deze pioniervegetaties blijven alleen in stand bij regelma-

tig plaggen of betreden, of onder invloed van natuurlijke

waterpeildynamiek van venoevers. Het uitwendige beheer

bestaat uit het voorkomen van eutrofiëring, verzuring en

verdroging.

Herstel-  en ontwikkel ingskansen
Herstel is mogelijk door kleinschalig afplaggen of uitgra-

ven van natte, vergraste heide wanneer eutrofiëring en

ontwatering kunnen voorkomen worden. Door ontwate-

ring van natte heideterreinen tegen te gaan, zal vernatting

optreden en kunnen deze gemeenschappen eveneens uit-

breiden.

Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 54.6 Nemoral

bare peat communities. 

Eunis 2004: D2.3H Nemoral bare peat communities. 

BWK: In de BWK valt dit type onder de vochtige tot natte

dopheidevegetaties (ce) en de venoevers (ao) en het is als

dusdanig niet te onderscheiden van habitattype 4010.

Vlaamse natuurtypen: (Pionier)gemeenschappen in ven-

nen en hoogveenslenken met Witte snavelbies en Slank

veenmos.

De vegetatie van Nederland: 11Aa1 Lycopodio-

Rhynchosporetum.

V E N E N   |   2 8 9

�Zonnedauwsoorten zoals de Ronde zonnedauw ontbreken zelden in dit habitattype. Zo snel ze kunnen verschijnen bij gunstige
omstandigheden, zo snel zijn ze ook weer weg wanneer door verdroging, eutrofiëring of successie de omgeving zich wijzigt.
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nend of vitaal) aanwezig zijn, worden niet tot dit habitat-

type gerekend.

Strooiselrijke Galigaanruigten hebben een rijke onge-

wervelde fauna. In kalkmoerassen zorgen Galigaan-

vegetaties voor variatie in de vegetatiestructuur en dra-

gen op die manier bij aan een potentieel hogere faunisti-

sche waarde van het gebied.

Kenmerkende plantensoort
Galigaan (Cladium mariscus).

Kalkhoudende moerassen met Cladium
mariscus en soorten 
van het Caricion 
davallianae

2 9 0

Beschri jv ing

Dit habitattype omvat door Galigaan gedomineerde ruig-

tevegetaties van natte kalkmoerassen of oevers op kalk-

houdende bodem. De tweede kensoort uit hetzelfde

milieu, Veenzegge, komt niet voor in Vlaanderen. 

Galigaanvegetaties kunnen quasi ondoordringbare, uit-

gestrekte begroeiingen vormen die zeer lang standhou-

den. Het moeizaam verterende strooisel en de dichte

schaduw van de hoge Galigaanplanten bemoeilijken de

kieming van andere planten, waardoor vegetaties met

dominantie van Galigaan botanisch meestal zeer

soortenarm zijn. 

Bij verdroging vindt opslag van houtgewas plaats, wat de

successie naar moerasstruweel en broekbos (habitatty-

pe 91E0) inluidt. Naast broekbos staan Galigaanvegetaties

vaak in contact met rietvegetaties, alkalisch laagveen

(habitattype 7230), kalkrijk blauwgrasland (habitattype

6410) en natte duinpannen (habitattype 2190). Lokale

basenrijke kwel in heideterreinen kan plaatselijk voor

ogenschijnlijk tegenstrijdige combinaties met zure, natte

heide (habitattype 4010) zorgen. Vijvers met een oever-

begroeiing van Galigaan en sloten en slenken in

Galigaanmoeras zijn doorgaans rijk aan kranswiersoor-

ten (habitattype 3140).

In verdrogend alkalisch laagveen, duinpannen of kalkrijk

blauwgrasland kunnen kwijnende, smalbladige, niet-

bloeiende scheuten van Galigaan nog jarenlang als her-

innering aan een natter verleden blijven voortbestaan.

Vegetaties waar slechts enkele planten Galigaan (kwij-

V E N E N N a t u r a  2 0 0 0  c o d e :  7 2 1 0

�Detail van Galigaan, met vruchtjes. Galigaan behoort tot de
Cypergrassenfamilie en is zeer zeldzaam in Vlaanderen door zijn
binding aan kalkrijke, natte, bij voorkeur voedselarme bodems.

P r i o r i t a i r  h a b i t a t t y p e
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�Galigaanvegetatie in het Buitengoor te Mol. De forse en dich-
te groei, samen met de tot 2 meter lange bladeren die met
vlijmscherpe tandjes op de randen zijn voorzien, maken
Galigaanvegetaties quasi ondoordringbaar voor de mens en
bemoeilijken de vestiging van andere plantensoorten.

Mil ieukarakterist ieken
Galigaan vormt verlandingsvegetaties op de oevers van

ondiepe, stilstaande wateren van het laagland, zoals

meren, vijvers en afgesneden meanders met een goede,

mesotrofe tot eutrofe waterkwaliteit, zelfs in licht brakke

situaties. In valleien komen Galigaanvegetaties voor in

natte depressies buiten het overstromingsbereik van de

waterloop, wat samenhangt met meer mesotrofe condi-

ties dan bij grote zeggenvegetaties. De bodem bestaat uit

venig zand of uit veen met zand in de ondergrond, en is

gewoonlijk calciumrijk en fosfaatarm. Het waterpeil mag

een zekere schommeling vertonen maar niet langdurig

ver beneden het maaiveld wegzakken. In sterk geredu-

ceerde bodems zoals drijftillen ontbreekt de soort. 

Verspreiding
Galigaanvegetaties zijn beperkt tot een tiental hectare in

Vlaanderen en als dusdanig “marginaal aanwezig”. Het

voorkomen van Galigaan is sterk positief gecorreleerd

met de Kempen: het Buitengoor te Mol, het Hageven in

Neerpelt en het Goor in Westmeerbeek. Buiten de

Kempen is Galigaan ook in geringe aantallen gevonden in

o.a. de Langdonken (Herselt), het Torfbroek (Berg) en de

Westhoek (De Panne).

Bedreigingen
Langdurige verlaging van de watertafel leidt tot spontane

successie naar moerasstruweel en broekbos.

Verminderde toevoer van kalkrijk of minstens gebufferd

grondwater en eutrofiëring van oppervlakte- en grondwa-

ter leiden tot geleidelijke degradatie van het habitattype.

Beheer
Galigaanvegetaties vragen in principe geen beheer. Een

niet-jaarlijks maaibeheer kan aangewezen zijn met het oog

op het behoud van een meer soortenrijke vegetatie. Het uit-

wendige beheer streeft naar het behoud van een gunstige

waterhuishouding en het tegengaan van eutrofiëring.

Herstel-  en ontwikkel ingskansen
Verdroogde en/of verboste Galigaanvegetaties kunnen wor-

den hersteld door herstel van de hydrologie in combinatie

met een kapbeheer. Uit plagexperimenten in het

Buitengoor kan worden afgeleid dat Galigaan vermoedelijk

een (beperkte?) zaadvoorraad in de bodem heeft, zodat ook

plaggen als herstelmaatregel kan worden vernoemd. 

Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 53.3 Fen-

Sedge beds (Cladium beds). 

Eunis 2004: D5.24 Fen [Cladium mariscus] beds. 

BWK: mm (Galigaanvegetatie).

Vlaamse natuurtypen: deel van verlandingsgemeen-

schappen met Pluimzegge.

De vegetatie van Nederland: 8Bd1 Cladietum marisci.
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Kalktufbronnen met 
tufsteenformatie
(Cratoneurion)

V E N E N N a t u r a  2 0 0 0  c o d e :  7 2 2 0

P r i o r i t a i r  h a b i t a t t y p e
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ke ondergrond kunnen wel kleinschalige kalkafzettingen

voorkomen. De typische kensoorten komen in Vlaanderen

voor in bronbossen, waar kalkrijk grondwater aan het

oppervlak komt. In deze bronnen vindt men een karakte-

ristieke mossenflora met soorten als Geveerd en Gewoon

diknerfmos en bronplanten zoals Bittere veldkers,

Verspreidbladig en Paarbladig goudveil en Reuzen-

paardenstaart. Indien in deze bossen duidelijke kalkafzet-

ting optreedt, worden ze tot dit habitattype gerekend.

Onder de aquatische macrofauna zijn een aantal, door-

gaans zeldzame organismen specifiek gebonden aan neu-

trale tot basenrijke, permanente bronmilieus zoals de

blinde vlokreeft Niphargus spec., de kokerjuffer

Wormaldia occipitalis, de platworm Crenobia alpina, de

steenvlieg Nemoura marginata en de waterkever

Hydraena melas. In de mospakketten en het organisch

sapropelium leven o.a. larven van gespecialiseerde vlie-

gensoorten. Het open water is het voortplantingsmilieu

van de Vuursalamander.

Enkele kenmerkende plantensoorten
Geveerd diknerfmos (Palustriella commutata), Gewoon

diknerfmos (Cratoneuron filicinum), Tufmos (Eucladium

verticillatum), Beekdikkopmos (Brachythecium rivulare).

Begeleidende soorten: Paarbladig goudveil

(Chrysosplenium oppositifolium), Verspreidbladig goud-

veil (Chrysosplenium alternifolium), Reuzenpaardenstaart

(Equisetum telmateia), Bittere veldkers (Cardamine

amara).

�Detail kalkafzettingen op plantenrestenBeschri jv ing

Tufsteen bestaat uit kalkafzettingen die ontstaan in bron-

nen en bovenlopen van beekjes met erg kalkrijk water,

waar het hele jaar door dunne laagjes calciumcarbonaat

afgezet worden op de in het water aanwezige blaadjes,

dennennaalden, takjes, wieren, mossen enz. 

Dit habitattype komt voor in reliëfrijke streken met een

ondergrond met kalksteen, kalkrijke zanden of mergels

en krijt, waar kalk in grote hoeveelheden oplost in het

grondwater. Wanneer dit grondwater aan het oppervlak

komt, daalt de koolzuurconcentratie zodat het calcium-

carbonaat uit het water neerslaat. Dit is een chemische

reactie, voor een belangrijk deel veroorzaakt door ontgas-

sing naar de atmosfeer en eventueel versterkt door

opwarming van het water. Ook biologische factoren spelen

een niet te onderschatten rol: waterplanten en andere

organismen nemen actief koolzuur en bicarbonaat op bij

hun fotosynthese. Bepaalde algen en blauw- en bruinwie-

ren spelen een zeer actieve rol bij de kalkneerslag. Zo

nemen kiezelwieren actief calciumcarbonaatpartikels op

voor de bouw van hun skelet. Mossen doen dienst als

groeisubstraat voor algen en kiezelwieren en accumule-

ren de kalkafzetting. Na het afsterven van deze organis-

men en de vertering van het organische materiaal, blijven

alleen de kalkskeletten over. Door accumulatie over een

zeer lange tijd ontstaat hieruit een gelig gesteente: tuf-

steen. Dit is een poreuze en sponsachtige variëteit van tra-

vertijn waarin de structuur van het organische materiaal

nog herkenbaar is. 

Goed ontwikkelde kalktufbronnen met tufsteenformaties

komen in Vlaanderen niet voor. In streken met een kalkrij-

�Kleinschalige kalkafzettingen in een bronnetje met kalkrijk grondwater in de Vlaamse Ardennen (Steenbergse bossen, Zottegem).
Calciumcarbonaatpartikels zetten zich af op takjes, plantenresten en lage planten zoals mossen. 
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Mil ieukarakterist ieken
Het habitattype is gebonden aan mineraalrijke bronnen

en bronbeken op steile hellingen in streken met kalkrij-

ke bodem. Het water is helder, zuurstofrijk en heeft een

min of meer constante temperatuur. Neerslag en accu-

mulatie van kalk leidt tot actieve vorming van tufsteen.

Verspreiding
Dit habitattype is slechts “marginaal aanwezig” in

Vlaanderen en dit onder de vorm van zeer lokale, klein-

schalige afzettingen. De belangrijkste vindplaatsen zijn:

de regio rond Brussel en Leuven met Brusseliaanzanden

als belangrijkste kalkbron, Zuid-Limburg met kleinscha-

lige actieve afzettingen in Zammelen en Borgloon en fos-

siele (niet meer actieve) afzettingen in de Jekervallei.

Kalktufbronnen kwamen vroeger meer voor in heel de

leemstreek. In de regio van de Vlaamse Ardennen treden

lokale kalkafzettingen op in de bronbossen en wordt een

grote fossiele afzetting aangetroffen te Ename in de

Scheldevallei.

Bedreigingen
Grondwaterwinning, drainage of verminderde infiltra-

tie in het infiltratiegebied en beschadiging van

ondoorlaatbare lagen leiden tot het droogvallen van de

bron.

Eutrofiëring, door uitspoeling van meststoffen naar

het grondwater in het infiltratiegebied, leidt tot degra-

datie van de bronbeekflora en -fauna.

Dichtstorten van bronnen en graafwerken leiden tot

direct habitatverlies.

Versnelde afvoer van bronwater treedt op bij uitdiepen

of rechttrekken van bronbeekjes en vermindert de

mogelijkheid voor kalkafzettingen.

Het habitattype is zeer kwetsbaar voor betreding en

vertrapping.

2 9 4

�Eén van de begeleidende plantensoorten in bronmilieus is het Paarbladig goudveil.
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Beheer
Dit habitattype vraagt geen inwendig beheer. Het uitwen-

dige beheer streeft naar behoud van de natuurlijke

waterhuishouding en het vermijden van eutrofiëring en

betreding.

Herstel-  en ontwikkel ingskansen
Dichtgestorte en gedraineerde bronnen kunnen redelijk

goed worden hersteld in de oorspronkelijke toestand.

Opgedroogde en geëutrofieerde bronnen zijn veel moei-

lijker of niet te herstellen omdat de hydrologie en het

landgebruik in het infiltratiegebied soms onherroepelijk

zijn gewijzigd.

Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 54.12 Hard

water springs (Cratoneurion). 

Eunis 2004: C2.121 Petrifying springs with tufa or traver-

tine formations. 

BWK: Dit habitattype komt in Vlaanderen alleen of over-

wegend in bronbossen (vc) voor. De meeste bronbossen

hebben echter geen kalkafzetting zodat de BWK niet

rechtstreeks bruikbaar is voor de situering van dit habitat.

Vlaamse natuurtypen: Niet van toepassing.

De vegetatie van Nederland: 7A (Montio-Cardaminetalia).

T H E R M O F I E L  S T R U I K G E W A S   |   2 9 5

�Kalktufbronnen herbergen bijzondere mossoorten, die uitsluitend in dit milieu voorkomen.
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Alkalisch laagveen

Beschri jv ing

Dit zijn laagvenen waar de vegetatie in contact staat met

min of meer alkalisch grond- of oppervlaktewater. Door de

aanwezigheid van vrije kalk, worden ze ook wel kalk-

moerassen genoemd. In tegenstelling tot overgangs- en

trilveen (habitattype 7140) treedt er geen waterstagnatie

op doordat het grondwater voortdurend wordt ververst. De

venige afzettingen zijn vaak beperkt vanwege de lage bio-

massaproductie en wisselen soms af met lagen van kalk-

neerslag. Door de beperkte mineralisatie van organisch

materiaal vanwege de permanent vrij hoge grondwater-

stand en door de binding van fosfaat aan calcium-ijzercom-

plexen zijn weinig nutriënten beschikbaar voor de planten-

groei. Snelle, forse groeiers maken in dit milieu geen kans.

Goed ontwikkelde alkalische laagvenen behoren tot de

soortenrijkste plantengemeenschappen van Vlaanderen

met een groot aantal sterk gespecialiseerde en bedreigde

soorten. Ze komen ook voor in natte duinvalleien (waar ze

tot habitattype 2190 gerekend worden). 

De vegetatie bestaat vooral uit lage schijngrassen en

(bruin)mossen. Kenmerkende schijngrassen zijn o.a.

Tweehuizige zegge, Dwergzegge, Vlozegge, Blonde zegge,

Schubzegge, Gele zegge, Blauwe zegge, Armbloemige

waterbies en Breed wollegras. De mosflora is uitgespro-

ken soortenrijk. Topkapselmossen zoals Sterrengoud-

mos, Groot vedermos en Veenknikmos, slaapmossen met

een typische bruinige kleur, zoals verschillende soorten

sikkelmossen en schorpioenmossen en levermossen

2 9 6

V E N E N N a t u r a  2 0 0 0  c o d e :  7 2 3 0

�Kalkmoerassen zijn in Vlaanderen uiterst zeldzaam. Een bekend voorbeeld in Vlaanderen is het natuurreservaat Torfbroek te
Kampenhout. Bijzondere soorten in het vochtig, kalkrijk schraalgrasland zijn o.a. Grote muggenorchis en Moeraswespenorchis.
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Enkele kenmerkende plantensoorten
Tweehuizige zegge (Carex dioica), Gele zegge (Carex

flava), Blonde zegge (Carex hostiana), Schubzegge (Carex

lepidocarpa), Blauwe zegge (Carex panicea), Dwergzegge

(Carex viridula), Armbloemige waterbies (Eleocharis quin-

queflora), Breed wollegras (Eriophorum latifolium),

Moeraswespenorchis (Epipactis palustris), Paddenrus

(Juncus subnodulosus), Alpenrus (Juncus alpinoarticula-

tus), Groenknolorchis (Liparis loeselii), Parnassia

(Parnassia palustris), Knopbies (Schoenus nigricans),

Teer guichelgeil (Anagallis tenella), Gevind moerasvorkje

(Riccardia multifida), Echt vetmos (Aneura pinguis),

Veenknikmos (Bryum pseudotriquetrum), Reuzen-

puntmos (Calliergon giganteum), Sterrengoudmos

(Campylium stellatum) en andere Schorpioenmossen

(Scorpidium spec.). 

Mil ieukarakterist ieken
Het habitattype komt voor op oligo- tot mesotrofe, stik-

stof- en fosfaatarme, matig zure tot basische, al of niet

kalkhoudende gronden. De standplaatsen worden gevoed

door kalkrijk oppervlakte- of grondwater. De grondwater-

stand is permanent hoog en schommelt rond het maai-

veld. Winterse overstromingen komen niet voor, tenzij

kortstondig met stagnerend, opstijgend grondwater.

Nutriënten zijn aanwezig, maar hebben een zeer lage

mobiliteit door de binding van fosfaat aan calcium of ijzer.

Verspreiding
Dit habitattype is slechts “marginaal aanwezig” in

Vlaanderen. In de Kempen liggen enkele sites met een

constante, kalkrijke kwel vanuit de Kempense kanalen

zoals het Buitengoor en het Sluismeer te Mol. Een andere

belangrijke vindplaats is het Torfbroek (Kampenhout) in

de Brabantse leemstreek. Ook in de duinpannen komen

nog relicten van kalkmoerasjes voor, die echter tot habitat-

type 2190 behoren.

zoals Echt vetmos en moerasvorkjes zijn typisch. In dit

habitattype groeien ook talrijke kruiden, waaronder enke-

le zeer opvallende soorten zoals orchideeën. Knopbies

kan in dit milieu een markante plaats innemen. Ze geeft

dan de vegetatie een typisch bulten-slenkenpatroon.

Paddenrus en puntmossen treden in wat voedselrijkere

en/of verstoorde milieus meer op de voorgrond. 

In het Buitengoor te Mol, waar op de zure, Kempense

zandgronden van nature natte heide zou voorkomen, ont-

wikkelde zich fraai alkalisch laagveen onder invloed van

de constante aanvoer van kalkrijk grondwater vanuit het

kanaal Bocholt-Herentals. In het Torfbroek te

Kampenhout ontbreekt de zure invloed en zorgen kalkrij-

ke bodemlagen voor de aanvoer van kalkrijk grondwater.

Deze vegetaties nemen hier een positie in tussen alka-

lisch laagveen en blauwgrasland op iets drogere stand-

plaatsen, die er beide in mozaïek met elkaar voorkomen.

De vegetaties zijn er zeer soortenrijk met Parnassia en

orchideeënsoorten als Moeraswespenorchis, Bosorchis

en Grote muggenorchis.

Deze kalkmoerassen kunnen voorkomen in complex met,

of als overgang naar andere vegetatietypes zoals trilvenen

(habitattype 7140), blauwgraslanden (habitattype 6410),

grote zeggenvegetaties, rietvegetatie en broekbos (habi-

tattype 91E0). Aangrenzende greppels, sloten, poelen en

vijvers zijn doorgaans rijk aan kranswieren (habitattype

3140). 

In dit habitattype kan Groenknolorchis voorkomen, een

bijlage 2-soort van de Habitatrichtlijn. De ongewervelde

faunagemeenschap van dit habitattype heeft veel soorten

gemeen met andere laagproductieve vegetatietypes van

natte standplaatsen (bv. blauwgraslanden en kleine zeg-

genvegetaties). Vanwege de kalkrijkdom is de slakkenfau-

na evenwel veel soortenrijker.

V E N E N   |   2 9 7

�Paddenrusvegetatie met Grote muggenorchis
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Bedreigingen
De meeste kalkmoerassen verdwenen door droogleg-

ging en ontginning.

De vegetaties zijn zeer gevoelig voor verdroging en eutro-

fiëring. Hierbij worden de oorspronkelijke soorten ver-

drongen door sneller groeiende soorten zoals

Moerasstruisgras, Hennegras of Zwarte zegge. Indien de

invloed van kwelwater vermindert treedt verzuring op.

Stagnatie van regenwater leidt eveneens tot verzuring.

Dit kan worden veroorzaakt door opstuwing van het

waterpeil om regionale verdroging tegen te gaan, of

omdat kleine afwateringsgreppels niet meer onderhou-

den worden.

Stopzetting van het maaibeheer leidt tot verbossing van

bepaalde typen.

Eutrofiëring van de kanalen en irrigatiegrachten van

waaruit infiltratie gebeurt (Buitengoor), kan op termijn

problematisch zijn wanneer die fosfaten niet langer

meer geïmmobiliseerd kunnen worden door de calci-

um-ijzercomplexen in de bodem.

2 9 8

Kalkmoerassen zijn beroemd omwille van hun uitzonderlijke
botanische rijkdom. Ze hebben een aantal soorten gemeen-
schappelijk met natte, kalkrijke duinpannen (habitattype 2190).
De verschillende typische soorten hebben daarnaast ook nog
andere subtiele verschillen qua habitatvoorkeur.

�Moeraswespenorchis groeit op kalkrijke natte plaatsen en is
in Vlaanderen uiterst zeldzaam. In het binnenland zijn groeiplaat-
sen beperkt tot kalkmoerassen en met kalkrijk zand opgespoten
terreinen.

�De laatste grote populatie van Knopbies in Vlaanderen is te
vinden in het Torfbroek te Kampenhout. 

��Parnassia komt voor in kalkmoeras, kalkrijk blauwgrasland
en vochtige duinpannen.

��Teer guichelheil is altijd op natte standplaatsen te vinden,
maar kan daarentegen ook in zuurdere milieus voorkomen.

Beheer
Een extensief maaibeheer is meestal noodzakelijk om

verbossing tegen te gaan. Doorgaans is één maaibeurt in

de zomer of nazomer voldoende. In stabiele slenken-bul-

tenmoerassen, zoals in het Buitengoor, is maaibeheer

niet gewenst en kan verbossing en vergrassing tegenge-

gaan worden door wegplaggen van de bultvegetaties.

Het uitwendige beheer is zeer belangrijk voor de instand-

houding van dit habitattype met prioritaire aandacht voor

het behoud van een goede grond- en waterkwaliteit zon-

der inspoeling van landbouwmeststoffen of huishoudelijk

afvalwater, behoud van een maximale kwel en bescher-

ming tegen betreding.
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Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 54.2 Rich fen

(54.21 Schoenus nigricans fens, 53.23 Caricetum davallia-

nae, 54.253 Middle European yellow sedge fens, 54.26

Carex nigra alkaline fens, 54.2A Eleocharis quinqueflora

fens, 54.2C Carex rostrata alkaline fens, 54.2I Tall herb

alkaline fens).

Eunis 2004: D4.1 Rich fen, including eutrophic tall-herb

fens and calcareous flushes and soaks (o.a. D4.13

Subcontinental [Carex davalliana] fens, D4.1C [Carex

rostrata] alkaline fens). 

BWK: mk (alkalisch laagveen). 

Vlaamse natuurtypen: Basenrijke laagvenen. 

De vegetatie van Nederland: 9B Caricion davallianae

(9Ba1 Scorpidio-Caricetum diandrae, 9Ba2 Campylio-

Caricetum dioicae), 16Aa1d (Cirsio dissecti-Molinietum

parnassietosum).

Herstel-  en ontwikkel ingskansen
Herstel is mogelijk op vroegere standplaatsen door een

hervatting van het extensieve maaibeheer na herstel van

de oorspronkelijke waterhuishouding. Succes hangt in

grote mate af van de zeer delicate balans tussen toevoer

en afvoer van regenwater en basenrijk grondwater of

oppervlaktewater. In veel gevallen is verwijdering van de

toplaag (door middel van plaggen, ondiep afgraven of

kleinschalige vervening) noodzakelijk om de oorspronke-

lijke vegetaties te herstellen. Vele typische soorten (o.a.

zeggen) hebben een langlevende zaadvoorraad.

In de voormalige Vlaamse Vallei, met een zwaartepunt in

het Waasland, in de valleien van Schelde en Leie, langs de

dekzandrug uit het boven-Pleistoceen tussen grofweg

Mechelen en Diest en in de Jekervallei komt een aantal

geïsoleerde moeraskalkdepressies voor. Deze zones bie-

den potenties voor herstel van dit vegetatietype indien de

delicate hydrologie en nutriëntenhuishouding kunnen

hersteld worden. 

3 0 0

�De hydrologie van het Buitengoor te Mol is zeer bijzonder. Door de invloed van ondiep basenrijk grondwater, afkomstig van geïnfil-
treerd Maaswater uit een aangrenzend kanaal, komt alkalisch laagveen voor te midden van een zure omgeving. Deze situatie is uniek
in Vlaanderen. De massale aanwezigheid van o.a. Breed wollegras is indicatief voor het habitattype.
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�Detail Breed wollegras
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Beschri jv ing

In Vlaanderen komen geen natuurlijke grotten voor. De

mergelgroeven in Zuid-Limburg hebben wel een typisch

grottenklimaat waardoor het geschikte overwinterings-

plaatsen zijn voor vleermuizen. Voor een aantal van de

overwinterende vleermuissoorten dient Vlaanderen

Speciale Beschermingszones aan te wijzen in het kader

van de Habitatrichtlijn. 

De mergelgroeven van het plateau van Caestert vormen één

van de belangrijkste overwinteringsplaatsen voor vleermui-

zen in de Benelux. Naast hun functie als overwinterings-

plaats hebben deze groeven ook een belangrijke historische,

geologische en paleontologische waarde. Deze grotten zijn

een deel van een enorm complex van mergelgangen dat zich

uitstrekt vanaf Lanaye (Visé) tot Maastricht (Nederland). De

ontginning van de mergelgroeven van Caestert startte in de

loop van de 13e eeuw, voornamelijk door de grote vraag

naar bouwsteen. Door eeuwenlange exploitatie ontstond

een gangenstelsel met meer dan 15 kilometer galerijen over

een oppervlakte van 4 ha. Het microklimaat wordt beïnvloed

door een tiental ingangen en door verschillende luchtko-

kers. In de omgeving komen ook een groot aantal kleinere

groeven voor. Hier werd ook op kleinere schaal mergel

gewonnen als bodemverbeteraar voor akkers.

3 0 2
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�Ingang van een oude mergelgroeve onder de Tiendeberg te Kanne (Riemst).

Niet voor het publiek 
opengestelde 
grotten
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Bedreigingen
Afgraving voor mergelwinning door de cementindustrie.

Verstoring van overwinteringsplaatsen door speleolo-

gen en recreanten.

Storten van afval in luchtkokers van de groeven.

Inrichting als champignonkwekerij.

Beheer
De belangrijkste doelstellingen zijn het vrijwaren van ont-

ginning en het verhinderen van verstoring. De meest toege-

paste maatregel bestaat uit het plaatsen van een afsluiting

aan de ingang van de groeve. In kleine mergelgroeven heeft

de plaatsing van een poort met invliegopening ook een

positieve invloed op het microklimaat. Bij de inrichting van

mergelgrotten als overwinteringsplaats voor vleermuizen

is het ook belangrijk dat alle afval wordt opgeruimd en dat

er geen afval kan gestort worden via de luchtkokers.

Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 65 Caves.      

Eunis 2004: H1.2 Cave interiors. 

BWK: Niet vermeld. 

Vlaamse natuurtypen: Niet vermeld.

De vegetatie van Nederland: Niet vermeld.

In Vlaanderen werd een complex van 8 mergelgroeven

afgebakend als Speciale Beschermingszone: “de groeven

van Zuid-Limburg”. Deze groeven zijn de enige Vlaamse

overwinteringsplaats voor Vale vleermuis en Bechsteins

vleermuis en het zijn ook belangrijke winterverblijven voor

Ingekorven vleermuis en Meervleermuis, allen soorten

van de bijlage 2 van de Habitatrichtlijn. Andere in

Vlaanderen bedreigde vleermuizensoorten die er voorko-

men zijn Baardvleermuis, Brandts vleermuis, Franje-

staart, Grijze grootoorvleermuis, Gewone grootoorvleer-

muis en Ruige dwergvleermuis. Het Habitatrichtlijngebied

beperkt zich enkel tot de ondergrondse gedeelten en alle

ingangen van deze groeven.

Mil ieukarakterist ieken
Een geschikte overwinteringsplaats voor vleermuizen

heeft een stabiele temperatuur tussen 0 en 10 °C, een zo

hoog mogelijke luchtvochtigheid en een zwakke, doch

effectieve luchtcirculatie.

Verspreiding
Dit habitattype komt alleen voor in de gemeenten Heers

en Riemst, gelegen in het Mergelland van Zuid-Limburg.

De meest uitgestrekte groevecomplexen liggen onder

Kanne en het plateau van Caestert. Andere belangrijke

groeven zijn de Coolen en Henisdael te Val-Meer en het

complex van Zichen-Zussen-Bolder.

�De mergelgroeven in het Zuid-Limburgse Mergelland zijn in
Vlaanderen een topgebied voor overwinterende vleermuizen.
Talrijke soorten komen er schuilen, waaronder diverse bijlage
2-soorten van de Habitatrichtlijn, zoals de zeldzame Bechsteins
vleermuis.

�Waar het Albertkanaal het plateau van Caestert doorsnijdt,
worden de kilometerslange galerijen van ondergrondse mergel-
groeven zichtbaar (gemeente Riemst).
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Beukenbossen van het type
Luzulo-Fagetum

Beschri jv ing

Dit habitattype omvat de beukenbossen op zure bodems,

gekenmerkt door Witte veldbies en vaak vergezeld door

Adelaarsvaren, Gewone bosbes en Bochtige smele. Het

is een typisch continentaal en submontaan bostype van

Centraal-Europa, dat zeer wijdverbreid voorkomt in

Wallonië, Duitsland en Frankrijk. In Vlaanderen komt dit

bostype, aan de uiterste rand van zijn areaal, slechts

marginaal voor.

Van nature wordt de boomlaag gedomineerd door Beuk,

met Zomereik, Wintereik en Ruwe berk als belangrijke

nevenboomsoorten. Eik kan echter dominant voorko-

men in bossen met een voormalig hak- en middelhout-

beheer. Een secundaire boomlaag ontbreekt meestal.

De struiklaag is vaak zwak ontwikkeld of ontbreekt

geheel. Typerende soorten in de struiklaag zijn Mispel,

Trosvlier en Wilde appel. Verder komen ook Hazelaar,

Wilde lijsterbes, Sporkehout, Hulst en Ratelpopulier

voor. De bodembedekking is in gesloten bosbestanden

vaak ijl of ontbrekend door een dikke laag bladstrooisel.

Waar geen strooiselpakketten voorkomen (o.a. op ster-

ke hellingen of in wielsporen) kiemen Witte veldbies,

Grote veldbies en Schaduwkruiskruid. Open plekken

worden gekenmerkt door een dichte bedekking van

Adelaarsvaren en bramen. De moslaag is vaak zwak

ontwikkeld. 

Typische fauna-elementen van goed ontwikkelde struc-

tuurrijke bossen in dit bostype zijn o.a. Fluiter, Bonte

vliegenvanger, Boomklever, Bosuil en Appelvink. Dit

bostype is in Vlaanderen bijzonder belangrijk voor de

vogelrichtlijnsoorten Rode wouw en Middelste bonte

specht. Oude structuurrijke loofhoutbestanden met

oude en kwijnende bomen en dood hout zijn belangrijk

voor Vliegend hert (bijlage 2-soort van de

Habitatrichtlijn) en voor diverse soorten vleermuizen

3 0 4
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Bedreigingen
Atmosferische deposities en inspoeling van nutriën-

ten uit hoger gelegen, bemeste plateaus en aangren-

zende akkers leiden tot eutrofiëring en verzuring.

Bodemerosie en/of bodemcompactie door intensieve

recreatie of exploitatie. 

Aanplanten van naaldhout (voornamelijk Fijnspar) en

monotone beukenaanplanten.

Grootschalig en/of intensief kapbeheer met grondbe-

werking, heraanplant en overexploitatie leiden tot

habitatdegradatie met weinig oude bomen en dood

hout en een zwakke structuurontwikkeling.

Versnippering.

Een te hoge wildstand (Ree) bemoeilijkt natuurlijke

verjonging.

van de bijlage 2 en 4 (o.a. Rosse vleermuis), naast een

groot aantal ongewervelden (o.a. Boskrekel), mossen en

fungi. Open plekken en mantels en zomen vormen het

leefgebied van Hazelmuis (bijlage 4-soort), talrijke vlin-

dersoorten en andere bloembezoekende insecten.

Enkele kenmerkende plantensoorten
Boom- en struiklaag: Beuk (Fagus sylvatica), Mispel

(Mespilus germanica), Trosvlier (Sambucus racemosa). 

Kruidlaag: Witte veldbies (Luzula luzuloides), Grote

veldbies (Luzula sylvatica), Adelaarsvaren (Pteridium

aquilinum), Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus),

Bochtige smele (Deschampsia flexuosa), Dalkruid

(Maianthemum bifolium), Schaduwkruiskruid (Senecio

ovatus).

Mil ieukarakterist ieken
Dit bostype hoort thuis op sterk zure, lemige, vaak ste-

nige bodems. Het ontwikkelt zich voornamelijk in zones

met een koel en vochtig subklimaat (continentaal en

subcontinentaal klimaat).

Verspreiding
Dit habitattype is in oppervlakte slechts marginaal aan-

wezig in Vlaanderen. In de Voerstreek (Veursbos,

Vrouwenbos) is het bostype aanwezig op de zandige,

beboste plateaus met lichte podsolbodem.

B O S S E N   |   3 0 5

��Witte veldbies

�Grote veldbies-Beukenbos in het Zoniënwoud (Hoeilaart).

��Een grote Reeënpopulatie kan natuurlijke verjonging in bos-
sen bemoeilijken. 

�Dood hout brengt leven in het bos: Echte tonderzwam op oude Beuk.
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Beheer
Dit habitattype komt in aanmerking voor verschillende

bosbeheervormen.

Een klassiek hooghoutbeheer, dat aan de voorwaarden

van een duurzaam multifunctioneel bosbeheer voldoet,

en dat rekening houdt met de natuurlijke karakteristie-

ken en vereisten van het bostype, kan verenigbaar zijn

met het behoud en de ontwikkeling van het habitattype.

In een aantal specifieke situaties (rijke uitgangssituatie,

kwetsbare zones, belangrijke potenties) is evenwel een

aangepast beheer, dat zich volledig toespitst op de aan-

wezige specifieke natuurwaarden, wenselijk of zelfs

noodzakelijk om kwalitatief duurzaam behoud en ont-

wikkeling te garanderen. Specifieke beheermaatregelen

omvatten o.a. zoom- en mantelbeheer, open-plekken-

beheer, exotenbestrijding, vrijstellen van soorten die

onderdrukt worden door een dicht beukenscherm en

maximaal behoud van dikke bomen en dood hout.

Andere mogelijke bosbeheervormen voor dit habitattype

zijn nietsdoen-beheer, middelhout- of hakhoutbeheer.

Bij deze laatste vorm verdwijnt Beuk uit de boomlaag,

wat niettemin een optie kan zijn op beperkte oppervlak-

tes. Dit type is omwille van zijn hoge zeldzaamheid en

gevoeligheid voor degradatie, weinig tot ongeschikt voor

bosbegrazing (enkel seizoensbegrazing bij sterke ver-

braming, of zeer extensieve begrazing van zeer grote

terreinen, waarbij ook open terrein mee is ingerasterd). 

3 0 6

�Wilde appel is een zeldzame boomsoort van diverse typen open bossen en bosranden, vooral op lichte leem- tot zandleembodems.
Het is de wilde voorouder van onze eetappel, met een eerder continentale verspreiding.
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Herstel- en ontwikkelingskansen
Herstel en ontwikkeling van waardevolle bostypen ver-

eist het verminderen van de atmosferische depositie en

luchtvervuiling en de aanleg van bufferzones.

Zelfherstel kan gebeuren door natuurlijke successie of

actieve omvorming van exoten- en monotone beuken-

aanplantingen naar bossen met een natuurlijke boom-

samenstelling. De natuurwaarde van deze bossen stijgt

door een beheer dat streeft naar een grote structuur-

rijkdom en een toename van de hoeveelheid dood hout.

Tevens is het herstel en de ontwikkeling van een vol-

doende grote, aaneengesloten bosoppervlakte wense-

lijk, door bosuitbreiding of verbinding van bestaande

bossen.

Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 41.11 Medio-

European acidophilous beech forests.

Eunis 2004: G1.61 Medio-European [Fagus] forests.  

BWK: deze beukenbossen worden gekarteerd als fl

(beukenbos met Witte veldbies) of ql (eikenbos met

Witte veldbies). Mochten deze karteringseenheden aan-

gewend worden buiten de Voerstreek dan betreft het

daar doorgaans habitattype 9120.

Vlaamse natuurtypen: Droog Wintereiken-Beukenbos,

subtype Witte veldbies-Beukenbos.

De vegetatie van Nederland: 42Ab1 Luzulo luzuloidis-

Fagetum.

Andere studies: Luzulo-Fagetum (Noirfalise, 1984).
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�Blauwe bosbes met kussentjesmos.
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Atlantische zuurminnende beukenbossen met
Ilex en soms ook Taxus in de
ondergroei (Quercion 
robori-petraeae 
of Ilici-Fagenion)

B O S S E N  N a t u r a  2 0 0 0  c o d e :  9 1 2 0

Bossen  4/27/07  5:05 PM  Page 308



B O S S E N   |   3 0 9

Het Wintereiken-Beukenbos op tertiair zand in het

Brabants district (Fago-Quercetum petraeae).

Het Zomereiken-Beukenbos op de iets rijkere, beperkt

doorlaatbare, eerder lemige zandgronden en zand-

leemgronden van de Vlaamse zandrug worden door

sommigen als een apart type beschouwd (Atlantische

variant van het voorgaande: Violo-Quercetum roboris) 

In het Gierstgras-Beukenbos (Milio-Fagetum) is de

kruidlaag soms iets rijker, met ook sporadisch Bosane-

moon en Groot heksenkruid. Dit type is echter te arm

om bij het Eiken-Haagbeukenbos (habitattype 9160) te

worden gerekend. Het kan evenmin onder de beuken-

bossen van het Luzulo-Fagetum (habitattype 9110) wor-

den gecatalogeerd, gezien het ontbreken of zeer zeld-

zaam voorkomen van de kensoort Witte veldbies en het

uitgesproken (sub)Atlantisch karakter van het Brabants

district, waarbinnen dit bostype bij ons voorkomt.

�Aan zonnige bosranden met bv. bloeiende bramen komt het
Oranje zandoogje nog overal relatief algemeen voor. 

Beschri jv ing

Deze beukenbossen komen voor op zure bodems in zowel

laagland als montaan gebied, onder een vochtig,

Atlantisch klimaat. De variant die in onze streken voor-

komt is het “Subatlantisch Beuken-Eikenbos van vlaktes

en heuvels met Hulst”. De boomlaag van dit bostype kan

gedomineerd worden door Eik als gevolg van het vroegere

middel- en hakhoutbeheer. Bij ontbreken of extensiveren

van het beheer kunnen Beuk en vaak ook Hulst spontaan

verjongen in deze bestanden. 

In onze streken beantwoorden de eikenmengbossen en

Eiken-Beukenbossen op voedselrijkere zand- en zand-

leemgronden, en de zuurminnende beukenbossen op uit-

geloogde leempakketten het best aan dit type. Volgende

subtypes worden onderscheiden:

�De Gierstgras-Beukenbosvariant heeft een rijkere ondergroei en is typisch voor de iets voedselrijkere, zure bodems van het
Brabants district (Meerdaalwoud, St.Joris-Weert)

�Oud Zomereiken-Beukenbosbestand met Hulst en bramen in de ondergroei in de Vlaamse Zandstreek (Beisbroek, Brugge).
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In beide eerste types is bij ons vaak eik (zowel Zomer- als

Wintereik) dominant aanwezig, maar Beuken verjongen er

vrij goed, naast plaatselijk ook Gewone esdoorn, Es en

Zoete kers. In het Gierstgras-Beukenbos is Beuk vaak

dominant. In de struiklaag komt vooral veel Hazelaar voor,

en mogelijk ook Gelderse roos en Haagbeuk. Bij de voch-

tige variant van dit type kunnen ook Zwarte els, Zachte

berk en Geoorde wilg aanwezig zijn. Typische planten-

soorten zijn Adelaarsvaren, Wilde kamperfoelie, Lelietje-

van-dalen, Dalkruid, Gladde witbol en op voedselarmere

standplaatsen ook Bochtige smele, Blauwe bosbes,

Hengel en Valse salie. Bramen kunnen sterk overheersen

bij eutrofiëring door stikstofdeposities of na recente ver-

storing; in het Zomereiken-Beukenbos en in de natte vari-

ant van het Wintereiken-Beukenbos domineren zij even-

wel ook van nature de vegetatie. 

Dit habitattype is dominant aanwezig in vrijwel alle grote

mesofiele loofboscomplexen in Vlaanderen. Hierdoor is

het van essentieel belang voor een aantal soorten die

gebonden zijn aan deze grote boscomplexen of aan de

habitatdiversiteit die hier mogelijk is (bv. mantels en inter-

ne bosranden). Ook voor het behoud van monumentale

oude bomen en de daaraan gekoppelde fauna en flora is

dit habitattype van essentieel belang. Het overgrote deel

van de monumentale bomen (omtrek groter dan 3 meter)

in onze bossen bevindt zich in dit habitattype.

Dit habitattype is o.a. zeer belangrijk voor de vogelricht-

lijnsoorten Middelste bonte en Zwarte specht en

Wespendief, en verder ook voor een groot aantal vogels

van structuurrijke loofbossen (o.a. Fluiter, Bonte vliegen-

vanger, Boomklever, Bosuil). Oude, dode en kwijnende

bomen (met holtes) zijn essentieel voor soorten als

Boommarter, vleermuizen van de bijlage 2 en 4 (o.a.

Rosse vleermuis), Vliegend hert (bijlage 2-soort) en voor

behoud en ontwikkeling van een rijke gemeenschap van

ongewervelde dieren (o.a. Boskrekel), mossen en fungi.

Voldoende structuurrijkdom impliceert ook open plekken,

mantels en zomen, met geassocieerde fauna en flora

(lichtminnende plantensoorten, Hazelworm, Levend-

barende hagedis, zweefvliegen van oud bos, Kleine ijsvo-

gelvlinder in mantels en open plekken met Kamperfoelie,

enz.). 
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�Hengel is een halfparasiet op Zomereik en Berk. In Vlaanderen is deze fraaie soort vooral te vinden op lichtrijke, grazige plaatsen in
de Kempense bossen. 
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Enkele kenmerkende plantensoorten
Boomlaag: Beuk (Fagus sylvatica), Zomereik (Quercus

robur), Wintereik (Quercus petraea), Hulst (Ilex aquifolium).

Kruidlaag: 

Winter- en Zomereiken-Beukenbos: dominante vege-

tatie van Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum) of

Gewone braam (Rubus 'fruticosus' groep), verder ook

Lelietje-van-dalen (Convallaria majalis), Dalkruid

(Maianthemum bifolium), Gewone salomonszegel

(Polygonatum multiflorum), Gladde witbol (Holcus mol-

lis), Wilde kamperfoelie (Lonicera periclymenum),

Valse salie (Teucrium scorodonia), Blauwe bosbes

(Vaccinium myrtillus), Bleeksporig bosviooltje (Viola

riviniana) en Donkersporig bosviooltje (Viola reichenba-

chiana).

Gierstgras-Beukenbos: Adelaarsvaren (Pteridium

aquilinum), Bosgierstgras (Milium effusum), spora-

disch Witte klaverzuring (Oxalis acetosella), Gewone

salomonszegel (Polygonatum multiflorum) en Bos-

anemoon (Anemone nemorosa).

In zomen en open plekken: sporadisch ook Boshaviks-

kruid (Hieracium sabaudum), Schermhavikskruid

(Hieracium umbellatum) en Hengel (Melampyrum pra-

tense).

Mil ieukarakterist ieken
Dit is het natuurlijke bostype van de zwak lemige zand-

gronden. Het komt voor op voedselarme en zure, droge tot

min of meer vochtige minerale bodems.

Verspreiding
Dit bostype, en zeker goed ontwikkelde vormen ervan, zijn

zeldzaam in Vlaanderen. Het type komt voor op de

Vlaamse zandrug, in de Lage Kempen en op de tertiaire

zandkoppen van het Brabants district. Enkele voorbeelden

van goed ontwikkelde bossen van dit type zijn:

Wintereiken-Beukenbos: de voedselarmere delen van

Meerdaalwoud (Bierbeek); Heverleebos (Leuven); terti-

aire zandkoppen in Heuvelland, Vlaamse Ardennen en

Hallerbos (Halle); Buggenhoutbos; oud-bossites in de

Kempen: Grotenhout (Lille), Zoerselbos, enz.

Zomereiken-Beukenbos: delen van Wijnendalebos

(Torhout), Houthulstbos, Bellebargiebos (Assenede). 

Gierstgras-Beukenbos: Zoniënwoud, delen van

Meerdaalwoud, Bertembos.
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�Gewone salomonszegel

��Rozetten van Dubbelloof zijn niet zeldzaam op schaduwrij-
ke plaatsen. De fertiele bladeren zijn duidelijk verschillend van de
onvruchtbare, vandaar de naam.

�Op veel plaatsen kan Adelaarsvaren de ondergroei in dit bos-
type domineren (Vorte Bossen, Ruiselede).
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Omgevallen, oude Zomereik. In het dode of zieke hout leven de larven van diverse soorten zweefvliegen, waaronder het Goudkontje.

�Witte klaverzuring (Wijnendalebos, Torhout).

�
�
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Bedreigingen 
Dit bostype is extreem gevoelig voor eutrofiëring en

verzuring door atmosferische deposities en voor

inspoeling van nutriënten van hoger gelegen plateaus

en aangrenzende akkers.

Overwoekering van de struiklaag door Amerikaanse

vogelkers, Amerikaans krentenboompje, Rododendron.

Bodemerosie en/of bodemcompactie door intensieve

recreatie of exploitatie (vooral Gierstgras-Beukenbos). 

Aanplanten van exoten (naaldhout, Amerikaanse eik

enz.) of monotone jonge beukenaanplantingen. 

Grootschalig en/of intensief kapbeheer met grondbe-

werking, heraanplant en overexploitatie leiden tot habi-

tatdegradatie met weinig oude bomen en dood hout en

een zwakke structuurontwikkeling.

Versnippering.

Een te hoge wildstand (Ree) bemoeilijkt natuurlijke ver-

jonging.

Beheer
Dit habitattype komt in aanmerking voor verschillende

bosbeheervormen.

Een klassiek hooghoutbeheer, dat aan de voorwaarden

van een duurzaam multifunctioneel bosbeheer voldoet, en

dat rekening houdt met de natuurlijke karakteristieken en

vereisten van het bostype, kan verenigbaar zijn met het

behoud en de ontwikkeling van het habitattype. In een

aantal specifieke situaties (rijke uitgangssituatie, kwets-

bare zones, belangrijke potenties) is evenwel een aange-

past beheer dat zich volledig toespitst op de aanwezige

specifieke natuurwaarden wenselijk of zelfs noodzakelijk

om kwalitatief duurzaam behoud en ontwikkeling te

garanderen. Specifieke beheermaatregelen omvatten o.a.

zoom- en mantelbeheer, open-plekken-beheer, exoten-

bestrijding, vrijstellen van soorten die onderdrukt worden

door een dicht beukenscherm en maximaal behoud van

dikke bomen en dood hout.

Andere mogelijke bosbeheervormen in dit habitattype zijn

nietsdoen-beheer, middelhout- of hakhoutbeheer. Bij

deze laatste vorm verdwijnt Beuk uit de boomlaag, wat het

niet toepasbaar maakt in het Gierstgras-Beukenbos. Dit

type is omwille van zijn hoge gevoeligheid voor degradatie,

weinig tot ongeschikt voor bosbegrazing (enkel seizoens-

begrazing bij sterke verbraming, of zeer extensieve begra-

zing van zeer grote terreinen, waarbij ook open terrein

mee is ingerasterd). 

Herstel-  en ontwikkel ingskansen
Herstel en ontwikkeling van waardevolle bostypen verei-

sen het verminderen van de atmosferische depositie en

luchtvervuiling en het instellen van bufferzones rondom

het bos. Herstel van een meer natuurlijk bostype is moge-

lijk door natuurlijke successie of actieve omvorming van

exoten- en monotone dichte beukenaanplanten naar bos-

sen met een meer natuurlijke structuur en samenstelling,

met bijzondere aandacht voor dikke bomen en dood hout.

Bestrijding van Amerikaanse vogelkers (en in sommige

gevallen ook Amerikaanse eik, Amerikaans krentenboom-

pje, Rododendron e.a. exoten) is een basisvereiste om een

succesvolle omvorming te realiseren of spontane succes-

sie kans op succes te geven. Tevens is het herstel en de

ontwikkeling van een voldoende grote, aaneengesloten

bosoppervlakte wenselijk, door bosuitbreiding of verbin-

ding van bestaande bossen.

Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 41.12 Atlantic

acidophilous beech forests.

Eunis 2004: G1.62 Atlantic acidophilous [Fagus] forests.

BWK: qs (zuur eikenbos) en fs (zuur beukenbos); qb

(Eiken-Berkenbos) binnen grenzen van oud bos op voed-

selrijkere bodems. De BWK-eenheid fa komt meestal

overeen met het Gierstgras-Beukenbos en behoort dus tot

dit habitattype (fa-bossen op rijkere bodem staan evenwel

voor habitattype 9160).

Vlaamse natuurtypen: Droog Wintereiken-Beukenbos,

Gierstgras-Beukenbos.

De vegetatie van Nederland: 42Aa2c Fago-Quercetum

convallarietosum.

Andere studies: Violo-Quercetum roboris (Hermy, 1985,

1992), Fago-Quercetum petraeae (Sougnez, 1975), Milio-

Fagetum (Noirfalise, 1984).

B O S S E N   |   3 1 3

��De Keizersmantel is een prachtige dagvlinder van grote
bosgebieden met veel open plaatsen en bloemrijke bosranden.
De rupsen leven op viooltjes. In Vlaanderen worden actueel nog
slechts af en toe zwervende exemplaren waargenomen.
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Beukenbossen van het type 
Asperulo-Fagetum

B O S S E N   |   3 1 5

Beschri jv ing

Dit habitattype omvat de beukenbossen met een goed ont-

wikkelde voorjaarsflora in het Midden-Europees en

Atlantisch deel van West-, Centraal- en Oost-Europa, die

voorkomen op pH-neutrale bodems met goed verteerde,

sterk gemineraliseerde humuslaag. 

In Vlaanderen worden twee subtypes onderscheiden: 

Het Midden-Europese neutrofiel beukenbos (het

eigenlijke Asperulo-Fagetum) is in Vlaanderen zeer

zeldzaam en wordt vaak benoemd als Parelgras-

Beukenbos of Melico-Fagetum. Dit type, met dominan-

tie van Beuk, komt enkel in de Voerstreek goed ontwik-

keld voor en verder marginaal in de Vlaamse Ardennen.

Kenmerkende soorten in de kruidlaag zijn Eenbloemig

parelgras en Lievevrouwebedstro.

Het Atlantische neutrofiel beukenbos omvat de

Beuken- en Eiken-Beukenbossen met dominantie van

Zomereik, Es of Beuk, aangevuld met Gladde iep en

Zoete kers. Karakteristiek is de aanwezigheid van tapij-

ten van Wilde hyacint. Daarnaast komt veel Wijfjesvaren

voor, evenals Bosanemoon, en op vochtige plaatsen ook

Daslook. Typische Atlantische soorten zijn Spekwortel

en Schedegeelster. Dit type komt voor in Zuid-

Engeland, Noord-Frankrijk en de Vlaamse leemstreek

ten westen van Brussel. Het beukenbos met Wilde hya-

cint of Endymio-Fagetum wordt tegenwoordig tot de

beukenbossen (Fagion) gerekend. Vroeger werd dit bos-

type klassiek bij het Eiken-Haagbeukenbos (Carpinion:

Endymio-Carpinetum) ingedeeld (habitattype 9160).

In beide subtypes komen verder soorten voor als

Hazelaar, Gewone esdoorn, Grauwe abeel en soms ook

Haagbeuk, Rode kornoelje, Spaanse aak, Wilde kardi-

naalsmuts, Eenstijlige meidoorn, Gewone vlier en

Gelderse roos. De bodemflora komt uit de ecologische

groep van Bosanemoon en de groep van Lievevrouwe-

bedstro en Eenbloemig parelgras, met soorten als

Speenkruid, Gele dovenetel, Grote muur en Kleine maag-

denpalm.

Dit habitattype is dominant aanwezig in vrijwel alle middel-

grote voedselrijke loofboscomplexen in het westen van

Vlaanderen. Hierdoor is het van essentieel belang voor een

aantal soorten die gebonden zijn aan deze grote boscom-

plexen of aan de habitatdiversiteit die hier mogelijk is (bv.

mantels en interne bosranden). Ook voor het behoud van

monumentale oude bomen en de daaraan gekoppelde

fauna en flora is dit habitattype van groot belang. Een

belangrijk deel van de monumentale bomen (omtrek groter

dan 3 meter) in onze bossen bevindt zich in dit habitattype. 

B O S S E N  N a t u r a  2 0 0 0  c o d e :  9 1 3 0

�Een typisch beeld van de atlantische variant van dit bostype met een onderetage van Wilde Hyacint (Hallerbos, Halle). Waar beek-
valleitjes het bos doorsnijden komt ook alluviaal bos (habitattype 91E0) voor, hier gekenmerkt door velden Daslook.

��Oude schaduwrijke loofbossen met schaarse of afwezige bodembegroeiing zijn het favoriete broedbiotoop van de Fluiter. Deze
onopvallende vogel met melodieuze zang broedt op de grond en vertoont momenteel in vele gebieden een achteruitgang.
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Dit habitattype is o.a. zeer belangrijk voor de vogelricht-

lijnsoorten Middelste bonte en Zwarte specht en

Wespendief, en verder ook voor een groot aantal vogels

van structuurrijke loofbossen (o.a. Fluiter, Bonte vlie-

genvanger, Boomklever, Bosuil). Oude, dode en kwijnen-

de bomen met holtes zijn essentieel voor soorten als

Boommarter, vleermuizen van de bijlage 2 en 4 (o.a.

Rosse vleermuis) en voor behoud en ontwikkeling van

een rijke gemeenschap van ongewervelde dieren (o.a.

Boskrekel), mossen en fungi. Voldoende structuurrijkdom

impliceert ook open plekken, mantels en zomen, met

geassocieerde fauna en flora (lichtminnende plantensoor-

ten, Hazelworm, Hazelmuis, zweefvliegen van oud bos,

Kleine ijsvogelvlinder in mantels en open plekken met

Kamperfoelie, enz.). Ook voor Vuursalamander is dit habi-

tattype zeer belangrijk. Dit bostype is rijk aan slakken-

soorten. Het continentale type in de Voerstreek herbergt

een groot aantal zeldzame soorten. Zo kwam de

Geelbuikvuurpad (bijlage 2-soort) nog tot in de jaren 1980

in ondiepe poelen en karrensporen in de bossen van de

Voerstreek voor.

Enkele kenmerkende plantensoorten
Boomlaag: Beuk (Fagus sylvatica), Zomereik (Quercus

robur), Hazelaar (Coryllus avellana), Es (Fraxinus excel-

sior).

Kruidlaag:

Parelgras-Beukenbos: sterke bedekking door Klimop

(Hedera helix), naast Lievevrouwebedstro (Galium odo-

ratum) en Eenbloemig parelgras (Melica uniflora).

Verder komen alle typische voorjaarsbloeiers voor, in

het bijzonder soorten die neutrale bodem prefereren

zoals Bosbingelkruid (Mercurialis perennis), Heelkruid

(Sanicula europaea), Ruig klokje (Campanula tracheli-

um), Amandelwolfsmelk (Euphorbia amygdaloides) en

Eenbes (Paris quadrifolia). Vogelnestje (Neottia nidus-

avis) is zeer zeldzaam.

Atlantisch neutrofiel beukenbos: Wilde hyacint

(Hyacinthoides non-scripta). Andere kenmerkende

atlantische soorten zijn Spekwortel (Tamus communis)

en Schedegeelster (Gagea spathacea). Ook Wilde narcis

(Narcissus pseudonarcissus ssp. pseudonarcissus)

komt in sommige bossen veelvuldig voor. Verder komen

de typische voorjaarsbloeiers voor zoals Bosanemoon

(Anemone nemorosa), Gele dovenetel (Lamium galeob-

dolon ssp. montanum), Muskuskruid (Adoxa moscha-

tellina), Speenkruid (Ranunculus ficaria), Kleine maag-

denpalm (Vinca minor) en op eerder vochtige stand-

plaatsen ook Daslook (Allium ursinum). 

3 1 6

Lievevrouwebedstro is één van de kensoorten van de
Parelgras-Beukenbosvariant. Dit bostype komt slechts in de
Voerstreek over enige oppervlakte voor, met name in de kalkrijke
colluvia en bosranden van de Voerense bossen (Veursbos,Voeren).

�De aanwezigheid van Parelgras kenmerkt de Parelgras-
Beukenbosvariant.

�
�
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�In zones waar ze niet worden weggeconcurreerd (o.a. door hyacint) kunnen ook in de Atlantische beukenbossen tapijten van
Bosanemoon optreden (Hallerbos, Halle).
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Milieukarakteristieken
Deze bostypen komen voor op neutrale, matig voedselrij-

ke leembodems met een goed ontwikkelde humuslaag. 

Verspreiding
Het Parelgras-Beukenbos is uiterst zeldzaam en is vrijwel

beperkt tot de rijke (colluviale) zones in de bossen van 

de Voerstreek. Fragmenten komen voor in het Brabantse

district in het Boelarebos en het Raspaillebos te

Geraardsbergen en in het Zoniënwoud.

Het beukenbos met Wilde hyacint is eveneens zeldzaam

en omvat bossen op leem en rijke zandleem in het

Heuvelland, de Vlaamse Ardennen en het westen van

Brabant (zoals het Hallerbos te Halle en Bos Ter Rijst te

Pepingen). 

Bedreigingen
Dit bostype is zeer gevoelig voor eutrofiëring door

atmosferische depositie en inspoeling van nutriënten

vanuit hoger gelegen plateaus en aangrenzende

akkers.

Bodemerosie en/of bodemcompactie door intensieve

recreatie of exploitatie. 

Aanplanten van exoten of monotone beukenaanplantingen. 

Grootschalig en/of intensief kapbeheer met grondbe-

werking, heraanplant en overexploitatie leidt tot habi-

tatdegradatie met weinig oude bomen en dood hout en

een zwakke structuurontwikkeling.

Versnippering.

Een te hoge wildstand (Ree) bemoeilijkt natuurlijke ver-

jonging.

Beheer
Dit habitattype komt in aanmerking voor verschillende

bosbeheervormen.

Een klassiek hooghoutbeheer, dat aan de voorwaarden

van een duurzaam multifunctioneel bosbeheer voldoet, en

dat rekening houdt met de natuurlijke karakteristieken en

vereisten van het bostype, kan verenigbaar zijn met het

behoud en de ontwikkeling van het habitattype. In een

aantal specifieke situaties (rijke uitgangssituatie, kwets-

bare zones, belangrijke potenties) is evenwel een aange-

past beheer, dat zich volledig toespitst op de aanwezige

specifieke natuurwaarden, wenselijk of zelfs noodzakelijk

om kwalitatief duurzaam behoud en ontwikkeling te

garanderen. Specifieke beheermaatregelen omvatten o.a.

zoom- en mantelbeheer, open-plekken-beheer, exoten-

bestrijding, vrijstellen van soorten die onderdrukt worden

door een dicht beukenscherm en maximaal behoud van

dikke bomen en dood hout. Lemige bodems zijn zeer

gevoelig voor bodemverdichting, zodat de exploitatie hier-

mee rekening dient te houden.

Andere mogelijke bosbeheervormen voor dit habitattype

zijn nietsdoen-beheer, middelhout- of hakhoutbeheer. Bij

deze laatste vorm verdwijnt de Beuk, die van nature domi-

nant aanwezig is uit de boomlaag. Dit type is omwille van

zijn hoge gevoeligheid voor degradatie, weinig tot onge-

schikt voor bosbegrazing (enkel seizoensbegrazing bij

sterke verbraming, of zeer extensieve begrazing van zeer

grote terreinen, waarbij ook open terrein mee is ingeras-

terd). Zones met een waardevolle voorjaarsflora of bron-

vegetaties mogen niet mee begraasd worden.

Recreatieplanning met zonering is noodzakelijk.

3 1 8

�Wilde narcis is een lichtminnende soort, die slechts in enkele bossen van de Leemstreek vlekgewijs tapijten vormt (bosreservaat Bos
Terrijst, Pepingen).
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Herstel- en ontwikkelingskansen
Herstel en ontwikkeling van deze bostypen vereist het ver-

minderen van de atmosferische depositie en luchtvervui-

ling en het instellen van bufferzones rondom het bos

tegen het inspoelen van meststoffen. Herstel van een

meer natuurlijk bostype is mogelijk door natuurlijke suc-

cessie of actieve omvorming van exoten- en monotone

dichte beukenaanplantingen naar bossen met een meer

natuurlijke structuur en samenstelling, met bijzondere

aandacht voor dikke bomen en dood hout. Tevens is het

herstel en de ontwikkeling van een voldoende grote, aan-

eengesloten bosoppervlakte wenselijk, door bosuitbrei-

ding of verbinding van bestaande bossen.

Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 41.13 Medio-

European neutrophile beech forests (41.132 Atlantic neu-

trophile beech forests).

Eunis 2004: G1.63 Medio-European neutrophile [Fagus]

forests.

BWK: fm (beukenbos met Parelgras en Lievevrouw-

bedstro), qe (Eiken-Haagbeukenbos met Wilde hyacint), fe

(beukenbos met Wilde hyacint).

Vlaamse natuurtypen: Atlantisch Eiken-Haagbeukenbos,

Parelgras-Beukenbos.

De vegetatie van Nederland: komt niet voor in Nederland.

Andere studies: Melico-Fagetum (Noirfalise, 1984),

Endymio-Carpinetum (Noirfalise, 1969), Endymio-

Fagetum.

B O S S E N   |   3 1 9

Vogelnestje is een uiterst zeldzame orchidee van schaduwrij-
ke beukenbossen op neutrale tot kalkrijke bodem. De soort mist
bladgroen en haalt alle voedingsstoffen uit schimmels in de
bodem.

�De Zwarte specht is onze grootste spechtensoort. De holen
die deze soort in oude bomen maakt, worden achteraf door tal
van andere diersoorten gebruikt. In uitvoering van de Vogel-
richtlijn moeten de Europese lidstaten speciale beschermings-
zones voor deze soort aanduiden.

�
�

�Daslook, een typische soort van eerder vochtige standplaatsen.
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Midden-Europese kalkrijke beukenbossen
behorend tot 
het Cephalanthero-
Fagion

Beschri jv ing

Het Midden-Europese kalkrijk beukenbos komt in Vlaan-

deren slechts marginaal en matig ontwikkeld voor. Dit

type komt van nature voor op warme, droge plaatsen, met

zeer ondiepe bodems waar kalksteen dagzoomt (oa. berg-

en karstgebieden). Er is geen invloed van grondwater. 

In Vlaanderen komt op hellingen waar kalk dagzoomt of

ondiep aanwezig is, een bostype voor dat hiermee gelijke-

nissen vertoont. Door het vroegere intensieve beheer van

hakhoutkap (met stobbenverwijdering) en strooiselroof of

begrazing ontstond hier een lichtrijk bostype waarbij

minerale, zeer kalkrijke bodem werd blootgelegd. Aldus

ontstonden de ecologische omstandigheden voor de ken-

merkende soorten van het kalkrijk beukenbos. Bij niets-

doen-beheer zal dit type echter evolueren naar een 

climaxvegetatie die aansluit bij de kalkrijke variant van het

Eiken-Haagbeukenbos (habitattype 9160) of het

Parelgras-Beukenbos (type 9130).

Vandaag zijn kleine fragmenten van dit bostype nog terug

te vinden op plaatsen waar een specifiek beheer gevoerd

wordt in functie van de aanwezige zeldzame soorten of

waar kalk aan de oppervlakte komt (bv. langs paden).

Deze locaties bevinden zich in de kalkrijke colluvia in de

hellingbossen van de Voerstreek en in verbossende kalk-

graslanden en struwelen op de Sint-Pietersberg. 

De boomlaag bestaat voornamelijk uit Zomereik, Es,

Zoete kers en Haagbeuk; in de struiklaag komen Hazelaar,

3 2 0

B O S S E N  N a t u r a  2 0 0 0  c o d e :  9 1 5 0

�Kalkrijk beukenbos komt maar op zeer weinig plaatsen in
Vlaanderen in goed ontwikkelde vorm voor, waaronder het
Veursbos te Voeren. Door een gericht hakhoutbeheer is het een
zeer open en lichtrijk bostype waar tal van zeldzaamheden (o.a.
diverse orchideeënsoorten) voorkomen.

�Purperorchis op voormalige kapvlakte
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Enkele kenmerkende plantensoorten
Boom- en struiklaag: Zomereik (Quercus robur), Es

(Fraxinus excelsior), Haagbeuk (Carpinus betulus),

Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus), Hazelaar

(Corylus avellana), Eenstijlige meidoorn (Crataegus

monogyna) en Beuk (Fagus sylvatica), Gele kornoelje

(Cornus mas), Zuurbes (Berberis vulgaris).

Kruidlaag: Purperorchis (Orchis purpurea), Bleek bosvo-

geltje (Cephalanthera damasonium), Bergnachtorchis

(Platanthera chlorantha), Christoffelkruid (Actaea spica-

ta), Rode kamperfoelie (Lonicera xylosteum). 

Begeleidende soorten zijn: Klimop (Hedera helix), Ruig

viooltje (Viola hirta), Gulden sleutelbloem (Primula veris),

Grote keverorchis (Listera ovata), Eenbes (Paris quadri-

Rode kornoelje en Eenstijlige meidoorn voor. De kruidlaag

wordt gedomineerd door Klimop. Kenmerkende en vaak

zeer zeldzame soorten van het kalkrijk beukenbos (en bij-

horende boszomen) die in de Vlaamse voorbeelden voorko-

men zijn: Bruine orchis, Bleek bosvogeltje, Vliegenorchis,

Bergnachtorchis, Witte engbloem, Rode kamperfoelie,

Meelbes, Gele kornoelje, Zuurbes en Gevinde kortsteel.

Andere kalkindicatoren die in deze vegetaties voorkomen

zijn o.a. Gulden sleutelbloem, Vogelnestje, Heelkruid,

Aardbeiganzerik, Ruig klokje en Vingerzegge. 

Deze bossen hebben een heel rijke en gevarieerde fauna.

Door het zeer fragmentair voorkomen van dit type zijn er

echter geen soorten in Vlaanderen bekend die specifiek

aan dit type gebonden zijn. Dit bostype is rijk aan slakken-

soorten (bv. Wijngaardslak, een bijlage 5-soort).

B O S S E N   |   3 2 1

�Purperorchis
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folia), Boskortsteel (Brachypodium sylvaticum), Heelkruid

(Sanicula europaea), Aardbeiganzerik (Potentilla sterilis),

Ruig klokje (Campanula trachelium), Vingerzegge (Carex

digitata), Mannetjesorchis (Orchis mascula), Bosrank

(Clematis vitalba), Dauwbraam (Rubus caesius), Wilde

liguster (Ligustrum vulgare), Witte engbloem (Vince-

toxicum hirundinaria) en Ruig hertshooi (Hypericum hir-

sutum). Vogelnestje (Neottia nidus-avis) is gebonden aan

het voorkomen van Beuk.

Mil ieukarakterist ieken
Deze bosgemeenschap komt voor op hellingen met kalk-

gesteente ondiep (< 60 cm) in de ondergrond; plaatselijk

dagzoomt kalk (rendzina-bodem). De pH bedraagt 6,5 tot

7,5. Er is geen invloed van het grondwater, terwijl de neer-

slag veelal oppervlakkig afspoelt. Hierbij treedt een lichte

erosie op.

Verspreiding
Door het beperkt voorkomen van kalkbodems in

Vlaanderen komt het bostype nauwelijks voor. Het zwaar-

tepunt ligt in Voeren waar Gulpens krijt dagzoomt.

Mogelijk zijn er nog gedegradeerde relicten te vinden in

Droog-Haspengouw en in verbossende zones van de Sint-

Pietersberg en het Plateau van Caestert te Riemst.

Bedreigingen
Onoordeelkundig (herstel)beheer vormt direct of indi-

rect een bedreiging voor de fauna en flora.

Intensieve recreatie leidt tot verstoring en het verdwij-

nen van zeldzame fauna en flora.

Het uitsteken van zeldzame orchideeën leidt tot ver-

dwijnen van typische soorten.

Dit bostype is heel gevoelig voor inspoeling van nutriën-

ten vanuit hoger gelegen plateaus en aangrenzende

akkers.

Grootschalig economisch bosbeheer (bv. bosexploitatie

met grote machines, kaalkap, grondbewerking, mono-

tone aanplant of aanplant van exoten) leidt tot habitat-

degradatie.

Een te hoge wildstand (Ree) verhoogt de druk op de

rijke kruidenflora.

Beheer
Dit bostype is bijzonder zeldzaam en kwetsbaar en bevat

zeer veel bedreigde soorten. Het is daarom niet geschikt

voor een klassiek bosbeheer. Gezien dit type in onze

bodem- en klimaatsomstandigheden geen climaxvegeta-

tie vormt is een arbeidsintensief en vakkundig natuurge-

richt beheer vereist om het in stand te houden. Een opti-

maal beheer houdt in dat er regelmatig gekapt wordt in de

boomlaag om die voldoende ijl te houden. Verder dient

zeer regelmatig te worden gemaaid, strooisel verwijderd

en zelfs ‘geplagd’, zodat voldoende minerale bodem aan

de oppervlakte komt. Dauwbraam en vooral Klimop die-

nen uitgetrokken.

Bosbegrazing moet beperkt blijven tot een korte periode

op het einde van de herfst en in de winter; overbegrazing

is te vermijden. Dit kan gebeuren met schapen, varkens of

geiten. Het is belangrijk dat het vee niet in het bos over-

nacht om de afvoer van nutriënten te bevorderen.

Bosbegrazing in bossen waar geen herstelbeheer is uitge-

voerd en combinatiebegrazing (bv. slecht ontwikkeld bos

en goed ontwikkeld bos of grasland en bos) zijn te vermij-

den. Er kan verder ook aandacht gaan naar zoom- en

mantelbeheer, wat essentieel is voor het behoud van o.a.

de Hazelmuis (bijlage 4-soort).

3 2 2

�Bergnachtorchis
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Herstel-  en ontwikkel ingskansen 
Vandaag dient meestal gestart te worden met een her-

stelbeheer. Dit houdt in dat de strooisellaag na de

bloeiperiode van de orchideeën zo volledig mogelijk

wordt weggehaald. Wanneer het bos te dicht is, moeten

enkele bomen en struiken worden gekapt en verwij-

derd. Indien mogelijk moet het middelhoutbeheer wor-

den hernomen. Exoten worden verwijderd. De jaren na

de ingreep zal er (waarschijnlijk) nog regelmatig moe-

ten worden ingegrepen om soorten als Dauwbraam en

Bosrank en vooral Klimop in te tomen. Het uittrekken

van deze soorten heeft een positief effect omdat kalk

aan het oppervlak komt. 

Halfslachtige ingrepen zoals enkel kappen of enkel

maaien of het slordig (onvolledig) verwijderen van de

strooisellaag hebben eerder negatieve gevolgen omdat

de mineralisatie in de hand wordt gewerkt en versnel-

de verruiging optreedt. Het is dus beter om een klein

stuk goed te onderhouden dan een groot stuk half-

slachtig.

Wanneer het intensieve herstelbeheer correct verloopt,

kunnen de resultaten (vrij) spectaculair zijn. Het her-

stel is haalbaar en zinvol op kleine oppervlakten (min-

der dan 2 ha), maar het is aangewezen om een netwerk

te maken van beheerde bospercelen die niet te ver van

elkaar afliggen (minder dan 500 meter). 

Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 41.16

Medio-European limestone beech forests.

Eunis 2004: G1.66 Medio-European limestone [Fagus]

forests.

BWK: qk, fk (eiken- en beukenbos op kalkhoudende

bodem).

Vlaamse natuurtypen: niet opgenomen.

De vegetatie van Nederland: 43Ab1b Stellario-

Carpinetum orchidetosum.

B O S S E N   |   3 2 3

��Bleek bosvogeltje, een uiterst zeldzame orchideeënsoort
in Vlaanderen.

�Ruig klokje, een zeldzame soort in de bossen op neutrale
tot kalkrijke bodem in de leemstreek.
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Sub-Atlantische en Midden-Europese Winter-
eikenbossen of Eiken-
Haagbeukenbossen 
behorend tot 
het Carpinion betuli

B O S S E N  N a t u r a  2 0 0 0  c o d e :  9 1 6 0
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Het habitattype 9160 moet in principe eng geïnterpreteerd

worden. Bossen waar de bodem voldoende gedraineerd is

om ook Beuk als dominante boom toe te laten, behoren in

principe niet tot dit habitattype maar naargelang de zuur-

tegraad tot habitattype 9120 of 9130. Eiken-Haagbeuken-

bossen met veel Wilde hyacint worden tot het beukenbos

met Wilde hyacint (habitattype 9130) gerekend. 

Dit bostype is dominant aanwezig in vrijwel alle middel-

grote en grote voedselrijke loofboscomplexen in het oos-

ten van Vlaanderen. Hierdoor is het van essentieel belang

voor een aantal soorten die gebonden zijn aan deze grote

boscomplexen of aan de habitatdiversiteit die hier moge-

lijk is (bv. mantels en interne bosranden). Ook voor het

behoud van monumentale oude bomen en de daaraan

gekoppelde fauna en flora is dit habitattype van groot

belang. Een belangrijk deel van de monumentale bomen

(omtrek groter dan 3 meter) in onze bossen bevindt zich in

dit habitattype. 

Beschri jv ing

Dit bostype omvat in Vlaanderen de typische subatlanti-

sche Eiken-Haagbeukenbossen (zonder Wilde hyacint). De

vochttoestand kan sterk wisselen gedurende het jaar door

de aanwezigheid van een stuwwatertafel of ondiepe

grondwatertafel in natte gronden. Deze bossen komen

voor op valleibodems, depressies en zones grenzend aan

rivier- en beekbegeleidende bossen, maar ook helling-

bossen en plateaubossen (cf. plateau van Caestert te

Riemst) met bodems met een hangwatertafel. 

De voedselrijkdom en zuurtegraad van de bodem is varia-

bel. Twee subtypes worden onderscheiden:

Het voedselarm subatlantisch Eiken-Haagbeukenbos

(Stellario-Carpinetum) komt voor op zure leemgronden

met een zuurtolerante voorjaarsflora met soorten als

Bosanemoon, Grote muur en Gele dovenetel.

Het neutroclien subatlantisch Eiken-Haagbeukenbos

(Primulo-Carpinetum) wordt aangetroffen op neutrale,

iets voedselrijkere bodems met soorten als

Bosbingelkruid, Slanke sleutelbloem, Eenbes en

Daslook.

De boomlaag bestaat van nature uit Zomereik, of een men-

ging van Zomereik, Wintereik, Es, Haagbeuk en Linde.

Doorgaans zijn deze bossen periodiek te vochtig om onder

natuurlijke omstandigheden Beuk als dominante boom-

soort toe te laten. De huidige sterke dominantie van eik is

evenwel vaak toe te schrijven aan het vroegere hak- en

middelhoutbeheer. 

B O S S E N   |   3 2 5

�Grote muur 

��Het subatlantisch Eiken-Haagbeukenbos met in het voorjaar fraaie Bosanemoontapijten is dominant aanwezig in vrijwel alle middel-
grote en grote loofboscomplexen van de Leemstreek ten oosten van Brussel (bosreservaat Pruikenmakers in het Meerdaalwoud, Bierbeek).
Beuk heeft in dit bostype van nature een geringer aandeel omdat de bodem periodiek te vochtig is en ook Wilde hyacint ontbreekt.

�In het Meerdaalwoud komt ook het subtype van rijkere bodems voor.

�Naast Bosanemoon en Grote muur is ook de Gele dovenetel
typisch voor licht zure bodems.
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Dit habitattype is o.a. zeer belangrijk voor de vogelrichtlijn-

soorten Middelste bonte en Zwarte specht en Wespendief,

en verder ook voor een groot aantal vogels van structuurrij-

ke loofbossen (o.a. Fluiter, Bonte vliegenvanger,

Boomklever, Boomkruiper, Appelvink, Houtsnip, Bosuil).

Oude, dode en kwijnende bomen met holtes zijn essentieel

voor soorten als Boommarter, vleermuizen van de bijlage 2

en 4 (o.a. Rosse vleermuis), Vliegend hert (bijlage 2-soort)

en voor behoud en ontwikkeling van een rijke gemeenschap

van ongewervelde dieren (o.a. Boskrekel), mossen en fungi.

Voldoende structuurrijkdom impliceert ook open plekken,

mantels en zomen, met geassocieerde fauna en flora: licht-

minnende plantensoorten, bloembezoekende insecten,

Hazelworm, Kleine ijsvogelvlinder in mantels en open plek-

ken met Kamperfoelie, enzovoort. Ook voor Vuur-

salamander is dit habitattype zeer belangrijk. 

Enkele kenmerkende plantensoorten
Boomlaag: Zomereik (Quercus robur), Wintereik (Quercus

petraea), Haagbeuk (Carpinus betulus), Spaanse aak

(Acer campestre), Winterlinde (Tilia cordata), Zoete kers

(Prunus avium), Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)

en Grauwe abeel (Populus canescens)

Kruidlaag: Bosanemoon (Anemone nemorosa), Gele

dovenetel (Lamium galeobdolon ssp. montanum), Grote

muur (Stellaria holostea), Gewone salomonszegel

(Polygonatum multiflorum), Mannetjesvaren (Dryopteris

filix-mas), Witte klaverzuring (Oxalis acetosella), Kleine

maagdenpalm (Vinca minor), Donkersporig bosviooltje

(Viola reichenbachiana), Bleeksporig bosviooltje (Viola

riviniana), Boszegge (Carex sylvatica). In de neutrocliene

variant (Primulo-Carpinetum) ook Bosbingelkruid

(Mercurialis perennis), Eenbes (Paris quadrifolia),

Aardbeiganzerik (Potentilla sterilis), Slanke sleutelbloem

(Primula elatior), Heelkruid (Sanicula europaea) en

Daslook (Allium ursinum).

3 2 6

��Het Donkersporig bosviooltje is niet gelimiteerd tot dit bos-
type. De zaden worden verspreid door mieren.

�Eenbes is een bossoort die zure, droge bodems vermijdt.

Bossen  4/27/07  5:06 PM  Page 326



Mil ieukarakterist ieken
Deze bossen zijn aanwezig op matig voedselrijke tot voed-

selrijke leemgronden met een belangrijke zandfractie,

gekenmerkt door een vrij hoge bodemvochtigheid in de

winter en een aanzienlijk lagere grondwaterstand in de

zomer.

Verspreiding
Dit bostype is zeldzaam in Vlaanderen. Het zwaartepunt

van de verspreiding ligt in de leemstreek van Oost-

Brabant en Limburg (Meerdaalwoud, Haspengouwse bos-

sen, enz.). Ook elders in Vlaanderen is het type aan te tref-

fen, vaak op de overgangszone naar alluviaal bos. 

B O S S E N   |   3 2 7

�De Middelste bonte specht, is van de Grote bonte specht te onderscheiden door o.a. de volledig rode kruin en de gestreepte flanken.
Het is een continentale soort van de bijlage 1 van de Vogelrichtlijn, die zijn areaal westwaarts uitbreidt. Oude, structuurrijke en grote
boscomplexen worden geprefereerd.
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Bedreigingen
Dit bostype is zeer gevoelig voor verzuring door atmos-

ferische depositie en inspoeling van nutriënten vanuit

hoger gelegen plateaus en aangrenzende akkers.

Watervervuiling, aanrijking en verstoring van de bodem

leiden tot verruiging.

Verdroging treedt op door drainage.

Intensieve recreatie of exploitatie leiden tot bodemero-

sie en/of -compactie. 

Aanplanten van exoten. 

Verlies aan structuurrijkdom door actieve omvorming

van oude structuurrijke bestanden (vaak voormalig

middelhout) door homogene gelijkjarige hooghoutaan-

planten. 

Grootschalig en/of intensief kapbeheer met grondbe-

werking; heraanplant en overexploitatie leiden tot habi-

tatdegradatie met weinig oude bomen en dood hout en

een zwakke structuurontwikkeling.

Versnippering.

Een te hoge wildstand (Ree) bemoeilijkt natuurlijke ver-

jonging.

Beheer
Dit habitattype komt in aanmerking voor verschillende

bosbeheervormen.

Een klassiek hooghoutbeheer, dat aan de voorwaarden

van een duurzaam multifunctioneel bosbeheer voldoet, en

dat rekening houdt met de natuurlijke karakteristieken en

vereisten van het bostype, kan verenigbaar zijn met het

behoud en de ontwikkeling van het habitattype. In een

aantal specifieke situaties (rijke uitgangssituatie, kwets-

bare zones, belangrijke potenties) is evenwel een aange-

past beheer, dat zich volledig toespitst op de aanwezige

specifieke natuurwaarden, wenselijk of zelfs noodzakelijk

om kwalitatief duurzaam behoud en ontwikkeling te

garanderen. Specifieke beheermaatregelen omvatten o.a.

zoom- en mantelbeheer, open-plekken-beheer, exoten-

bestrijding, vrijstellen van soorten die onderdrukt worden

door een dicht beukenscherm en maximaal behoud van

dikke bomen en dood hout. Lemige bodems zijn zeer

gevoelig voor bodemverdichting, zodat de exploitatie hier-

mee rekening dient te houden.

Andere mogelijke bosbeheervormen voor dit habitattype

zijn nietsdoen-beheer, middelhout- of hakhoutbeheer. Dit

type is omwille van zijn hoge gevoeligheid voor degradatie,

weinig tot ongeschikt voor bosbegrazing (enkel seizoens-

begrazing bij sterke verbraming, of zeer extensieve begra-

zing van zeer grote terreinen, waarbij ook open terrein

mee is ingerasterd). Zones met een waardevolle voorjaars-

flora of bronvegetaties worden best niet mee begraasd.

Recreatieplanning met zonering is noodzakelijk.

3 2 8

�De larven van de Gemarmerde eikenboktor leven in het hout
van vooral eik. De aanwezigheid van oude, dode en zieke bomen
is zeer belangrijk voor tal van bijzondere ongewervelde dieren.
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Herstel-  en ontwikkel ingskansen 
Herstel en ontwikkeling van dit bostype vereist het ver-

minderen van de atmosferische depositie en luchtvervui-

ling en het instellen van bufferzones rondom het bos

tegen het inspoelen van meststoffen. Herstel van een

meer natuurlijk bostype is mogelijk door natuurlijke suc-

cessie of actieve omvorming van exoten- en monotone

dichte aanplantingen naar bossen met een meer natuur-

lijke structuur en samenstelling, met bijzondere aandacht

voor dikke bomen en dood hout. Tevens zijn het herstel en

de ontwikkeling van een voldoende grote, aaneengesloten

bosoppervlakte wenselijk, door bosuitbreiding of verbin-

ding van bestaande bossen.

Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 41.24 Sub-

Atlantic stitchwort oak-hornbeam forests.

Eunis 2004: G1.A14 Sub-Atlantic [Quercus] – [Carpinus

betulus] forests with [Stellaria].

BWK: qa (Eiken-Haagbeukenbos). fa-bossen op rijkere

bodem (beukenbos met voorjaarflora, zonder Wilde hya-

cint). De meeste fa-bossen horen tot habitattype 9120. 

Vlaamse natuurtypen: 'Subtlantisch' Eiken-Haagbeuken-

bos, Arm Eiken-Haagbeukenbos.

De vegetatie van Nederland: 43Ab1 Stellario-Carpinetum.

Andere studies: Stellario-Carpinetum (Noirfalise, 1984),

Primulo-Carpinetum (Noirfalise, 1984).

B O S S E N   |   3 2 9

�De Boomklever is een opvallende holenbroeder van bossen en parken met oude bomen en die tegenwoordig in heel Vlaanderen kan
worden waargenomen. Met gemak klimt hij verticaal op en neer, op zoek naar insecten op de schors en takken.
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Oude zuurminnende eikenbossen op
zandvlakten met 
Quercus robur

B O S S E N  N a t u r a  2 0 0 0  c o d e :  9 1 9 0
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type is vaak een successiestadium naar zuurminnend

Eiken-Beukenbos (habitattype 9120). 

Ondanks het grote potentiële verspreidingsgebied, en het

feit dat veel van deze gronden ook effectief bebost zijn, zijn

oude, goed ontwikkelde bosbestanden en oudbos-locaties

van dit type uiterst zeldzaam en vooral te zoeken op land-

duinen en andere, extreem droge, arme zandkoppen in de

Kempen.

De struiklaag is zwak ontwikkeld en bevat Sporkehout en

berk en verder ook sporadisch Wilde lijsterbes. De kruid-

laag is arm en bestaat vooral uit Bochtige smele, Blauwe

Beschri jv ing

Dit habitattype omvat de zuurminnende, oligotrofe Eiken-

Berkenbossen op zeer voedselarme, vaak gepodsoliseer-

de of slecht doorlaatbare kwartaire dekzandgronden met

Zomereik, Ruwe en Zachte berk, vaak gemengd met Wilde

lijsterbes en Ratelpopulier. In mindere mate komen ook

Wintereik en Beuk voor. Sommige auteurs maken hierbij

onderscheid tussen een Zomereiken- en een Wintereiken-

Berkenbos, waarbij dit laatste type enkel voorkomt in de

Hoge Kempen.

Het Eiken-Berkenbos kent een vrij groot potentieel ver-

spreidingsgebied, op de voedselarme zanden in de

Kempen en plaatselijk op de armste plaatsen op de

Vlaamse zandrug. Bij een strikte interpretatie worden

alleen de ‘oude’ bossen tot het habitattype gerekend, met

een goed ontwikkelde structuur, inclusief volgroeide

bomen van o.a. eik en logischerwijze dus reeds minstens

100 jaar bos. De grote meerderheid van de bossen die op

de Biologische Waarderingskaart gekarteerd zijn als

Eiken-Berkenbos (qb) zijn echter relatief recente, sponta-

ne verbossingen met loofhout ofwel oudere, actieve heide-

bebossingen (meestal met naaldhout, waarbij voldoende

natuurlijke loofhoutopslag aanwezig is). Jonge bosbestan-

den, ontstaan door spontane verbossing of omvorming van

naaldhout, worden in principe niet tot het habitattype

gerekend. Bovendien bevinden veel van deze jonge bossen

zich nog in een pionierstadium, waarbij de ontwikkeling

van een bosbodem nog aan de gang is. De huidige vegeta-

tie is daarom niet steeds een afspiegeling van het werke-

lijke climaxbos: het aanwezige pionier Eiken-Berkenbos-

B O S S E N   |   3 3 1

�De Wilde lijsterbes is een frequente, begeleidende struiksoort in dit bostype.

��Goed ontwikkelde oude zure eikenbossen zijn zeldzaam in Vlaanderen en beperkt tot de Kempen en de Vlaamse Zandstreek. De kruid-
laag is arm en bevat vaak restanten van heide- of Pijpenstrootjevegetaties (bosreservaat Sevendonk, Turnhout). 

�De meeste voorbeelden van dit bostype in Vlaanderen zijn nog jong, met nadrukkelijke aanwezigheid van berken. Op de voorgrond
lage struiken van Blauwe bosbes (Elsakker te Meer).

�De Blauwe bosbes ziet er van dichtbij extra smakelijk uit en
heeft in hoofdzaak een Kempense verspreiding.
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bosbes, Struikhei en andere grassen en kruiden van zure

bodems. Pijpenstrootje groeit op vochtige plekken. Verder

komt vaak een dichte moslaag voor met vooral Gesnaveld

klauwtjesmos.

Dit habitattype is o.a. zeer belangrijk voor de vogelricht-

lijnsoorten Middelste bonte en Zwarte specht en

Wespendief en verder ook voor een groot aantal vogels

van structuurrijke loofbossen (o.a. Fluiter, Bonte vliegen-

vanger, Boomklever, Boomkruiper, Appelvink, Bosuil).

Oude eiken en holle, dode en kwijnende bomen zijn essen-

tieel voor soorten als Boommarter, vleermuizen van de

bijlage 2 en 4 (o.a. Rosse vleermuis), Vliegend hert (bijla-

ge 2-soort) en voor behoud en ontwikkeling van een rijke

gemeenschap van ongewervelde dieren, mossen en fungi.

Voldoende structuurrijkdom impliceert ook open plekken,

mantels en zomen, met een groot aantal zeldzame soor-

ten die geassocieerd worden met schrale zomen, hei-

schrale graslanden en heidebiotopen (Levendbarende

hagedis, Hazelworm, talrijke insectensoorten als Bruine

eikenpage, Bont dikkopje, zandloopkevers, Veldkrekel

enz.). Langs bosranden en op open plekken vinden we de

typische koepelnesten van bosmieren (3 beschermde

soorten in Vlaanderen). In de strooisellaag van deze open

bossen komt de Boskrekel voor. Grote open plekken en

jonge bestanden in het bos zijn een potentiële broedplaats

voor de vogelrichtlijnsoorten Nachtzwaluw en Boom-

leeuwerik, naast de bedreigde Boompieper. 

3 3 2

�Echte guldenroede met Bruin zandoogje. Op de achtergrond Struikhei en bramen.
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Enkele kenmerkende plantensoorten
Boomlaag: Wintereik (Quercus petraea), Zomereik

(Quercus robur), Zachte berk (Betula alba), Ruwe berk

(Betula pendula), Sporkehout (Frangula alnus),

Ratelpopulier (Populus tremula), Wilde lijsterbes (Sorbus

aucuparia).

Kruidlaag: Struikhei (Calluna vulgaris), Bochtige smele

(Deschampsia flexuosa), Blauwe bosbes (Vaccinium

myrtillus), Valse salie (Teucrium scorodonia), Stijf haviks-

kruid (Hieracium laevigatum), Echte guldenroede

(Solidago virgaurea). In de vochtige variant kan

Pijpenstrootje (Molinia caerulea) dominant zijn.

Mil ieukarakterist ieken
Dit bostype komt voor op zeer voedselarme, vaak gepod-

soliseerde of slecht doorlaatbare kwartaire dekzandgron-

den. Het grondwaterpeil kan in de winter vrij hoog staan.

B O S S E N   |   3 3 3

��Valse salie is overal algemeen in open, droge, zure Eiken-
Berkenbossen.

�De Boskrekel is in Vlaanderen nagenoeg tot de provincie
Limburg beperkt en komt er voor in open lichtrijke bossen met
een ijle bodemvegetatie.

�Holtes in berken en eiken zijn de natuurlijke nestplaatsen
voor de Bonte vliegenvanger, een soort die in Vlaanderen nage-
noeg tot de Kempense bossen beperkt is.

Bossen  4/27/07  5:06 PM  Page 333



Verspreiding
Goed ontwikkelde oud-bos-sites van dit type zijn “uiterst

zeldzaam” en hebben actueel slechts een oppervlakte van

enkele honderden ha: 

Zomereiken-Berkenbos: armste bodems in de Vlaamse

zandstreek (bv. Drongengoed te Knesselare en

Houthulstbos) en de Kempen (bv. armste delen

Grotenhout te Lille en Zoerselbos).

Wintereiken-Berkenbos: het Lanklaarderbos (Dilsen)

en Mechelse bos (Maasmechelen) herbergen, hoewel

historisch enige tijd ontbost, belangrijke restanten (o.a.

autochtone Wintereik).

Bedreigingen
In het verleden zijn vele bossen door overbegrazing en

kappen geëvolueerd naar heide, waardoor oud en goed

ontwikkeld bos zeer zeldzaam is.

Atmosferische depositie en inspoeling van meststoffen

van aangrenzend landbouwgebied leiden tot eutrofië-

ring en verzuring.

Drainage of ontwatering leidt tot verdroging (vochtige

variant).

Intensieve recreatie brengt verstoring en degradatie

met zich mee.

De struiklaag wordt vaak gekoloniseerd en overwoe-

kerd door Amerikaanse vogelkers. Oude bossites zijn

vaak ingeplant met Grove den en exoten als

Corsicaanse den, Tamme kastanje, Amerikaanse eik,

Lork en Douglasspar. In bossen met een voormalige

parkinvloed of vertuining kan (veel) Rododendron voor-

komen.

Grootschalig en/of intensief kapbeheer met grondbe-

werking, heraanplant en overexploitatie leiden tot habi-

tatdegradatie met weinig oude bomen en dood hout en

een zwakke structuurontwikkeling.

Versnippering.

Een te hoge wildstand (Ree) bemoeilijkt natuurlijke ver-

jonging.

3 3 4

De Levendbarende hagedis is de meest voorkomende reptielensoort in Vlaanderen en typisch voor open plekken en zonnige bosran-
den en dreven.

�Wilde kamperfoelie is een prachtig bloeiende zoomsoort van zure Eiken-Berkenbossen, met name op iets voedselrijkere plaatsen.
Het ecologische optimum van de soort ligt echter in zuurminnend beukenbos (habitattype 9120).  

�
�
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Beheer
Dit habitattype komt in aanmerking voor verschillende

bosbeheervormen.

Een klassiek hooghoutbeheer, dat aan de voorwaarden van

een duurzaam multifunctioneel bosbeheer voldoet, en dat

rekening houdt met de natuurlijke karakteristieken en ver-

eisten van het bostype, kan verenigbaar zijn met het

behoud en de ontwikkeling van het habitattype. In een aan-

tal specifieke situaties (rijke uitgangssituatie, kwetsbare

zones, belangrijke potenties) is evenwel een aangepast

beheer, dat zich volledig toespitst op de aanwezige speci-

fieke natuurwaarden, wenselijk of zelfs noodzakelijk om

kwalitatief duurzaam behoud en ontwikkeling te garande-

ren. Specifieke beheermaatregelen omvatten o.a. zoom-

en mantelbeheer, open-plekken-beheer, omvormingsbe-

heer van aanplanten van naaldhout en Amerikaanse eik,

exotenbestrijding en maximaal behoud van dikke bomen

en dood hout.

Andere mogelijke bosbeheervormen voor dit habitattype

zijn nietsdoen-beheer, middelhout- of hakhoutbeheer.

Seizoensbegrazing is mogelijk bij lage dichtheden in com-

binatie met aangrenzende open schrale terreinen en bij

voorkeur met het inlassen van dichtheidsfluctuaties en/of

verjongingsperiodes. Begrazing is niet combineerbaar

met omvorming van naaldhout naar loofhout.

Herstel-  en ontwikkel ingskansen
Verminderen van atmosferische depositie, luchtvervuiling

en bemestingsinvloeden vormen een eerste voorwaarde

voor het behoud en herstel van dit habitattype. Het instel-

len van bufferzones is noodzakelijk als maatregel tegen

het inwaaien en inspoelen van nutriënten. Een ander

belangrijk aspect is de bestrijding van Amerikaanse vogel-

kers, Amerikaanse eik en andere invasieve exoten, die een

ontwikkeling naar de natuurlijke vegetatie beletten.

Zelfherstel is mogelijk door natuurlijke successie van

aanplanten van Grove den of door actieve omvorming van

exotenaanplantingen naar bossen met een natuurlijke

boomsamenstelling. Ook is spontane successie mogelijk

uit voedselarme, open terreinen (heide, kapvlakte of stuif-

zanden). Bestrijding van Amerikaanse vogelkers en ande-

re invasieve exoten is een basisvereiste om een succesvol-

le omvorming te realiseren. Bij de vochtige varianten dient

tevens de hoge grondwatertafel behouden of hersteld. Er

dient gestreefd naar een grote structuurrijkdom en een

toename van de hoeveelheid dood hout. Tevens is het her-

stel of de ontwikkeling van een voldoende grote, aaneen-

gesloten bosoppervlakte wenselijk, door bosuitbreiding of

verbinding van bestaande bossen.

Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 41.51 Atlantic

pendunculate oak-birch woods.

Eunis 2004: G1.81 Atlantic [Quercus robur] – [Betula]

woods.

BWK: qb (Eiken-Berkenbos) binnen grenzen van oud bos

op zure zand- en stuifzand-gronden. Qb-bossen op rijkere

gronden vallen onder habitattype 9120. Qb-bossen buiten

de grenzen van oud bos kunnen op termijn evolueren naar

dit habitattype.

Vlaamse natuurtypen: Zomereiken-Berkenbos.

De vegetatie van Nederland: 42Aa1 Betulo-Quercetum

roboris, 42Aa2 Fago-Quercetum.

Andere studies: Betulo-Quercetum roboris (Sougnez,

1975, Rogister, 1978), Querco petraeae–Betuletum

(Sougnez, 1975), Deschampsio-Quercetum petraeae

(Hermy, 1985, 1992).

B O S S E N   |   3 3 5

��De Kleine ijsvogelvlinder, waarvan de rupsen op
Kamperfoelie leven, geldt als een goede indicator voor structuur-
rijke eikenbossen (habitattypen 9190 en 9120).

�De Kamperfoelieknoopwesp, één van de vele insectensoorten
die van Kamperfoelie afhankelijk is.
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Veenbossen

Beschri jv ing

Veenbossen (Betulion pubescentis) komen typisch voor

langs de randen van hoogveen (habitattypes 7110 en

7120), waar het regenwater reeds licht aangerijkt is door

zijdelingse wegzijging, waardoor de ontwikkeling van een

ijl en laag (tot 5 à 10 m hoog) bos mogelijk is. In deze vorm

komt dit habitattype in Vlaanderen nagenoeg niet voor.

Gelijkaardige omstandigheden komen plaatselijk wel voor

in venige kwelzones waar niet aangerijkt, zuur grondwa-

ter opkwelt en in voedselarme, voormalige trilvenen

(habitattype 7140). Zachte berk is doorgaans de enige aan-

wezige boomsoort in de climaxvegetatie van dit soort

standplaatsen. Dit bostype is arm aan hogere planten,

maar heeft wel een sterk ontwikkelde moslaag met diver-

se soorten veenmossen, andere mossen en eventueel een

dwergstruiklaag. Naarmate de milieuomstandigheden

minder voedselarm en minder zuur worden, treedt o.a.

Zwarte els op en gaat de vegetatie over in Berken-

broekbos of mesotroof Elzenbroekbos (habitattype 91E0). 

De dominante boomsoorten zijn in onze regio Zachte

berk, Karpatenberk (typische ondersoort of variëteit van

3 3 6

B O S S E N  N a t u r a  2 0 0 0  c o d e :  9 1 D 0

Voor dit habitattype zijn in Vlaanderen (nog) geen

Speciale Beschermingszones aangewezen.
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Mil ieukarakterist ieken
Dit habitattype is gebonden aan vochtige tot natte veenbo-

dems met permanent hoge grondwatertafel, gevoed door

regenwater of niet aangerijkt, zuur grondwater (pH 4-6).

Winterse overstromingen komen niet voor. De bodem is

nooit goed doorlucht in tegenstelling tot habitattype 91E0

dat in de zomer doorgaans wel een doorluchte bodem

heeft (en tevens een mineralenrijker en minder zuur

grondwatertype kent). Op minerale bodems komt dit type

niet voor. 

Zachte berk in deze milieus) en Ruwe berk, Grove den,

Zomereik, Wilde lijsterbes en Sporkehout zijn begeleiders

met eventueel Geoorde wilg en Gagel in de struiklaag. In

de kruidlaag vindt men, naast veenmostapijten, soorten

als Gewone dophei, Blauwe bosbes, Pijpenstrootje en

diverse zeggensoorten. Rijsbes is een in Vlaanderen uit-

gestorven kenmerkende soort.

Er zijn weinig uitgesproken typische fauna-elementen. 

De aanwezigheid van dood hout is belangrijk voor onge-

wervelde dieren, mossen en fungi. Tal van ongewervelde

dieren van veenmosvegetaties en natte heiden komen ook

in dit open bostype voor.

Enkele kenmerkende plantensoorten
Boom- en struiklaag: Zachte berk (Betula alba), Ruwe

berk (Betula pendula), Sporkehout (Frangula alnus),

Grove den (Pinus sylvestris), Wilde lijsterbes (Sorbus

aucuparia), Geoorde wilg (Salix aurita), Wilde gagel

(Myrica gale).

Kruidlaag: Moerasstruisgras (Agrostis canina), Zomp-

zegge (Carex canescens), Sterzegge (Carex echinata),

Zwarte zegge (Carex nigra), Snavelzegge (Carex rostrata),

Gewone dophei (Erica tetralix), Veldrus (Juncus acutiflo-

rus), Pijpenstrootje (Molinia caerulea), Kleine veenbes

(Vaccinium oxycoccos), Moerasviooltje (Viola palustris),

Fraai veenmos (Sphagnum fallax), Gewimperd veenmos

(Sphagnum fimbriatum), Waterveenmos (Sphagnum

cuspidatum), Haakveenmos (Sphagnum squarrosum).

B O S S E N   |   3 3 7

�Veenbossen zijn onmiskenbaar te herkennen aan het dichte veenmostapijt. Zachte berk domineert de boomlaag. In Vlaanderen komt
dit bostype slechts uiterst zeldzaam voor bv. in het Goorken (Arendonk) en in de Vallei van de Zwarte Beek (Beringen).

��Weinig andere boomsoorten houden het in dit natte, zure milieu uit, maar Sporkehout is er één van. 
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Verspreiding
Geschikte milieuomstandigheden zijn in Vlaanderen

uiterst zeldzaam. Goed ontwikkelde hoogveengebieden

komen in Vlaanderen immers niet voor. Veenbos komt

zeer plaatselijk wel op kleine oppervlakten voor op met

veenmossen verveende, voormalige vennen en afgesne-

den meanders of natuurlijke kommen met constante aan-

voer van voedselarm, zuur grondwater. Omdat het voorko-

men van dit habitattype in Vlaanderen bij de aanmelding

van Speciale Beschermingszones aan Europa (2002) nog

onvoldoende duidelijk was, werden voor dit habitattype

nog geen Vlaamse gebieden aangewezen.

Bedreigingen
Eutrofiëring leidt tot overgang naar habitattype 91E0 of

tot verdere verruiging en kan verschillende oorzaken

hebben (atmosferische depositie, toevoer van aange-

rijkt (grond)water, veenmineralisatie door verdroging,

verstoring en overbetreding van de bodem).

Hydrologische verstoringen in de wijde omgeving kun-

nen leiden tot verdroging en rechtstreekse drainage tot

habitatverlies. 

Versnippering.

Dit habitattype is zeer kwetsbaar voor betreding.

Beheer
Het meest aangewezen beheer bestaat uit niets doen en

buffering tegen negatieve invloeden (eutrofiëring, verdro-

ging) van buitenaf. Dit type is te kwetsbaar voor elke vorm

van exploitatie en is ongeschikt voor begrazing.

Herstel-  en ontwikkel ingskansen
Herstel van gedegradeerd berkenveenbos op weinig ver-

stoorde veenbodems is mogelijk door herstel van een per-

manent hoog niveau van mineraalarm grondwater, onge-

daan maken van nutriëntenaanrijking en kappen van exo-

ten (meestal naaldhout). Herstel van gedraineerde loca-

ties is vaak niet meer mogelijk door de ingrijpende

bodemverstoring. Ongewenste boomsoorten kan men ook

laten afsterven door herstel van de natuurlijke hydrologie.

Plaatselijk kan de aanvoer van zuur grondwater versterkt

worden door in het infiltratiegebied naaldhoutaanplanten

(die minder infiltratie toelaten). Nieuwe habitats kunnen

op langere termijn spontaan ontwikkelen door het toela-

ten van spontane verlanding en natuurlijke successie van

vennen, afgesneden meanders en vijvers met de geschik-

te abiotische omstandigheden. Geschikte milieuomstan-

digheden zijn soms te vinden in antropogene biotopen

zoals oevers en natte depressies van verlaten zandwinnin-

gen waar zuur grondwater opkwelt en berkenopslag met

veenmosgroei op gang komt. In veel van deze ‘alternatie-

ve’ situaties zal het veenbos echter geen climaxvegetatie

vormen, maar slechts een successiestadium naar habitat-

type 91E0.

3 3 8

�Sterzegge is in veenbossen één van de onopvallende vertegenwoordigers van de soortenrijke zeggenfamilie.
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Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 44.A1

Sphagnum birch woods. 

Eunis 2004: G1.51 Sphagnum [Betula] woods.

BWK: vt (venig berkenbos) buiten alluviale systemen. 

De vegetatie van Nederland: 40Aa Betulion pubescentis.

Andere studies: Betuletum pubescentis (Noirfalise, 1984).

B O S S E N   |   3 3 9

�Kleine veenbes, een zeldzaam kleinood, groeit op lichtrijke
plekken tussen het veenmos.
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Alluviale bossen met Alnus glutinosa en
Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae)

B O S S E N   |   3 4 1

Beschri jv ing

Dit habitattype omvat Elzen-Essenbossen (Alno-Padion),

Elzenbroekbossen (Alnion glutinosae) en Wilgenbossen

(Salicion albae), die vooral voorkomen op alluviale

bodems langs rivieren en beken en in moerassige depres-

sies. Witte els (Alnus incana) en de bijhorende plantenge-

meenschap (Alnion incanae), waarnaar de naam van het

habitattype verwijst, is evenwel niet autochtoon in

Vlaanderen. Diverse subtypes, die elkaar soms overlap-

pen, kunnen in Vlaanderen worden onderscheiden.

Goudveil-Essenbos (Carici remotae-Fraxinetum) komt

voor aan bronnen en bronbeken, op lemige tot zandle-

mige bodems en heeft een typische bronflora (o.a.

Paarbladig en Verspreidbladig goudveil, Hangende

zegge, Bittere veldkers enz.). Dit type wordt ook kort-

weg “bronbos” genoemd.

Beekbegeleidend Vogelkers-Essenbos (Pruno-

Fraxinetum) en Essen-Iepenbos (Fraxino-Ulmetum)

komen overwegend voor op bodems die ’s winters van-

uit de waterloop kortstondig kunnen overstromen. De

boomlaag is soortenrijk: naast Es komen ook

Vogelkers, Grauwe abeel, Gladde iep, Zomereik en

Zoete kers voor. Typisch is de rijke voorjaarsflora (o.a.

Slanke sleutelbloem, Grote keverorchis, Boswederik,

Daslook, Eenbes, Bosanemoon, Speenkruid, Dotter-

bloem enz.). Het zomeraspect bestaat uit allerlei vocht-

minnende soorten (o.a. Moesdistel, Echte valeriaan,

Moerasspirea, Kale jonker, Gele lis, Moeraszegge,) en

meer ruderale soorten (zoals Dagkoekoeksbloem en

Grote brandnetel). Op kwelplaatsen zijn vaak ook soor-

ten uit het vorige subtype aanwezig. Op de hoger gele-

gen plaatsen kan successie worden waargenomen naar

Eiken-Haagbeukenbos (habitattype 9160). 

Elzenbroekbossen (Alnion glutinosae) komen voorna-

melijk op meer venige bodems voor, met vaak langdurig

stagnerend oppervlaktewater of een sterke kweltoe-

voer. Typisch is de afwisseling van open water, moeras-

vegetatie en verspreide Zwarte elzen. Het grondwater

zakt in de zomer minder diep weg dan bij Vogelkers-

Essenbos en Essen-Iepenbos. Naargelang de nutriën-

tenrijkdom van de standplaats worden verschillende

subtypes onderscheiden:

• Het Ruigte-Elzenbos (Macrophorbio-Alnetum),

ook eutroof elzenbroek genoemd, is typerend voor

voedselrijke standplaatsen met vaak soortenarme

ondergroei gedomineerd door soorten als

Oeverzegge, Moeraszegge, Gele lis, Dotterbloem

en op drogere plaatsen Grote brandnetel, Gewone

engelwortel, Moerasspirea, Koninginnenkruid en

Moesdistel. Het betreft vaak jonge bossen, aange-

plant of spontaan ontwikkeld op verlaten voedsel-

rijke natte hooilanden of zeggenmoerassen ofwel

elzenbroeken met stagnering of periodieke over-

stroming van aangerijkt oppervlaktewater.

• Mesotrofe broekbossen (Carici elongatae-

Alnetum) komen voor op minder voedselrijke

standplaatsen en worden getypeerd door soorten

als Moerasvaren, Elzenzegge, Pluimzegge, Zwarte

bes en in de Kempen ook Slangenwortel. Dit bosty-

pe kan zich ook spontaan ontwikkelen in de verlan-

dingssuccessie door verbossing van mesotrofe tril-

venen (habitattype 7140). Bij toevoer van basenrij-

ke kwel komen ook soorten van bronbossen voor

en in de ondiepe plasjes kunnen dan amfibische

soorten als Waterviolier aangetroffen worden. 

B O S S E N  N a t u r a  2 0 0 0  c o d e :  9 1 E 0

�Slanke sleutelboem is een typische soort van oude, beekbegeleidende bossen.
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S U B T Y P E :  B r o n b o s

Bronbosvegetaties zijn beperkt tot de directe omgeving van
bronnen en bronbeekjes (Verrebeek in de Everbeekse bossen).

�Verspreidbladig goudveil

�Hangende zegge

� Reuzenpaardenstaart 

� Vuursalamanders planten zich voort in bronbeken en bos-
poelen. De rest van het jaar leven ze in het omringende bos op
plekken met veel schuilmogelijkheden (bv. dood hout).

�
�

�
�
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• Oligotrofe broekbossen (Carici laevigatae –

Alnetum), inclusief Elzen-Berkenbroekbos (Alno-

Betuletum) en Berkenbroekbos (Sphagno-

Betuletum) zijn oligotrofe types van Elzenbroek-

bos, die zich ontwikkelen op voedselarme plaatsen

met mineraalarm grondwater dat gedurende het

hele jaar dicht tegen het maaiveld staat. Dit bosty-

pe ontwikkelt zich ook spontaan in de verlandings-

successie door verbossing van oligotrofe trilvenen

(habitattype 7140). Typische soorten zijn o.a.

Zachte berk, veenmossen, Koningsvaren, Klein

glidkruid, Moerasviooltje en Zompzegge. 

Zachthoutooibossen (Salicion albae) zijn typische cli-

maxbossen van hoog uitgroeiende wilgen in de natuurlij-

ke overstromingszones van grote rivieren. Karakteristiek

zijn de regelmatige, langdurige overstromingen, vooral

in het winterhalfjaar. Lokaal kan het bostype ook ontwik-

kelen in moerasgebieden waar de natuurlijke afwatering

ontbreekt (afgesnoerde rivierarmen, kunstmatig gegra-

ven terreinen). De karakteristieke boomsoort is de

Schietwilg, die bij langdurige overstromingen een typisch

kluwen van stamwortels kan ontwikkelen. Minder fre-

quent voorkomende soorten zijn de Kraakwilg en de zeer

zeldzame Zwarte populier; struikvormende wilgensoor-

ten zoals Grauwe wilg en Katwilg kunnen in de onder-

groei voorkomen. Typerend is dat afgebroken takken

gemakkelijk wortel kunnen schieten en tot nieuwe

bomen of struiken uitgroeien. In de ondergroei komen

overwegend algemene soorten van moeras en natte

ruigte voor, zoals Gele lis, Riet, Oeverzegge en Rietgras.

In zoetwatergetijdengebieden komt een specifieke vari-

ant voor die onder invloed staat van eb en vloed en over-

lapt met het habitattype 1130 (estuaria). De

Spindotterbloem is hier een zeldzame, typische soort.

Wilgenbossen in natte terreinen, die niet of slechts zeer

uitzonderlijk onderhevig zijn aan extreme overstro-

mingsdynamiek, worden niet tot dit subtype gerekend. Ze

vormen meestal het pionierstadium in de successie naar

één van bovenvermelde types en worden daarentegen

vaak gedomineerd door struikvormige, breedbladige wil-

gensoorten. In de hoger gelegen delen van natuurlijke

overstromingsgebieden kunnen pionier-wilgenbossen

evolueren naar “hardhout-ooibos” (habitattype 91F0). De

associatie komt ook als pioniervegetatie voor op recent

vergraven en opgespoten terreinen en evolueert er

meestal eveneens spontaan naar een ander bostype.

In de rivier en de randen van rivierbegeleidende bossen

leven twee zoogdieren van de bijlage 2, die in Vlaanderen

uitgestorven zijn: de Otter en de Bever (na herintroductie

lijkt zich van deze laatste recent terug een kleine populatie

te ontwikkelen). Enkele typische diersoorten voor bronbe-

ken zijn o.a. Beekprik en Rivierdonderpad (beiden vissoor-

ten van de bijlage 2), Vuursalamander, Bosbeekjuffer,

Gewone bronlibel en tal van andere specifieke zoetwater-

macro-invertebraten. Typische broedvogels van broekbos-

sen zijn o.a. Nachtegaal, Wielewaal, Roodmus, en

Blauwborst (vogelrichtlijnsoort). Langs grote rivieren en in

grotere moerassen broeden ook Buidelmees, Kwak (vogel-

richtlijnsoort), Blauwe reiger en Aalscholver. Voor andere

types alluviaal bos kunnen nog o.a. Matkop, Houtsnip en

Kleine bonte specht vermeld worden. Op wilgen en elzen

leven een groot aantal dag- en nachtvlinders: de Grote

weerschijnvlinder is bijvoorbeeld een bedreigde dagvlin-

dersoort van open plekken en mantels en zomen met wil-

gen in broekbossen. Broekbossen en alluviale bossen wor-

den verder gekenmerkt door een zeer grote diversiteit aan

specifieke insecten en spinnen en hebben een rijke slak-

kenfauna, waaronder een aantal amfibische soorten.

3 4 4

S U B T Y P E :  Vo g e l k e r s - E s s e n b o s  
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Muizenbos (Ranst): Vogelkers-Essenbossen hebben een uit-
bundige voorjaarsflora. Deze is mede te danken aan het hakhout-
beheer, waardoor veel licht de bodem bereikt. In tegenstelling tot
elzenbroekbossen overstromen ze ’s winters hoogstens kortston-
dig. 

�De Grote vos komt in Vlaanderen waarschijnlijk enkel nog als
zwerver voor. Het was vroeger een typische soort van vochtige,
open loofbossen. De rupsen leven voornamelijk op wilg, iep en
populier.

�De Fitis is een typische soort van open bossen met een rijke
struik- en kruidlaag.

�De Goudvink is in Vlaanderen een schaarse broedvogel in
diverse bostypes, op voorwaarde dat er een weelderige onder-
groei aanwezig is.

�
�
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Enkele kenmerkende plantensoorten
Boomlaag: Zwarte els (Alnus glutinosa), Witte els (Alnus

incana), Zachte berk (Betula alba), Es (Fraxinus excelsior),

Zwarte populier (Populus nigra), Vogelkers (Prunus

padus), Schietwilg (Salix alba), Kraakwilg (Salix 'fragilis'

groep), Grauwe wilg (Salix ‘cinerea’ groep), Katwilg (Salix

viminalis), Ruwe iep (Ulmus glabra) , Fladderiep (Ulmus

laevis), Gladde iep (Ulmus minor), Grauwe abeel (Populus

canescens). De boomlaag is vaak met cultuurpopulieren

ingeplant.

Kruidlaag:

Bronbossen: Bittere veldkers (Cardamine amara), IJle

zegge (Carex remota), Slanke zegge (Carex strigosa),

Hangende zegge (Carex pendula), Verspreidbladig

goudveil (Chrysosplenium alternifolium), Paarbladig

goudveil (Chrysosplenium oppositifolium), Reuzen-

paardenstaart (Equisetum telmateia).

Vogelkers-Essenbossen: Slanke sleutelbloem (Primula

elatior), Daslook (Allium ursinum), Bosanemoon

(Anemone nemorosa), Gewone engelwortel (Angelica

sylvestris), Gevlekte aronskelk (Arum maculatum),

Dotterbloem (Caltha palustris), Pinksterbloem

(Cardamine pratensis), Speenkruid (Ranunculus fica-

ria), Zwarte bes (Ribes nigrum), Aalbes (Ribes rubrum),

Bloedzuring (Rumex sanguineus), Boswederik

(Lysimachia nemorum), Eenbes (Paris quadrifolia),

Grote keverorchis (Listera ovata).

Oligotrofe broekbossen: Koningsvaren (Osmunda rega-

lis), Moerasviooltje (Viola palustris), Sterzegge (Carex

echinata), Zompzegge (Carex canescens), Haakveen-

mos (Sphagnum squarrosum).

Mesotrofe broekbossen: Slangenwortel (Calla palus-

tris), Elzenzegge (Carex elongata), Pluimzegge (Carex

paniculata), Moerasvaren (Thelypteris palustris),

Moerasviooltje (Viola palustris), Blauw glidkruid

(Scutellaria galericulata), Dotterbloem (Caltha palus-

tris), Moerasspirea (Filipendula ulmaria). 

Ruigte-Elzenbossen: Grote brandnetel (Urtica dioica),

Moeraszegge (Carex acutiformis), Oeverzegge (Carex

riparia), Moesdistel (Cirsium oleraceum), Koningin-

nenkruid (Eupatorium cannabinum), Moerasspirea

(Filipendula ulmaria), Gele lis (Iris pseudacorus),

Wolfspoot (Lycopus europaeus), Gewone engelwortel

(Angelica sylvestris), Riet (Phragmites australis),

Rietgras (Phalaris arundinacea), Dotterbloem (Caltha

palustris).

Zachthoutooibosen: Gele lis (Iris pseudacorus), Riet

(Phragmites australis), Rietgras (Phalaris arundina-

cea), Oeverzegge (Carex riparia), Spindotterbloem

(Caltha palustris).

Mil ieukarakterist ieken
Alle types komen voor op zware bodems, meestal rijk aan

alluviale afzettingen, ofwel op venig substraat. In bron-

bossen, mesotroof elzenbroekbos en berkenbroekbos is

de grondwaterstand relatief constant en hoog.

Overstromingen treden sporadisch op en zijn beperkt in

hoogte en duur. In Ruigte-Elzenbos en zachthoutooibos

zijn de fluctuaties sterker. Vooral Wilgenbroekbossen

kunnen langdurige, hoge overstromingen zonder pro-

bleem overleven, ongeacht het seizoen en zelfs met een

minder goede waterkwaliteit. De typen met rijke voor-

jaarsflora (Vogelkers-Essenbos en Essen-Iepenbos) zijn

eerder van een vochtige dan natte standplaats en over-

stromen zeer zelden. In vergelijking met de Veenbossen

(habitattype 91D0) treedt er bij nagenoeg alle bostypen bij

lage grondwaterpeilen een betere drainage en doorluch-

ting van de bodem op. De nutriëntenbeschikbaarheid bij

mesotroof elzenbroekbos en berkenbroekbos, die in zure

tot pH-neutrale situaties voorkomen, is beperkt, terwijl bij

Vogelkers-Essenbos, ruigte-elzenbos en wilgenbroekbos

nutriënten niet limiterend zijn. De overige bostypes heb-

ben een intermediaire nutriëntenbeschikbaarheid.

Verspreiding
De verschillende types komen in Vlaanderen verspreid en

zeldzaam tot zeer zeldzaam voor: 

Goudveil-Essenbos: in de reliëfrijke gebieden van het

Brabantse district.

Vogelkers-Essenbos: alluvia langs waterlopen.

Essen-Iepenbos: alluvia van grote rivieren (Schelde,

Leie, enz.); oud-boskernen zijn zeer zeldzaam.

Ruigte-elzenbos: verspreid in valleigebieden, vaak

jonge verbossingen. Eutroof kalk-elzenbroek komt o.a.

voor in de Moervaartdepressie (Moerbeke).

Mesotroof elzenbroek: zeldzaam, bv. Coolhembos

(Puurs), Vallei van de Zwarte Beek (Beringen), Oude

stadswallen van Damme. 

Oligotroof elzenbroek: zeldzaam, bv. Ziepbeekvallei te

Lanaken.

Permanente zachthoutooibossen: zeldzaam, bv. zoet-

watergetijdengebied van de Zeeschelde, in mindere mate

ook langs de Grensmaas en in andere valleigebieden.

��Ruigte-Elzenbossen zijn in de zomer nauwelijks doordring-
baar door de dichte begroeiing van allerlei moerasplanten zoals
Riet en Gele lis. Deze voedselrijke moerasbossen zijn ook de
natuurlijke standplaats van Grote brandnetel (Moenebroek,
Geraardsbergen). 

�Een typische voorjaarsbloeier is de Dotterbloem. Een hak-
houtbeheer bevoordeelt deze soort .
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��In tegenstelling tot de meeste andere bostypen
kunnen Ruigte-Elzenbroeken op termijn van enkele
decennia ontwikkeld worden in vele valleigebieden
die in de winter frequent overstromen. Via extensie-
ve begrazing kunnen voormalige landbouwgronden
in valleigebieden ontwikkelen tot een mozaïek van
Ruigte-Elzenbroek, voedselrijke ruigte en grazige
vegetaties met een hoge natuurbehoudswaarde
(Moenebroek, Geraardsbergen). 

�Breedbladige wilgenstruwelen vormen vaak het
pionierstadium bij de ontwikkeling naar Ruigte-
Elzenbroek. Op Grauwe wilg en Boswilg leven de
rupsen van de Grote weerschijnvlinder, een bedreig-
de soort in Vlaanderen.

��Een Wilgenhoutrups graaft zich in de bodem
in om te verpoppen. De tot 10 cm lange rupsen leven
tot 4 jaar lang in o.a. wilgen en populieren, waar ze
met hun krachtige kaken hout eten.

�Gele lis

�Het Koevinkje is een typische dagvlinder van
vochtige boszomen. Hij is erg gevoelig voor vermes-
ting van zijn leefgebied en daardoor op vele plaatsen verdwenen.

�Goed ontwikkelde mesotrofe elzenbroekbossen zijn zeer zeldzaam en stellen hoge eisen aan de lokale hydrologie. Het waterpeil is vrij
stabiel en mag niet te veel met stikstof of fosfaat aangerijkt zijn. Vaak is er ook ijzerrijke kwel aanwezig. In de kruidlaag komen zeldzame
soorten voor als Moerasvaren. Eén van de mooist ontwikkelde voorbeelden in Vlaanderen vormt het bosreservaat Coolhembos te Puurs.
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Mesotroof elzenbroekbos met Pluimzeggepollen in de Oude Stadswallen van Damme.

�De Matkop is een mezensoort die in Vlaanderen de laatste decennia sterk is achteruit gegaan. Het is een soort van natte bossen met
veel ondergroei en dood hout, waarin ze zelf een nestholte uithakken. 

�
�

S U B T Y P E :  M e s o t r o o f  b r o e k b o s
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Bedreigingen
Verruiging treedt op door verdroging (tengevolge van

waterwinning, inpoldering, drainage of ontwatering) en

door toevoer of overstromingen van water met slechte

kwaliteit.

Beekruimingen zorgen voor ophoging van oevers en

verstoring van de hydrologie en bodem.

Door rechttrekking, verbreding en oeverversteviging

wordt de natuurlijke dynamiek van de waterloop gewij-

zigd, evenals door hydrologische wijzigingen in het

bovenstrooms gebied (versnelde watertoevoer door

verharding, verbeterde drainage, riooloverstorten e.d.).

Versnippering.

Gevoelig voor intensieve recreatie, maar voor doorsnee

recreant weinig toegankelijk.

In het verleden werden veel waardevolle structuur- en

soortenrijke alluviale en broekbossen omgevormd naar

intensieve, economisch georiënteerde populierenaan-

planten. Dit ging gepaard met drainage, kaalslagprak-

tijken en korte omlooptijden met grote exploitatiescha-

de (bv. bodemverdichting en spoorvorming) en een ster-

ke degradatie door soortenverlies, homogenisering en

structuurverlies.

Beheer
Het uitwendig beheer is voornamelijk gericht op het

behoud van een goede kwaliteit van grond- en oppervlak-

tewater, natuurlijke grondwaterpeilen en een natuurlijke

overstromingsdynamiek. 

Door de zeer hoge kwetsbaarheid is het behoud van deze

bostypes moeilijk te combineren met een klassiek, econo-

misch rendabel multifunctioneel bosbeheer. Enkel in de

zwak ontwikkelde vormen en in de meest robuuste types

(drogere vormen van het eutroof Ruigte-Elzenbroek) is

duurzame houtproductie mogelijk zonder degraderend te

werken. 

Natuurtechnisch beheer in deze types kan bestaan uit

nietsdoen-beheer of kleinschalig hakhoutbeheer. De natte

en kwetsbare types zijn ongeschikt voor begrazing. Enkel

de drogere, robuuste varianten zijn matig geschikt voor

begrazing bij zeer lage dichtheden en op een grote opper-

vlakte indien hoger gelegen, open terreinen mee zijn inge-

rasterd.

Herstel-  en ontwikkel ingskansen
Gedegradeerde bossen kunnen hersteld worden door her-

stel van de waterkwaliteit, natuurlijke waterpeilen en

rivierdynamiek. Met populieren ingeplante bossen kunnen

worden hersteld door spontane successie waarbij de

populieren na verloop van tijd vanzelf afsterven. Actieve

omvorming is ook mogelijk maar bij de exploitatie van de

populieren doet men vaak meer schade dan voordeel, en

dit is eigenlijk alleen wenselijk indien er terug omvorming

gebeurt naar hak- en middelhout. Bij actieve omvorming

kan exploitatieschade worden vermeden door de bomen

te laten liggen of uit te halen met kabellift of lier. Relatief

structuurrijke Ruigte-Elzenbossen en mesotrofe broek-

bossen kunnen reeds op termijn van enkele decennia ont-

staan door spontane successie van andere vallei-ecotopen

en bieden (in tegenstelling tot de meeste andere bosty-

pen) goede mogelijkheden om relatief snel grotere aan-

eengesloten eenheden met hoge natuurkwaliteit te reali-

seren. De ontwikkeling van zachthoutooibos in bv. kom-

men van riviervalleien gaat nog sneller en kan als pionier-

bos ook optreden in antropogene milieus, zoals afgravin-

gen of moerassige opgespoten terreinen. 

Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 44.13 Middle

European white willow forests (44.131 Western European

white willow forests), 44.3 Middle European stream ash-

alder woods (44.31 Ash-alder woods of rivulets and

springs, 44.32 Ash-alder woods of fast-flowing rivers,

44.33 Ash-alder woods of slow rivers).

Eunis 2004: G1.111 Middle European [Salix alba] forests,

G1.21 Riverine [Fraxinus] – [Alnus] woodland, wet at high

but not at low water (G1.211 [Fraxinus] – [Alnus] woods of

rivulets and springs, G1.212 [Fraxinus] – [Alnus] woods of

fast-flowing water, G1.213 [Fraxinus] – [Alnus] woods of

slow rivers). 

BWK: vc (Elzen-Essenbos van bronnen en bronbeken); va

(alluviaal Essen-Iepenbos), vf (vochtig of vrij vochtig

Elzen-Eikenbos), vn (nitrofiel alluviaal elzenbos), vm

(mesotroof elzenbos met zeggen), vo (oligotroof elzenbos

met veenmossen), vt (veenbossen) in alluviale systemen;

sf (vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem, maar

onderscheid tussen breedbladige en smalbladige wilgen-

struwelen is niet mogelijk); ru (ruderaal olmenbos) buiten

het Maasoverstromingsgebied en buiten de duinen. 

Vlaamse natuurtypen: Gewoon Elzenbroek, Essen-

bronbos, Elzen-Essenbos, Ruigte-Elzenbos, Droge

Iepenrijk-Essenbos, Struwelen met smalbladige wilgen

langs snelstromende rivieren, Wilgenvloedstruwelen met

Bittere veldkers.

De vegetatie van Nederland: 38Aa Salicion albae, 39Aa2b

Carici elongatae-Alnetum cardaminetosum amarae,

43Aa2 Fraxino-Ulmetum, 43Aa4 Carici remotae-

Fraxinetum, 43Aa5 Pruno-Fraxinetum.

Andere studies: Alno-Padion en Salicion albae (Noirfalise

& Sougnez, 1961; Noirfalise, 1984; Hermy, 1985; Van Der

Werf, 1991).
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�Oligotrofe moerasbossen worden meestal gekenmerkt door
een overwicht van Zachte berk in de boomlaag en lokale tapijten
van veenmossen. Ze komen typisch voor op de natte, voedselar-
me zandgronden buiten de invloed van eutroof water (Liereman,
Oud-Turnhout).

�Moerasviooltje

�Open plekken en dreven kunnen een zeer grote natuurwaarde
hebben door de aanwezigheid van soorten van natte schraalgras-
landen (zoals Gevlekte orchis). Ook bijzondere vlindersoorten
kunnen er worden aangetroffen (bv. Bont dikkopje).

�Koningsvaren

S U B T Y P E :  O l i g o t r o o f  b r o e k b o s
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�Van alle moerasbossen verdragen de wilgenvloed-
bossen de grootste waterpeildynamiek, zowel in
hoogte als in duur. Smalbladige wilgen domineren de
boomlaag. Wanneer deze bossen het grootste deel
van het jaar onder water staan, ontstaat typische wor-
telgroei op de stam. 

�De Kwak is een kleine reigerachtige die broedt in
moerasbossen langs grote rivieren.

�Een bijzonder type wilgenvloedbos vinden we op 
de zoetwaterschorren langs de Zeeschelde, waar dit
bostype onder invloed staat van het dagelijks getij.
(Natuurreservaat Notelaer, Bornem).

S U B T Y P E :  Z a c h t h o u t o o i b o s s e n
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B O S S E N  N a t u r a  2 0 0 0  c o d e :  9 1 F 0

Gemengde bossen met Quercus robur,
Ulmus laevis, Fraxinus excelsior of 
Fraxinus angustifolia, 
langs de grote rivieren 
(Ulmenion minoris)

Beschri jv ing

Dit type omvat de “hardhoutooibossen” langs grote rivie-

ren, gekenmerkt door een sterke waterdynamiek. Het zijn

goed ontwikkelde structuurrijke en hoge bossen van

Zomereik, Es, iepensoorten, Linde en Zwarte populier. Ze

zijn typisch voor de midden- en benedenloop van grote

Midden-Europese riviersystemen, in het bijzonder van de

Rijn, Donau, Elbe, Saale, Weser, Loire/Allier en Rhône-

Saone. Het bostype vormt vaak mozaïeken met “zacht-

houtooibossen” (pionierstadia of climaxbossen met wilg of

populier in lage gebieden van de rivierbedding) en met

Elzen-Essenbossen, die beiden tot habitattype 91E0 gere-

kend worden.

In Vlaanderen is het natuurlijke verspreidingsareaal van

dit bostype beperkt tot de bedding van de Maas, waar het

uiterst zeldzaam voorkomt. Gelijkaardige alluviale bossen

in de Schelde- en IJzervallei behoren tot het Essen-

Iepenbos (habitattype 91E0). 

Enkele typische plantensoorten in de kruidlaag van deze

bossen zijn o.a. Maarts viooltje, Vingerhelmbloem, Sneeuw-

klokje, Kraailook en verder ook Vogelkers, Hop, Klimop,

�Het Kraaibosje te Leut is het enige voorbeeld in Vlaanderen van goed ontwikkeld hardhoutooibos.
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Rietgras en Aalbes. De typische vogelsoorten van dit bosty-

pe komen overeen met die van de broekbossen, aangevuld

met o.a. Boomklever, Boomkruiper, Glanskop, Grauwe vlie-

genvanger, Staartmees, Bosuil en Groene specht.

Enkele kenmerkende plantensoorten
Boomlaag: Zwarte els (Alnus glutinosa), Es (Fraxinus

excelsior), Ratelpopulier (Populus tremula), Zwarte popu-

lier (Populus nigra), Vogelkers (Prunus padus), Zomereik

(Quercus robur), Ruwe iep (Ulmus glabra), Gladde iep

(Ulmus minor), Fladderiep (Ulmus laevis), Meidoorn

(Crataegus spec.).

Kruidlaag: Vingerhelmbloem (Corydalis solida), Klimop

(Hedera helix), Hop (Humulus lupulus), Gewone vogel-

melk (Ornithogalum umbellatum), Klimopereprijs

(Veronica hederifolia), Gulden boterbloem (Ranunculus

auricomus), Sneeuwklokje (Galanthus nivalis), Rietgras

(Phalaris arundinacea), Aalbes (Ribes rubrum), Maarts

viooltje (Viola odorata), Hondstarwegras (Elymus cani-

nus), Kraailook (Allium vineale).

Mil ieukarakterist ieken
Dit bostype ontwikkelt zich op zandig tot kleiig, kalkrijk

alluvium en oeverwallen langs de middenloop van grote

Midden-Europese rivieren. De bodem is goed gedraineerd

tussen de overstromingen in. Typisch zijn lange winter-

overstromingen. 

Verspreiding
Dit type komt nagenoeg niet voor in Vlaanderen. Het

Kraaibosje langs de Maas te Leut is het enige gekende,

goed ontwikkelde voorbeeld en is slechts 1 ha groot.

Pionierstadia van dit bostype komen eveneens voor in de

natuurontwikkelingsprojecten langs de Grensmaas.

Bedreigingen
Watervervuiling, aanrijking en verstoring van de bodem

leiden tot verruiging.

Waterwinning, grind- en kleiwinning veroorzaken verdro-

ging. 

Door indijking en inpoldering, drainage of ontwatering

wordt de natuurlijke rivierdynamiek verstoord. 

Ontbossing en inperken van de rivierdynamiek hebben in

Vlaanderen geleid tot het nagenoeg verdwijnen van dit

bostype.

Onvoldoende samenhang door versnippering.

Intensieve recreatie of exploitatie in kleine bosrelicten

leiden tot degradatie.

Door het aanplanten van exoten (bv. grootschalige popu-

lierencultuur) verliest het bostype zijn typische structuur

en samenstelling. Grootschalig en/of intensief kapbe-

heer met grondbewerking, heraanplanten en overexploi-

tatie geven aanleiding tot weinig oude bomen en dood

hout en een arme structuur.

�Spekwortel
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Beheer
Door zijn hoge kwetsbaarheid en zeldzaamheid is dit habi-

tattype niet geschikt voor een multifunctioneel bosbeheer.

Natuurtechnisch beheer kan bestaan uit nietsdoen-beheer,

middelhout- en hakhoutbeheer. Extensieve begrazing is

enkel mogelijk in successiestadia op rijkere gronden en

indien minimaal 1/3 open terrein mee ingerasterd wordt. 

Herstel- en ontwikkelingskansen
Door het stimuleren van natuurontwikkeling langs de

Grensmaas kan het areaal worden uitgebreid en kunnen

bosrelicten en recente pionierstadia met elkaar verbonden

worden. Herstel van een natuurlijk waterpeil en rivierdyna-

miek zijn daarbij een randvoorwaarde, naast het verhinde-

ren of ongedaan maken van eutrofiëring en vervuiling. In

populierenaanplanten kan naar een natuurlijke boomsa-

menstelling gestreefd worden door actieve omvorming of

het geleidelijk laten afsterven ervan. Herstel van natuurlij-

ke successieprocessen leidt tot verrijking van de structuur

en toename van de hoeveelheid dood hout.

Overeenkomstige eenheden in andere ecologische indelingen

Corine/Palaearctic Habitat Classification: 44.4 Mixed

oak-elm-ash forests of great rivers.

Eunis 2004: G1.2 Fluvial [Fraxinus]– [Alnus] and

[Quercus] – [Ulmus] – [Fraxinus] woodland.

BWK: ru (ruderaal olmenbos) in de Maasvallei.

De vegetatie van Nederland: 43Aa1 Viola odoratae-

Ulmetum.

Andere studies: Alluviaal bos van de Grote rivieren: Violo-

odoratae-Ulmetum (Van Der Werf, 1991).

3 5 8

�Sneeuwklokje, één van de typische plantensoorten van hardhoutooibos.
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�De Bosuil is een typische soort van
oude structuurrijke bossen met veel
oude bomen. De soort is aangewezen
op boomholtes om te broeden.

�Vingerhelmbloem
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