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1. Onderwerp 
 
Dit bestand bevat zowel de gegevens van de Biologische waarderingskaart als een 
inhoudelijke vereenvoudiging tot een beperkt aantal bodembedekkingklassen.  
 
Het bestand bevindt zich op het middenschalig niveau. Dit maakt dat het niet alleen voor de 
benadering van het biologisch milieu, maar ook voor de bodembedekking een uniek 
referentiekader betreft. De enige andere voor Vlaanderen beschikbare gebiedsdekkende 
bodembedekkinggegevens situeert zich immers op het kleinschalige niveau. Tevens zijn deze 
ook op inhoudelijk vlak minder gedetailleerd (zie § 6). 
 
De natuurgerichte bodembedekkingkaarten hebben tot doel een vereenvoudiging te maken 
van de Biologische waarderingskaart (BWK) en dit ten behoeve van diverse toepassingen. De 
BWK bezit immers een grote mate van detail. Voor gebruik op regionaal niveau en voor 
gebruikers die minder vertrouwd zijn met de BWK is het belangrijk een eenvoudiger 
instrument aan te rijken. Hierbij werd gekozen voor een benadering van de bodembedekking 
vanuit natuurbehoudoogpunt. Dit komt tot uiting door het meer opdelen van de voor het 
natuurbehoud belangrijke biotopen. Zo wordt er bvb. onderscheid gemaakt tussen 
halfnatuurlijke graslanden, soortenrijke cultuurgraslanden, soortenarmere graslanden met 
verspreide natuurwaarden, … 
 
Een specifieke doelstelling bij de vereenvoudiging van de BWK betreft de toepassing van een 
aantal juridische instrumenten, meer bepaald: 

 Het BVR 23.6.98. Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels 
ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en 
het natuurlijk milieu. Het besluit bevat verbodsbepalingen en een regelgeving voor 
natuurvergunning voor de wijziging van vegetaties en kleine landschapselementen 
(Belgisch Staatsblad, 10 september 1998). 

 Het BVR 09.02.99. Besluit van de Vlaamse regering houdende aanvullende 
bepalingen betreffende de toepassing van het artikel 15 § 4, 1°, 2° en 3° van het 
decreet van 23 januari 1994 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de 
verontreiniging door meststoffen. Dit besluit resulteert in het toepassen van 
bemestingsbeperkingen en ontheffingen hiervan aan de hand van de aanwezige 
biotopen en enkele andere criteria. 

 Het Bosdecreet. 
 
 
Intermezzo:  bodembedekking versus bodemgebruik  
(naar OC GIS Vlaanderen, geoloket Bodemgebruik). 
 
Bodembedekking is de biofysische toestand van de aardoppervlakte. Oorspronkelijk verwees 
de term uitsluitend naar de vegetatie die de bodem bedekte, maar menselijke structuren zoals 
bebouwing worden ook bij bodembedekking ingedeeld.  
Bodemgebruik slaat op de manier waarop de biofysische attributen van het aardoppervlak 
door de mens worden gemanipuleerd en op de doelstelling voor welke de bodem door de 
mens gebruikt wordt.  
 
Bijvoorbeeld: het bedekkingtype 'bebouwde oppervlakte' heeft betrekking op zowel 
kernstadbebouwing, haveninfrastructuur, enz... dus een bodemoppervlak dat bebouwd werd 
door de mens voor totaal verschillende doeleinden 
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De BWK en de vereenvoudigde kaart met 90-delige legende kan gezien worden als, en 
vereenvoudigd worden tot zowel een bodembedekking- als een bodemgebruikkaart. In 
essentie primeert evenwel het aspect “bedekking” en voor  de bovenvermelde juridische 
doelstelling was het afleiden van een bodembedekkingkaart het meest aangewezen. De 30-
delige legende stemt dan ook eerder overeen met het begrip bodembedekking (§ 6, tabel 
6.3.). 
 
 
Onderstaande vorige versies (toen “natuurgerichte grondgebruikkaart”) dienen 
vervangen te worden door dit bestand en door deze handleiding: 

 Instituut voor Natuurbehoud, 2001. Biologische waarderingskaart van het Vlaamse 
Gewest. Digitaal bestand van de geïntegreerde versie van de recentst beschikbare 
karteringen (56% BWK, versie 2 en 44% BWK, versie 1). Brussel. 

 Instituut voor Natuurbehoud, 2001. Biologische waarderingskaart en natuurgerichte  
grondgebruikkaart van het Vlaamse Gewest. Digitaal bestand van de geïntegreerde 
versie van de recentst beschikbare karteringen (56% BWK, versie 2 en 44% BWK, 
versie 1) met vereenvoudiging tot een 85- en 30-delige legende. Brussel. 

 Paelinckx, D. & Wils, C. (red.) m.m.v. Berten, B., Bosch, H., De Knijf, G., Demolder, 
H., De Saeger, S., Guelinckx, R., Oosterlynck, P.,  Van Dam, G., Van Hove, M., 
Vriens, L, Ameeuw, G., Brichau, I., Delafaille, S., Gryseels, M., Heirman, J., 
Rombouts, K., Scheldeman, K., Vanallemeersch, R., Zwaenepoel, A.  2002. 
Biologische waarderingskaart en natuurgerichte  grondgebruikkaart van het Vlaamse 
Gewest. Digitaal bestand en metadata van de geïntegreerde versie van de recentst 
beschikbare karteringen (67% BWK, versie 2 en 33% BWK, versie 1) met 
vereenvoudiging tot een 90- en 30-delige legende. Instituut voor Natuurbehoud. 
Brussel. 

Evenals de opdeling van het laatstgemeld bestand in provinciale kaarten: 
 Vriens, L., Demolder, H., Zwaenepoel, A., Defoort, T., De Knijf, G., Demarest, L.,   

Scheldeman, K., Vanallemeersch, R. & Van Dam, G, 2002. In: Paelinckx, D. & Wils, 
C. (red.). Biologische waarderingskaart en natuurgerichte  grondgebruikkaart van het 
Vlaamse Gewest (provincie West-Vlaanderen). Digitaal bestand en metadata van de 
geïntegreerde versie van de recentst beschikbare karteringen (67% BWK, versie 2 en 
33% BWK, versie 1) met vereenvoudiging tot een 90- en 30-delige legende. Instituut 
voor Natuurbehoud. Brussel. 

 De Knijf, G., Demolder, H., De Saeger, S., Vriens, L., Bosch, H., Guelinckx, R.,) 
Delafaille, S., Heirman, J., Scheldeman, K., Van Dam, G. & Van Hove, M.,  2002. In: 
Paelinckx, D. & Wils, C. (red.). Biologische waarderingskaart en natuurgerichte  
grondgebruikkaart van het Vlaamse Gewest (provincie Oost-Vlaanderen). Digitaal 
bestand en metadata van de geïntegreerde versie van de recentst beschikbare 
karteringen (67% BWK, versie 2 en 33% BWK, versie 1) met vereenvoudiging tot een 
90- en 30-delige legende. Instituut voor Natuurbehoud. Brussel. 

 Bosch, H., Rombouts, K., Vriens, L., Van Hove, M., Berten, B., De Knijf, G., 
Guelinckx, R., Delafaille, S., De Saeger, S., Guelinckx, R., Heirman, J., Scheldeman, 
K. & Van Dam, G., 2002. In: Paelinckx, D. & Wils, C. (red.). Biologische 
waarderingskaart en natuurgerichte  grondgebruikkaart van het Vlaamse Gewest 
(provincie Antwerpen). Digitaal bestand en metadata van de geïntegreerde versie van 
de recentst beschikbare karteringen (67% BWK, versie 2 en 33% BWK, versie 1) met 
vereenvoudiging tot een 90- en 30-delige legende. Instituut voor Natuurbehoud. 
Brussel. 
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 Guelinckx, R., Oosterlynck, P.,  Ameeuw, G., Berten, B., Brichau, I., Bosch, H., De 
Knijf, G., Delafaille, S., De Saeger, S., Gryseels, M., Heirman, J., Van Dam, G. & 
Van Hove, M., 2002. In: Paelinckx, D. & Wils, C. (red.). Biologische 
waarderingskaart en natuurgerichte  grondgebruikkaart van het Vlaamse Gewest 
(provincie Vlaams-Brabant). Digitaal bestand en metadata van de geïntegreerde 
versie van de recentst beschikbare karteringen (67% BWK, versie 2 en 33% BWK, 
versie 1) met vereenvoudiging tot een 90- en 30-delige legende. Instituut voor 
Natuurbehoud. Brussel. 

 Berten, B., Ameeuw, G., De Knijf, G., Guelinckx, R., Oosterlynck, P., Demolder, H. 
& Van Dam, G., 2002. In: Paelinckx, D. & Wils, C. (red.). Biologische 
waarderingskaart en natuurgerichte  grondgebruikkaart van het Vlaamse Gewest 
(provincie Limburg). Digitaal bestand en metadata van de geïntegreerde versie van de 
recentst beschikbare karteringen (67% BWK, versie 2 en 33% BWK, versie 1) met 
vereenvoudiging tot een 90- en 30-delige legende. Instituut voor Natuurbehoud. 
Brussel. 
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2. Beperkingen van de bestanden 
 
 
Noch de auteurs noch het Instituut voor Natuurbehoud kunnen verantwoordelijk 
gesteld worden voor gebeurlijke fouten en de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien. 
 
 
 
 
De natuurgerichte bodembedekkingkaarten zijn een sterke vereenvoudiging van de 
BWK. Dit kan leiden tot een interpretatie van een gebied die niet meer geheel 
overeenstemt met de realiteit op het terrein. Daarom maakt de originele BWK integraal 
deel uit van de natuurgerichte bodembedekkingkaarten. Bij twijfel is het altijd essentieel 
terug te grijpen naar die oorspronkelijke BWK-informatie.  
 
 
De nauwkeurigheid van dit bestand hangt samen met de samenstellende bestanden van de 
Biologische Waarderingskaart. Gezien de BWK, versie 1 gedateerd is en methodologisch niet 
de toepassing op perceelsniveau beoogde mag de toestand binnen het BWK, versie 1 areaal 
enkel als ruwe indicator gezien worden. Hoewel de nauwkeurigheid van het areaal van de 
BWK, versie 2 op perceelsniveau veel hoger is, zijn ook daar onvolkomenheden mogelijk. 
Desgevallend kan de gebruiker teruggrijpen naar de informatie van de originele BWK omdat 
die aangeeft of er veldwerk in het betreffende gebied gebeurd is, en zo ja, op welk tijdstip. 
Tevens kan de ervaren gebruiker op die wijze beter de biologische betekenis van de 
bodembedekkinglegende doorgronden. 
 
Figuur 1 geeft een overzicht van het areaal van beide versies binnen dit bestand. Het betreft 
80% BWK, versie 2 (een 30% volledig afgewerkt en een 50% in ontwerp) en 20% BWK, 
versie 1. Het bestand laat toe de herkomst van de gegevens per polygoon na te trekken (§ 3.6). 
 
De bodembedekkingkaarten laten NIET toe: 

 bronnen, rivieren, (laagland)beken, … (alle juridische beschermd) te situeren, omdat 
deze informatie niet als dusdanig in de BWK is opgenomen; 

 voor de legende-eenheden exacte berekening van de oppervlakte uit te voeren. Zoals 
in de BWK zelf worden diverse polygonen immers gekenmerkt door verschillende 
bodembedekkingklassen; 

 de bebouwde oppervlakte kan met deze bestanden niet exact benaderd worden omdat 
de karteringseenheden van de BWK die gehanteerd worden binnen geürbaniseerde 
gebieden ook niet bebouwde gronden bevatten (bvb. “ua” staat voor minder dichte 
bebouwing met beplantingen en bevat o.a. tuinen, …; “ui”, industriële bebouwing, 
bevat ook gazons, …); deze beperking geldt evenwel ook voor de 
bodembedekkingkaarten van het OC-GIS-Vlaanderen en dit omwille van het 
kleinschalige niveau van deze bestanden. 

 
De gebruiker wordt verzocht elke onvolkomenheid (of twijfel daarover) mede te delen. 
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BWK versie 1

BWK versie 2 - ontwerp

BWK versie 2 - afgewerkt

 
 
Figuur 2.1. Areaal van de verschillende versies van de BWK waarvan de bodembedekkingkaarten 2004 een afgeleide zijn. 
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3. Biologische waarderingskaart (BWK) 
 
Hier worden de kenmerken van de BWK kort samengevat. Voor meer informatie verwijzen 
we naar www.instnat.be en naar De Blust et al. (1985) en Paelinckx et al. (1997) en naar de 
Toelichtingen en Specifieke begeleidende teksten bij de kaartbladen (zie literatuurlijst). 
 
Naast dit bestand is de BWK zelf ook beschikbaar als afzonderlijke kaartbladen in digitale 
vorm  (www.instnat.be, www.gisvlaanderen.be) en deels in gedrukte vorm (zie referenties).  
 

3.1. Achtergronden van de Biologische waarderingskaart 
 
De BWK is een uniforme inventarisatie en evaluatie van het biologische milieu van het gehele 
Vlaamse grondgebied. De inventarisatie gebeurt aan de hand van een vooraf gedefinieerde set 
karteringseenheden, die staan voor de plantengroei (vegetatietypen), bodembedekking of -
gebruik en kleine landschapselementen. 
 
De Biologische Waarderingskaart vormt een basisdocument voor iedereen die betrokken is bij 
het natuurbehoud, de ruimtelijke planning, de milieueffectrapportering, de landschapszorg, 
e.d. 
Het is de enige beschikbare inventaris van de biotopen voor het gehele Vlaamse grondgebied 
en wordt daarom algemeen aangewend als referentiekader.  
De karteringseenheden van de Biologische Waarderingskaart treden op in een aantal 
wetteksten en omzendbrieven; de kaarten kunnen helpen bij de implementatie van deze 
juridische instrumenten. Voor de overheid en de natuur- en milieugroeperingen leveren de 
Biologische Waarderingskaarten nuttige informatie betreffende de toestand en betekenis van 
het natuurlijk milieu. 
 

3.2. Versies van de Biologische waarderingskaart 
 
Van de Biologische waarderingskaart bestaan inmiddels 2 versies. Onderstaande tabel geeft 
een bondige vergelijking. 
 
 
 Versie 1 Versie 2 
Periode  vooral ’78 – ’86 

beperkt: ’87 – ‘96 
97 - 2006 

Schaal  1/25.000 1/10.000 
Inhoudelijke 
nauwkeurigheid  

globaal beeld; niet geschikt voor 
gebruik op perceelsniveau (zowel 
t.g.v. detailgraad als door 
methodologische verschillen); 
gedateerd  

hoog, met veel detail 
 

Graslanden ruw benaderd; natuurwaarden in de 
perceelsranden worden enkel 
weergegeven voor bomenrijen en 
houtkanten 

veel aandacht voor graslanden met 
sterke differentiatie in functie van de 
aanwezige (verspreide) 
natuurwaarden  

Kaartranden  niet continu; duidelijke fouten 
(illustratie van de lagere 
nauwkeurigheid) 

streven naar continu bestand; 
discontinuïteiten blijven evenwel 
bestaan mede door verschillende 
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karteerjaren 
Karteringseen-
heden  

zelfde set eenheden, maar bij versie 2 betere afspraken rond de vertaling 
veldsituatie – kaart én ook eenheden voor kleine landschapselementen in 
de moeras-, water-, heide- en graslandsfeer 

Evaluatie  zelfde regels, maar voor versie 2: kritische doorlichting en wegwerken van 
anomalieën 

Faunistisch 
belangrijke 
gebieden  

geen vaste regels, min of meer ad 
hoc; 
geen degelijke referentiekaders 

stelselmatige, controleerbare en 
herhaalbare werkwijze; betere 
referentiekaders 

Geografische 
nauwkeurigheid 
digitaal bestand 

middenschalig niveau met matige 
nauwkeurigheid 
(bv. tabletdigitalisaties op schaal 
1/25.000) 

middenschalig niveau met hoge 
nauwkeurigheid 
(interactieve digitalisatie met ortho’s 
op schaal  ca 1/5000) 

Publicatie  ca de helft van Vlaanderen ca 1/3 van Vlaanderen 
 

3.3. Karteringseenheden 
 
Attribuutvelden eenh1 tot eenh12, v1, v2, v3 
Betekenis van de codes:  voor de velden “eenh…” zie www.instnat.be en bovenstaande 
referenties,  …; voor de velden “v…” zie § 7.2. 
 
De inventarisatie van de Biologische waarderingskaart gebeurt aan de hand van een vooraf 
bepaalde set karteringseenheden. Deze zijn geordend in een aantal klassen. Elke klasse bevat 
diverse karteringeenheden.  
 
Voor een uitgebreide beschrijving van de karteringseenheden verwijzen we naar de 
bovenvermelde referenties. Voor bepaalde kaartensets kan voor bepaalde karteringseenheden 
afgeweken worden van de algemene betekenis. Dit wordt weergegeven in de specifieke 
begeleidende teksten of in de toelichtingen van de betreffende kaartensets (zie literatuurlijst). 
 
Een polygoon kan gekarakteriseerd worden door een complex van karteringseenheden (bvb. 
hp + mr). Een zgn. /-verhouding slaat op een oorzakelijk verband of een gelaagdheid: bv. lh/hf 
betekent dat hf (moerasspirearuigte) in de ondergroei van lh (populierenaanplant) voorkomt 
en dat dus de populierenaanplant ontstaan is door beplanting van een moerasspirearuigte.  
 

3.4. Biologische waardering 
 
Attribuutveld eval 
Betekenis van de codes: § 7.2. 
 
De waardering is een best professional judgement gebaseerd op de criteria  zeldzaamheid, 
biologische kwaliteit, kwetsbaarheid en vervangbaarheid . Aan elke karteringseenheid wordt 
een bepaald waardeoordeel toegekend. Complexen van karteringseenheden kunnen een 
gemengde waardering krijgen. Voor /-verhoudingen (zie § 3 van deze bijlage) worden 
specifieke regels gehanteerd. 
Van deze regels kan door de karteerder afgeweken worden op voorwaarde dat dit 
geargumenteerd wordt in het attribuutveld “info” en/of in de Toelichting of Specifieke 
begeleidende tekst per kaartblad. 
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 3.5. Faunabelang 
 
Attribuutveld fauna 
Betekenis van de codes:  § 7.2. 
 
Op de gedrukte kaarten zijn gebieden met faunistisch belang gearceerd. Voor de BWK, versie 
1 zijn deze niet digitaal beschikbaar, zodat ze niet mee verwerkt zijn in de digitale bestanden. 
 
Voor de BWK, versie 2 is de afbakening wel digitaal beschikbaar. Voor de afbakening van de 
gebieden baseren we ons op die soorten die tot de Rode lijst-categorieën: ‘Met uitsterven 
bedreigd’, ‘Bedreigd’ en ‘Kwetsbaar’ behoren. Een bepaald gebied krijgt een ‘rode’ arcering 
omdat er of meestal verschillende Rode lijstsoorten samen voorkomen, of een soort er in hoge 
aantallen of dichtheden aanwezig is. Bij vogels wordt er ook rekening gehouden met 
overwinterende watervogels. Als norm wordt de 5%- norm van het in Vlaanderen 
overwinterend aantal per soort gehanteerd. Deze 5% werd bepaald op het wintermaximum per 
soort zoals die soort vanaf de winter 1991-1992 tot en met de winter 2000-2001 in 
Vlaanderen voorkwam.  
 
In de BWK zelf vormt het faunabelang een afzonderlijk digitaal bestand. In deze 
bodembedekkingkaart is de betreffende informatie geïntegreerd door alle BWK-polygonen 
die voor ten minste 40% overlappen met dit bestand van de faunistisch belangrijke gebieden 
te beschouwen als deel uitmakende van het faunistisch belangrijk gebied. 
 

3.6. Herkomst 
 
Attribuutveld herk 
Betekenis van de codes:  § 7.2. 
 
Uit dit attribuutveld kan afgeleid worden welke versie van de BWK het betreft voor de 
betreffende polygoon. Voor de BWK, versie 2, is het verder mogelijk na te gaan wanneer het 
veldwerk gebeurd is of dat de gegevens, na kritische evaluatie, overgenomen zijn van de 
BWK, versie 1, afgeleid zijn van literatuur, ortho-interpretatie, andere digitale bestanden, … 
In de Toelichtingen en Specifieke begeleidende teksten per kaartblad wordt hier overigens 
dieper op ingegaan. 
 

3.7. Ontstaan van de BWK  
 
In juni 1978 startte het nationaal project Biologische Waarderingskaart voor het gehele land 
onder impuls van de toenmalige minister verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening. 
Daarbij werd beroep gedaan op een tiental universiteiten en wetenschappelijk centra die elk 
een karteringsgebied kregen toegewezen. Het toenmalige  Coördinatiecentrum binnen het 
Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie (IHE) begeleidde het geheel en publiceerde 
ongeveer de helft van het Belgisch grondgebied. 
In 1986 werd deze taak voor het Vlaamse gewest door het Instituut voor Natuurbehoud 
overgenomen . In 1990 werd aan het Instituut voor Natuurbehoud de cel "Biologische 
Waarderingskaart" toegevoegd, bestaande uit enkele personeelsleden. Deze cel bestaat sinds 
1997 uit een 15-tal personeelsleden en sinds 2002 uit een 20-tal. 
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4. Algemene werkwijze voor de vereenvoudiging van de BWK 
 
De vereenvoudiging van de BWK gebeurt in 2 stappen. Eerst wordt een omzetting naar een 
90-delige legende gemaakt. Vervolgens wordt deze verder vereenvoudigd naar een 32-delige 
legende. Voor de meeste toepassingen zal ofwel de originele BWK ofwel de 
bodembedekkingkaart met een 32-delige legende aangewend worden.  
 
Als leidraad bij de vereenvoudiging werd de relatie gelegd tussen het biologische belang en 
het juridisch instrumentarium (§ 2).  Bij een verdere vereenvoudiging (bodembedekkingkaart 
met 32-delige legende) is tevens de biotoopzeldzaamheid als criterium mee in overweging 
genomen. Hiertoe wordt de zeldzaamheidsclassificatie van het Natuurrapport 1999 
aangewend (Kuijken (red.) 1999). 
 
De omzetting van de BWK naar een bodembedekkingkaart gebeurt door een zo eenduidig 
mogelijke vertaling van de individuele karteringseenheden of van combinaties van 
karteringseenheden naar een beperkter aantal bodembedekkingklassen. Complexen van 
karteringseenheden van de BWK worden hierbij op 2 manieren benaderd: 

 Voor de meeste biotopen worden de voorkomende complexen van BWK-
karteringseenheden omgezet in “complexen van bodembedekking” (bvb. bij heiden, 
moerassen, duinen, waterrijke gebieden, bossen, struwelen, aanplanten, halfnatuurlijke 
en soortenrijke graslanden, ruigten, …); 

 Voor het akker- en graslandareaal (m.u.v. de halfnatuurlijke graslanden) wordt in het 
complex zoveel mogelijk herleid tot één code, waarin de relatie tussen algemene 
waarde (bvb. intensief grasland) en specifieke natuurwaarde (bvb. met kleine 
landschapselementen, faunabelang, …) vervat zit. 

Bij dit alles is de volgorde van karteringseenheden (d.w.z. dalend oppervlakteaandeel) 
gerespecteerd. 
 
Niet alleen de karteringseenheden van de BWK worden hierbij aangewend, maar ook de in 
het kader van de opmaak van de BWK uitgevoerde afbakening van gebieden met groot belang 
voor de fauna. Dit aspect speelt evenwel enkel binnen het graslandareaal, omdat dit binnen de 
juridische context enkel hier een essentieel verschil geeft.  
 
De zgn. /-verhoudingen. (zie § 3.3) zijn expliciet bekeken bij de vertaling naar de 
bodembedekkingkaart, wat aanleiding kan geven tot een andere invulling dan ingeval van 
gewone complexen. Onderstaande tabel geeft enkele voorbeelden van verschillen. 
 
/ verhouding gewoon complex 
BWK Bodembedekking  90-

delige legende 
BWK Bodembedekking 90-

delige legende 
hj/hc 
hr/hf 

jhne 
jmmf 

hj  + hc 
hr + hf 

jhsp + jhne 
mhvr + jmmf 

 
De werkwijze voor de vereenvoudiging tot een 90-delige legende wordt omstandiger 
uitgelegd in bijlage 1. De daar opgesomde regels hebben vanzelfsprekend rechtstreeks impact 
op de bodembedekkingkaart met 32-delige legende. De verdere vereenvoudiging van de 90-
delige legende tot de 32-delige wordt verklaard in § 6 en tabel 6.1. 
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5. Natuurgerichte bodembedekkingkaart met 90-delige legende 
 
Attribuutvelden GG90CAT1 tot GG90CAT6 
Betekenis van de codes: zie tabel 5.1. 
 
Deze bodembedekkingkaart dient eerder als een tussentijds product gezien te worden, 
waaruit verdere veralgemening en vereenvoudiging mogelijk is en dit afhankelijk van het te 
bereiken einddoel.  
Bij het tot stand komen van deze bodembedekkingkaart zijn diverse manuele bewerkingen 
uitgevoerd, waardoor kleinere onvolkomenheden niet uit te sluiten zijn (zie ook § 2). Naast de 
algemeen geldende vertaalsleutel, opgenomen in tabel 5.1.,  zijn nog diverse andere regels 
gehanteerd om tot een zo logisch en eenduidig mogelijke vereenvoudiging van de diverse 
complexen in de BWK te komen (zie bijlage 1).  
 
De codes van de legende geven de verhouding tussen de bodembedekkingklassen en de 
juridische beschermingsgraad: 

 De codes “j*” laten toe de vlekken waar biotopen voorkomen uit de bijlagen 4 en 5 
van het BVR 23/7/98 (i.v.m. verbod of vergunningsplicht op vegetatiewijziging) te 
situeren.  
LET WEL: verdere analyse met b.v. gewestplanbestemmingen zijn noodzakelijk voor 
de afbakening van die percelen die onderhevig zijn aan het besluit. 

 De codes “j*” én “m*” samen situeren deze biotopen die in het kader van de 
gebiedsgerichte verscherping van het MAP, groep natuur een rol spelen. Ook hier zijn 
verdere analysen noodzakelijk om de toepassing van de betreffende 
uitvoeringsbesluiten mogelijk te maken. 

 De codes “n*” en “x*” staan los van vermelde juridische bescherming. Een aantal 
ervan bezit wel belangrijke biologische waarden. 

 
Een verdere indeling (laagst trap in de hiërarchie) houdt rekening met standplaatsfactoren. 
Hierbij is gepoogd de BWK-karteringseenheden te ranken in groepen van gelijkaardige 
standplaatsvereisten naar saliniteit, vochtigheid, voedselrijkdom en kalkminnendheid. Er 
wordt evenwel aanbevolen bij een vertaling van de BWK naar standplaatsfactoren een andere 
methodologie te hanteren (gelieve hiertoe te mailen naar bwk@instnat.be). 
 
In het grasland- en akkerareaal is de verschillende mate van aanwezigheid van biologisch 
belangrijke elementen essentieel bij de indeling in bodembedekkingklassen. 
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Tabel 5.1. Definitie van de codes van de legende van, en basissleutel voor de vertaling naar bodembedekkingkaart met 90-delige legende.  
Kolom “def.” staat voor “gedefinieerd in”: 
1 = BVR 23.07.98 (verbod - vergunning vegetatiewijziging (code j?) 
2 = BVR 09.02.99 (MAP-groenlaag) (code j? + m?)  
3 = voorgestelde uitbreiding vanuit ecologisch oogpunt opgenomen in  Natuurrapporten (code n? of x?) 
 
? = wildcard, ke = karteringseenheid, -eenheden 
 

Hoofdcategorie  Categorie 2de 
orde 

Categorie 3de 
orde 

Opdeling i.f.v. standplaats-
factoren 

Code BWK-eenheden Def.   Opmerkingen 

vochtige heide en vennen en 
mesotrofe plassen 

jmhv ao? (= + aom), ce(s), t(m), cm als enige 
eenheid of in combinatie met ke 
indicatief voor vochtiger milieus 

1  

droge heide  jmhd cg, cd, cp, cv, ct(m), hn, cm in 
combinatie met ke indicatief voor 
drogere milieus  

1  

heiden en vennen 
(jmh?)  

heischraal grasland jmha ha (excl. had) 1  
rietvegetaties jmme mr   1
natte ruiten en grote 
zeggevegetaties 

jmmf mc, hf   

eutrofe waters jmma ae, ae*, aer, aer*, aev? (dus excl. ae°, 
aer°); am 

1 let op: kp en kpk kunnen ook ae 
bevatten zonder dat dit gekarteerd is 

kalkrijk moeras jmmk mk, mp 1  
oligo- tot mesotroof moeras jmmo ms, sm, mm, md 1  
brakke of zilte plas jmah ah   1
brak tot zilt moeras  jmmz mz   1

moerassen 
(excl.bos) en 
waterrijke gebieden
(jmm?) 

shorren en slikken jmms da, ds 1  
oligo- tot mesotroof moerasbos jmbo so, vm, vo, vt 1 ook als beplant met populier (incl. 

lh/..) 
moerasbos  
(jmb?) 

bronbos jmbe vc   1
duin kust jmdk dd, had, qd, sd, dm in kustduinen 1  
duin binnenland jmd dm buiten kustduinen  ook als (deels) beplant, begroeid, … 

moerassen, 
heiden, duinen, 
waterrijke 
gebieden 
(code ?m?) 

moerassen, heiden, 
duinen, waterrijke 
gebieden conform 
BVR 23/7/98 
(code jm?) 

duinvegetaties 
(jmd) 

strand, zandbank jmds dl?, dz   
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uitbreiding moeras- 
en valleibos 

eutroof nmbe sf, va, vn, vf 3 ook als beplant met populier (incl. 
lh/..) 

 uitbreiding 
moerassen, heiden, 
duinen, waterrijke 
gebieden niet 
conform (1) en (2) 
(code nm?) 

uitbreiding 
waterrijke gebieden

 nmw ad 
ap? 
ka, ae°, aer° 

3 let op: ae° en aer° bij kq, ur behoort 
niet tot nmw 
kp(k) + ae° of aer°  enkel abk 
u? + ae° of aer°  enkel bebouwing 

conform (2)  mhnr hr*, hr (excl. hr°) 2 ruigten 
niet conform (1) en 
(2) 

 nr ku*, ku (excl. ku°) 3 
let op: hp + hr of ku = mhvr 

holle wegen, 
graften, bronnen 

 jkl kw 
graften: kt en kt* in leemstreek 

1 bronnen kunnen niet via bwk (tenzij 
in vc) 

juridisch beschermde kleine 
landschapselementen 

poelen  jkn kn (incl. kn°) 1 ook h.. + ae° of aer° 
hoogstamboomgaarden  jkj kj (incl. kj°)  1 als kj/jh? biotoop  enkel jh? 

oligotroof jhno hm 1, 2  
eutroof nat jhne hc  
eutroof mesofiel jhnu hu, hv (incl. hu°), hpu  
kalkrijk duin jnhd hd  

halfnatuurlijk 
grasland 

kalkrijk jhnk hk  

halfnatuurlijk grasland = ook als in 
combinatie met kj, kj*, kj° 

niet zilt jhsp hp*, hpr*, hj 1, 2 ook bv. kj/hp* soortenrijk  
permanent zilt jhsz hpr* + da, hpr + da, hj + da, hp* + da  ook + k(da) 

jhv hpr (excl. hpr + da) 
hp + mr (excl. mr°, mru°) 
hp + hc (kn) 

1.2  
 
Incl. hc° 

historisch 
permanent grasland 
conform (1) 
(code jh? en jn?) 

graslanden met belangrijke verspreide biologische 
waarde 

jhf hp, hpr°  en fauna-arcering 1.2  
uitbreiding graslanden met belangrijke verspreide biologische waarde 
hp, hpr°, hr° + biotoop  

zilt, nat mhvz ah, da, mz 2 
voedselarm vochtig tot nat mhvo ao, ce, cm, hm, ms, sm, mm, md 2 
voedselarm droog mhvd cg, hn, ha, had (excl. ha°, had°) 2 
droog kalkrijk mhvk hd, hk 2 
voedselrijk vochtig tot nat mhve hf, mc, kn*, kn, ae*, ae, aer*, aer, aev, 

aev* 
2 

voedselijk droog mhvu hu, hu* (excl. hu°), hv 2 

let op (in alle gevallen binnen deze 
groep): als hp, hpr° + fauna  jhf  
 
ook als ke°, tenzij expliciet vermeld 

halfnatuurlijke 
tot potentieel 
belangrijke 
graslanden  
conform (2) 
(code jh?, jn? en 
mh?) 
 
 

uitbreiding 
historisch 
permanent grasland 
vanuit ecologisch 
oogpunt (3)  
conform (2) 

biotoop = 

 mhvp hp*, hj, hj*, hr*, ku* 2 dus niet hj°, hr, hr°, ku, ku° 
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graslanden met andere waardevolle elementen in de grasland-, heide-, moeras- of waterrijke sfeer 
hp, hpr°, hr° +  k(biotoop)  en kt(biotoop) [incl. K(t)(biotoop°)] én + biotoop niet behorend tot vorige groepen (biotoop = NIET boom noch 
struik) 

zilt, nat mhvz-k k(t)[ah, da, mz] 2 

 

Voedselarm vochtig tot nat mhvo-k  k(t)[ao, ce, cm, hm, ms, sm, mm, md] 2 
voedselarm droog mhvd-k k(t)[cd,cg, cp, ha, hn, had] én biotoop =

cp, cd, ha°,had° 
2 

droog kalkrijk mhvk-k k(t)[hd, hk], kk 2 
voedselrijk vochtig tot nat mhve-k k(t)[ae, hc, hf, hj, mc, mr, kn] én 

biotoop = kn°, aev°,  mr°, mru°  
2 

voedselijk droog mhvu-k k(t)[hu, hu*] [excl. k(t)(hu°)] 
én biotoop = hu° 

2 

let op (in alle gevallen binnen deze 
groep): als hp, hpr° + fauna  jhf 
 
ook als ke°, tenzij expliciet vermeld 

 mhvr k(t)[hp*, ku, hr] én biotoop = hr, ku 
(excl. ku°,hr°) 

2 dus niet k(t)[ku°,hr°] én niet ku° of 
hr°;        k(t)(hj) bij mhve-k!!! 

 

graslanden met 
verspreide 
biologische waarde 
conform (2) 
(code mh?) 

biotoop = 

hpriv mhw hp en info = ?riv? 2  
hx - graslanden met  waardevolle elementen in de grasland-, heide-, moeras- of waterrijke sfeer 
hx + KLE; KLE = biotoop, k(biotoop) en kt(biotoop); biotoop = NIET boom noch STRUIK                  (code xhv?) 

zilt, nat xhvz biotoop = ah,da,mz 3 
voedselarm vochtig tot nat xhvo biotoop = ao,ce,cm,hm, ms 3 
voedselarm droog xhvd cd,cg,cp,ha,hn 3 
droog kalkrijk xhvk hd,hk  3
voedselrijk vochtig tot nat xhve biotoop = ae,hc,hf,hj, mc,mr,kn 3 
 xhvu hu 3 
 xhvr hp*, ku, hr 3 

let op (in alle gevallen binnen deze 
groep): als + hp, hpr° + fauna  

 + jhf 
 
NIET als zwak ontwikkelde ke (dus 
niet bij ke°) 

biotoop = 

hxriv nhw hx en info = ?riv? 3  
hx + fauna  xhf hx + fauna 3 let op: complexen met hp  +  jhf 
Graslanden met verspreide biologische waarden omwille van bomenrijen, houtkanten en/of taluds 

voedselarm nat nhvo so,vm,vo,vt 3 
kalkrijk mesofiel tot droog  nhvk qk,fk,ek,sk 3 
voedselrijk nat nhve sf, va, vn, vf,vc 3 
mesofiel, zuur nhvd qb,qs,fs,ql,fl,es,sg  3

hp, hpr°, hx met 
ke, kh(ke) en/of 
kt(ke), waarbij ke 
= bos of struweel 
(code nhv?)  mesofiel, neutroclien nhvq qa,qe,fa,fe,fm,ru?,sp,se,sz  3
hp, hpr°, hr°, hx + kb nhb kb = kh = khw  (excl. ke°) 3 

De kleine landschapselementen zijn 
juridisch beschermd 

uitbreiding graslanden met verspreide 
biologische waarde NIET conform (1) 
en (2) 
(code nh? en xh?) 

hx, hp, hr° + kt of kt*; ook hp + hpr nhr hp en/of hx + kt of kt* 3 let op: in leemstreek is kt = jkl 
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akkers met (zeldzame) akkerkruiden bnat bs*, bl*, bu*,… 3 akkers met natuurwaarden 
akkers met verspreide natuurwaarden bnat-k B?, kl, kq + o.a. a?, c?, m?, hp*, hj, 

hr*, ku*, halfnatuurlijk grasland 
3 

bwk v1: beperkt! 

enkel intensief grasland ih alle overblijvende gras landen, kj°, hr° 3  
enkel akker ib b?  
complex van akkers, graslanden en andere  ihb alle resten h + b  

intensief agrarisch gebied 
(code i?) 
eventueel met ingesloten verspreide 
bebouwing andere ia kl, kq, (ku°) (ook als + b? of h?)  

Als + kb?, kh?  + kb 
ku° wordt enkel “ia” in combinatie 
met akker of grasland, anders = nr  

zuur nbbo qb, qs, fs 3 
zuur nbbq ql, fl, es 3 
neutroclien nbbn qa, qe, fa, fe, fm, ru 3 

mesofiel tot droog 
loofbos 
(excl. duinbos) 

basiclien nbbk qk, fk, ek 3 

Inclusief inplant van naaldhout (dus 
+ boomsymbool, pi, / naald) 

zuur tot neutroclien nbso sg, sp 3  
opslag, kapvlakte nbsn se, sz 3 ook hr°,ku° met sz 

mesofiele tot droge bossen en struwelen 
(excl. Moerasbos) 
(code ?nb?) 
 
P.S. code voor alle bossen = nb? en jb? 
(dus incl. moerasbos) 

mesofiel tot droog 
struweel (excl. 
duinen) basiclien nbsk sk 3  
loofhoutaanplanten abl l?, n, pop, gml 3 Inclusief inplant van naaldhout (dus 

+ boomsymbool, pi, / naald) 
naaldhoutaanplanten abn p? (excl. pop, prua,pruv…)  3 Inclusief inplant van loofhout (dus + 

boomsymbool, pi, / loof) 

aanplanten en parken 
 
(code a?) 

parken abk kp? (excl kp°), kf 3  
bewoning ua ua, ud, ur zonder bos   
bewoning in natuurrijke omgeving of kp° un un, ua of ur + bos of andere kp°  
recreatieve gebieden uv uv, uc (+ # ke)  ook hx + uv 
industrie ui ui (+ …)  ook kz + ui 

urbaan 
(code u?) 

stort, terril, opgehoogde terreinen, groeven (vegetatie 
onbekend) 

udi ko, kg, kc, kz, hz, ki 
tenzij al elders via vegetatie 

 bij ko wordt steeds "udi" vermeld 

resterende bomenrijen en houtkanden kb eenh1 = kb, kh, khw, kh(ke)   Wordt STEEDS toegevoegd, 
behalve bij nhb en nhv? 

resterende kleine landschapselementen 
(code k?) 

overige kle ks, kd, kt, km, kr 
tenzij al elders via vegetatie 

 let op: kt in leemstreek = jkl 

spoorwegen  spoor spoor   
wegen weg weg   
waterlopen wat wat   

overige 

niet Vlaanderen of Brussels hoofdstedelijk gewest nvl ned, frank, wal, …   
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6. Natuurgerichte bodembedekkingkaart met 32-delige legende 
 
Attribuutvelden GG32CAT1 tot GG32CAT6 
Betekenis van de codes:  zie tabel 6.1. 
 
 
Om enerzijds de relatie tot de juridische achtergronden en biotoopzeldzaamheid en anderzijds 
de herkenbaarheid van landschapsformaties (in de zin van “verzameling van gelijkaardige 
biotopen” zoals bos, heide, …) verder te vereenvoudigen werd de bodembedekkingkaart met 
90-delige legende vereenvoudigd tot een 32-delige legende. De weerhouden categorieën zijn 
het gevolg van een zo sterk mogelijke vereenvoudiging op basis van de 3 vermelde criteria. 
 
Tabel 6.1. geeft de verklaring van de gehanteerde codes t.o.v. de juridische achtergronden. 
Tabel 6.2. geeft de relatie t.o.v. de biotoopzeldzaamheid. 
 
De natuurgerichte bodembedekkingkaart met 32-delige legende is op een eenduidige en 
automatische wijze ontstaan uit de bodembedekkingkaart met 90-delige legende. 
 
De legende van deze bodembedekkingkaart sluit het dichtst aan bij deze die afgeleid zijn van 
andere bronnen (bvb. bodemgebruikkaart op www.gisvlaanderen.be/geo- 
vlaanderen/bodemgebruik/, een kleinschalig bestand afgeleid van 
satellietbeeldinterpretatie). Tabel 6.3. geeft een vergelijking met de legendes van deze 
bestanden. 

 17

http://www.gisvlaanderen.be/geo- vlaanderen/bodemgebruik/
http://www.gisvlaanderen.be/geo- vlaanderen/bodemgebruik/


 
 
Tabel 6.1. Verklaring van de codes van de bodembedekkingkaart met 32-delige legende in relatie tot hun juridische bescherming volgens het 
BVR 23-6-1998, het Bosdecreet en het BVR09-02-1999 

Definitie volgens BVR 23.6.98 en/of Natuurrapport 2003 
Code 
bodembedekkingkaart 
met 90-delige legende

Code 
bodembedekking
kaart met 32-
delige legende 

BWK-codes, met aanduiding van hun 
internationale relevantie (2) 
 ? = wildcard 

Overal verbod op wijziging (1) 

Heiden en vennen jmha, jmhd, jmhv, 
jmd HEIDE cd, ce, ces, cg, cm, cp, ct, ctm, cv, t, tm, ha, 

hn, ao, dm in binnenland 
Moerassen  
(incl. deel van moerasbos en struweel; excl. rietlanden) 

jmmf, jmmk, jmmo, 
jmmz, jmbe, jmbo MOER mz, mm, mc, md, ms, mk, mp, sm, so, vo, vt, 

vc, vm, hf 
Moerassen: rietlanden jmme RIET mr 
Waterrijke gebieden: goed ontwikkelde voedselrijke 
stilstaande wateren  jmma EWAT ae, aer, aev (excl. ae-, aer-), am 

Waterrijke gebieden: slikken en schorren en zilte waters 
(incl. zoetwaterslikken) jmms, jmah ZILT ah, da, ds 

Duinvegetaties (enkel kust)  
(incl. duinstruweel en –bos) jmdk DUIN dd, qd, sd, had, dm in kustregio 

Strand (10) jmds STRD dl?  
Kleine landschapselementen: holle wegen (graften en 
bronnen) (3) jkl  JKL  kw, kt als graft  

Verbod op vegetatiewijziging binnen groen-, park-, buffer- en bosgebied (1) 
Vergunningsplicht op wijziging binnen vallei-, bron-, natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of met bijzondere 
waarde, landschappelijk waardevolle agrarische gebieden, beschermde duingebieden, het IVON, binnen ramsargebied, of binnen de perimeter van 
vogel- of habitatrichtlijngebied (1) 
Meldingsplicht in alle andere gebieden, met uitzondering van woon- en industriegebieden (1) 
Poelen (4) jkn JKN kn 
Verbod op vegetatiewijziging binnen groen-, park-, buffer- en bosgebied (1) 
Vergunningsplicht op vegetatiewijziging binnen vallei-, bron- en natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of met 
bijzondere waarde, of aangeduid als habitat in ramsargebied, in de perimeter van vogelrichtlijngebied of in habitatrichtlijngebied (1) 
Tevens: 2 GVE binnen groen-, bos- en natuurontwikkelingsgebied 

 18



Historisch permanent grasland: halfnatuurlijke 
graslanden jhne, jhnk, jhno, jhnu  HPGH (**) hm, hmo, hmm, hme, hk, hv, hc, hu  

Historisch permanent grasland: duingrasland jnhd HPGD hd 
Historisch permanent grasland: soortenrijke 
cultuurgraslanden en zilte graslanden jhsp, jhsz  HPGS (**) hj,  hp*, hpr*, hpr* + da, hpr + da, hp* + da, 

ook + k(da) 
Historisch permanent grasland: graslanden met 
belangrijke verspreide biologische waarde (inclusief 
faunabelang)  

jhv, jhf HPGV (**) hpr, hp + mr, hp + hc  
hp en hpr° + fauna        

Vergunningsplicht op vegetatiewijziging binnen groen-,  park-, buffer-, bos-, vallei-, bron- en natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met 
ecologisch belang of met bijzondere waarde, ramsar-, vogelrichtlijn- of habitatrichtlijngebieden, beschermde duingebieden (1); 
Ruigten (5) mhnr, nr RUIG hr*, hr, ku*, ku 
Vergunningsplicht op wijziging binnen groen-, park-, buffer-, bos-, vallei-, bron-, natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch 
belang of met bijzondere waarde, landschappelijk waardevolle agrarische gebieden, beschermde duingebieden, het IVON, binnen ramsargebied, binnen 
de perimeter van vogelrichtlijngebied of in habitatrichtlijngebied (1) 
Meldingsplicht in alle andere gebieden, met uitzondering van woon- en industriegebieden (1) 
9bis    Kleine landschapselementen: struwelen; bossen; stilstaande wateren; waterlopen (8); houtachtige beplantingen op weg-, waterweg- of 
spoorwegbermen of op het talud van holle wegen; houtachtige beplantingen langs waterlopen, dijken of taluds; heggen, hagen, houtkanten, houtwallen, 
bomenrijen en hoogstamboomgaarden 
Zwak ontwikkelde plassen en groeven (niet behorend tot 
“EWAT” en dus tot de waterrijke gebieden zoals 
gedefinieerd in bijlage V van het BVR 23.6.98) 

nmw PLAS ad, ap?, ae°, aer°, ka 

Alle onderhevig aan het bosdecreet (6): 
Eutroof moerasbos en –struweel  nmbe MBOS sf, va, vn, vf  

Mesofiele bossen met voorjaarsflora  nbbk, nhhn, nbbq BOSV es, ek, ql, fl, fm, qk, fk, ru, rud, qe, fe, qa, fa  
Zure mesofiele bossen  nbbo BOSZ qs, fs, qb 
Struwelen  nbsk, nbso STRUW sg, sk, sp 
Opslag en kapvlakten  nbsn OPSLG sz,se  
Aanplanten en parken (bepaalde aanplanten zijn 
onderhevig aan het bosdecreet) (6) abl, abn, abk PLPRK l?, n, p?, kp? 

Hoogstamboomgaarden  (7) jkj 
 JKJ kj al dan niet in complex met andere eenheden 

Opgaande kleine landschapselementen  (8) kb  
 KB kb, kh, khw, kh(ke)  

al dan niet in complex met andere eenheden 
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Graslanden met verspreide biologische waarden omwille 
van bomenrijen (enkel de landschapselementen vallen 
onder de regelgeving) 

nhb, nhv? XHB hp, hpr°, hx + kb, kh, kh(biotoop), khw 

Waterlopen (9) - - niet in BWK 
Geen vergunningsplicht noch verbod 
Wel: 2 GVE binnen groen-, bos- en natuurontwikkelingsgebied 

Graslanden met verspreide biologische waarden 
(in de grasland-, heide-, moeras- of waterrijke sfeer) mhv?, mhv?-k, mhw  MHV 

hp of hpr° + biotoop, k(biotoop),  kt(biotoop); 
hpriv met biotoop is o.a. a?, c?, m?, hp*, hj, 
hr*, ku*, halfnatuurlijk grasland 

Geen vergunningsplicht noch verbod noch bemestingsbeperking; 
Met (vaak) belangrijke natuurwaarden 
hx-graslanden met verspreide biologische waarden (in de 
grasland-, heide-, moeras- of waterrijke sfeer of met 
fauna-arcering of taluds) 
hx = zeer soortenarme, ingezaaide, vaak tijdelijke 
grasland 

xhv?, nhr, xhf, xh, 
nhw 
 

XHV 
(11) 

hx + biotoop, k(biotoop), kt(biotoop); hxriv; hx 
+ fauna, … met biotoop is o.a. a?, c?, m?, hp*, 
hj, hr*, ku*, halfnatuurlijk grasland. 
Hp of hx + kt 

Akkers met zeldzame akkerkruiden bnat BNAT bs*, bl*, bu*, … 

Akkers met verspreide natuurwaarden   bnat-k BVN 
(11) 

b + biotoop, k(biotoop), kt(biotoop) met 
biotoop is o.a. a?, c?, m?, hp*, hj, hr*, ku*, 
halfnatuurlijk grasland 

Resterende kleine landschapselementen (bv. dijken, 
spoorwegbermen, … zonder vermelding begroeiing) kle KLE kd, ks, kt, kf, km, kr tenzij vervat in 

bovenstaande 
Geen vergunningsplicht noch verbod noch bemestingsbeperking; 
Actuele natuurwaarden doorgaans eerder beperkt (m.u.v. “natuur in de stad, niet vervat in bovenstaande categorieën”) 

Soortenarme graslanden en akkers ih, ib, ihb, ia AGR hx, hp, b?, kl, kq, hr°, ku° zonder verdere 
specificeringen 

Bebouwde oppervlakte ua, udi, ui, un, uv URB u?, kp°, ko, kg, kc, kz, ki tenzij 
gekarakteriseerd via vegetatie 

Overige of niet gekarteerd of buiten Vlaanderen of 
Brussels hoofdstedelijk gewest gelegen en daardoor niet 
gekarteerd 

ng, wat, weg, spoor, 
nvl NG ng, spoor, wat, weg, wal, ned, frank 

(**)   definitie gewijzigd t.o.v. vorige versie of nieuwe legende-eenheid 
1) behalve dan op huiskavels zoals gedefinieerd in het besluit en in geval van de in het besluit vermelde beheers- en inrichtingsplannen 
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2) internationale bescherming: ke: prioritair habitat volgens habitatrichtlijn, ke: niet prioritair habitat volgens habitatrichtlijn (zie Natuurrapport 2001); 
ke: wetland volgens Ramsar voor zover al niet vervat in habitat volgens habitatrichtlijn (Natuurrapport 1999); bij deze aanduiding is geen rekening 
gehouden met habitats die in bepaalde vogelrichtlijngebieden beschermd zijn 

3) enkel holle wegen en een beperkt aantal graften zijn vervat; bronnen kunnen slechts ten dele uit de BWK afgeleid worden en zijn dan reeds vervat in 
jmbe (MOER) 

4) voor zover niet gekarteerd als “ae” want deze behoren tot “EWAT” en dus tot de  waterrijke gebieden 
5) voor zover het geen braakgronden betreft kaderend in het Europees Landbouwbeleid; deze vallen onder de definitie van cultuurgewas én zijn niet 

vergunningsplichtig 
6) vallen niet onder het toepassingsgebied van het bosdecreet (art. 3, § 3 bosdecreet): fruitboomgaarden en fruitaanplantingen, tuinen, plantsoenen en 

parken, lijnbeplantingen en houtkanten (o.m. langs wegen, rivieren en kanalen), boom- en sierstruikkwekerijen en arboreta die buiten het bos gelegen 
zijn, sierbeplantingen, aanplantingen met kerstbomen, alle tijdelijke aanplantingen met houtachtige gewassen in het kader van de Europese 
verordeningen betreffende het uit produktie nemen van bouwland (= tijdelijke bebossing van landbouwgronden ter uitvoering van Verordening EEG 
2080/92) 
vallen wél onder het toepassingsgebied van het bosdecreet (art. 3, § 2 bosdecreet): de aanplantingen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de 
houtopbrengst (o.m. van populieren en wilg), de grienden 
De natuurvergunningsplicht geldt niét wanneer de werken geregeld zijn in het bosheersplan. De natuurvergunning is dus vereist 
voor werken in bossen  waarvoor geen goedgekeurd bosbeheersplan bestaat, of  waar het bosbeheersplan de werken die worden 
uitgevoerd niet regelt 

7) hoogstamboomgaarden: voor zover niet bij historisch permanent grasland omwille van onderliggende graslandvegetatie 
8) opgaande kleine landschapselementen: voor zover niet reeds vervat onder “jkl” (graften en holle wegen met opgaande kleine landschapselementen); 

enkel als individuele polygoon, anders bij boven- of onderstaande graslandtypen 
9) Waterlopen zijn niet opgenomen in de BWK en zijn bijgevolg niet opgenomen in dit bestand  
10) Onder duinvegetaties vallen ook vegetatieloze duinen en strand kan gezien worden als een specifieke vorm daarvan 
11) bij dit type biotoop (hx-grasland of akker) worden de aanwezige lijn- of puntvormige elementen vaak individueel gekarteerd, zodat uit een 

automatische verwerking van de BWK een ruimtelijke scheiding ontstaat tussen intensief agrarisch en de aanwezige natuurwaarden; bijgevolg zal een 
inschatting van de oppervlakten van deze categorieën steeds een onderschatting geven en dient de resulterende bodembedekkingkaart visueel 
geïnterpreteerd te worden 
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Tabel 6.2. Relatie van de codes van de bodembedekkingkaart met 32-delige legende en de biotoopzeldzaamheid. 
 
Zeldzaamheid van 
biotopen in 
Vlaanderen 
Kuijken 1999       (4)   

biotopen  
 

Bodembedekki
ng met 32-
delige legende 

Biologische invulling volgens BWK eenheden 
 
? = wildcard   

Heiden en vennen HEIDE cd, ce, ces, cg, cm, cp, ct, ctm, cv, t, tm, ha, hn, ao, dm  
Moerassen (behalve rietlanden) MOER mz, mm, mc, md, ms, mk, mp, sm, so, vo, vt, vc, vm, hf 
Moerassen: rietlanden RIET  mr 
Eutroof moerasbos en -struweel MBOS vf, va, sf, vn 
Waterrijke gebieden: eutrofe waters EWAT  ae, aer, aev (excl. ae-, aer-), am 
Plassen PLAS ad, ka, ap, app, apo, ae°, aer° 
Poelen  JKN  kn 
Waterrijke gebieden: slikken, schorren en zilte 
waters  

ZILT ah, da, ds 
(incl. zoetwaterslikken) 

Duinvegetaties DUIN  dd, qd, sd, had, dm in kustregio 
Historisch permanent grasland: duingrasland HPGD hd 
Historisch permanent grasland: halfnatuurlijke 
graslanden 

HPGH 
 

hm, hmo, hmm, hme, hk, hv, hc, hu 

Historisch permanent grasland: soortenrijke 
cultuurgraslanden en zilte graslanden 

HPGS hj,  hp*, hpr*, hpr* + da, hpr + da, hp* + da  
ook + k(da) 

Hoogstamboomgaarden JKJ kj al dan niet in complex met andere eenheden 
Akkers met zeldzame akkerkruiden BNAT bs*, bl*, bu*, … 
Struwelen STRUW sg, sk, sp 
Struwelen: opslag en kapvlakten OPSLG se, sz 
Ruigten RUIG ku, hr (excl. ku° en hr°) 

Zeldzaam tot uiterst 
zeldzaam  
 
  

Mesofiele bossen met voorjaarsflora BOSV es, ek, ql, fl, fm, qk, fk, ru, rud, qe, fe, qa, fa 
Zure mesofiele bossen BOSZ qs, fs, qb 
Historisch permanent grasland: graslanden met 
belangrijke verspreide biologische waarde 
(inclusief faunabelang) 

HPGV hpr, hp + mr, hp + hc  
hp en hpr° + fauna        

Minder algemeen tot 
vrij zeldzaam  
 

Graslanden met verspreide biologische waarden 
(in de grasland-, heide-, moeras- of waterrijke 
sfeer) 

MHV  
 
 

hp of hpr° + biotoop, k(biotoop),  kt(biotoop); hpriv 
met biotoop is o.a. a?, c?, m?, hp*, hj, hr*, ku*, halfnatuurlijk 
grasland 
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Hx-graslanden met verspreide biologische 
waarden (in de grasland- heide- moeras- of 
waterrijke sfeer of met fauna of taluds) 

XHV  
(3) 

hx + biotoop, k(biotoop), kt(biotoop); hxriv; hx + fauna, … 
met biotoop is o.a. a?, c?, m?, hp*, hj, hr*, ku*, halfnatuurlijk 
grasland. hp of hx + kt 

Akkers met verspreide biologische waarden BVN 
(3) 

b + biotoop, k(biotoop), kt(biotoop) met biotoop is o.a. a?, c?, 
m?, hp*, hj, hr*, ku*, halfnatuurlijk grasland 

Graslanden met verspreide biologische waarden 
omwille van bomenrijen (1) 

XHB hp, hpr°, hx + kb, kh, kh(biotoop), khw Algemenere 
biotopen 

Aanplanten en parken PLPRK l?, n, p?, kp, kpa, kpk, … 
Soortenarme graslanden en akkers  (2) AGR hx, hp, b?, kl, kq, hr°, ku° zonder verdere specificering 
Bebouwde oppervlakte URB u?, kp°, ko, kg, kc, kz, ki tenzij gekarakteriseerd via vegetatie 

Overig 
bodembedekking 

Strand  STRD dl? 
Opgaande kleine landschapselementen KB kb, kh, khw 
Kleine landschapselementen: holle wegen 
(graften en bronnen) 

JKL kw, kt als graft, kn,  
kleine 
landschapselemente
n  
(niet vervat in 
bovenstaande) 

Resterende kleine landschapselementen (bv. 
dijken, spoorwegbermen, … zonder vermelding 
begroeiing) 

KLE kd, ks, kt, km, kr tenzij vervat in bovenstaande 

Niet gespecificeerd NG ng, wat, weg 

 

(1) niet vervat in bovenstaande categorieën 
(2) met actueel minder uitgesproken natuurwaarden en bijgevolg niet vervat in bovenstaande categorieën  
(3) bij dit type biotoop (hx-grasland of akker) worden de aanwezige lijn- of puntvormige elementen vaak individueel gekarteerd, zodat uit een 

automatische verwerking van de BWK een ruimtelijke scheiding ontstaat tussen intensief agrarisch en de aanwezige natuurwaarden; bijgevolg zal 
een inschatting van de oppervlakten van deze categorieën steeds een onderschatting geven en dient de resulterende bodembedekkingkaart visueel 
geïnterpreteerd te worden 

(4) Oppervlakte poelen en hoogstamboomgaarden volgens Kuijken et al. 2001, respectievelijk Dumortier et al. 2003 
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Tabel 6.3. Vergelijking van de legende van onderhavig bestand met deze van het bestand met 
de bodembedekking en het bodemgebruik van het OC GIS Vlaanderen. 
 

Kleinschalig bestand OC GIS Vlaanderen Middenschalige 
bodembedekkingkaart 
afgeleid van de BWK (dit 
bestand) 

bodembedekking bodemgebruik 

Bebouwde oppervlakte  Kernstadbebouwing 
Industrie- of 
handelsinfrastructuur 
Luchthaveninfrastructuur 
Zeehaveninfrastructuur 
Andere bebouwing 
Andere infrastructuur 

Weg (ruimer dan autowegen) 

Bebouwde oppervlakte  

Autosnelweg 
Gewestwegen  

Akkers met zeldzame 
kruiden;  met verspreide 
natuurwaarden 
Soortenarm grasland en 
akkers 
Graslanden met verspreide 
natuurwaarden (1) 
Historisch permanent 
grasland (1) 

Akker 
Weiland 

Akkerbouw  
Weiland 
Alluviaal weiland 

Hoogstamboomgaard (2) Boomgaard  Boomgaard  
Aanplanten en parken 
Moerasbos (3) 
Loofbos (1) 
Struweel 
Opslag en kapvlakten 

Naaldbos en gemengd bos 
met overwegend naaldhout 
Loofbos en gemengd bos met 
overwegend loofhout 

Groene urbane zone  
Gemengd bos 
Naaldbos 
Loofbos 

Heide Heide  Heide 
Duin 
Strand 

Duin en strand Duin en strand 

Voedselrijke wateren 
Zwak ontwikkelde plassen en 
groeven 
Wat (= grote rivieren) 

Water  Water  

Moeras, Riet 
Ruigte  

Onbekend in welke klasse deze terecht komen 

Poelen  
Opgaande kleine 
landschapselementen 
Resterende kleine 
landschapselementen 

Gaan op in andere klassen vanwege kleinschalig bestand 

(1) verder opgedeeld in een aantal klassen, zie tabel 6.1. 
(2) laagstam en fruitstruiken onder “intensief agrarisch gebruik” 
(3) ook deels in “moeras” 
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7. Digitaal bestand 
 

7.1. Overzicht 
 
Doel productie 
Aanmaken van een digitale gebiedsdekkende Biologische waarderingskaart en daarvan 
afgeleide bodembedekkingkaart teneinde een referentiekader te bieden voor 
biotoopinformatie, biologische waardering en natuurgericht bodembedekking voor het 
Vlaamse gebiedsgerichte beleid.  
 
Gebruik 

 Organisatie: Instituut voor Natuurbehoud 
 Doel: Afleiden van cijfermateriaal over het areaal en de zeldzaamheid van de Vlaamse 

biotopen  voor  de  natuurrapportage.  Afleiden   van   andere   digitale  bestanden  ten 
behoeve van de implementatie van de regionale en internationale regelgevingen en het 
Vlaamse gebiedsgerichte beleid. 
 

Datamodellen 
 Vlaktopologie  

 
Taal 

 Nederlands 
 
Verwante datasets 
Biologische waarderingskaart, versie 1. 
Biologische waarderingskaart, versie 2. 
Bodembedekkings- en bodemgebruikskaart van het OC GIS Vlaanderen 
Indicatieve situering van de NATURA 2000 habitats 
Natuurkenmerkenkaart 
 
 

7.2. Attributen 
 
1. Naam: unieke toewijzing van elke polygoon  

Code: UNITAG 
Definitie: unieke toewijzing van elke polygoon 
Domein: kaartbladnummer_volgnummer_versienummer  (versienummer is 1 van 
versie 1 of 2 van versie 2) 

 
2. Naam: biologische waardering 

Code: EVAL 
Definitie: indicatie van de biologische waardering op basis van de criteria 
biotoopzeldzaamheid, biologische kwaliteit (diversiteit, zeldzame soorten, …), 
algemene kwetsbaarheid en vervangbaarheid. Elke karteringseenheid heeft een 
voorgeschreven biologische waarde; hiervan kan afgeweken worden mits argumentatie 
in het veld info. 
Domein: m (biologisch minder waardevol), w (biologische waardevol), z (biologische 
zeer waardevol), mw (complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle 
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elementen), mz (complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle 
elementen), mwz (complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle tot 
zeer waardevolle elementen), wz (complex van biologisch waardevolle en zeer 
waardevolle elementen) 

 
3. Naam: bodembedekking 32-delige legende 

Code: GG32CAT1 tot GG32CAT6 
Definitie: bodembedekking afgeleid van de BWK door stelselmatige omzetting van de 
bodembedekking 90-delige legende 
Domein: zie tabel 6.1. 

 
4. Naam: bodembedekking 90-delige legende 

Code: GG90CAT1 tot GG90CAT8 
Definitie: bodembedekking afgeleid van de BWK door deels semiautomatische en 
deels manuele omzetting van de BWK-legende 
Domein: zie tabel 5.1. 

  
5. Naam: karteringseenheden 

Code: EENH1 tot EENH12 
Definitie: de karteringseenheden staan voor vegetatietypen, bodembedekking of -
gebruik of kleine landschapselementen (§ 3) 
Domein: zie § 3 en de daar weergegeven referenties 

 
6. Naam: “/-relatie” tussen de karteringseenheden 

Code: V1, V2 en V3 
Definitie: relatie tussen de karteringseenheden (vb Eenh1/Eenh2) die wijst op een 
evolutie van de ene (Eenh2) naar de andere (Eenh1) karteringseenheid en/of die 
weergeeft dat eenh2 voorkomt onder Eenh1; wijst dus op successie en/of op 
gelaagdheid 
Domein: 12, 13, 14, 23, … (14 staat voor Eenh1/Eenh4) 

 
7. Naam: herkomst 

Code: HERK 
Definitie: geeft de herkomst van de inventaris weer (zie § 2) 
Domein:  
- 1: BWK, versie 1 
Alle onderstaande invullingen wijzen erop dat de polygoon behoort tot de BWK, 
versie 2: 
- cijfer: de 2 eerste cijfers geven het jaartal en de volgende de maand waarop 

veldwerk is uitgevoerd door een medewerker van het BWK-team (bvb. 004 staat 
voor april 2000); 

- o: de weergegeven kartering is enkel gebaseerd op interpretatie van luchtfoto’s en 
ander kaartmateriaal. Soms is er wel een vluchtig terreinbezoek geweest of is het 
perceel van op afstand gezien, maar dit wordt dan onvoldoende geacht voor een 
weergave als “veldwerk” 

- ob: overname uit BWK, versie 1 na kritische evaluatie via luchtfoto-interpretatie. 
- l: de weergegeven kartering is gebaseerd op literatuur of andere databestanden 
- ex: de weergegeven kartering is ons bezorgd door een vrijwillige medewerker. Na 

kritische evaluatie wordt dergelijke informatie in een aantal gevallen zonder 
verdere terreincontrole opgenomen 
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8. Naam: bijkomende informatie 

Code: INFO 
Definitie:  
- vooraf gecodeerd: relatie tussen het vlak en de nabijgelegen rivier, die dan een 

goede structuur en een goede waterkwaliteit heeft 
- niet vooraf gecodeerde inhoud:  

o verantwoording voor een afwijkende biologische waardering (vb z < …) 
o verduidelijking van, uitleg over een karteringseenheid 
o verduidelijking van de herkomst 
o vroegere toestand (datum: eenh) als het een wijziging betreft waarvan de 

vroegere situatie gedocumenteerd is 
Domein: 
- vooraf gecodeerd: hpriv, hxriv, riv  
- niet vooraf gecodeerde inhoud: vrijblijvende formulering  

 
9. Naam: faunistisch belangrijk gebied 

Code: FAUNA 
Definitie: ligging in faunistisch belangrijk gebied, § 3.5. 
Domein: ja of blanco 

 
10. Naam: ligging aan een ecologisch prioritaire rivier 

Code: RIV 
Definitie: de polygoon paalt aan een ecologisch prioritaire rivier, zonder opvallende 
dijken of andere barrières tussen perceel en rivier. Een ecologisch prioritaire rivier is 
een rivier met een goede structuur- en/of waterkwaliteit. De informatie daartoe is 
vervat in specifieke databestanden. 
Domein: RIV of blanco 

 
 

7.3. Kwaliteit 
 
Bewerkingen 
1. Organisatie: Instituut voor Natuurbehoud. 

Methode: schermdigitalisatie van de op terrein afgebakende percelen en gebieden,   
(inhoudelijke)  controle  en  aanpassingen  in  Arcview  of ArcGis met  de  digitale 
orthofoto’s van  het  NGI  als achtergrond . Gemiddeld wordt ingezoomd  tot 1/3000. 
Aanvullingen, bvb. grenzen die niet uit de digitale orthofoto’s kunnen  afgeleid  
worden,  gebeuren  aan  de hand van interpretatie van de Topografische kaarten van 
het NGI. 
Uitvoering: G. Van Dam, M. Verheirstraeten en alle karteerders 
Doel: productie van een inhoudelijk correcte digitale biologische waarderingskaart per 
kaartblad. 
De gebruikte achtergronden, de auteurs en digitaliseerders, de controles, … verschillen 
tussen de kaartbladen. Er wordt verwezen naar de begeleidende teksten van de 
individuele kaartbladen. 

 
2. Organisatie: Instituut voor Natuurbehoud. 

Methode: schermdigitalisatie van de faunistisch belangrijke gebieden in Arcview met 
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de digitale orthofoto’s van het NGI als achtergrond. Basisinformatie hiertoe zijn 
diverse databestanden (§ 3.5). 
Uitvoering: F. T’Jollyn, P. Lust, R. Geulinckx en G. De Knijf.  
Doel: per kaartblad aan de biotoopinformatie en de biologische waardering een fauna 
component toevoegen. 

 
3. Organisatie: Instituut voor Natuurbehoud. 

Methode: de shape-files importeren in een geodatabase (ARCGIS)     en     topologie   
aanmaken  (clustertolerance 0,5m). Onderwerpen aan controleprogramma om 
uniforme, foutloze bestanden te bekomen.  
Uitvoering: C. Wils. 
Doel: opsporen  van  fouten  die  de  verdere  GIS-verwerking  in het gedrang kunnen 
brengen. Productie van topologisch en qua mogelijke attributen correcte bestanden. 
 

4. Organisatie: Instituut voor Natuurbehoud. 
Methode: integratie van de recentste versies van de BWK tot een aaneengesloten 
bestand (via GIS update). 
Uitvoering: C. Wils. 
Doel: productie van een gebiedsdekkende BWK voor Vlaanderen met voor elk gebied 
de recentst beschikbare BWK. 
 

5. Organisatie: Instituut voor Natuurbehoud. 
Methode: toevoegen van een attribuutveld “FAUNA” voor alle BWK-polygonen die 
voor ten minste 40% overlappen met een gebied opgenomen in het bestand 
“faunistisch belangrijke gebieden” (via GIS overlay van de bestanden uit de 
bewerkingen 2 en 4, gevolgd door databankanalyse). 
Uitvoering: C. Wils. 
Doel: integratie van de faunistisch belangrijke gebieden in het BWK-bestand zo dat 
elke BWK-polygoon eenduidig al dan niet behoort tot faunistisch belangrijk gebied. 
 

6. Organisatie: Instituut voor Natuurbehoud. 
Methode: toevoegen van een attribuutveld “RIV” door overbrengen van de codes 
hpriv, hxriv of riv uit het veld INFO van de BWK. 
Uitvoering: C. Wils. 
Doel: bruikbaar maken van de betreffende informatie voor de onderstaande 
bewerkingen. 

 
7. Organisatie: Instituut voor Natuurbehoud. 

Methode: toevoegen van de attribuutvelden van de bodembedekking 90-delige 
legende door toepassing van de beslissingsregels vermeld in § 4 en 5 en in tabel 5.1 en 
bijlage 1 door middel van automatische en manuele vervangingen in 
databankomgeving. 
Uitvoering: C. Wils. 
Doel: productie van een tussentijds inhoudelijk vereenvoudigd bestand om gerichte 
verdere vereenvoudigingen toe te laten.  
 

8. Organisatie: Instituut voor Natuurbehoud 
Methode: toevoegen van de attribuutvelden van de bodembedekking 32-delige 
legende door toepassing van de beslissingsregels vermeld in § 6 en tabel 6.1 door 
middel van automatische vervangingen in databankomgeving. 
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Uitvoering: C. Wils. 
Doel: productie van een inhoudelijk sterk vereenvoudigd bodembedekkingbestand 
uitgaande van juridische en zeldzaamheidscriteria en herkenbaarheid van 
landschapsformaties. 

 
 

7.4. Referentiesysteem 
 
Type 
Direct  
Direct ruimtelijk referentiesysteem 

Ellipsoide: Hayford 24  
Geodetische datum: BD 72  
Kaartprojectie: Lambert 72/50  
Hoogtereferentiesysteem: TAW  

 
 
 

7.5. Begrenzing 
 
Horizontale begrenzingen (omschrijvende rechthoek) 

1.    Status: Huidige begrenzing 
Minimum X: 23261 m 
Minimum Y: 153381 m 
Maximum X: 258616 m 
Maximum Y: 243333 m 

Horizontale begrenzingen (geografisch gebied) 
1.  Status: Huidige begrenzing 

 Indirect referentiesysteem: Vlaanderen 
 
 

7.6. Administratie 
 
Organisaties 

Nr. Naam Rol 
1 Instituut voor Natuurbehoud Beheerder
2 Instituut voor Natuurbehoud Eigenaar 
3 Instituut voor Natuurbehoud Producent
4 Instituut voor Natuurbehoud Verdeler 
5 Vlaamse Landmaatschappij - afdeling Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen Verdeler 

 
Contact 

Nr. Naam Organisatie Rol 
1 bwk@instnat.be Instituut voor Natuurbehoud Technisch beheerder 
2 bwk@instnat.be Instituut voor Natuurbehoud Commercieel beheerder 
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Gebruiksvoorwaarden 

1. De spatiale en inhoudelijke informatie is volledig verkrijgbaar via website of op 
aanvraag. 

2. De bestanden mogen uitgeleend worden aan derden mits deze op de hoogte worden 
gebracht van het auteursrecht en van onderhavige gebruiksvoorwaarden.  

3. Van de gegevens mogen papieren werkdocumenten afgeleid worden in kleine 
hoeveelheden en dit enkel d.m.v. plotten of kopiëren. Voor het produceren van grote 
hoeveelheden, bvb. door middel van drukpersen, dient de gebruiker de toelating te 
krijgen van het Instituut voor Natuurbehoud. 

4. De gebruiker heeft niet het recht de gegevens te commercialiseren. 
5. Noch het Instituut voor Natuurbehoud, noch het Ondersteunend Centrum GIS 

Vlaanderen kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van, of naar 
aanleiding van het gebruik van de gegevens. 

6. De gebruiker zal in alle publicaties, rapporten, verslagen en kaartmateriaal waarin 
gebruik of melding wordt gemaakt van de gegevens refereren naar dit bestand volgens 
de op de titelpagina weergegeven wijze. 

7. De gebruiker verbindt er zich toe om eventuele fouten of tekortkomingen, die 
vastgesteld worden in, of in verband staan met de ter beschikking gestelde data, zowel 
voor wat betreft de inhoud, als voor wat betreft het gebruik, te melden aan het Instituut 
voor Natuurbehoud. 

8. Alle digitale afgeleide bestanden, voorzover er geen wettelijke of commerciële 
beperkingen gelden, worden gemeld en overgemaakt aan het Instituut voor 
Natuurbehoud.  

 
Auteursrecht 
De gegevens zijn eigendom van het Instituut voor Natuurbehoud, zijn strikt persoonlijk en 
zijn beschermd door de wet op de auteursrechten.  
 
Prijsinformatie, formaten, media 
Download van shape-files via www.instnat.be: gratis 
(http://www.instnat.be/content/page.asp?pid=PUB_BWK)  

Deze shape-files bevatten enkel de informatie van de Biologische waarderingskaart en de 
natuurgerichte bodembedekkingkaart én dus niet de topografische ondergrond, … 

Aanvraag van andere formaten, bestanden op CD-ROM, topografische ondergrond… : enkel 
via het Ondersteunend Centrum GIS Vlaanderen: http://web.gisvlaanderen.be/gis/index.jsp  
 
On-line toegang 
http://www.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/bwk/  
 
Distributie-eenheid 
Provinciale bestanden en Vlaams gewest  
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7.7. Ondersteuning 
 
Technische ondersteuning: het Instituut voor Natuurbehoud levert geen technische 
ondersteuning. Daarvoor verwijzen we naar het Ondersteunend Centrum GIS Vlaanderen. 
 
Inhoudelijke ondersteuning: bwk@instnat.be  
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8. Resultaten van de vereenvoudiging 
 
Onderstaande figuren geven een beeld van de gerealiseerde vereenvoudiging voor 
verschillende parameters.  
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Figuur 8.1. Totaal aantal mogelijke legende-eenheden.  
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Figuur 8.2. Totaal aantal waargenomen combinaties van legende-eenheden. 
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Bijlage 1: Opmaak van de bodembedekkingkaart met 90-delige legende 
 
De omzetting van de BWK-legende naar een 90-delige lengend is in algemene termen 
uitgelegd in § 4 en 5. De daar vermelde werkwijze vormt de basis van de opmaak van deze 
vereenvoudigde kaart. Deze principes leiden tot de basisregels gesynthetiseerd in tabel 5.1. 
Het grootste deel van de omzettingen kan op basis hiervan verklaard worden. Voor een aantal 
specifieke gevallen werden evenwel bijkomende specifieke regels toegepast. 
 
Bijkomende specifieke regels 
 
Opgaande kleine landschapselementen (kb, kh, khw) 
 
Bomenrijen, houtkanten, heggen en houtwallen worden in de bodembedekkingkaarten 
stelselmatig als “kb” vermeld, tenzij ze zwak ontwikkeld zijn (kb°, kh°, khw°). Bij intensieve 
graslanden (hp, hpr°, hx, hr°) zonder andere natuurwaarden (dus niet behorend tot de “jh..”, 
“mh..”, “xh…” of “nhw” klassen) wordt de notatie “nhb” of, in geval van kh(biotoop), een 
andere “nh…” code gebruikt in plaats van “kb”.  
 
Enkel wanneer er in de betreffende polygoon reeds de code “jkl” (kleine landschapselementen 
met verbod op vegetatiewijziging; het betreft dan holle wegen en graften) voorkomt vervalt 
de notatie “kb”. Vaak komen de opgaande kleine landschapselementen dan voor in die holle 
wegen of op die graften, en deze hebben een hogere juridische bescherming dan de gewone 
opgaande kleine landschapselementen. Het is mogelijk dat de betreffende polygoon opgaande 
kleine landschapselementen buiten de graften en holle wegen bevat, maar dit is niet steeds 
eenduidig af te lezen van de BWK. 
 
Kleine landschapselementen met begroeiingen behorend tot heiden, moeras, halfnatuurlijke 
graslanden, duinvegetaties, waters, … 
 
Doorgaans (zie evenwel verder onder graslanden) worden deze niet verder weerhouden in de 
veralgemening omdat ze geen bijkomende invloed hebben op de juridische bescherming. Dit 
neemt niet weg dat ze daar een belangrijke rol vervullen met betrekking tot de biologische 
waarde en de biodiversiteit. 
 
Eutrofe waters (ae en varianten), poelen (kn) en vennen (ao en varianten) worden stelselmatig 
bij alle complexen waarin ze voorkomen toegevoegd omdat ze een individuele juridische 
bescherming genieten (codes “jmhv”, “jmma”, “jkn”, “nmw”). 
 
Graslanden met vleksgewijze of verspreide begroeiingen en kleine landschapselementen  van 
heiden, moeras, halfnatuurlijke graslanden, soortenrijke cultuurgraslanden, duinvegetaties, 
waters, … 
(zie ook “kleine landschapselementen …”) 
 
- eutrofe waters (ae en varianten), poelen (kn) en vennen (ao en varianten) worden 

stelselmatig bij alle complexen waarin ze voorkomen toegevoegd omdat ze een 
individuele juridische bescherming genieten (codes “jmhv”, “jmma”, “jkn”, “nmw”). 

 
- als het grasland zelf een halfnatuurlijk grasland of soortenrijk cultuurgrasland is  de 

bijkomende vegetatie-elementen verhogen weliswaar de biologische waarden en de 
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biodiversiteit, maar hebben vanuit juridisch oogpunt geen verder effect  enkel de “jh-
“code wordt gegeven 

 
- bij intensieve graslanden en akkers (hp, hx, hpr°, hr°, ku°, b…) vervullen ze, ook in 

juridische context, een sleutelrol zodat ze daar aan de basis liggen van een aantal 
specifieke klassen  “jhv”, “mh-reeks”, “xh-reeks”. De plaats van het intensieve grasland 
in het complex speelt daarbij geen rol (bvb. hp + hf én hf + hp worden beide mhve). 

 
Steeds wordt er hierbij van uitgegaan dat de vermelde vegetaties in eenzelfde perceel 
voorkomt. Het meer (half)natuurlijke element wordt daardoor niet meer afzonderlijk vermeld 
omdat het integraal deel uitmaakt van de legende-eenheid en, doorgaans, dan niet 
vlakdekkend voorkomt. Staat het betreffende complex van karteringseenheden toch voor een 
geheel van gescheiden percelen waarvan sommige wél geheel of grotendeels de meer 
(half)natuurlijke vegetatie omvat, dan geeft de legende van de bodembedekkingkaart 
onvolledige, en dus foutieve informatie voor dat gebied. 
 
Maar: wanneer de meer natuurlijke vegetatie bvb. na “kd” (dijk) genoteerd staat dan wordt ze 
wel individueel vermeld in de bodembedekkingkaart. 
Bvb. hpr + kd + hu wordt jhv + jhnu, terwijl hpr + hu enkel als jhv genoteerd wordt. 
 
Successie en andere evoluties  in graslanden (zgn. /-verhoudingen en graslandcomplexen met 
verruiging of pitrus-opslag) 
Verruiging in (half)natuurlijke biotopen 
 
- grasland1 (excl. hr) / grasland2 of akker  beschouwd als grasland1 (ook al is grasland 2 

hp, hx, hpr° of hr°) 
Maar:  
- hp, hx, hpr° of hr° / grasland2 (incl. hj)  beschouwd als “hp, hx, hpr° of hr° + 

grasland2” 
- /-verhouding en complexen van graslanden en (half)natuurlijke biotopen met hj, hr en 

ku 
- halfnatuurlijke of soortenrijke cultuurgraslanden en andere (half)natuurlijke 

biotopen  halfnatuurlijk grasland, soortenrijk grasland of (half)natuurlijke 
biotoop (opslag van pitrus of verruiging is vanuit vegetatiekundig oogpunt een 
logisch onderdeel van deze biotopen) 
bvb. hj, hr of ku / hc of mr  hc = jhne, respectievelijk mr = jmme 

  hj, ku of hr + hp*  hp* = jhsp 
  hp* + hj, ku of hr  hp* = jhsp 
  hr + hj  hj = jhsp 

 maar hr + hj°  hr = mhnr 
  hj, ku of hr + goed ontwikkeld moeras  moeras 
 maar hj, ku of hr + zwak ontwikkeld moeras (bv. verspreide rietopslag) 

 hj, ku of hr en dus jhsp, nr of mhnr 
- met intensief grasland (bvb. hr / hp of hx)  beschouwd als hp, hpr° of hx + hr, hj 

of ku en dus “mhv-“ of “xhv-reeks” 
- hj, hr of ku / akker  jhsp, mhnr of nr 

- grasland/moeras  grasland + moeras en dus dus “jh-“, “mhv-“ of “xhv-reeks” 
- moeras (incl. hf) / grasland  moeras + grasland 

 Maar:  
moeras / zwak ontwikkeld grasland  moeras 
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Noot: 
Begroeiingen van pitrus in plassen, vennen, veedrinkpoelen worden als hj/ae, hj/ao, hj/kn, … 
genoteerd in de BWK. Bij de omzetting naar de bodembedekkingkaarten wordt enkel plas, 
ven of veedrinkpoel vermeld.  
 
Dijken, oude spoorwegbermen, … (kd, ks) 
 
Wanneer de begroeiing gekend is wordt enkel deze weergegeven. “kle” wordt enkel genoteerd 
voor polygonen die enkel de eenheid kd of ks bevat, of voor complexen die als onvolledig 
moeten beschouwd worden (bvb. kd + kb bevat naast de bomenrijken ook nog grasland, 
alleen is niet weergegeven welk vegetatietype).  
 
Kapvlakte (se) 
 
Indien de begroeiing gekend is, wordt enkel deze gehanteerd in de omzetting naar de 
bodembedekkingklassen. Ingeval van bos + se wordt “se” wel weerhouden in de vertaling. 
 
 
Aandachtspunten bij aanplanten, bossen en struwelen 
 
- Jonge aanplanten op voormalig bouwland of intensief grasland: 

Deze worden o.a. gekarteerd als b…, hp, hx, … + boomsymbool. Dergelijke complexen 
worden meteen als loofhoutaanplant aanzien (code “abl”). 

 
- Jonge aanplanten op andere biotopen: 

- Boomsymbolen worden niet weerhouden bij de omzetting naar de 
bodembedekkingkaarten 

- pi/biotoop wordt in de bodembedekkingkaart vertaald als biotoop + abn 
 
- Ondergroei weergegeven via /-verhoudingen (zie § 2): de algemene werkwijze is dat 

ke1/ke2 wordt weergegeven als een gewoon complex van ke1 + ke2. Bij de interpretatie 
van de bodembedekkingkaarten moeten m.a.w., net zoals bij de BWK zelf, rekening 
gehouden worden met de attribuutvelden “v1” tot “v3”. 
Maar: 
- aanplant/bos of aanplant/struweel (lh, ls, n, p-reeks, pp-reeks / v-, q-, f-, s-reeks)  

beschouwd als bos of struweel zonder aanplant (dus enkel codes jmbo, jmbe, nmbe, 
nb-reeks); zwak ontwikkelde struwelen (bvb. sf°, sp°) en oplag van allerlei aard (sz) 
vormen een uitzondering op deze regel  aanplant + struweel (zie ook onder sz); 

- struweel of bos / zwak ontwikkeld biotoop  struweel of bos (bvb. sf/hc° wordt als sf 
vertaald); 

- begroeiingen van adelaarsvaren in de ondergroei (vaak toegevoegd als ke/cp) maken 
integraal deel uit van het biotoop, zodat “jmhd” (de omzetting voor cp) niet meer 
afzonderlijk vermeld wordt; 

- bovenstaande geldt ook voor een ondergroei van bochtige smele (cd) in 
naaldhoutaanplanten of loofhoutbossen; 
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Opslag van allerlei aard (sz) 
 
Wanneer “sz” in complex voorkomt en dit niet als “eenh1” wordt “sz” doorgaans niet in 
rekening gebracht. Reden hiertoe is dat een moeras, heide, ruigte, grasland, … met verspreide 
opslag nog altijd het betreffende biotoop blijft. Meestal betreft het een successiestadium van 
het biotoop. 
Uitzonderingen: 
- aanplant + opslag (n + sz)  complex van beide; de opslag verhoogt immers de 

natuurlijkheidsgraad (sz° wordt evenwel niet in rekening gebracht); 
- bos + opslag (q, f, v, … + sz)  complex van beide; “sz” is hier geen successiestadium, 

of ten hoogste een aanvangfase;  
maar: bos/sz wordt meteen als “bos” vertaald; 

- rond plassen worden sz vermeld omdat het daar om zones buiten de eigenlijke plas gaat 
die anders niet gekarakteriseerd worden; 

- bij intensieve graslanden (hp, hpr°, hx, hr°) leiden sz tot de nh-reeks. 
- kh(sz) wordt bodembedekkingklasse “kb” 
 
sz/biotoop= 
- wordt beschouwd als een complex van biotoop + sz, zodat, volgens bovenstaande, sz 

doorgaans niet weerhouden wordt in de vertaling naar de bodembedekkingkaart (wel als 
sz in combinatie met aanplant of ander bos); 

- ook hier geldt dat ondergroei van adelaarsvaren niet in rekening gebracht wordt (sz/cp 
wordt dus “nbsn”); 

- maar: sz / hp, hx, kl, kj, kq, … wordt wel nbsn met nh.., ih, ia, jkj, … 
 
Doornstruwelen (sp), bremstruwelen (sg) en wilgenstruwelen (sf, so) 
 
Hoewel deze in veel meer gevallen weerhouden worden bij de vertaling naar de 
bodembedekkingkaart, kunnen de bodembedekkingklassen toch niet aangewend worden om 
deze biotopen te situeren of hun oppervlakte te benaderen. Daartoe moet terug gegrepen 
worden naar de attribuutvelden van de BWK zelf (velden eenh1, eenh2, …). 
 
Bij aanplanten worden alle struwelen (ook de zwak ontwikkelde) vermeld omdat deze wijzen 
op een evolutie naar natuurlijker bos. Ook rond plassen worden ze vermeld omdat het daar om 
zones buiten de eigenlijke plas gaat die anders niet gekarakteriseerd worden. 
Bij intensieve graslanden (hp, hpr°, hx, hr°) leiden ze tot de nh-reeks (tenzij deze reeds een jh-
, mh of xh-code hebben). 
 
In halfnatuurlijke en soortenrijke graslanden (jh-reeks), … is opslag van een aantal doornige 
struiken (vaak meidoorn) normaal. De BWK geeft dit weer door toevoeging van sp° (of zelfs 
sp wanneer het plaatselijk dichtere formaties betreft) in één van de eenheden na “eenh1”. Bij 
de vertaling naar de bodembedekkingklassen wordt dit niet mee in rekening gebracht. In 
andere biotopen worden de goed ontwikkelde doornstruwelen (sp, sp*) wel mee in rekening 
gebracht, de zwak ontwikkelde niet (sp°). 
 
Een gelijkaardige redenering geldt voor bremstruwelen (sg°, sg en sg*) in heiden en 
heischrale graslanden. Elders worden de goed ontwikkelde bremstruwelen (sg, sg*) wel mee 
in rekening gebracht, de zwak ontwikkelde niet (sg°). 
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Bij wilgenstruwelen worden de goed ontwikkelde (sf, sf*, so, so*) overal in rekening 
gebracht, de zwak ontwikkelde niet (sf°, so°). 
 
In combinatie met opslag allerlei (sz) zal het geheel geïnterpreteerd zijn als een doorn- of 
bremstruweel. 
 
Struwelen in houtkanten, op graften of andere taluds, … maken integraal deel uit van de 
bodembedekkingklasse “kb”, deze in holle wegen van de klasse “jkl”. 
 
Parken 
 
Graslanden, plassen, … worden bij de omzetting in de bodembedekkingkaart voor parken 
enkel weerhouden als ze een juridische betekenis hebben (j- en mh-reeks) of behoren tot de 
nhv-reeks”.  
Ae°, aer°, hx en hp-graslanden zonder kleine landschapselementen of bijkomende 
vegetatietypen allerlei worden integraal tot het park en dus tot de code “abk” gerekend. 
 
Aandachtspunten bij complexen van bebouwing met meer (half)natuurlijke vegetaties 
 
Meestal wordt het complex vertaald zoals weergegeven door de BWK. 
 
Maar: 
- hx, hp, pi + uv wordt integraal vertaald als recreatie en dus als “uv”; 
- zwak ontwikkelde plas (ae°, aer°) + bebouwing (ua, ur, uv, uc, ui) wordt integraal vertaald 

als bebouwing; 
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