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Samenvatting 
 
Halfnatuurlijke graslanden en soortenrijke cultuurgraslanden leveren een belangrijke 
bijdrage aan de Vlaamse flora en vegetatie (Tabel 1.1). Daarom wordt een nog 
steeds toenemende oppervlakte ervan ecologisch beheerd door natuurverenigingen, 
Vlaamse overheidsdiensten en via beheersovereenkomsten afgesloten met 
landbouwers. 
 
Om de resultaten van het graslandbeheer adequaat te kunnen beoordelen is er nood 
aan een goed uitgebouwd Vlaams referentiekader voor graslandbeheer. Ondermeer 
beheersmonitoring moet de noodzakelijke kennis leveren om dit kader stevig te 
onderbouwen zodat het betrouwbaar en bruikbaar is in alle ecoregio’s. Het vergaren 
van deze kennis, via de nog verder uit te bouwen monitoringsinitiatieven, vergt 
minstens een tiental jaar van volgehouden inspanning. Literatuurstudie en retroactief 
monitoringsonderzoek kunnen op kortere termijn een deel van de noodzakelijke 
kennis leveren.  
 
Het voorliggend retroactief monitoringsonderzoek kadert binnen het project 
'Monitoring en ecotooptypologie van soortenrijke cultuurgraslanden: evolutie van 
soortenarme en soortenrijke cultuurgraslanden' (IN-werkprogramma 2004, project 
2.6).  
Deze gevalstudie had als doel om: 

 de vegetatieontwikkeling te beschrijven van soortenrijke en soortenarme 
cultuurgraslanden en akkers die al meerdere jaren aan een specifiek 
natuurbeheer zijn onderworpen; 

 de mogelijkheden en beperkingen van retroactief onderzoek in Vlaanderen te 
beoordelen met het oog op de betekenis ervan voor het opstellen van een 
referentiekader voor graslandbeheer.  

 
Het belangrijkste studiegebied in dit onderzoek was het Moenebroek, een erkend 
Natuurreservaat, dat is gelegen in de gelijknamige beekvallei enkele kilometers ten 
noordoosten van Geraardsbergen (Figuur 3.1). Natuurpunt vzw is hier sinds 1991 
gestart met aankopen. In samenwerking met een aantal plaatselijke landbouwers 
wordt op heden een veertigtal hectare grasland ecologisch beheerd. Het grootste 
deel van het reservaat wordt begraasd, een drietal hectare wordt gehooid. In 1992 
zijn, verspreid in de beekvallei, 60 vegetatieopnamen gemaakt; 29 van deze 
opnamen kwamen op basis van de gestelde criteria in aanmerking voor verder 
onderzoek in het voorjaar van 2004. Daarnaast zijn 16 extra vegetatieopnamen 
gemaakt van onder begrazing spontaan ontwikkelde vegetatie op vijf voormalige 
akkers die twee, drie of zeven jaar geleden aan het reservaat zijn toegevoegd. 
 
De belangrijkste differentiërende factor voor de graslandvegetaties is de 
grondwaterstand: er kon onderscheid gemaakt worden tussen grondwater-
afhankelijke en grondwateronafhankelijke plantengemeenschappen (Figuur 4.1). 
Binnen de laatste groep worden in het DCA-diagram de vegetaties op voormalige 
akkers gescheiden van de overige opnamen. 
Veranderingen in vegetatiesamenstelling zijn onderzocht voor elk van deze 
onderscheiden groepen. Dit gebeurde achtereenvolgens op het niveau van de 
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plantengemeenschap, de individuele vegetatieopnamen en voor een selectie aan 
plantensoorten. 
Op het niveau van de plantengemeenschap treden in de twee graslandgroepen 
gerichte verschuivingen op langs de tweede DCA-as die in verband moeten worden 
gebracht met veranderingen in bodemomstandigheden nl. verzuring en afgenomen 
biomassaproductie (lager stikstofgetal) (Tabel 4.1 en 4.2). Akkerland dat verlaten en 
meteen opgenomen wordt in een begrazingseenheid, evolueert na een vijftal jaren 
naar een type soortenrijk cultuurgrasland dat verwant is aan kamgrasland 
(Cynosurion) (Figuur 4.6).  
In zowel de grondwaterafhankelijke als de grondwateronafhankelijke opnamen-
groepen is tijdens de periode 1992-2004 de soortenrijkdom overtuigend toegenomen 
(Tabel 4.3). Deze toename is het resultaat van de uitbreiding in bedekking en 
frequentie van een beperkt aantal plantensoorten: Pinksterbloem (Cardamine 
pratensis), Gewone hoornbloem (Cerastium fontanum), Ruw beemdgras (Poa 
trivialis) en Scherpe boterbloem (Ranunculus acris) (Tabel 4.5 en 4.6). Een zelfde 
trend is waargenomen voor Grasmuur  (Stellaria graminea) en Moerasmuur (S. 
uliginosus) in de grondwaterafhankelijke opnamenset (Tabel 4.6). Er is dus een 
tendens tot toename van soorten die indicatief zijn voor minder voedselrijke 
omstandigheden en een, weliswaar nog niet overtuigende, afname van soorten die 
kenmerkend zijn voor zeer voedselrijke omstandigheden. Zeldzame, kritische soorten 
bijvoorbeeld orchideeën en bepaalde zeggensoorten ontbreken nog vaak. Of de 
onderzochte meestal floristisch verarmde ex-cultuurgraslanden ooit nog zullen 
evolueren naar de beoogde soortenrijke halfnatuurlijke graslanden is nog maar de 
vraag. Vermoedelijk zijn er nog verschillende beperkende abiotische en biotische 
factoren in het spel bv. naijleffecten van bemesting, gebrekkige beschikbaarheid van 
zaden van doelsoorten die het herstel hypothekeren. Een antwoord op deze vragen 
dient te komen uit verdere monitoring en experimenteel onderzoek. 
In ieder geval suggereren de resultaten van deze gevalstudie dat het behoud van 
bestaande soortenrijke gemeenschappen, meer zekerheid biedt voor het behoud van 
de soortenrijkdom en bijzondere soorten, dan het herstel van soortenrijke 
gemeenschappen vanuit al dan niet intensief cultuur(gras-)land, althans op een 
middellange termijn. 
 
Deze studie toont ten slotte aan dat het de moeite loont om naast het opzetten van 
een monitoringsnetwerk van goed gekozen permanente kwadraten het ook de 
moeite loont om oude vegetatieopnamen, die geografisch goed te lokaliseren zijn, op 
te sporen in het kader van retroactieve monitoring. Op relatief korte termijn kan 
hierdoor noodzakelijke kennis verworven worden over de vegetatieontwikkeling 
onder de gegeven omstandigheden. Hoe meer randinformatie daarbij beschikbaar is 
hoe relevanter de resultaten van dergelijk onderzoek dan uiteraard zijn. 
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1. Inleiding 
 
Graslanden waren een belangrijke component van het Vlaamse halfnatuurlijke 
landschap. Ze ontstonden en werden in stand gehouden door menselijk ingrijpen, 
voornamelijk begrazing en maaien. In de voorbije 50 jaar zijn in Vlaanderen, net 
zoals elders in noordwest Europa, veel halfnatuurlijke graslanden verloren gegaan 
ten gevolge van wijziging in bodemgebruik (bv. omzetting naar akkerland, 
bebouwing) of gedegradeerd door gewijzigde landbouwkundige uitbating (drainage, 
meer bemesting, gebruik van herbiciden…) of door verwaarlozing waardoor 
verruiging of verbossing plaats grepen (Bignal & McCracken, 1996; Martens & 
Kuijken, 1998; Dumortier et al., 2003; Hellström et al., 2003; Walker et al., 2004; De 
Becker, 2004). Goed ontwikkelde halfnatuurlijke graslanden zijn daardoor zeer 
zeldzame biotopen geworden (bv. Zwaenepoel et al., 2002 en Tabel 1.1). De relicten 
ervan hebben daarom een hoge natuurbehoudwaarde. Ook cultuurgraslanden 
waarin nog een aantal relictsoorten groeien van halfnatuurlijke 
graslandgemeenschappen - dit zijn de zogenaamde ‘soortenrijke cultuurgraslanden’ 
(sensu Demolder et al., 2003) - worden in het Vlaamse natuurbehoud gewaardeerd 
enerzijds om de intrinsieke biologische waarde anderzijds om de veronderstelde 
goede uitgangssituatie die deze graslanden bieden voor het herstel van 
halfnatuurlijke graslandgemeenschappen. De laatste veronderstelling mag dan 
waarschijnlijk zijn, ze mist vooralsnog de nodige bevestiging. 
 
In het Vlaamse natuurbeleid en -beheer zijn de instandhouding maar ook de 
ontwikkeling van soortenrijke halfnatuurlijke graslanden belangrijke doelstellingen 
geworden (o.a. Dumortier et al., 2003; Weyembergh, 2003; De Becker, 2004). Om 
deze doelstellingen optimaal te kunnen realiseren is er nood aan een goed 
referentiekader voor graslandbeheer dat het beleid betreffende en het praktische 
graslandbeheer kan ondersteunen door adviesverlening en als maatstaf om het 
gevoerde beleid en beheer te toetsen (zie o.a. Dumortier et al., 2003 & IN-nota's 
unpubl.). Een dergelijk referentiekader zal voor een combinatie van abiotische 
omstandigheden, toegepaste natuurbeheersvorm (type en duur) en biotische 
gegevens (floristische en faunistische (invertebraten) samenstelling, vegetatie 
kenmerken) moeten toe laten om een realistisch streefbeeld te formuleren met de 
bijbehorende beheeradviezen, het af te leggen traject tot het vooropgestelde 
streefbeeld (duur, herkenbare tussenstadia) schematisch te beschrijven en 
tussentijdse evaluaties van het gevoerde beheer uit te voeren.  
 
De ontwikkeling van een dergelijk referentiekader voor het natuurgericht 
graslandbeheer vereist het samenbrengen van bestaande kennis. Het beheer van 
halfnatuurlijke graslanden in Vlaanderen in functie van hun behoud, is al voorwerp 
geweest van onderzoek ondermeer Verlinden (1985, 1988), Dumortier (1990), Van 
den Brande (1993) en Martens & Kuijken (1998). Minder is bekend over de 
mogelijkheden en beperkingen tot het herstel van halfnatuurlijke grasland-
gemeenschappen vanuit soortenrijke en soortenarme cultuurgraslanden of vanuit 
akkerland (Demolder et al., 2003, maar zie Walker, 2004). Evenmin is duidelijk welke 
set aan beheersmaatregelen daarbij succesvol is. Inzicht in de behouds-
mogelijkheden van de soortenrijkdom van deze cultuurgraslanden is eveneens van 
belang in het kader van specifieke beleidsopties bijvoorbeeld in het geval van 
beheersovereenkomsten. Het is niet vanzelfsprekend om de ontbrekende kennis snel 
te genereren omdat ontwikkelingen in vegetaties vaak pas na enige tijd duidelijk 
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worden. Daarom zijn volgehouden onderzoeksinspanningen over een lange periode 
bv. 10-20 jaar noodzakelijk om de beoogde kennis en inzichten te verwerven. 
Vergelijking met buitenlandse situaties (bv. Walker et al., 2004 en referenties hierin) 
kan soelaas brengen. Daarbij mag niet uit het oog verloren worden dat zowel de 
abiotische condities als de landschapsecologische context (o.a. belangrijk i.v.m. 
dispersiemogelijkheden en -beperkingen) regiospecifiek zijn. Daarom is het nodig en 
verantwoord om ook voor de Vlaamse situatie (die gekenmerkt wordt door een hoge 
mate van versnippering, kleine geïsoleerde natuurgebieden, grote variatie in abiotiek 
als gevolg van verschillen in geomorfologische en bodemkundige verschillen) over 
referentiemateriaal te kunnen beschikken en dit liefst voor elk ecodistrict of 
bodemkundige streek (Couvreur et al., 2004) .  
Een pragmatische optie om een deel basiskennis relatief snel te kunnen verwerven is 
het uitvoeren van retroactief onderzoek. Dit biedt de mogelijkheid om met enige 
meeval aanzienlijke tijdreeksen te evalueren – waardoor niet moet gewacht worden 
op de nog steeds noodzakelijke monitoring en evaluatie van het huidige gevoerde 
natuurbeheer. Het geheel aan informatie dat uit het retroactief onderzoek komt - in 
een juist perspectief geplaatst - kan bijdragen tot het formuleren van nieuwe kennis 
en hypothesen in verband met de vermelde problematiek. Die kennis kan van 
essentiële betekenis zijn voor het bijsturen of verfijnen van het monitoringsonderzoek 
in de graslandsfeer en het kan aanbevelingen inhouden voor het beheer van 
graslanden. Om een dergelijk onderzoek te kunnen uitvoeren moet aan een aantal 
voorwaarden voldaan zijn. Voor de gestelde problemen en vragen moeten situaties 
bestaan, die kunnen geëvalueerd worden. Dit houdt ondermeer in dat bij voorkeur de 
uitgangssituatie goed gedocumenteerd is door minstens een plantensoortenlijst op 
perceelsniveau maar bij voorkeur door goed geogerefereerde vegetatieopnamen. 
Daarenboven moeten het uitgevoerd interne en externe natuurbeheer en de 
abiotische omstandigheden bekend zijn (zie ook verder de gehanteerde criteria in dit 
rapport). 



Inleiding 
 

 7

Tabel 1.1 Overzicht van het Vlaamse areaal grasland met biologische waarde 
opgesplitst naar categorieën Halfnatuurlijk grasland, Soortenrijk permanent grasland 
en graslanden met verspreide biologische waarde (Van Landuyt et al., 1999).  
 
BWK-
eenheid 

Omschrijving Min ha Max ha Min% Max% 

 Halfnatuurlijk grasland     
Hc Vochtig, licht bemest grasland 

(‘dotterbloemhooiland’) 
1190 2560 0.09 0.19 

Hu Mesofiel hooiland 1880 2950 0.14 0.22 
Hm, Hmo, 
Hme 

Onbemest, vochtig pijpestrootjes-
grasland (‘Blauwgrasland’) 

140 320 0.01 0.02 

Hd Kalkrijk duingrasland 580 1420 0.04 0.10 
Hk Kalkgrasland 36 66 0.003 0.005 
Hj Vochtig licht bemest grasland 

gedomineerd door russen  
810 1550 0.06 0.11 

Totaal  4640 8870 0.34 0.65 
 Soortenrijk permanent grasland     
Hp* Soortenrijk permanent cultuurgrasland 

met relicten van halfnatuurlijke 
graslanden 

5570 7110 041 0.52 

Hpr* (excl. 
Hpr* + Da) 

Soortenrijk permanent poldergrasland 
met relicten van halfnatuurlijke 
graslanden 

1580 2220 0.12 0.16 

Hpr* + Da Zilte graslanden met relicten van 
halfnatuurlijke graslanden 

480 480 0.035 0.035 

Hpr + Da Zilte graslanden  1640 1640 0.12 0.12 
Totaal  9270 11450 0.68 0.84 
Totaal  Inclusief graslanden met verspreide 

biologische waarde 
29050 42630 2.1 3.1 

 
In Vlaanderen werden vooral in de voorbije twee decennia inspanningen geleverd om 
gebieden met in hoofdzaak halfnatuurlijke graslandrelicten en soortenrijke 
cultuurgraslanden te beschermen en te beheren bv. IJzerbroeken, Dode Bemde, 
Oude Landen, Moenebroek, Bourgoyen, Leiemeersen, Uitkerkse Polder, Sint 
Pietersberg. Het natuurbeheer van de relicten is vaak gebaseerd op de vroeger 
toegepaste landbouwtechniek: grazen of maaien al dan niet gevolgd door 
nabeweiden. Het streven naar grote natuurgebieden impliceerde in een aantal 
gevallen dat geleidelijk ook soortenarme, gedegradeerde graslanden en akkers in 
beheer zijn genomen ondermeer in het Moenebroek, de Hoegaardse valleien en de 
Sulferberg (Van Uytvanck & Decleer, 2004). Deze situaties bieden mogelijkheden om 
door middel van retroactief onderzoek inzicht te verwerven in de ontwikkelingslijnen 
en -mogelijkheden van graslandgemeenschappen onder de gegeven abiotische 
omstandigheden en het toegepaste natuurbeheer. 
In dezelfde periode zijn in de graslanden van deze en andere gebieden vaak niet 
gepubliceerde vegetatieopnamen gemaakt door verschillende personen ondermeer 
A. Verlinden, M. Dumortier, P. De Becker & M. Leten, J. Heirman, E. Cosyns, A. 
Zwaenepoel, L. De Loose. of gedetailleerde soortenlijsten opgesteld bijvoorbeeld in 
het kader van terreinwerk voor de biologische waarderingskaart. In een aantal 
gevallen werd ook al gestart met langetermijnonderzoek naar effecten van 
verschillende natuurbeheervormen en -regimes op flora en vegetatie van graslanden 
(o.a. hogervermeld onderzoek van Verlinden-Dumortier-Vandenbrande (vooral in de 
Bourgoyen en Oude Landen) en voortgezet door Dumortier tot heden, De Loose, 
Vander Eecken, Hoffmann & Cosyns: (Moenebroek). 
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Voor de studie van de vegetatieontwikkeling van soortenrijke en –arme 
cultuurgraslanden en op akkers onder maai- of begrazingsbeheer kozen we het 
Moenebroek  te Geraardsbergen-Lierde. In het Moenebroek is de uitgangssituatie 
van de cultuurgraslanden, alvorens enig natuurbeheer plaatsgreep, vastgelegd door 
Ludwig de Loose (1992) door middel van een vijftigtal vegetatieopnamen verspreid 
over een hele set percelen die representatief zijn voor de verschillende situaties in 
deze beekvallei. In 1999 werd door Jo Vander Eecken voor een reeks geselecteerde 
plantensoorten de bedekking genoteerd langsheen een vijftal transecten (Vander 
Eecken, 2000). Daarenboven zijn voor quasi alle percelen één of meer 
gedetailleerde soortenlijsten met een aanduiding van de bedekking van iedere soort 
beschikbaar (M. Hoffmann, niet gepubliceerde gegevens). In de Dender- en 
Markvallei zijn daarenboven vegetatieopnamen beschikbaar uit de periode 1987-
1990, die in verschillende gevallen als referentie-opnamen kunnen beschouwd 
worden voor ondermeer dotterbloemgrasland en droog, bloemrijk glanshaverhooiland 
(Cosyns, niet gepubliceerde gegevens). Dit maakt dat dit gebied potentieel in 
aanmerking kon komen voor het uitvoeren van een retroactief onderzoek. In 
verschillende gevallen was het mogelijk om de opnamen exact of bij benadering 
goed te lokaliseren wat de mogelijkheid bood om in 2004 de vegetatie van de 
betreffende percelen/opnamen opnieuw te bemonsteren. 
De uiteindelijke keuze voor het Moenebroek werd mee bepaald door pragmatische 
redenen nl. het vertrouwd zijn van de auteur van dit rapport met het studiegebied en 
in het bijzonder met het gevoerde natuurbeheer in de onderzochte situaties.  
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2.  Doelstellingen 
 
Deze studie kadert in het project 'Monitoring en ecotooptypologie van soortenrijke 
cultuurgraslanden: evolutie van soortenarme en soortenrijke cultuurgraslanden' (IN-
werkprogramma 2004, project 2.6) Dit project beoogt het onderzoek van de evolutie 
van soortenarme en soortenrijke cultuurgraslanden onder natuurbeheer, gebruik- en 
beheersovereenkomsten. Verder wil het project bijdragen tot het opstellen van een 
basisinstrumentarium graslandmonitoring en tot een verdere onderbouwing en 
bijsturing van het typologische kader en beschrijving van soortenrijke 
cultuurgraslanden en halfnatuurlijke graslanden. Om deze doelstellingen te kunnen 
realiseren is gekozen voor het opzetten van een eigen monitoringsprogramma en 
anderzijds voor een inventarisatie en doorlichting van door anderen genomen 
monitoringsinitiatieven. Het monitoringsonderzoek omvat twee luiken. In een eerste 
luik wordt veldonderzoek verricht in graslanden, verspreid over Vlaanderen, waarvan 
het beheer recent is gestart. Het tweede luik betreft het retroactief onderzoek van 
graslanden die al lang ( bv. + 5 jaar) in beheer zijn. Deze studie draagt bij tot dit 
tweede luik. De voornaamste resultaten van deze studie zijn afkomstig uit het 
erkende natuurreservaat het Moenebroek (Geraardsbergen-Lierde). 
 
De specifieke doelstellingen van de voorliggende studie zijn: 
De beschrijving van de vegetatieontwikkeling van soortenrijke en soortenarme 
cultuurgraslanden en akkers die al meerdere jaren aan een specifiek natuurbeheer 
zijn onderworpen. Bij deze beschrijving horen 3 specifieke onderzoeksvragen: 
Treden er verschillen op in de botanische samenstelling van de onderzochte 
graslandpercelen en dit zowel in kwalitatieve (verschijnen en verdwijnen van soorten) 
als kwantitatieve (bedekking en frequentie van de aanwezige soorten) zin. 
Zijn deze verschillen een gevolg van gerichte veranderingen (m.a.w. successie onder 
een bepaalde beheersvorm). 
Indien er gerichte veranderingen optreden in de botanische samenstelling van deze 
graslanden, wat is (zijn) de oorza(a)k(-en) hiervan? 
De mogelijkheden en beperkingen van retroactief onderzoek in Vlaanderen 
evalueren met het oog op de betekenis ervan voor het opstellen van een 
referentiekader voor graslandbeheer. 
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3. Methoden 
 
3.1. Studiegebied 
 
3.1.1. De Dender- en Markvallei 
 
De Dender- en Markvallei in het zuidoosten van Oost-Vlaanderen respectievelijk 
zuidwest Brabant werden uitgekozen voor het uitvoeren van het voorliggende 
onderzoek. Het gebied behoort tot de ecoregio ‘Westelijke en Centrale Heuvels’ (De 
Blust, 2001). De streek wordt gekenmerkt door uitgesproken reliëfverschillen, leem- 
op de plateaus, zandleem- op de meeste hellingen en kleibodems in de valleien. De 
ingewikkelde hydrologie met op veel plaatsen sterke kwel, de verschillende 
exposities en de hoge mate van samenhang in het landschap, leiden tot een rijke 
verscheidenheid in deze ecoregio. In de rivier- en beekvalleien komen grote 
oppervlakten grasland voor. De abiotische verschillen in de beek- en riviervalleien en 
de verschillen in gebruiksvorm en -intensiteit van deze graslanden zorgen voor een 
gevarieerd aanbod aan graslandtypen gaande van halfnatuurlijke graslanden 
[dotterbloem- (Calthion palustris) en mesofiel hooiland (Arrhenatherion elatioris)] over 
soortenrijke  tot soortenarme cultuurgraslanden (kamgrasland, (Cynosurion cristati) 
en grote vossestaart (Alopecurion pratensis)-graslanden).  
 
Sinds het begin van de jaren 1990 wordt vooral door Natuurpunt (voorheen resp. 
Natuurreservaten vzw en Wielewaal) een actieve aankooppolitiek gevoerd. 
Ondertussen is circa 250 ha natuurreservaat verworven, waarvan een niet 
onbelangrijk deel in de ‘graslandsfeer’. De grootste natuurreservaten zijn het 
‘Moenebroek’ (Geraardsbergen-Lierde) in de gelijknamige beekvallei, de Rietbeemd 
(Viane-Geraardsbergen) en de ‘Markvallei’ (Galmaarden) beide in de vallei van de 
Mark. Recent zijn door Natuurpunt verschillende aankoopprojecten gestart in de 
Dendervallei [(Boelaremeersen (Nederboelare-Geraardsbergen), Korte Laken 
(Overboelare- Geraardsbergen) en Gemene meers (Grimminge-Geraardsbergen)]. 
Ook Aminal, afdeling Natuur probeert in de Dender- en Markvallei gronden te 
verwerven o.a. in de Nuchten (Idegem, Geraardsbergen) en de Kwaadbroeken 
(Pollare, Ninove). 
 
In de erkende natuurreservaten worden verschillende beheersvormen toegepast: 

 extensieve seizoensbegrazing met runderen (max. 1 adult dier/ha, april-
november). De begraasde delen zijn dikwijls voormalige cultuurgraslanden 
(weiland) en akkers met spontane vegetatie-ontwikkeling. In het laatste geval 
wordt in de beginfase (1-3 jaar) vaak 1x per jaar gemaaid, zonder afvoer van 
het maaisel, ter bestrijding van distels;  

 maaibeheer (meestal 1 maaibeurt eind juni, begin juli – soms augustus met 
afvoer van het maaisel); 

 nietsdoen (meestal beperkt tot de bossfeer). 
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3.1.2. Het Moenebroek 
 
De gegevens voor het retroactieve graslandonderzoek zijn om reden van 
representativiteit (bv. statistisch verantwoord opzet) gebaseerd op de situatie in het 
Moenebroek. De uitbouw van het natuurreservaat Moenebroek is gestart in 1991 met 
de aankoop van enkele bospercelen in het centraal gelegen deel van de vallei van de 
Moenebroekbeek (Figuur 3.1). Kort daarop zijn de eerste graslandpercelen in beheer 
genomen. Begin 2004 was ongeveer 60 hectare, waarvan drievierde grasland, in 
eigendom en beheer van Natuurpunt vzw. 
 
 

 
 
 
Figuur. 3.1 Situering van het erkend natuurreservaat het Moenebroek op het 
grondgebied van de deelgemeenten Schendebeke, Ophasselt (Geraardsbergen) en 
Deftinge, Hemelveerdegem (Lierde). De rode stippen geven de ligging weer van de 
vegetatieopnamen die in 2004 in dit studiegebied zijn gemaakt. 
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De Moenebroekbeekvallei vertoont een rijke variatie aan halfnatuurlijke 
landschapselementen gaande van Elzenhakhoutbos, droge tot natte weilanden, 
enkele hooilanden en akkers. Een groot aantal percelen is nog geheel of gedeeltelijk 
omzoomd door perceelsrandbegroeiing (houtkanten op taluds, meidoornhagen en 
bomenrijen). De vallei kan als typevoorbeeld beschouwd worden van een beekvallei 
in zuidoostelijk Oost-Vlaanderen en zuidwest Brabant. 
Het centrale deel van de vallei wordt ingenomen door een 8 ha groot 
beekbegeleidend bos, waarvan sommige gedeelten als oud bos kunnen bestempeld 
worden (sensu Hermy, 1985). 
In de rest van de vallei domineert grasland. Verschillende percelen worden door kwel 
beïnvloed en werden beheerd als hooiland of hooiweide. Tijdens het interbellum en 
na de tweede wereldoorlog werden in verschillende van deze kletsnatte percelen 
populieren aangeplant. In een aantal gevallen zijn de populieren verwijderd en is 
weer aangeknoopt met het vroegere hooilandgebruik. In de meeste andere 
valleigraslanden die inmiddels zijn aangekocht, worden van eind april tot november 
begraasd door runderen (c. 1 vaars/ha). 
Op de hellingen en het plateau wisselden oorspronkelijk akkers en weilanden met 
elkaar af. Veel graslandpercelen zijn in de 19de eeuw en zelfs tot medio 20ste eeuw 
akkerland geweest (De Loose, 1992). Deze graslanden zijn vaak te omschrijven als 
‘eerder soortenarme (permanente?) cultuurgraslanden. Natuurpunt heeft geopteerd 
om akkers die eigendom worden, onder begrazing (1 vaars/ha) spontaan te laten 
evolueren tot een mozaïek van grasland, struikgewas en bosjes; dit is de creatie van 
een zogenaamd ‘parklandschap’ dat in de toekomst garant zou moeten staan voor 
een hoge biodiversiteit. Op een tiental hectare akkerland is deze spontane 
ontwikkeling volop aan de gang (zie verder ‘graslandontwikkeling op ex-akkerland).  
 
 
3.2. Vegetatieopnamen 
 
Een eerste reeks vegetatieopnamen werd door Eric Cosyns gemaakt in de periode 
1987-1990 in verschillende graslandpercelen in de Dendervallei (Pollare, 
Zandbergen, Denderwindeke, Appelterre), de Markvallei (Galmaarden-Sint-Paulus) 
en de Molenbeekvallei te Haaltert (erkend natuurreservaat ‘de Keleman’). In 1992 
zijn door Ludwig de Loose een zestigtal vegetatieopnamen gemaakt in verschillende 
graslandpercelen in de Moenebroekbeekvallei (grondgebied Ophasselt en 
Schendelbeke). De geografische positie van deze opnamen is d.m.v. schetsen en 
indicaties van afstanden tot lokale, markante punten, gedocumenteerd. In 1999 zijn 
in hetzelfde gebied transectopnamen gemaakt door Jo Vander Eecken. Eén transect 
situeert zich in een als hooiland beheerd perceel, twee in een begraasd 
valleigrasland (wel  (zie Foto 2) en niet door kwel beïnvloed) en twee in voormalige 
akkerlandpercelen. De positie van alle transecten is d.m.v. theodolietmetingen 
bepaald. Daarenboven zijn de begin- en eindpunten van deze transecten door 1m 
hoge palen gemarkeerd. In de meeste gevallen zijn deze palen nog aanwezig in het 
terrein zodat door lokaal inmeten de geselecteerde opnamen konden worden 
teruggevonden. 
 
In 2004 zijn in de verschillende bovenvermelde gebieden opnieuw vegetatieopnamen 
gemaakt in dezelfde percelen en bij voorkeur op dezelfde plekken. Aan het laatste 
criterium kon soms slechts benaderend voldaan worden. Om statistische redenen is 
tevens de voorkeur gegeven om in de geselecteerde akkerpercelen telkens een 
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drietal opnamen te maken, deze zijn in de verdere verwerking (DCA en TWINSPAN) 
voorlopig als afzonderlijke entiteiten behouden. In totaal zijn 53 vegetatieopnamen 
gemaakt in 2004. Daarvan zijn er 16 gemaakt in percelen die gedurende de voorbije 
tien jaar nog als akker in gebruik waren. De vegetatie is opgenomen aan de hand 
van proefvlakken van 3 x 3 m (Cosyns, ex-akkerpercelen 2004 en opnamen Jo 
Vander Eecken ) of 2 x 2 m (De Loose en Cosyns 1987-1990 + en dezelfde 
opnamen gemaakt door Cosyns in 2004). De bedekking van de plantensoorten werd 
geschat met behulp van de tiendelige Londo-schaal (Londo, 1976). Vander Eecken 
(2000) gebruikte voor zijn opnamen een aangepaste versie van de Braun-Blanquet 
schaal en heeft ook slechts voor een selectie aan plantensoorten hun presentie en 
bedekking onderzocht. 
Voor elke vegetatieopname is tevens een schatting gemaakt van de vegetatiehoogte 
en de hoeveelheid aanwezig strooisel (bedekking en dikte). Daarenboven zijn van 
elke opname de geografische positie, bodemcondities, helling, expositie en het 
toegepaste beheer kort beschreven. 
 
De gegevens zijn opgeslagen met behulp van TURBOVEG. Nadien zijn ze naar Excel 
overgebracht ter voorbereiding van de verdere statistische en vegetatiekundige 
verwerking. 
Aan het Excelbestand is informatie gekoppeld over de verschillende plantensoorten 
zoals: levensvorm (graminoiden, kruiden, houtigen) en -duur (annuel - overblijfend). 
Omdat informatie over mogelijk relevante abiotische omstandigheden 
(bodemvochtigheid, zuurtegraad en voedselrijkdom) voor de oude en de recent 
gemaakte opnamen ontbreekt, is gebruik gemaakt van de Ellenberg-indicatorgetallen 
(1992) om voor elke vegetatieopname (1992-2004) op basis van hun kwalitatieve en 
kwantitatieve floristische samenstelling, een gewogen en niet gewogen gemiddelde 
indicatorwaarde voor elke milieuvariabele te berekenen (Persson, 1981). De 
soortspecifieke indicatorgetallen voor bodemvochtigheid, licht, voedselrijkdom 
(stikstofgetal) en bodem-zuurtegraad zijn aan de vegetatieopnamen gekoppeld in 
een Excelbestand. Hoewel het gebruik van indicatorwaarden voor discussie vatbaar 
is, blijkt ze in de meeste gevallen een adequaat en robuust hulpmiddel om inzicht te 
verwerven in de mogelijke onderliggende oorzaken van variatie in de vegetatie.  
Om veranderingen in termen van biodiversiteit te kunnen interpreteren is voor elke 
vegetatieopname (1992-2004) de soortenrijkdom (aantal vaatplanten) en de 
Shannon-diversiteit bepaald. De naamgeving van de plantensoorten volgt Lambinon 
et al. (1998). 
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Foto 1: Vegetatieopname in een door kwel beïnvloed valleigrasland. Pitrus verraad 
betreding door het vee. Op de opengetrapte zode vestigden zich de voorbije vijf jaar 
verschillende exemplaren van de Dotterbloem. De scherpe overgang tussen vallei en 
helling wordt gemarkeerd door een houtkant van Sleedoorn  en Eenstijlige meidoorn 
(mei 2004).  
 
 
3.3. Statistische en vegetatiekundige verwerking 
 
DCA (Detrended Correspondence Analysis) en TWINSPAN werden gebruikt om 
inzicht te verwerven in de onderlinge verwantschap en verschillen van de 
vegetatieopnamen [set 2004 (Moenebroek), verwantschap met opnamen gemaakt in 
referentiesituaties dit zijn goed ontwikkelde, reëel bestaande, nagestreefde 
‘natuurdoeltypen’ en de gepaarde opnamenset (Moenebroek 1992-2004)]. Deze 
multivariate analysetechnieken zijn steeds toegepast op Arcsinus getransformeerde 
Sqrt [C/100(rad)] bedekkingwaarden (C is de bedekking, uitgedrukt als procent). 
Deze transformatie is uitgevoerd omwille van de normaliteitseisen die de gebruikte 
analysetechnieken stellen. Om de spreiding van de vegetatieopnamen langsheen de 
DCA-assen te kunnen interpreteren, is onderzocht of deze assen geassocieerd zijn 
met veronderstelde invloedrijke abiotische factoren (hier meestal de berekende niet 
gewogen gemiddelde Ellenberg scores van elke opname voor elke van de supra 
vermelde variabelen. Omdat in ordinaties hogere ‘eigenvalues’ duiden op een grotere 
verklarende betekenis van de desbetreffende assen is in deze studie steeds 
gefocusseerd op DCA-as 1 en 2. De correlaties zijn berekend door middel van de 
Spearman correlatie coëfficiënt. 
Uit de DCA-resultaten (zie verder) blijkt een gerichte verschuiving op te treden in de 
positie van de oude (1992) en recent gemaakte (2004) vegetatieopnamen. Met 
behulp van de Wilcoxon signed rank test (Siegel & Castellan, 1988) is onderzocht of 
de ordinatiescores van de vegetatieopnamen in een welbepaalde richting verlopen 
m.a.w. of het verschil van de gepaarde opnamescores overwegend (statistisch 
significant) positief of negatief is. 
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Deze test is verder ook gebruikt om op het niveau van de individuele 
vegetatieopnamen  te onderzoeken of er gerichte veranderingen in soortenrijkdom, 
plantendiversiteit en gemiddelde, niet gewogen, indicatorwaarde optreden. 
Dezelfde techniek werd toegepast om de evolutie in de bedekking van individuele 
plantensoorten over beide perioden te onderzoeken. Wijzigingen in frequentie 
(nominale data) werden onderzocht door middel van een Chi-kwadraat test of Fisher 
exact test indien één van de waarden in de 2x2 contingentietabel kleiner dan 5 was 
(Siegel & Castellan, 1988). 
 
Voor de vergelijking van de beheersresultaten 2004 (Moenebroek) met streekeigen 
referentiesituaties is gebruik gemaakt van de vegetatieopnames gemaakt in enkele 
alsdusdanig beschouwde gebieden voor Dotterbloemgraslanden (Galmaarden, Sint-
Paulus en Haaltert  Keleman), Kamgraslanden (Schendelbeke: Moenebroek) en 
Glanshavergrasland (Pollare-Echel). De verwantschap tussen deze opnamen en de 
opnamen van het Moenebroek (2004) zijn met behulp van een DCA onderzocht. De 
afstand van een Moenebroek-opname tot een bepaalde referentie-opname wordt hier 
beschouwd als een maat voor de nog af te leggen weg tot het beoogde ‘natuurdoel’. 
De soortenordinatie laat daarenboven toe om een eerste beeld te krijgen van de nog 
te verwachten soorten. 
 
Voor de multivariate analyse is gebruik gemaakt van het programma PC-Ord 4.17 for 
Windows (McCune & Mefford, 1999). Alle andere statistische berekeningen zijn 
uitgevoerd in SPSS versie 11 (2001). 
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4. Resultaten  
 
4.1. Karakterisering van de Graslandopnamen (2004) van het Moenebroek  
 
De DCA van alle 53 vegetatieopnamen die gemaakt zijn in 2004, vertoont 2 uitbijters, 
Ggh22 en Ggh23. Dit zijn twee soortenarme opnamen die sterk gedomineerd worden 
door Alopecurus pratensis afkomstig van een recent in begrazing genomen 
soortenarm cultuurgrasland op de noordwest geëxposeerde helling van de 
beekvallei. 
De DCA zonder deze uitbijters (Figuur 4.1) smeert de opnamen sterk uit langs de 
drie DCA-assen. Langs de eerste as (eigenwaarde 0.639) situeren zich in de 
rechterhelft voornamelijk opnamen afkomstig van graslanden die onderhevig zijn aan 
ondiepe kwelstromen (codes: Ggvk, HL en Hb). In de linker helft worden zowel 
opnamen geplaatst die afkomstig zijn van graslanden die niet grondwaterbeïnvloed 
worden, en die de voorbije jaren konden ontwikkelen uit akkerland (A), of meer of 
minder intensief gebruikte cultuurgraslanden waren (Ggh). Langs de tweede as 
(eigenwaarde 0.208) worden deze twee laatst vermelde subgroepen min of meer van 
elkaar gescheiden. De graslanden die slechts in de voorbije 2-3 jaar uit akkerland 
konden ontstaan (code: 2A) worden duidelijk tegenover permanent grasland 
geplaatst. Langs de derde as (eigenwaarde 0.147) is een gelijkaardig patroon 
merkbaar. 
De Twinspan analyse bevestigt in grote lijnen de spreiding van opnamen in de 
multidimensionele DCA-ruimte (Bijlage 1). Links in de Twinspantabel (groep 00) 
worden alle opnamen geplaatst die afkomstig zijn van recent (2-3 jaar) uit akker 
spontaan ontwikkelde graslanden. Deze groep wordt positief gekarakteriseerd door 
de aanwezigheid van een aantal één- en tweejarige 'akkeronkruiden' ondermeer 
Aphanes arvense, Cirsium arvensis, Cirsium vulgare, Epilobium sp., Conyza 
canadensis, Sonchus asper en Matricaria recutita. Ook juveniele houtige soorten 
komen frequent voor: Salix cinerea en Rubus fruticosus. In vergelijking tot vorige 
groep treden in reeds langer (c. 5-8 jaar) uit akker spontaan ontwikkeld grasland 
(twinspan-groep: 010), een aantal grassoorten duidelijk op het voorplan. Frequent 
aanwezig zijn Agrostis capillaris, Bromus hordeaceus en Lolium perenne, die vaak 
een hoge bedekking heeft. Dit is eveneens het geval voor Trifolium repens binnen 
deze groep van opnamen. Ook Cynosurus cristatus is regelmatig terug te vinden dit 
in tegenstelling tot Anthoxanthum odoratum en Alopecurus pratensis die zeer 
frequent voorkomen in de opnamen van twinspan-groep 011 nl. meer permanente 
graslanden op hellingen en in de vallei maar niet door het grondwater beïnvloed. 
Binnen deze groep worden opnieuw de opnamen 22 en 23 afgesplitst (0011). 
Eveneens kenmerkend voor de meer permanente graslanden in het gebied (011 en  
groep 1) zijn Stellaria graminea, Cardamine pratensis, Carex hirta en Agrostis 
stolonifera. 
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Opnamen uit graslanden die duidelijk door kwelstromen worden beïnvloed worden 
reeds op het eerste splitsingsniveau afgezonderd (groep1). Dé kenmerkende soort bij 
uitstek is Equisetum palustre die zowel onder gemaaide als begraasde 
omstandigheden prominent aanwezig is. Andere soorten die regelmatig en quasi 
exclusief in deze opnamen voorkomen zijn Mentha aquatica, Rumex conglomeratus 
en Stellaria alsine. Op een volgend splitsingsniveau, binnen deze groep, worden 
opnamen afkomstig van gemaaide (11) afgezonderd van begraasde graslanden (10). 
Carex acutiformis domineert in de gemaaide opnamen. De aanwezigheid van 
Lychnis flos-cuculi, Cirsium oleraceum en C. palustre is vooral tot deze opnamen 
beperkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 4.1  DCA van 51 vegetatieopnamen die gemaakt zijn in het Moenebroek in 2004. 
Rechts, langs de eerste as (eigenwaarde 0.639), liggen  graslandopnamen die 
onderhevig zijn aan ondiepe kwelstromen (codes: Ggvk, HL en Hb). In de linker helft 
zijn opnamen geplaatst die afkomstig zijn van graslanden die de voorbije jaren konden 
ontwikkelen uit akkerland (A), of meer of minder intensief gebruikte cultuurgraslanden 
waren (Ggh). Langs de tweede as (eigenwaarde 0.208) worden deze twee laatst 
vermelde subgroepen min of meer van elkaar gescheiden. De graslanden die slechts 
in de voorbije 2-3 jaar uit akkerland konden ontstaan (code: 2A) worden duidelijk 
tegenover permanent grasland geplaatst. 
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4.2.Vegetatieontwikkeling in de tijd (Moenebroek-Geraardsbergen) 
 
4.2.1.Vegetatieanalyse op gemeenschapsniveau: alle graslanden (1992/1999-
2004) 
 
In de DCA van 64 opnamen uit de periode 1992/1999-2004 worden langs de eerste 
as (eigenwaarde 0.642) de hooilandopnamen uit beide perioden tegenover de 
begraasde graslandopnamen geplaatst m.a.w. deze as suggereert beheerseffecten. 
De eerste as vertoont daarenboven een duidelijk positieve correlatie met CIV-R en 
CIV-F en een negatieve met CIV-N (Tabel 4.1). 
Langs de tweede as (eigenwaarde 0.263) worden de opnamen uit 1992/1999 
tegenover de in 2004 gemaakte vegetatieopnamen geplaatst. De visuele impressie 
dat de meeste verschuivingen directioneel zijn d.w.z. gebeuren van boven naar 
beneden, langsheen de 2de DCA-as, wordt bevestigt door de Wilcoxon-test resultaten 
(Tabel. 4.2). De gerichte verschuivingen treden trouwens ook op binnen elke verder 
onderscheiden groep van graslandopnamen (Tabel. 4.2). De 2de DCA-as is tevens 
overtuigend positief gecorreleerd met CIV-R en CIV-N (Tabel 4.1).  
Een verdere detaillering van de opgetreden verschuivingen wordt hierna per 
onderscheiden groep behandeld (zie supra onder 4.1.). 
 
 
 

 
 
Foto 2: Sinds medio de jaren 1990, extensief begraasd, kwelbeïnvloed grasland in het 
centrale deel van de Moenebroekbeekvallei. Op de voorgrond en midden links komt 
een soortenrijk, graslandtype voor met ondermeer bloeiende scherpe en kruipende 
boterbloem, Reukgras, Watermunt en Lidrus (zie foto 3 voor een detail, mei 2004). 
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Tabel 4.1 Spearman rank correlatie tussen de karakteristieke indicatorwaarde en de 
opnamescores op de eerste twee DCA-assen. ***= p ≤0.001; **=0.001< p ≤0.01; *=0.01< 
p ≤0.05. CIV-F, CIV-N, CIV-R en CIV-L is respectievelijk de karakteristieke 
indicatorwaarde voor bodemvochtigheid, bodemstikstof, zuurtegraad en licht 
(Ellenberg 1992). (DCA-op basis van 64 opnamen periode 1992/1999-2004). 
 
 

 DCA-as 1 DCA-as2 
CIV-F 0.741*** 0.165 
CIV-N -0.258* 0.368** 
CIV-R 0.766*** 0.449** 
CIV-L -0.240 0.129 

 
 
 
 
Tabel 4.2 Positieverschuiving van opnamen op de eerste twee DCA -assen tussen 
1992 en 2004. Significante verschuivingen zijn berekend met behulp van de ‘Wilcoxon 
signed ranks test’. De gemiddelde verschuiving is de lengte dat opnamen verschuiven 
langsheen de DCA -as . ***= p ≤0.001; **=0.001< p ≤0.01; *=0.01< p ≤0.05 (tweezijdig). 
 
 

 DCA-as 1 DCA-as 2 
Alle opnamen   
gemiddelde score 1992 (n = 29) -29.31 +89.41 
gemiddelde score 2004 (n = 29) -16.07 -37.83 
gemiddelde verschuiving (n = 
29) 

13.24 127.24 

Z 0.80 4.62 *** 
Kwel-beïnvloede opnamen    
gemiddelde score 1992 (n = 16) 55.80 77.13 
gemiddelde score 2004 (n = 16) 81.20 -31.93 
gemiddelde verschuiving (n = 
16) 

25.40 109.06 

Z 0.91 3.29*** 
Niet kwel-beïnvloede opnamen    
gemiddelde score 1992 (n = 13) -120.50 102.57 
gemiddelde score 2004 (n = 13) -120.29 -44.14 
gemiddelde verschuiving (n = 
13) 

0.21 146.71 

Z 0.251 3.30*** 
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Figuur 4.2 DCA van 64  vegetatie-opnamen uit de periode 1992/1999-2004  Langs de 
eerste as (eigenwaarde 0.642)  worden de hooilandopnamen (Hl) uit beide perioden 
tegenover de begraasde graslandopnamen(Gg) geplaatst. De tweede as (eigenwaarde 
0.263) suggereert een tijdseffect: de opnamen uit 1992/1999 worden tegenover de in 
2004 gemaakte vegetatieopnamen geplaatst. 
 
4.2.2. Vegetatieanalyse op gemeenschapsniveau: valleigraslanden, 
kwelbeïnvloed, (1992-2004) 
 
 
De DCA van de 37 opnamen scheidt langs de eerste as (eigenwaarde 0.603) 
duidelijk de hooilanden van de begraasde graslanden. Langs de tweede as 
(eigenwaarde 0.240) is vooral in de spreiding van de begraasde graslandopnamen 
opnieuw een tijdseffect merkbaar: de DCA- scores van de in 1992/1999 gemaakte 
opnamen zijn significant hoger dan deze van de verwante opnamen uit 2004 (Tabel 
4.2).  
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Figuur 4.3  DCA van 37 kwelbeïnvloede graslandopnamen gemaakt in het Moenebroek 
(periode 1992-2004). De eerste as suggereert een beheerseffect [hooien (Hl) versus 
begrazen (Gg)]), de tweede as een tijdseffect (1992 vs 2004). 
 

 
 
Foto 3: Detail van een extensief begraasd, kwelbeïnvloed valleigrasland in het 
Moenebroek (opname nr 49). Lidrus en Kruipende boterbloem zijn  naast Watermunt 
(niet in beeld) vaak de dominante soorten. Pinksterbloem, Ruw beemdgras en 
Veenwortel vullen op deze specifieke plaats het soortenpalet aan. 
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4.2.3. Vegetatieanalyse op gemeenschapsniveau: valleigraslanden, niet 
kwelbeïnvloed (1992-2004) 
 
In de oorspronkelijk set van 14 opnamen gedraagt opname Gg9931 zich als uitbijter. 
Na uitsluiting van deze opnamen is langs de tweede as (eigenwaarde 0.313) een 
tijdseffect merkbaar. Over het algemeen situeren de in 1992/1999 gemaakte 
opnamen zich langs deze as hoger dan de verwante opnamen uit 2004 (Figuur 4.4 
en Tabel 4.2). De eerste DCA-as (eigenwaarde 0.439) is moeilijker te interpreteren. 
De hier onderzochte groep opnamen is verwant met de hierna besproken opnamen 
van hellinggraslanden. In een gezamenlijke DCA komt een sterk vergelijkbaar 
patroon met het hierboven beschreven beeld naar voren. 
 
4.2.4. Vegetatieanalyse op gemeenschapsniveau: droge helling- en plateau 
graslanden, (1992-2004) 
 
In de DCA van opnamen verschuiven 4 van de 6 opnamen waarvoor gegevens voor 
1992 en 2004 beschikbaar zijn in de richting van goed ontwikkeld Kamgrasland 
(Cynosurion, vergelijk de positie van referentie-opnamen Gg0417-0419). Deze 
verschuiving wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het geleidelijk verschijnen van 
ondermeer Stellaria graminea, Anthoxantum odoratum, Rumex acetosa, en het 
verminderen van de bedekking van Holcus lanatus. De opnamen blijven echter nog 
steeds verschillen van de referentie-opnamen (zie TWINSPAN-tabel, groepen00 
versus 01) zowel in kwalitatief opzicht (ontbreken van Plantago lanceolata ) als in 
kwantitatieve zin (bv. hoge bedekking van Lolium perenne, Holcus lanatus versus de 
lage bedekking van deze soorten in het beter ontwikkeld kamgrasland). Een en 
ander moet, gezien de zeer geringe steekproefomvang, met de nodige kritische zin 
bekeken worden.  
Twee andere opnamen (22 en 23) die pas sinds 2002 extensief begraasd worden, 
verschuiven beide wel in dezelfde richting t.o.v. de opnamen uit 1992 maar niet 
meteen in de richting van kamgrasland. De verschuiving is in dit geval te wijten aan 
het dominant worden van Alopecurus pratensis, een soort die in 1992 (foutief?) niet 
wordt vermeld. In ieder geval blijven deze opnamen nog getuigen van een 
soortenarm, landbouwkundig uitgebaat grasland.  
 
 
4.2.5. Vegetatieanalyse op gemeenschapsniveau: ex-akkerland op helling of 
plateau 
 
Akkerland, dat verlaten en meteen mee in een begrazingsblok wordt opgenomen 
(Twinspangroep 00; bijlage 1), evolueert uiteindelijk naar een type soortenrijk 
cultuurgrasland dat na een vijftal jaar (Twinspangroep 01 )  verwantschap vertoont 
met permanent grasland dat als kamgrasland (Cynosurion) kan worden omschreven 
(Twinspangroep 01 ). Deze trend blijkt ook uit de ordening van de opnamen na het 
uitvoeren van een DCA. De eerste as (eigenwaarde 0.521) plaatst de opnamen die 
gemaakt zijn in de voorbije 2-3 jaar uit akkerland geëvolueerde graslanden (2A) 
tegenover deze afkomstig van al langer (5-7 jaar, 3A en 7A) ontwikkelde graslanden 
en van permanent soortenrijk cultuurgrasland (kamgrasland Moenebroek, Gg0417-
0419) (Figuur 4.6). De tweede en derde as zijn weinig informatief (eigenwaarde 
resp.0.194 en 0.121). 
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Figuur 4.4 Groepering van 13 grondwateronafhankelijke graslandopnamen in het 
Moenebroek (1992-2004). De 2004 opnamen (Gg04) worden linksonder grotendeels 
samen gegroepeerd. Opname 30 wordt afgezonderd van de overige opnamen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.5 Groepering van 15 hellinggrasland opnamen van het Moenebroek (1992-
2004). Gg0417-0419 zijn goed ontwikkelde Kamgraslanden (referentieopnamen). 
Verschillende 2004-opnamen sluiten aan op dit groepje opnamen.  
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De 2-3 jaar oude graslanden worden gekenmerkt door het nog aanwezig zijn van 
éénjarige akkerkruiden, juveniele planten van enkele houtige boom- en struiksoorten 
en vaak een dominantie van ruderale ruigtekruiden in het bijzonder distelsoorten (zie 
4.1.). Vrij vroeg verschijnen verschillende ‘graslandsoorten’, meestal in lage aantallen 
en bedekking, die de daarop volgende jaren mee de vegetatiesamenstelling zullen 
bepalen: ondermeer Ranunculus acris en R. repens, Trifolium repens, Bromus 
hordeaceus, Lolium perenne en Holcus lanatus. Het nagenoeg verdwijnen van de 
houtige soorten in de oudere stadia is waarschijnlijk het gevolg van het initieel 
maaien van de percelen (obligate distelbestrijding) en het herhaaldelijk afvreten van 
deze jonge individuen door de runderen.  
Onder begrazing evolueert de vegetatie uiteindelijk tot een heus grasland waarin 
verschillende grassoorten en kruiden voorkomen. Naast de supra vermelde soorten 
verschijnen vrij snel ondermeer Cynosurus cristatus, Agrostis capillaris,  Hypochaeris 
radicata, Trifolium dubium en Rumex acetosa die een verwantschap met de 
voorgestelde, lokale referentiesituatie verraden. Verschillende soorten in de 
referentieopnamen frequent aanwezig zijn ontbreken (voorlopig?) nog: 
Anthoxanthum odoratum, Plantago lanceolata, Stellaria graminea. Daarnaast is de 
bedekking van Lolium perenne, Trifolium repens hoger en deze van Ranunculus 
acris lager in de ‘ex-akker-graslanden’ in vergelijking tot de vermelde 
referentiesituatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.6 DCA van 16 opnamen gemaakt in voormalige akkerland dat reeds 2 jaar 
(2A), 3jaar (3A) en 7 jaar (7A) onder begrazing spontaan kon evolueren. Hoe langer 
deze ontwikkeling duurt hoe meer de vegetatie overeenkomsten vertoont met 
'Kamgrasland' (Gg17-18). 
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Foto 4: Akkerland op de droge leemhellingen evolueert onder extensieve begrazing 
geleidelijk in de richting van een type soortenrijk cultuurgrasland. Na vijf jaar is 
Kamgras hier en daar prominent aanwezig. tussen de overigens vaak dominante Witte 
klaver en het frequent aanwezige Engelse raaigras. 
 
 
4.3. Veranderingen op niveau van de individuele opnamen 
 
Gedurende de periode1992-2004 neemt in alle vegetatieopnamen en in de twee 
onderscheiden subsets, de soortenrijkdom overtuigend toe en stijgt de Shannon 
diversiteitindex eveneens significant (Tabel 4.3).  
 
 
Tabel 4.3 Veranderingen in de soortenrijkdom aan vaatplanten(SR) en de Shannon 
diversiteitsindex (Div) van de vegetatieopnamen tussen 1992 en 2004. Significante 
veranderingen zijn berekend met behulp van de ‘Wilcoxon signed ranks test’ met ***= 
p ≤0.001; **=0.001< p ≤0.01; *=0.01< p ≤0.05 (tweezijdig).  
 

 Gem Gem  Gem Gem  
 SR 

1992 
SR 
2004 

Z Div 
1992 

Div 
2004 

Z 

Alle opnamen (n = 24) 12.92 17.38 3.74*** 1.49 1.85 3.23** 
Kwel-beïnvloede opnamen (n 
=13) 

16.46 20.38 2.47* 1.60 1.92 2.27* 

Niet-kwel-beïnvloede opnamen (n 
=11) 

8.73 13.82 2.95** 1.35 1.77 2.13* 
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4.4. Veranderingen in de frequentie en de bedekking van een selectie aan 
soorten 
 
Op het soortsniveau valt op dat zowel in de wel en niet door kwel beïnvloede 
opnamen een aantal plantensoorten duidelijk een hogere bedekking en frequentie 
scoren in 2004 in vergelijking tot 1992: Cardamine pratensis, Cerastium fontanum, 
Poa trivialis en Ranunculus acris (Tabel 4.5 en 4.6). Daarnaast valt op dat in beide 
sets van opnamen soorten vaker significante veranderingen vertonen in bedekking 
dan in frequentie. In de niet door kwel beïnvloede graslanden zijn dit ondermeer 
Cynosurus cristatus, Ranunuculus repens, Rumex acetosa, Stellaria graminea en 
Trifolium repens, die hoger scoren en Dactylis glomerata die een lagere bedekking 
vertoont in 2004 ten opzichte van 1992 (Tabel 4.5). In de kwel beïnvloede opnamen 
vertonen Equisetum palustre, Rumex acetosa en Taraxacum vulgare een toename in 
bedekking in 2004 ten opzichte van 1992. Daarenboven scoren Stellaria graminea en 
S. uliginosus in deze set zowel qua bedekking als frequentie beter in 2004 ten 
opzichte van 1992 (Tabel 4.6). 
Opmerkelijk is verder dat in vergelijking tot 1992 er nauwelijks soorten zijn die een 
significante afname vertonen in bedekking, uitzondering is Dactylis glomerata. In een 
aantal gevallen is de gemiddelde bedekking niet significant afgenomen bv. Agrostis 
stolonifera en Holcus lanatus. 
Grosso modo kan geconcludeerd worden dat in de bestudeerde set van opnamen er 
een tendens is tot toename van soorten die indicatief zijn voor minder voedselrijke 
omstandigheden en een weliswaar nog niet overtuigende afname van soorten die 
precies indicatief zijn voor zeer voedselrijke omstandigheden. Daarenboven schijnen 
minder competitieve, weinig forse soorten zoals Cardamine pratensis, Cerastium 
fontanum, Stellaria graminea, S. uliginosus zich uit te breiden zowel qua bedekking 
als qua aanwezigheid over het terrein. 
 
 
Tabel 4.5 Samenvattend overzicht van  de verandering in de gemiddelde bedekking 
(%) en de frequentie van plantensoorten die regelmatig werden waargenomen (> 10%) 
in NIET merkbaar door kwel beïnvloede, gepaarde vegetatieopnamen in het 
Moenebroek (Geraardsbergen)  tussen 1992 en 2004. Significante veranderingen in de 
bedekking werden berekend met behulp van de ‘Wilcoxon signed ranks test’ en in de 
frequentie door de Chi-kwadraat test (χ2) of de Fisher exact test (freq<5). ***= p ≤0.001; 
**=0.001< p ≤0.01; *=0.01< p ≤0.05. F, N, R en L zijn de soortspecifieke indicator 
waarden volgens Ellenberg (1992) voor respectievelijk bodemvochtigheid, stikstof, 
zuurtegraad en licht; / betekent dat er geen waarde beschikbaar is. 
 
 Bedekking   Frequentie       
 1992  2004 Z 1992  2004 χ F N R L 
Agrostis capillaris 9.62 3.23 0.82 7 8 0.16 / 3 3 7 
Agrostis stolonifera 9.54 3.23 0.95 8 7 0.16 6 5 / 8 
Alopecurus 
geniculatus 

0.08 0.31 1.73 1 3 1.18 9 7 7 9 

Alopecurus 
pratensis 

4.69 13.77 1.99* 2 10 9.90** 6 7 6 6 

Anthoxantum 
odoratum 

0.00 5.00 2.68** 0 9 13.76*** / 3 2 7 

Cardamine 
pratensis 

0.00 0.54 2.33* 0 6 7.80* 7 / / 4 

Cerastium 
fontanum 

0.08 1.31 3.18**
* 

1 12 18.62*** 5 6 3 6 

Cirsium arvense 1.54 0.54 0.36 1 3 1.18 6 7 7 7 
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Cynosurus cristatus 0.08 0.62 2.07* 1 5 3.47 5 4 / 8 
Dactylis glomerata 9.23 0.69 2.00* 5 5 0.00 5 6 / 7 
Galium aparine 0.15 0.00 0.38 1 3 1.18 / 8 6 7 
Holcus lanatus 19.00 17.77 0.14 9 13 4.73* 6 4 / 7 
Lolium perenne 2.15 18.23 2.63** 5 12 8.33** 5 7 / 8 
Phleum pratensis 3.23 0.08 1.60 3 1 1.18 5 6 / 7 
Poa trivialis 0.92 8.46 2.52* 3 12 12.76*** 7 7 / 6 
Ranunculus acris 1.69 4.15 2.41* 4 11 7.72* / / / 7 
Ranununculus 
repens 

6.08 16.31 2.45* 10 12 1.18 7 / / 6 

Rumex acetosa 0.15 0.54 2.24* 2 6 2.89 / 5 / 8 
Rumex 
conglomeratus 

0.23 0.38 0.55 2 3 0.25 7 8 / 8 

Stellaria graminea 0.15 0.85 2.26* 2 6 2.89 4 / 4 6 
Trifolium repens 1.46 18.77 2.70** 7 10 1.53 / 7 / 8 
Urtica dioica 0.85 0.23 0.18 2 2 0.00 6 8 6 / 
N 13 13 Max 13 13      
 
 
4.5. Situering van de opnamen 2004 van het Moenebroek binnen een set van 
mogelijke referentieopnamen uit de Dender- en Markregio  
 
De DCA van alle opnamen (Figuur 4.7) toont een duidelijke spreiding van 
vegetatieopnamen langs de eerste en tweede DCA-as (eigenwaarden resp. 0.635 en 
0.365) met het zwaartepunt van opnamen in het midden van de multidimensionele 
ruimte. Langs de eerste as worden opnamen afkomstig van vegetaties die recent 
ontwikkelden vanuit akkerland (A) geplaatst tegenover deze van kwelbeïnvloede, 
gemaaide graslanden. In het centrum clusteren begraasde soortenarme - 
soortenrijkere cultuurgraslanden. Langs de tweede as worden droge hooilanden 
(type Glanshavergrasland) tegenover begraasde, kwelbeïnvloede graslanden 
geplaatst. Enkele opnamen van het Moenebroek (MGg) sluiten in dit geval aan bij 
opnamen afkomstig uit de Dendervallei bij Ninove (Pollare) (PDO), zie tevens bijlage 
2 voor de soortensamenstelling van de vermelde referentiesituaties. 
 
Tabel 4.6 Samenvattend overzicht van  de verandering in de gemiddelde bedekking 
(%) en de frequentie van plantensoorten die regelmatig werden waargenomen (> 10%) 
in de door kwel beïnvloede, gepaarde vegetatie opnamen in het Moenebroek 
(Geraardsbergen)  tussen 1992 en 2004. Significante veranderingen in de be- dekking 
werden berekend met behulp van de ‘Wilcoxon signed ranks test’ en in de frequentie 
door de Chi-kwadraat test (χ2) of de Fisher exact test (freq<5). ***= p ≤0.001; **=0.001< 
p ≤0.01; *=0.01< p ≤0.05. F, N, R en L zijn de soortspecifieke indicator waarden volgens 
Ellenberg (1992) voor respectievelijk bodemvochtigheid, bodemstikstof, zuurtegraad 
en licht; / betekent dat er geen waarde voor handen is. 
 
 Bedekking   Frequenti

e 
      

 1992  2004 Z 1992  2004 χ F N R L 
Agrostis stolonifera 13.75 5.19 1.85 14 13 0.24 6 5 / 8 
Alopecurus 
geniculatus 

0.00 0.25 1.63 0 3 3.31 9 7 7 9 

Alopecurus 
pratensis 

0.94 0.94 0.26 4 3 0.18 6 7 6 6 

Anthoxantum 
odoratum 

0.00 1.44 1.84 0 4 4.57* / 3 2 7 

Cardamine 
pratensis 

0.5 1.31 2.80** 8 15 7.57** 7 / / 4 
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Carex hirta 2.44 3.19 0.34 8 7 0.13 6 5 / 7 
Cerastium 
fontanum 

0.38 1.06 2.81** 6 14 8.53** 5 6 3 6 

Cirsium palustris 1.94 0.75 0.68 2 5 2.00 8 3 4 7 
Epilobium parviflora 0.13 0.38 1.41 2 4 0.82 9 5 8 7 
Equisetum palustre 3.88 18.31 3.11** 13 15 1.14 7 3 / 7 
Festuca pratensis 0.06 1.00 2.49* 1 7 6.00* 6 6 / 8 
Galium aparine 0.13 0.19 0.58 2 3 0.00 / 8 6 7 
Galium palustre 0.44 0.81 1.10 5 8 1.00 9 4 / 6 
Glechoma 
hederacea 

0.13 0.31 0.76 1 3 0.13 6 7 / 6 

Glyceria fluitans 1.13 4.38 1.44 9 8 1.00 9 7 / 7 
Holcus lanatus 15.5 7.31 1.19 13 12 0.18 6 4 / 7 
Juncus effusus 1.19 1.50 0.46 5 5 0.18 7 4 3 8 
Lolium perenne 0.13 0.38 0.71 2 3 0.00 5 7 / 8 
Mentha aquatica 11.50 18.00 0.80 10 11 0.14 9 4 7 7 
Phleum pratensis 0.50 0.31 1.00 6 4 0.58 5 6 / 7 
Poa trivialis 0.81 5.31 3.43**

* 
11 16 5.93* 7 7 / 6 

Ranunculus acris 0.06 0.88 2.23* 1 6 4.57* / / / 7 
Ranununculus 
repens 

16.25 15.94 0.41 14 16 2.13 7 / / 6 

Rumex acetosa 0.31 0.75 2.07* 4 8 2.13 / 5 / 8 
Rumex 
conglomeratus 

1.63 2.13 0.68 10 12 0.58 7 8 / 8 

Stellaria graminea 0.25 0.81 3.00** 4 11 6.15* 4 / 4 6 
Stellaria uliginosus 0.00 0.63 2.64** 0 8 10.67*

* 
8 4 4 5 

Taraxacum vulgare 0.06 0.44 2.12* 1 5 3.28 5 7 / 7 
Trifolium repens 1.25 5.19 1.08 8 9 0.00 / 7 / 8 
Urtica dioica 0.31 0.19 0.54 2 4 0.82 6 8 6 / 
N 16 16 Max 16 16      
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Figuur 4.7 Positionering van de 
graslandopnamen uit het Moenebroek 
t.o.v. opnamen gemaakt in enkele goed 
ontwikkelde graslandtypen in de 
Dendervallei o.a. Arrhenaterion-
graslanden (Pollare-Kapel, PKO), 
verarmde Calthiongraslanden in de 
Dendervallei (PDO) en goed ontwikkelde 
Calthions (Keleman-KO, en Markvallei). 
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Foto 5: Orchideeënrijk dotterbloemgrasland (De Keleman, Haaltert) dat als 
referentiebeeld en toetssteen kan gebruikt worden om de resultaten van het 
hooilandbeheer in gelijkaardige beekdalecosystemen te evalueren. Hier in beeld 
bloeiend: Brede orchis, Scherpe boterbloem, Echte koekoeksbloem en verder 
vegetatief: Moerasspirea, Gewone engelwortel, Bosbies (mei, 2004). 
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5. Discussie 
 
 
 Bedenkingen bij de methodologie 
 
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van semi-permanente proefvlakken om 
veranderingen in de vegetatie te bestuderen. De opnamen konden zelden helemaal 
exact gelokaliseerd worden (afwijking tot enkele meters was in een aantal gevallen 
niet uit te sluiten). Daarenboven zijn de opnamen in het Moenebroek in de 
verschillende perioden (1992, 1999 en 2004) door andere onderzoekers gemaakt. 
Daarom zouden de resultaten van dit onderzoek in twijfel kunnen getrokken worden. 
De vermelde problemen zijn nochtans niet helemaal vreemd aan dergelijk lange-
termijn onderzoek en zelden worden de resultaten uit dergelijke onderzoeken zwaar 
op de korrel genomen. Tegenover de terecht te maken theoretische bezwaren zijn 
anderzijds een aantal feiten te plaatsen die deze bezwaren kunnen milderen en in 
een juist perspectief plaatsen. 
Het probleem van verschillende waarnemers is pas echt een probleem wanneer deze 
personen bedekkingen systematisch anders schatten en of wanneer hun relevante 
botanische kennis sterk verschillend is. Binnen dit onderzoek kunnen we niet 
helemaal uitsluiten dat bedekkingen anders zijn geschat. De botanische kennis van 
de betrokken onderzoekers is anderzijds betrouwbaar (zelfde biologie-opleiding en 
onderzoek dat binnen dezelfde groep aan de Universiteit Gent is uitgevoerd). 
Veranderingen in bedekking moeten daarom met de nodige omzichtigheid 
geïnterpreteerd worden. Significante wijzigingen in aan-/afwezigheid zijn 
betrouwbaarder. 
Ondanks de niet uit te sluiten invloed van waarnemingsfouten, zijn de waargenomen 
veranderingenvoor verschillende plantensoorten zodanig duidelijk, dat wel degelijk 
sprake is van gerichte vegetatiewijzigingen. Deze wijzigingen, weerspiegeld in de 
DCA-scores, komen daarenboven tot uiting op het niveau van de 
plantengemeenschap (misschien het gevolg van veranderingen in 
bodemzuurtegraad en productiviteit) en op het niveau van de individuele plantensoort 
(verschuivingen in frequentie en bedekking).  
De betrouwbaarheid van de gedane uitspraken wordt mede in de hand gewerkt door 
het relatief groot aantal opnameparen (29 opnamen die min of meer gelijkmatig 
verdeeld zijn over twee relevante subsets) en de gebruikte, statistische technieken. 
 
 
Vegetatieontwikkelingen in het Moenebroek (1992-2004) 
 
5.2.1. Ruimtelijke variatie in de floristische samenstelling van de 
graslandopnamen 
 
De ruimtelijke variatie in de botanische samenstelling van de graslanden zoals ze 
wordt getoond langsheen de eerste DCA-as, wordt vooral verklaard door verschillen 
in bodemvochtigheid en -zuurtegraad en in mindere mate door verschillen in 
productiviteit (stikstofgetal) (Figuur 4.1). Deze ecologische factoren variëren in dit 
heuvelachtige landschap langsheen de macrotopografische gradiënt: droge, matig 
zure, niet door kwel beïnvloede helling- versus kletsnatte, weinig zure tot neutrale, 
door kwel beïnvloede valleibodems. Het belang van topografie en de hiermee 
gerelateerde ecologische factoren om de variatie in graslandtypen binnen een 
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ruimtelijke entiteit te begrijpen is al meermaals aangetoond (Zwaenepoel et al., 2002; 
Demolder et al., 2003; De Becker, 2004). 
 
5.2.2. Temporele verandering in de graslandvegetaties 
 
De waargenomen verschuivingen in de vegetatie van het Moenebroek houdt meer 
dan waarschijnlijk verband met wijzigingen in bodemomstandigheden (o.a. 
verzuring?) en biomassaproductie (afgenomen stikstofgetal). De toename aan meer 
stress tolerante soorten die indicatief zijn voor minder productieve omstandigheden 
(o.a. Anthoxanthum odoratum, Stellaria graminea, S. uliginosa, Cardamine pratensis) 
valt binnen deze context te begrijpen. Dergelijke veranderingen in de 
vegetatiesamenstelling en de toename van het aantal plantensoorten, zijn na het 
stopzetten van bemesting en het toepassen van extensieve runderbegrazing niet 
ongewoon (Walker et al., 2004 en referenties hierin). De waargenomen 
verschuivingen in de vegetatie zijn echter bezwaarlijk spectaculair te noemen. De 
toegenomen soortenrijkdom in de opnamen is grotendeels toe te schrijven aan 
enkele plantensoorten ondermeer de hierboven al eerder vermelde vier soorten. 
Of uit de onderzochte meestal floristisch (ver-)armde ex- cultuurgraslanden effectief 
soortenrijke halfnatuurlijke gemeenschappen zullen ontstaan is nog maar zeer de 
vraag. Vermoedelijk zijn er nog verschillende beperkende abiotische en biotische 
factoren in het spel bv. mogelijke naijleffecten van bemesting op 
concurrentieverhoudingen tussen soorten, gebrekkige beschikbaarheid van zaden en 
of vestigingskansen van doelsoorten. Dergelijke hypothetische bedenkingen 
verdienen verder gericht en experimenteel onderzocht te worden.  
In ieder geval pleiten de resultaten van deze gevalstudie dat het behoud van 
bestaande soortenrijke gemeenschappen, louter vanuit een natuurbeheer-technisch 
standpunt bekeken, meer zekerheid biedt voor het behoud van de soortenrijkdom en 
bijzondere soorten, dan zeer veel in te zetten op het herstel van soortenrijke 
gemeenschappen vanuit al dan niet intensief cultuur(gras-)land [zie o.a. Dzwonko & 
Loster, 1998; Myklestad & Saetersdal, 2004; Walker et al., 2004 en de hier nog niet 
verwerkte resultaten van de vergelijking van de vegetatie-ontwikkeling in enkele 
Calthion en Arrhenaterion-relictsituaties in de Dendervallei (Cosyns unpubl.)].  
 
 
Vegetatiesamenstelling vergeleken met natuurdoeltypen en referentiesituaties 
 
Op basis van de aanwezige macrotopografische gradiënt en de hiermee 
samenhangende variatie in de vegetatie is het aangewezen om minstens twee 
verschillende natuurdoelen voorop te zetten nl. één voor de ‘droge’ en één voor 
de’natte’ situatie. 
Onder begraasde omstandigheden en gegeven de van nature productieve leem- en 
zandleembodems werd in deze studie geopteerd om als te bereiken natuurdoel voor 
de begraasde niet-kwelbeïnvloede situaties te kiezen voor ‘Cynosurion-graslanden’.  
Voor de natte, kwel-beïnvloede situatie is geopteerd voor ‘Calthion-graslanden’. 
 
Cynosurions komen In Vlaanderen op verschillende bodemsoorten voor, maar op de 
lichtste bodems (zand, veen, zandleem) is hun voorkomen vaak gebonden aan een 
lichte vorm van bemesting, terwijl ze op de zwaardere gronden (klei, leem) ook 
zonder bemesting kunnen ontstaan en gedijen. De zuurtegraad van de bodems 
varieert tussen circa 6-8 (Zwaenepoel et al., 2002). Het is welbekend dat 
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Cynosurions bestaan en blijven bestaan bij gratie van begrazing. Door de eerder 
lage begrazingsdruk in het Moenebroek mag verwacht worden dat minstens de 
bedekking van de éénjarige en tredsoorten lager zal uitvallen dan onder een hoge 
begrazingsdruk. Tevens kan verwacht worden dat het aandeel van soorten met 
affiniteit voor hooiweiden of hooiland (Arrhenaterion) zal toenemen (Zwaenepoel et 
al., 2002) wat niet onmogelijk is omdat sommige soorten effectief in de lokale 
soortenpoel (binnen de reservaatperimeter) aanwezig zijn (bv. Margriet, 
Goudhaver,…..). Van het extensieve begrazingsbeheer wordt ook verwacht dat het 
mogelijkheden zal bieden voor struweelvorming. Met de vaak nog geheel of ten dele 
intacte perceelsrandbegroeiingen als mogelijke zaadbron is deze hoop gewettigd. 
Nochtans blijkt de kolonisatie van de graslandendoor houtige soorten zeer moeizaam 
te verlopen. Op de akkers daarentegen kunnen na braaklegging en initiële begrazing 
vrij snel allerlei houtige soorten verschijnen waaronder de windverbreidende Salix-
soorten prominent aanwezig zijn. Plaatselijk kan ook Alnus glutinosa dominant zijn. 
Crataegus monogyna, Rubus fruticosus s.l. en iets minder frequent Prunus spinosa 
weten zich vrij vroeg te vestigen. Het uitgroeien boven de vraatgrens van het vee 
blijkt problematisch, vermoedelijk mede door de initiële maaibeurten ter bestrijding 
van akker- en speerdistel in de eerste jaren van de natuurontwikkeling. 
 
Tot nog toe is relatief weinig bekend over de mogelijkheden tot het laten ontwikkelen 
van Cynosurion-graslanden uit verlaten akkerland en uit productieve 
cultuurgraslanden. 
Uit deze studie is gebleken dat na een vijftal jaar van spontane vegetatieontwikkeling 
onder extensieve begrazing (met het samen insluiten van akker- en graslandpercelen 
in een groot graasblok) de desbetreffende vegetatie inderdaad in de richting van 
‘kamgrasland’ evolueert (Figuur 4.6). Tijdens die periode weet Cynosurus cristatus 
zich over het algemeen reeds te vestigen. Soms slaagt Bellis perennis hier ook in 
maar deze soort blijft een zeldzame verschijning precies zo met bv. Leontodon 
autumnalis, Veronica serpyllifolia, Prunella vulgaris, Centaurea jacea, Lotus 
corniculatus. De vrij snelle kolonisatie van het akkerland is waarschijnlijk mede in de 
hand gewerkt door het gecombineerd effect van begrazing (intomen van licht- en 
plaatsconcurrentie), vertrapping (na het sluiten van de grasmat biedt het lokaal 
opentrappen van de vegetatie extra kiemplekken) en zaadverbreiding (door het 
aanvoeren van zaden door endo- en epizoöchorie in het bijzonder binnen de grote 
begrazingsblokken (Stender et al., 1997, Cosyns et al., in press, Couvreur et al., 
2004).  
 
Calthions zijn grondwaterafhankelijk en in veel gevallen is er sprake van mineraal- en 
basenijke kwel (Zwaenepoel et al., 2002). Calthions worden best in stand gehouden 
door middel van een hooibeheer. In het Moenebroek zijn ze zonder enige 
uitzondering te vinden in de laagste, kwelbeïnvloede valleigedeelten. Op enkele van 
deze plaatsen wordt een hooibeheer gevoerd in de andere gevallen zijn deze 
plaatsen ingesloten in één van de grote begrazingsblokken. Van de percelen onder 
hooilandbeheer wordt verwacht dat ze wat soortensamenstelling betreft, steeds meer 
gelijkenis gaan vertonen met in de literatuur beschreven goed ontwikkelde 
voorbeelden van Calthions en met goed ontwikkelde voorbeelden in het Dender-
Markgebied (bv. de Keleman te Haaltert, Markvallei te Galmaarden-Sint-Paulus). 
Hoewel er een duidelijke verwantschap is met laatste genoemde situaties, zijn de 
Calthions in het Moenebroek duidelijk een stuk soortenarmer ondermeer door het 
ontbreken of het in desbetreffende percelen nog zeer zeldzaam zijn van 
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kenmerkende soorten zoals Caltha palustris, Crepis paludosa, Carex disticha, 
Dactylorhiza majalis, Carex nigra, Lychnis flos-cuculi, Juncus acutiflorus en  Scirpus 
sylvatica.  Nochtans komen, behalve C. paludosa, D. majalis en C. nigra  alle 
vermelde soorten in het Moenebroek voor. Het kan dus een kwestie van tijd zijn voor 
deze soorten zich effectief kunnen vestigen of verder uitbreiding nemen. Voor de niet 
in de vallei aanwezige soorten is de (her-?)vestiging van de soorten binnen 
afzienbare tijd minder vanzelfsprekend. Of in al deze gevallen sprake is van sterk 
ingeperkte dispersiecapaciteiten of de vestiging bemoeilijkt wordt door niet geschikte 
milieuomstandigheden is op dit moment onduidelijk. 
Onder extensieve begrazing weten de meeste Calthionsoorten zich te handhaven of 
zelfs opnieuw te vestigen bv. Caltha palustris in de Gallowayweide (opname 25-26) 
Juncus acutiflorus en Carex disticha (in het westelijk deel van de vallei). Ook 
ruigtkruiden met affiniteit voor het Fillipendulion krijgen onder dergelijk beheer 
kansen bv. Fillipendula ulmaria, Cirsium oleracea, Valeriana repens. Het bloemrijke 
hooilandaspect gaat onder dit beheer echter gedeeltelijk verloren. 
 

 
 
Foto 6: Van het extensieve begrazingsbeheer wordt verwacht dat het mogelijkheden 
zal bieden voor struweelvorming. Dit proces kan een start nemen nabij 
perceelsrandbegroeiingen. De kolonisatie van graslanden door houtige soorten 
verloopt echter zeer moeizaam. Er wordt van de zo ontstane structuurrijke vegetatie 
verwacht dat ze extra kansen schept voor invertebrate diersoorten. In het verder uit te 
bouwen monitoringsnetwerk van graslanden dient daarom bij voorkeur ook aandacht 
besteed te worden aan deze organismen. 
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Aanbevelingen i.v.m. verder retroactief monitoringsonderzoek in graslanden 
 
Om van enig nut te zijn in het kader van een monitoringsprogramma zijn goed 
gekozen situaties (met een gebalanceerde dataset) die bij voorkeur gekozen zijn op 
basis van duidelijke doelstellingen en bijbehorende kennisvragen noodzakelijk. Het 
kan daarom niet dat tijd en middelen worden gespendeerd in het verzamelen van 
data die niet aan deze algemene voorwaarde kunnen voldoen, hetzij als zelfstandige 
set hetzij als onderdeel van een groter geheel. 
Voor het retroactief onderzoek is het verder bijzonder belangrijk dat: 
de herkomst van de oude data goed traceerbaar is. Dit betekent dat de geografische 
positie van de vegetatieopnamen precies te achterhalen is zodat de nieuw te maken 
opnamen op dezelfde plaatsen kan gemaakt worden. Indien dit niet mogelijk is dan 
kan nog bruikbare informatie gegenereerd worden door in percelen (waarin de 
vroegere opnamen zijn gemaakt) waarvan het natuurbeheer en de variatie in 
milieuomstandigheden goed gekend is, verschillende opnamen te maken die een 
betrouwbaar ‘gemiddeld’ beeld kunnen opleveren. Daarbij moet dan wel omzichtig 
omgesprongen worden met de  variabele soortenrijkdom, die  significant wordt 
beïnvloed door de proefvlakgrootte. Relevant maar dikwijls weinig bruikbaar om 
trends vast te stellen op korte en middellange termijn zijn flora-lijsten die een indicatie 
geven over de aan/afwezigheid van soorten bij voorkeur op perceelniveau;  
controle over betrouwbaarheid botanische informatie, zeker in het geval van nauw 
verwante, moeilijk te onderscheiden taxa; 
voldoende representatieve opnamen die statistisch verantwoorde uitspraken toe 
laten. 
De resultaten van een retroactief onderzoek en bij extenso van elk onderzoek 
worden des te relevanter naarmate meer situaties werden onderzocht. In de Vlaamse 
context is het daarom aangewezen om het retro-actief monitoringsonderzoek uit te 
voeren voor zelfde situaties in de verschillende ecoregio’s (i.b. variatie in 
bodemkenmerken: textuur en vochtigheidsgraad, trofiegraad ). 
Bij voorkeur goed inzicht in de praktijk van het natuurbeheer -o.a. maaidata en 
variatie hierin zowel naar data als naar beheerde oppervlakte, begrazing (diersoort, 
begin-& einddatum intensiteit, variatie hierin over jaren) maar ook zogenaamde 
‘eenmalige of toevallig toegepaste ingrepen kunnen helpen om inzicht te verwerven 
in de waargenomen vegetatieontwikkeling bijvoorbeeld de gebrekkige vestiging van 
houtige soorten kan het gevolg zijn van dergelijke ‘kleine, éénmalige’ ingrepen (zie 
deze studie). 
Kennis van de evolutie in abiotische milieuomstandigheden zijn uiteraard van 
cruciaal belang om te kunnen begrijpen en aantonen welke milieuparameters mee de 
veranderingen in de vegetatie sturen. Om die reden is het wenselijk om bij de 
selectie van opnamen voor het retro-actief onderzoek prioritair deze opnamen (of 
percelen) te bemonsteren waarvoor de milieuomstandigheden goed gedocumenteerd 
zijn (bv. mestgift, grondwaterstanden etc.). 
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5.5. Besluiten 
 
Deze studie toont aan dat het de moeite loont om naast het opzetten van een 
netwerk van goed gekozen permanente kwadraten het ook de moeite loont om oude 
vegetatieopnamen, die geografisch goed te lokaliseren zijn, op te sporen in het kader 
van diezelfde monitoring. Op relatief korte termijn kan hierdoor relevante kennis 
verworven worden over de vegetatieontwikkeling onder de gegeven omstandig-
heden. Dergelijke kennis kan op haar beurt velerlei toepassingen vinden o.a. in het 
natuurbeheer maar het kan even goed de basis vormen voor hypothesen over de 
toestand van het grasland en het gevoerde beheer. Met goed onderbouwd 
wetenschappelijk onderzoek kunnen deze hypothesen getoetst worden, waardoor de 
kennis van het functioneren van de onderzochte ecosystemen kan toenemen. 
Zowel in het verder uit te bouwen monitoringsnetwerk van graslanden als in geval 
van het retro-actief onderzoek dient ook aandacht te gaan naar andere 
soortengroepen bv. bepaalde groepen invertebrate en vertebrate dieren en fungi. In 
minstens een aantal gevallen moet ook het verloop van milieuvariabelen mee 
opgevolgd worden; 
Halfnatuurlijke graslanden zijn in Vlaanderen schaars of zijn sterk gedegradeerd. 
Daarom dringt herstelbeheer zich vaak op. Uit deze gevalstudie blijkt dat een 
herstelbeheer weliswaar lonend kan zijn maar dat zelfs na bijna een decennium de 
beoogde halfnatuurlijke plantengemeenschappen nog behoorlijk onverzadigd zijn. Dit 
kan het gevolg zijn van een nog steeds ontoereikende milieukwaliteit en of biotische 
belemmeringen bv. tekort of ontbreken van voldoende kiemkrachtige zaden van 
doelsoorten (Bakker en Berendse, 1999). In het laatste geval is hervestiging vanuit 
de zaadbank meestal beperkt terwijl zaadverbreiding een zeer langzaam proces is, 
mede door het steeds meer van elkaar geïsoleerd geraken van de potentiële 
zaadbronnen van de doelplaatsen. Mede daarom is het van het allergrootste belang 
dat actueel nog goed ontwikkelde halfnatuurlijke graslanden zonder enige 
uitzondering een juridisch sluitend beschermingsstatuut en een adequaat 
natuurbeheer krijgen. Dat dergelijke strategie loont blijkt eveneens uit deze studie: de 
hier voorgestelde Calthion-referentieopnamen die afkomstig zijn van de 
natuurreservaten de Keleman (Haaltert) en de Markvallei (Galmaarden) zijn nog 
steeds even soortenrijk en vertonen veel gelijkenissen met de opnamen gemaakt 
eind de jaren '80.  
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Bijlagen 
 
Twinspan van alle 53 vegetatieopnamen die in 2004 in het Moenebroek zijn 
gemaakt. 
Twinspan van 73 vegetatieopnamen die in 2004 zijn gemaakt in het 
Moenebroek (53 opnamen) en omgeving (mogelijke referentieopnamen). 
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1. Twinspan van alle 53 vegetatieopnamen die in 2004 in het Moenebroek zijn 
gemaakt. 
                                                                                                             
                            11111113111222233333444224443334442222534555                    
     12345678901234565789014916789126237890240345678035123 
 
   84  Vogelmuur   -211-------------------------------------1--------  0000   
   91  Grote brandnetel  1312------------1---------1-----------------1----1  0000   
   94  Vogelwikke   111-------111-------------------------------------  0000   
    7  Grote leeuwenklauw 111-111----1--------------------------------------  0001   
   12  knikmos   1----1---------1---------------1------------------  0001   
   21  Wilgenroosje  11111---------------------------------------------  0001   
   22  Akkerdistel  1442212----1-2111---------2-----1-----1-----------  0001   
   25  Speerdistel  2211121------111----------------------------------  0001   
   26  Eenstijlige meidoorn 1--1--1-------------------------------------------  0001   
   33  Basterdwederik (G) 1111111-------------------------------------------  0001   
   35  Candese fijnstraal 1-1111--------------------------------------------  0001   
   36  Vroegeling   ----11--------------------------------------------  0001   
   37  Koninginnenkruid  ---1--1-------------------------------------------  0001   
   43  Gewoon krulmos  -11--1--------------------------------------------  0001   
   54  Paarse dovenetel  -11--1----1---------------------------------------  0001   
   55  Italiaans raaigras 5116------222-------------------------------------  0001   
   61  Echte kamille  2111-1--------------------------------------------  0001   
   64  Stijve klaverzuring -----11-------------------------------------------  0001   
   68  Grote weegbree  1--11-1-------1-----------------------------------  0001   
   69  Straatgras   111-1------1-1-1----------------------------------  0001   
   75  Gewone braam  1-11122-------------------------------------------  0001   
   78  Liggende vetmuur  2----1--------------------------------------------  0001   
   79  Grauwe wilg  2111111-------------------------------------------  0001   
   80  Klein kruiskruid  1-1-----------------------------------------------  0001   
   81  Gekroesde melkdistel  1111-11-------------------------------------------  0001   
   82  Gewone melkdistel 1-1-----------------------------------------------  0001   
   90  Klein hoefblad  --1-1-2-------------------------------------------  0001   
   96  Akkerviooltje  111-----------------------------------------------  0001   
    1  Gewoon struisgras 1--14----14332---64414--11123--1------------------  0010   
    9  Madeliefje   ----------111------1------------------------------  0010   
   11  Zachte dravik  ------112-2221123------------1--------------------  0010   
   27  Beemdkamgras  -------111----1----11-1--1-11-4-------------------  0010   
   28  Gewone kropaar  ---------1----1-1----1---------111----------------  0010   
   30  Kweek   --------------------------------41----------------  0010   
   51  Gewoon biggekruid -----------21232---2-----------------------------1  0010   
   56  Engels raaigras  --1--1-566332122211144124464433213--1---11--------  0010   
   67  Smalle weegbree  -----------------132------------------------------  0010   
   88  Kleine klaver  -----1-----11111----------------------------------  0010   
   93  Tijmereprijs  ----------1----1----------------------------------  0010   
    3  Geknikte vossenstaart 1------1--------------11---1111-------1-1---------  0011   
    4  Grote vossenstaart -----------2---------2-341211--456-1-2------1-----  0011   
    6  Gewoon reukgras  -----------------254-12323134212---2-21--1------1-  0011   
   40  Rood zwenkgras  -----------1-----1--1---------------------------1-  0011   
   52  Veldrus   -----------------------------4--------------------  0011   
   72  Scherpe boterbloem 1--11-11111221111241232-12122433-1212--1-11--1----  0011   
   87  Gewone paardebloem 1111111111111232---1------1--111------111---1---1-  0011   
   89  Witte klaver  --422-26545666664124314545454164--111--11-31--31--  0011   
   73  Speenkruid   ---------------------1--1---------------------1---  010    
   74  Kruipende boterbloem 1--111-1113431--2244214444354543-11125646442213121  010    
   92  Gewone ereprijs  ------------------------1-1----------1------------  010    
   10  Gewoon dikkopmos  1111111212122112-111111--1----51--1-21-111-113-21-  0110   
   50  Gestreepte witbol -14266632341442453115441141222243211332224214441--  0110   
   20  Gewone hoornbloem ---111--11111-111-111111111111111-1111111211111-1-  0111   
   70  Ruw beemdgras  14211121--32222241111142311321322-1114431222322231  0111   
   76  Veldzuring   1-2--------1111-11111--111-----1--1--111-211-1--1-  0111   
   46  Hondsdraf   ----------11------------1------------1----1-1---1-  100    
   83  Grasmuur   -----------------1111--111--1--2--111111-111111---  100    
    2  Fioringras   ----------------------221-12311-21111343312222311-  1010   
   16  Pinksterbloem  -------1---------1-1--111--111-1--11111111-1111111  1010   
   19  Ruige zegge  -----------------122----2--1111---341222----1---1-  1010   
   39  Beemdlangbloem  --------11---1--------------------111-112-------1-  1010   
   66  Gewoon timoteegras ----------------------------11----111-1-----------  1010   
   47  Mannagras   ----------------------3----11------11---1114343---  1011   
   53  Pitrus   ---1-------1-----------21------------------2212---  1011   
   59  Penningkruid  -----------------------11------------1-----1-2----  1011   
   18  Zilte zegge  ----------------------------------22--------------  1100   
   29  Gewone waterbies  ----------------------------------111-----------1-  1100   
   31  Harig wilgenroosje -------------------------------------------4-----1  1100   
   34  Lidrus   ----------------------------------4341254554341121  1100   
   41  Festulolium loliaceum ----------------------------------1121--1-----3---  1100   
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   45  Moeraswalstro  -----------------------11-----------1--11--1-1-1--  1100   
   48  Liesgras   --------------------------------------2--------1--  1100   
   62  Watermunt   -----------------------22---------5434--6--44452--  1100   
   63  Zompvergeet-mij-nietje -----------------------1--------------1----2221-1-  1100   
   71  Veenwortel   -----------------------------------43---1---------  1100   
   77  Kluwenzuring  -----------------------11--11-----111-2-2111112---  1100   
   85  Moerasmuur   ----------------------------------------11111-1--1  1100   
    5  Gewone engelwortel ---------------------------------------5---111--4-  1101   
    8  Groot moerasscherm --------------------------------------------1-----  1101   
   13  Gewoon puntmos    ------------------------1--------------6-111----1-  1101   
   14  Haagwinde    --------------------------------------------------  1101   
   15  Bosveldkers  ----------------------------------------11--------  1101   
   17  Moeraszegge  ------------------------------------------------66  1101   
   23  Moesdistel   ------------------------------------------------2-  1101   
   38  Fijn snavelmos  ---------------1----------------------------------  1101   
   42  Moerasspirea  --------------------------------------------4-----  1101   
   49  Gewone berenklauw ---------------------------------------------1----  1101   
   57  Moerasrolklaver  ----------------------------------1-2------1----2-  1101   
   58  Echte koekoeksbloem -----------------------------------------------11-  1101   
   65  Rietgras   --------------------------------------------1-----  1101   
   24  Kale jonker  ----211------------------1-------------1--------11  111    
   32  Viltige basterdwederik -111------------------1-----------------1-1------1  111    
   44  Kleefkruid   1-11------------1-------1--------1-------1--1----1  111    
   95  Heggewikke   ---------1----------------------------------------  111    
 
                 00000000000000000000000000000000001111111111111111 
                 00000001111111111111111111111111110000000000000011 
                 00001110000000000111111111111111110001111111111101 
                  000111111100000000000000011   00000011111   
Vervolg:                                                            
                    555 
                   123 
   84  Vogelmuur    --1  0000   
   91  Grote brandnetel  --1  0000   
   94  Vogelwikke    -11  0000     
   52  Veldrus     -1-  0011   
   74  Kruipende boterbloem   11-  010    
   20  Gewone hoornbloem -1-  0111   
   70  Ruw beemdgras  111  0111   
    2  Fioringras   --1  1010   
   16  Pinksterbloem  111  1010   
   18  Zilte zegge  11-  1100   
   29  Gewone waterbies  ---  1100   
   31  Harig wilgenroosje 1--  1100   
   34  Lidrus   544  1100   
   45  Moeraswalstro  111  1100   
   48  Liesgras   ---  1100   
   62  Watermunt   111  1100   
   63  Zompvergeetmij-nietje  -1-  1100   
   71  Veenwortel   --1  1100   
   77  Kluwenzuring  -11  1100   
   85  Moerasmuur   111  1100   
    5  Gewone engelwortel 322  1101   
    8  Groot moerasscherm -1-  1101   
   13  Gewoon puntmos   66-  1101   
   14  Haagwinde    -11  1101   
   15  Bosveldkers  111  1101   
   17  Moeraszegge  666  1101   
   23  Moesdistel   246  1101   
   38  Fijn snavelmos  --5  1101   
   42  Moerasspirea  213  1101   
   49  Gewone berenklauw --1  1101   
   57  Moerasrolklaver  -2-  1101   
   58  Echte koekoeksbloem 322  1101   
   60  Grote wederik  21-  1101   
   65  Rietgras    --1  1101   
   86  Gewone smeerwortel 1-1  1101   
   24  Kale jonker  221  111    
   32  Viltige basterdwederik -1-  111    
   44  Kleefkruid   1-1  111    
   95  Heggewikke   --1  111    
 
                    111 

                 111 
                  111 
                           

Opnamenrs in Twinspantabel en overeenstemmende opnamenummers in DCA 
diagrammen en in de tekst 
    1 2A1      |    2 2A2      |    3 2A3      |    4 2A4      |    5 2A5      
    6 2A6      |    7 2A7      |    8 7A8      |    9 7A9      |   10 7A10     
   11 7A11     |   12 7A12     |   13 7A13     |   14 3A14     |   15 3A15     
   16 3A16     |   17 Ggh17    |   18 Ggh18    |   19 Ggh18    |   20 Ggh20    
   21 Ggh21    |   22 Ggh22    |   23 Ggh23    |   24 Ggv24    |   25 Ggvk25   
   26 Ggvk26   |   27 Ggvk27   |   28 Ggvk28   |   29 Ggv29    |   30 Ggv30    
   31 Ggv31    |   32 HL32     |   33 HL33     |   34 HL34     |   35 Ggh44    
   36 Ggv45    |   37 Ggv46    |   38 Ggv47    |   39 Ggv48    |   40 Ggv49    
   41 Gghk50   |   42 Ggv51    |   43 Ggvk55   |   44 Ggvk56   |   45 Ggvk57   
   46 Ggh58    |   47 Ggvk59   |   48 Ggvk60   |   49 Ggvk61   |   50 Ggvk62   
   51 Hb114    |   52 Hb115    |   53 Hb116    | 
 
 Gebruikte Cut levels: 
        .0000       .2000       .3000       .4000       .6000 
        .8000 
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2. Twinspan van 73 vegetatieopnamen die in 2004 zijn gemaakt in het 
Moenebroek (53 opnamen) en omgeving:  

 
Opnamenummers volgens tabel hieronder en de overeenstemmende verwijzingen in de tekst en in de 
DCA-diagrammen. A (voormalige akkers in het Moenebroek), MGg (begraasde graslanden in het 
Moenebroek (M), MHg (hooiland in het Moenebroek), MHb [boshooiland in het Moenebroek, 
(populieren verwijderd)]en MO (Begraasd, kwelbeïnvloed grasland, Moorhof, Moenebroekvallei). 
K: Keleman (Haaltert, dotterbloemhooiland), PD: Pollare Dendervallei (gedegradeerd 
Dotterbloemhooiland), PK: Pollare Kapel (Glanshaverhooiland, nabij kapel op de Steenberg, Gh 
(Galmaarden, Sint-Paulus; Dotterbloemhooiland (hc) en droge variant Gh) 
 
    1 2A1      |    2 2A2      |    3 2A3      |    4 2A4      |    5 2A5      
    6 2A6      |    7 2A7      |    8 7A8      |    9 7A9      |   10 7A10     
   11 7A11     |   12 7A12     |   13 7A13     |   14 3A14     |   15 3A15     
   16 3A16     |   17 MGg17    |   18 MGg18    |   19 MGg19    |   20 MGg20    
   21 MGg21    |   22 MGg22    |   23 MGg23    |   24 MGg24    |   25 MGg25    
   26 MGg26    |   27 MGg27    |   28 MGg28    |   29 MGg29    |   30 MGg30    
   31 MGg31    |   32 MHL32    |   33 MHL33    |   34 MHL34    |   35 K0435    
   36 K0436    |   37 K04g37   |   38 K0438    |   39 PD0439   |   40 PD0440   
   41 PD0441   |   42 PD0442   |   43 PD0443   |   44 MGg44    |   45 MGg445   
   46 MGg446   |   47 MGg47    |   48 MGg48    |   49 MGg49    |   50 MHg50    
   51 MGg51    |   52 PK0452   |   53 PK0453   |   54 PK0454   |   55 MGg55    
   56 MGg56    |   57 MGg57    |   58 MGg58    |   59 MGg59    |   60 MGg60    
   61 MGg61    |   62 MGg62    |   63 Ghc63    |   64 Ghc64    |   65 Ghc65    
   66 Gh66     |   67 Gh67     |   68 Gh68     |   69 MHb114   |   70 MHb115   
   71 MHb116   |   72 Mo117    |   73 Mo118    | 
 
 Gebruikte Cut levels: 
 .0000       .2000       .3000       .4000       .6000   .8000 

 
 

 
 
               
     11111112242222333344444455551114466655563             
  12345678901234560142349012901567801687892367823424 

 
    7  Grote leeuwenklauw  111-111----1--------------------------------------  0000   
   13  knikmos   1----1---------1--------------------1-------------  0000   
   26  Wilgenroosje  11111---------------------------------------------  0000   
   27  Akkerdistel  1442212----1-211--11-----1----2-------------------  0000   
   30  Speerdistel  2211121------111----------------------------------  0000   
   32  Eenstijlige meidoorn 1--1--1-------------------------------------------  0000   
   40  Basterdwederik  1111111-------------------------------------------  0000   
   45  Canadese fijnstraal 1-1111--------------------------------------------  0000   
   53  Gewoon krulmos  -11--1--------------------------------------------  0000   
   66  Paarse dovenetel  -11--1----1---------------------------------------  0000   
   69  Italiaans raaigras 5116------222-------------------------------------  0000   
   76  Echte kamille  2111-1--------------------------------------------  0000   
   85  Grote weegbree  1--11-1-------1-----------------------------------  0000   
   86  Straatgras   111-1------1-1-1----------------------------------  0000   
   95  Gewone braam  1-11122-------------------------------------------  0000   
  100  Grauwe wilg  2111111-------------------------------------------  0000   
  104  Gekroesde melkdistel 1111-11-------------------------------------------  0000   
  115  Klein hoefblad  --1-1-2-------------------------------------------  0000   
  110  Gewone paardebloem 1111111111111232---------1----1--11-1--111-------1  0001   
    1  Gewoon struisgras 1--14----14332--14------1----1123---1644----3115--  0010   
    3  Geknikte vossenstaart 1------1-------------11--121---1111---------------  0010   
    4  Grote vossenstaart -----------2-----2-56-324-3641211---4---41-1--11--  0010   
    9  Glanshaver   ---------------------------------------------111--  0010   
   10  Madeliefje   ----------111--------------------------1----------  0010   
   12  Zachte dravik  ------112-222112--3--------------1----------------  0010   
   24  Knoopkruid   -----------------------------1--------------1412--  0010   
   34  Beemdkamgras  -------111----1-1----1-------1-11-4----1----------  0010   
   35  Gewone kropaar  ---------1----1--1111---------------1--------111--  0010   
   38  Kweek   -------------------41-----------------------------  0010   
   42  Heermoes   -----------1---------------------------------11---  0010   
   63  Gewoon biggekruid -----------21232-----------------------2-----111--  0010   
   68  Margriet   ---------------------------------------------321--  0010   
   70  Engels raaigras  --1--1-5663321224421312-4-554464433-2111------1---  0010   
  111  Kleine klaver  -----1-----11111----------------------------1-----  0010   
  112  Rode klaver  -----------------------------1-----------2--1241--  0010   
  113  Witte klaver  --422-2654566666314--45-4-1--54541634124-111111111  0010   
  119  Gewone ereprijs  -----------------------11-----1---------------11--  0010   
    6  Gewoon reukgras  -----------------1---23221---313421-225412224113--  0011   
   50  Rood zwenkgras  -----------1----1--------------------1-------452--  0011   
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   64  Veldrus   ---------------------------------4---------23-----  0011   
   84  Smalle weegbree  -------------------------------------132-1415--1--  0011   
   91  Scherpe boterbloem 1--11-1111122111231-12--1-11-212243132415411-211-1  0011   
   61  Gestreepte witbol -1426663234144245453241312322412222243112131112212  010    
   57  Hondsdraf   ----------11-----------11----------1--------------  0110   
   93  Kruipende boterbloem 1--111-1113431--212-14454611-435454432441446114114  0110   
    2  Fioringras   -------------------2122314-11-123112----21-1----13  0111   
   11  Gewoon dikkopmos  111111121212211211---1-1-----1----5-1111-11-166121  0111   
   25  Gewone hoornbloem ---111--11111-111111-11111---11111111-11--1----1-1  0111   
   87  Ruw beemdgras    14211121--3222221142-42434423113213221111111----23  0111   
   96  Veldzuring   1-2--------1111-1-1---1111---1-----1111111111111-1  0111   
  106  Grasmuur   ----------------1-----1111---1--1--121111111-111-1  0111   
  107  Vogelmuur   -211----------------------------------------------  0111   
  116  Grote brandnetel  1312--------------1-----------1-------------------  0111   
  121  Vogelwikke   111-------111-------------------------------------  0111   
   67  Veldlathyrus  ----------------------------------------11-----4--  100    
   20  Scherpe zegge  ----------------------------2--------------3----6-  1010   
   22  Ruige zegge  -----------------------222--1--1111--122--1------2  1010   
   49  Beemdlangbloem  --------11---1-----------1--------------4411-----1  1010   
   74  Penningkruid  ----------------------111-------------------------  1010   
   81  Gewoon timoteegras -------------------------1------11----------------  1010   
   97  Kluwenzuring  ----------------------1-12-----11--1--------------  1011   
   41  Viltige basterdwederik -111-----------------1-------------1--------------  1100   
   54  Kleefkruid   1-11--------------1-1---1-------------------------  1100   
   59  Liesgras   -------------------------2----------------------1-  1100   
    5  Gewone engelwortel -------------------------------------------------5  1101   
   14  Gewoon puntmos  ------------------------1----------1------11-----6  1101   
   15  Dotterbloem  ------------------------------------------------1-  1101   
   16  Haagwinde    --------------------------------------------------  1101   
   17  Bosveldkers  --------------------------------------------------  1101   
   19  Moeraszegge  --------------------------------------------------  1101   
   21  Zilte zegge  ----------------------------3--------------11-----  1101   
   28  Moesdistel   --------------------------------------------------  1101   
   29  Kale jonker  ----211----------------------1-------------------1  1101   
   33  Moerasstreepzaad  --------------------------------------------------  1101   
   36  Brede orchis  --------------------------------------------------  1101   
   43  Holpijp   --------------------------------------------------  1101   
   48  Fijn laddermos  ---------------1----------------------------------  1101   
   52  Moerasspirea  --------------------------------------------------  1101   
   71  Moerasrolklaver  ------------------------------------------112-----  1101   
   73  Echte koekoeksbloem ------------------------------------------141---1-  1101   
   80  Rietgras   --------------------------------------------------  1101   
   83  Gerimpeld boogsterrenmos --------------------------------------------------  1101   
   89  Slanke sleutelbloem --------------------------------------------------  1101   
   92  Speenkruid   -----------------1------1-------------------------  1101   
  101  Bosbies   --------------------------------------------------  1101   
  108  Moerasmuur   -----------------------------------1--------------  1101   
  117  Echte valeriaan  --------------------------------------------------  1101   
   37  Gewone waterbies  ----------------------------1---------------------  1110   
   39  Harig wilgenroosje --------------------------------------------------  1110   
   44  Lidrus    -----------------------1-2---------5-----1111---15  1110   
   51  Festulolium loliaceum -----------------------1----------------1---------  1110   
   56  Moeraswalstro  ----------------------1-1-----------------------11  1110   
   77  Watermunt   ----------------------242-----------------1-----2-  1110   
   88  Veenwortel   --------------------------------------------------  1110   
   94  Grote ratelaar  --------------------------------------------------  1110   
   18  Pinksterbloem  -------1-------------11111-----111--11-11-11-1-111  1111   
   58  Mannagras   ---------------------3------1--11--1-----1--------  1111   
   60  Gewone berenklauw ----------------------------------------------1---  1111   
   65  Pitrus   ---1-------1----------2-1-----------------3-------  1111   
   78  Zompvergeet-mij-nietje ----------------------1--1----------------13------  1111   
 
             00000000000000000000000000000000000000000000000011 
                    00000001111111111111111111111111111111111111111100 

            00001110000000000000000000000000000001111111111100 
                   0000000000001111111111111111110000000011101 

 
 
Vervolg:                                      
                                         
                                         
                    34556662222663333567777 

            79590155678343568790123 
 
    7  Grote leeuwenklauw -----------------------  0000   
   13  knikmos       -----------------------  0000   
   26  Wilgenroosje  -----------------------  0000   
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   27  Akkerdistel  -----------------------  0000   
   30  Speerdistel  -----------------------  0000   
   32  Eenstijlige meidoorn -----------------------  0000   
   40  Basterdwederik (G) -----------------------  0000   
   45  Canadese fijnstraal -----------------------  0000   
   53  Gewoon krulmos  -----------------------  0000   
   66  Ingesneden dovenetel -----------------------  0000   
   69  Italiaans raaigras -----------------------  0000   
   76  Echte kamille  -----------------------  0000   
   85  Getande weegbree  -----------------------  0000   
   86  Straatgras   -----------------------  0000   
   95  Gewone braam  -----------------------  0000   
  100  Grauwe wilg  -----------------------  0000   
  104  Gekroesde melkdistel -----------------------  0000   
  115  Klein hoefblad  -----------------------  0000   
  110  Gewone paardebloem 11----1-1----1111------  0001   
    1  Gewoon struisgras -----------------------  0010   
    3  Geknikte vossenstaart -1---------------------  0010   
    4  Grote vossenstaart 1---1---1--------------  0010   
    9  Glanshaver   -----------------------  0010   
   10  Madeliefje   -----------------------  0010   
   12  Zachte dravik  -----------------------  0010   
   24  Knoopkruid   -----------------------  0010   
   34  Beemdkamgras  -----------------------  0010   
   35  Gewone kropaar  -----------------------  0010   
   38  Kweek   -----------------------  0010   
   42  Heermoes   -----------------------  0010   
   63  Gewoon biggekruid -----------------1-----  0010   
   68  Margriet   -----------------------  0010   
   70  Engels raaigras  -11--1-----------------  0010   
  111  Kleine klaver  -----------------------  0010   
  112  Rode klaver  -----------------------  0010   
  113  Witte klaver  -1-111-1--3------------  0010   
  119  Gewone ereprijs  -----------------------  0010   
    6  Gewoon reukgras  --1-2-2----2-11--------  0011   
   50  Rood zwenkgras  ------1------1-1-------  0011   
   64  Veldrus   ------1------------1---  0011   
   84  Smalle weegbree  ------2----------------  0011   
   91  Scherpe boterbloem --12123--1-41-12-------  0011   
   61  Gestreepte witbol 2241134144411-1------1-  010    
   57  Hondsdraf   --------1----1---------  0110   
   93  Kruipende boterbloem 464112522131121--111---  0110   
    2  Fioringras   -31111-22231-1------11-  0111   
   11  Gewoon dikkopmos  2111-21113-1111--------  0111   
   25  Gewone hoornbloem 11211111111111111--1---  0111   
   87  Ruw beemdgras  21211112322113222111112  0111   
   96  Veldzuring   1-21--21-1-111111------  0111   
  106  Grasmuur   --11111111111---------1  0111   
  107  Vogelmuur   --1--------1--------1--  0111   
  116  Grote brandnetel  --------1--------1--1--  0111   
  121  Vogelwikke   -------------------11--  0111   
   67  Veldlathyrus  -----------11112-------  100    
   20  Scherpe zegge  -----------------------  1010   
   22  Ruige zegge    3--341--1----1---------  1010   
   49  Beemdlangbloem  32-1111----111--------1  1010   
   74  Penningkruid  -------1-2-------------  1010   
   81  Gewoon timoteegras ---111-----------------  1010   
   97  Kluwenzuring  -21111111121-------11--  1011   
   41  Viltige basterwederik -1-------------111-1-13  1100   
   54  Kleefkruid    --1-----1--------11-1--  1100   
   59  Liesgras   ---------------------11  1100   
    5  Gewone engelwortel 1-----2111-1-4422-32211  1101   
   14  Gewoon puntmos  --1----1----11-44-66-43  1101   
   15  Dotterbloem  ------1----6---1-----1-  1101   
   16  Haagwinde    ---------------1---11--  1101   
   17  Bosveldkers  -11---------------111--  1101   
   19  Moeraszegge  ------1----246-156666--  1101   
   21  Zilte zegge  ---22-1----41-442-11-1-  1101   
   28  Moesdistel   -------------2-3--246--  1101   
   29  Kale jonker  1-----------111111221--  1101   
   33  Moerasstreepzaad  --------------111------  1101   
   36  Brede orchis  1-------------111------  1101   
   43  Holpijp   ------------1--------55  1101   
   48  Fijn laddermos  --------------------5--  1101   
   52  Moerasspirea  --------4--36-454-21313  1101   
   71  Moerasrolklaver   ---1-211---112-----2-2-  1101   
   73  Echte koekoeksbloem ------1----111112-3221-  1101   
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   80  Rietgras   --------1-------1---11-  1101   
   83  Gerimpeld boogsterremos ---------------11--1-11  1101   
   89  Slanke sleutelbloem --------------421---1--  1101   
   92  Speenkruid   ----------1---111------  1101   
  101  Bosbies   --------------2131-----  1101   
  108  Moerasmuur   -11----11-1------11111-  1101   
  117  Echte valerian  ---------------11-----2  1101   
   37  Gewone waterbies  ---111-------1---------  1110   
   39  Harig wilgenroosje -------4---------11----  1110   
   44  Lidrus   44543414341112434154453  1110   
   51  Festulolium loliaceum -1-112----3-1----------  1110   
   56  Moeraswalstro  -1---111-1--1---1-11111  1110   
   77  Watermunt   -6-54314445-1-----11112  1110   
   88  Veenwortel   11--43--------11----1--  1110   
   94  Grote ratelaar  3-------------111------  1110   
   18  Pinksterbloem  21111111111221111111111  1111   
   58  Mannagras   -11-11-4343----------1-  1111   
   60  Gewone berenklauw 1--------1----------1--  1111   
   65  Pitrus   -------221211--------32  1111   
   78  Zompvergeet-mij-nietje ------12221-21-----1---  1111   
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                    00000001111000000111111 
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Het Instituut voor Natuurbehoud

Het Instituut voor Natuurbehoud (IN) is een wetenschappelijke instelling van de

Vlaamse Gemeenschap; het telt momenteel een 100-tal medewerkers.

Het werd op 1 maart 1986 operationeel met als algemene taakstelling: “alle pas-
sende wetenschappelijke studies, onderzoeken en werkzaamheden uit te voeren in ver-
band met het natuurbehoud, inzonderheid met het oog op het uitwerken van actiemid-
delen en wetenschappelijke criteria tot het voeren van een beleid inzake natuurbehoud;
hiertoe verzamelt het alle nuttige documentatie, onderneemt het de nodige studies en
onderzoekingen, richt enquêtes in en zorgt voor de overdracht van de verworven kennis
aan de bevoegde overheden...”

Het onderzoek heeft vooral betrekking op de diverse aspecten van de bio-
diversiteit, meer bepaald de inventarisatie, monitoring en ecologie van planten- en dier-
soorten, populaties en levensgemeenschappen in relatie tot hun omgeving. In het land-
schapsecologisch onderzoek gaat de aandacht vooral naar ecohydrologie, habitatfrag-
mentatie en ecosysteemprocessen. De wetenschappelijke kennis ligt aan de basis van
referentiekaders (zoals Rode Lijsten van diverse taxonomische groepen), karteringen van
het natuurlijk milieu (zoals de Biologische waarderingskaart, BWK) en gebiedsgerichte
acties inzake natuurontwikkeling, -herstel en -beheer. Dit beoogt het beleidsmatig inpas-
sen van ruimtelijke en kwalitatieve  noden van natuurbehoud in landinrichting, ruimtelijke
planning, integraal waterbeheer en milieubeheer. Toepassingen liggen o.m. in de sfeer
van het afbakenen van ecologische netwerken en gebieden van internationale betekenis
en soortbeschermingsplannen.

Het Instituut is betrokken bij verschillende regionale, nationale en inter-
nationale onderzoeksprogramma’s en netwerken. Daarnaast is er nauwe samen-
werking met universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen in binnen- en bui-
tenland.

Adviesverlening is een belangrijke taak van het Instituut. Deze gebeurt zowel ten
behoeve van het Kabinet van de bevoegde Minister, de Vlaamse Hoge Raad voor
Natuurbehoud , de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, AMINAL, AHROM en 
andere entiteiten van de Vlaamse Gemeenschap.

In opdracht van derden kunnen via het Eigen Vermogen specifieke studies,
karteringen en expertises worden uitgevoerd, waarvoor tijdelijke contractuele medewer-
kers kunnen worden aangetrokken.

Het Instituut voor Natuurbehoud publiceert rapporten en mededelingen in een
eigen reeks. De bibliotheek biedt een ruim aanbod van tijdschriften en referentie-
werken inzake milieu en natuur. Daarnaast biedt het Instituut diverse informatie aan via
internet.

Algemeen Directeur: Prof. Dr. Eckhart Kuijken.
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