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� Inleiding

Begin 21ste eeuw is Vlaanderen een dicht bevolkte en zeer welvarende regio. Bovendien fungeert de regio als een economisch

knooppunt met een nooit eerder gekend niveau van invoer en doorvoer van goederen en grondstoffen, zowel uit de buurlanden

als uit overzeese gebieden. Zeven miljoen inwoners benutten vandaag intensief de beperkte oppervlakte van Vlaanderen en

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (samen 13.683 km2) om er te wonen, te werken, zich te ontspannen en zich te verplaatsen.

Die situatie is nauwelijks vergelijkbaar met die van een of twee eeuwen geleden. Dat geldt ook voor fauna en flora, die binnen

de beperkte ruimte zich altijd weer hebben moeten aanpassen aan de veranderingen.

“Partout et toujours, on fait une guerre acharnée à la plus minuscule des mauvaises herbes. Les bois qui autrefois étaient touf-

fus et devaient permettre au botaniste de fructueuses récoltes, sont presque entièrement détruits: il n’en reste plus que des

débris épars.” (VANDER MEERSCH 1874). Moeiteloos kan voor de hele 19de en 20ste eeuw een goed gevulde bloemlezing wor-

den samengesteld van botanici die erover klagen dat het met de flora treurig gesteld is. Keer op keer geven ze te kennen dat

sinds hun jeugdjaren veel verloren is gegaan. Ongetwijfeld speelt in dat soort omzien naar vroeger de subjectiviteit mee van de

waarnemer die zijn of haar persoonlijke ervaringen en herinneringen – alles bijeen enkele decennia overspannend – projecteert

tegen de achtergrond van de veronderstelde stabiliteit van ‘vroeger’. “Ik had het grote voorrecht dus zelf het quasi onaangetas-

te platteland van mijn geboortestreek te kunnen verkennen, eerst als sterk geïnteresseerde jongeling, later als biologiestudent

en lid van Dodonaea”, zoals HUBLÉ (1988) het verwoordt. Referentiebeelden voor het waarderen van natuur en landschap gaan

in de regel terug tot de waargenomen leefwereld van de kinder- en jeugdjaren, wat minstens voor een deel het gemak verklaart

waarmee een generatie jongere floristen vandaag probleemloos ook allerlei habitats in de sterk verstedelijkte gebieden tot

haar werkterrein rekent.

In welke mate weerspiegelen de indrukken van verandering – meestal verwoord in termen als aftakeling, achteruitgang en ver-

arming – de werkelijkheid? En hoe valt zo een niet aflatende opeenvolging van negatieve evaluaties te rijmen met de versprei-

dingskaarten uit voorliggende atlas, waaruit op het eerste gezicht toch blijkt dat Vlaanderen anno 2005 nog altijd een heel

gevarieerde flora bezit?

� Een veranderend landschap, 19de en 20ste eeuw

De huidige samenstelling van de flora van Vlaanderen kan niet louter worden verklaard en begrepen op grond van de fysische en

chemische kenmerken van de bodem, de geomorfologie, de hydrografie, het klimaat en een complex geheel van ecologische

processen. Daarnaast bepaalt ook de opeenvolging van steeds wisselende menselijke activiteiten in heel belangrijke mate de

rijkdom of armoede van de flora. In dit hoofdstuk beperken we ons tot enkele aspecten van de 19de- en 20ste-eeuwse geschie-

denis, zonder daarom het belang van het verre verleden te minimaliseren, zoals onder meer de opeenvolging van ijstijden, het

ontstaan van de landbouw in West-Europa (gepaard met de introductie van talrijke mediterrane of Zuidwest-Aziatische akker-

onkruiden), de massale ontbossingen tijdens de periode van de grote Europese ontginningen van de 11de tot 13de eeuw en de

grote ontdekkingsreizen (die onder meer resulteerden in een kennismaking met nieuwe voedingsgewassen en sierplanten).

Enkele globale cijfers betreffende veranderende bodembestemming (tabel 4.1 en 4.2) maken reeds duidelijk dat van een langdu-

rige landschappelijke onveranderlijkheid in de voorbije twee eeuwen nooit echt sprake is geweest. Met name de verhouding tus-

sen het landbouwareaal en de ‘restcategorie’ – huizen, industrieterreinen, verkeersinfrastructuur enz. – is ingrijpend gewijzigd.

Werd in de vroege 19de eeuw nog in het vooruitzicht gesteld dat de ontginning van de woeste gronden zou leiden tot nieuwe,

rationeel ontworpen, agrarische landschappen, dan is nadien gebleken dat andere vormen van grondgebruik belangrijker zijn

geworden. In andere gevallen was de omschakeling subtieler en veranderde niet zozeer het uitzicht van het landschap, maar wel

de naam: woeste grond werd natuurgebied – in bijgaande tabel daarom overigens nog niet overgeheveld naar de restgroep!

1846 1895 1978

Landbouw 1.793 1.916 1.446

Bos 485 521 616

Woeste gronden 524 169 66

Rest 143 339 924
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Tabel 4.1: Grondgebruik in
België in de 19de en 20ste

eeuw (x 1.000 ha; bron:
KEERIS 1981).

Table 4.1: Land use in
Belgium in the 19th and

20th century (x 1.000 ha;
source: KEERIS 1981).
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1846 1895 1950 1978

Grasland 362 445 827 721

Tarwe 233 180 173 178

Rogge 283 283 89 15

Aardappelen 115 184 98 35

Suikerbieten 2 54 62 109

De globale cijfers camoufleren grote regionale verschillen. Zo verloor bijvoorbeeld Limburg tussen 1842 en 1980 ‘slechts’ drie-

kwart van zijn oppervlakte aan woeste gronden, terwijl in dezelfde periode de oppervlakte bos verdubbelde (DUFRANE 1985).

Ook dienen we ons te realiseren dat de precieze inhoud van de grote categorieën grote verschillen vertoont. De totale opper-

vlakte bos in België steeg tussen 1846 en 1959 van 485.666 ha naar 601.064 ha. Het positieve saldo van 115.398 ha is vooral

toe te schrijven aan de uitbreiding van naaldhoutbestanden (+227.186 ha). De met loofbomen beplante oppervlakte naam in

diezelfde periode met 111.788 ha af (VAN MIEGROET 1976). Achter die cijfers gaat bovendien een belangrijke ruimtelijke ver-

schuiving schuil, namelijk de uitbreiding van de beboste oppervlakte op arme gronden en de inkrimping van de oppervlakte

bos op rijkere bodems.

De naar verschillende gewassen opgesplitste cijfers betreffende de landbouwgronden (tabel 4.2) geven een eerste indicatie

van de voortdurende aanpassingen van de Belgische landbouw aan de nationale en internationale marktsituatie in de voorbije

anderhalve eeuw. Maar opnieuw vertellen de naakte cijfers slechts een deel van het verhaal. Dat de teelt van bijvoorbeeld

rogge in de twintigste eeuw heel sterk verminderd is, suggereert op zich reeds dat de plantengemeenschappen van roggeak-

kers onder druk kwamen te staan. Maar andere factoren zijn minstens even belangrijk, zoals de sterk verbeterde zaaigoedzui-

vering en onkruidbestrijding en de gaandeweg veel intensievere teeltwijze, waardoor onkruid nauwelijks nog een kans kreeg

om zich te ontwikkelen. Zo steeg de roggeopbrengst per hectare in België van 1326 kg in 1846 tot 2167 kg in 1910 en tot 4000 à

4500 kg vandaag (VERHULST & BUBLOT 1980; http://statbel.fgov.be). De relatieve stabiliteit van het tarweareaal in de tijd is

om gelijkaardige redenen slechts schijn wanneer het erop aankomt de evolutie van de flora van graanakkers te evalueren.
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Tabel 4.2: Agrarisch grond-
gebruik in België in de 19de
en 20ste eeuw (x 1.000 ha;
bron: KEERIS 1981).

Table 4.2: Agricultural land
use in Belgium in the 19th
and 20th century (x 1.000
ha; source: KEERIS 1981).

Eeklo, circa 1939: een kleinschalig landschap met een mozaïek van akkertjes, aardewegen met schrale bermen, bomenrijen en
hagen. Bron: M.J. Vander Vaeren (1939), Le livre d’or de l’agriculture belge.
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Van agrarische zelfvoorziening naar een mondiaal economisch systeem

Tot een eind in de negentiende eeuw was zelfvoorziening kenmerkend voor de Vlaamse landbouw. Begin 19de eeuw woonde

ongeveer 70 tot 80 % van de bevolking op het platteland en was de invloed van de industrialisering op het landschap nog

beperkt tot een handvol stedelijke locaties. Rond 1810 werd in Oost- en West-Vlaanderen slechts 6 % van de rogge en 11 % van

de tarwe verhandeld via de stedelijke markten. De rest bleef op de hoeve voor eigen verbruik of werd via het lokale handels- en

transportcircuit aan de man gebracht (VANHAUTE & VAN MOLLE 2004). Het gemengde bedrijf was de regel, want iedere land-

bouwer had zijn vee broodnodig voor de productie van mest voor op de akkers. Het mestprobleem was in die tijd nog in de eer-

ste plaats een kwestie van tekorten, die de landbouwer met veel creativiteit probeerde op te lossen.

Dat betekende niet dat de dorpen landbouwkundig functioneerden als strikt geïsoleerde eilandjes. Er bestonden allerlei han-

delscircuits over grotere afstand, maar kwantitatief stelde het allemaal niet zo veel voor. Vooral meststoffen werden van buiten-

af aangevoerd, zoals bijvoorbeeld turfas uit Holland, afval van allerlei kleinindustriële en ambachtelijke bedrijven (zoals leer-

looierijen, slachthuizen en olieslagerijen) en huishoudelijk afval uit de steden. Stadsmest werd door de Vlaamse landbouwers

onder meer ook in Nederland en Noord-Frankrijk aangekocht (VANHAUTE & VAN MOLLE 2004). Met het op gang komen van de

import van guano uit Zuid-Amerika, vanaf de jaren 1840 (SMIL 2001), kondigde zich gaandeweg een nieuwe tijd aan, die zou

worden gekenmerkt door de integratie van de Belgische landbouw in een wereldomspannend handelsnetwerk. Pas enkele

decennia na de komst van guano zou kunstmest de landbouw – en meteen de plantengemeenschappen van akkeronkruiden –

nog verder helpen transformeren. De hoeveelheid toegediende stikstof als meststof per hectare steeg in België met een factor

vijf in 1950 en zelfs met een factor veertien in 1978 ten opzichte van het referentiejaar 1895 (DE BAEREMAEKER et al. 1980).

De toenemende handelscontacten met diverse delen van de wereld boden allerlei ongewenste onkruidzaden steeds meer kan-

sen om zich over grote afstand te verspreiden. Samen met zaaigoed bereikten heel wat onkruidzaden Vlaanderen. Een paar

vermeldingen in ‘De Akkerbouw. Weekblad der Landbouwmaatschappij van Oost-Vlaanderen’ beschrijven niet alleen de risico’s

die verbonden waren aan dat soort handelsbetrekkingen, maar maken ook duidelijk dat sommige planten die wij vandaag niet

langer als agrarische gewassen beschouwen, ooit als zaaigoed verkocht en verspreid werden. Dit laatste punt wordt bijvoor-

beeld goed geïllustreerd door de agronomische opmerkingen bij tal van soorten in de ‘Flore complète de la Belgique’ van DE

VOS (1885). In een reeks artikelen over de aanleg van nieuwe weilanden in ‘De Akkerbouw’ werd begin jaren 1880 bij herhaling

gewezen op het probleem van onkruidzaden in zaadmengsels, maar evenzeer werd het nut onderstreept van grassoorten als

goudhaver (Trisetum flavescens) of zelfs – zij het alleen in beperkte hoeveelheden – reukgras (Anthoxanthum odoratum). Bij

deze laatste soort was er soms sprake van vervalsing: het uit Noord-Duitsland ingevoerde zaad bestond wel eens grotendeels

uit slofhak (Anthoxanthum aristatum), dat “hoegenaamd geene waarde bezit”, maar dat door weinig scrupuleuze zaadhandela-

ren gemakkelijker dan reukgras in grote hoeveelheden kon worden geoogst en gecommercialiseerd.

Een correspondent van ‘De Akkerbouw’ signaleerde in 1884 enerzijds problemen met “amerikaansche violetklaver” (= rode kla-

ver) die, “na nauwelijks een jaar afwezigheid naar hier terugkomt vergezeld van de overzeesche kwade kruiden...”, zoals 

alsemambrosia (Ambrosia artemisiifolia). Anderzijds merkt BAGUET (1883) op dat samen met ingevoerde wol, waarvan het
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afval als meststof gebruikt werd, grote hoeveelheden vruchten en zaden vanuit Zuid-Amerika op Belgische akkers terechtkwa-

men. Dit soort berichten en problemen werd echter helemaal overschaduwd door een veel grotere bedreiging voor de West-

Europese landbouw, namelijk de sinds 1870 razendsnel toenemende import van goedkoop Amerikaans graan. Als een gevolg

van die zogenaamde ‘agricultural invasion’ belandde de Vlaamse landbouw in een diepe crisis. Dat gelijk met die massale

graaninvoer ook het aantal adventiefplanten en potentieel inburgerende planten toenam, was voor de Vlaamse flora slechts

een relatief marginaal verschijnsel. Op de lange termijn waren de gevolgen van een zich helemaal heroriënterende landbouw

heel ingrijpend. Veeteelt werd veel belangrijker en in functie daarvan werden veel akkers omgezet in weiland. Tussen 1880 en

1950 steeg het aandeel weiland van minder dan 20 % tot 40 à 50 % van het Belgische landbouwareaal (KEERIS 1981). Dat had

belangrijke gevolgen voor de hele landschapsinfrastructuur en de bijhorende flora langs knotwilgenrijen, elzenkanten enz. In

de jaren 1880, amper een tiental jaar na de uitvinding ervan, doken in ‘De Akkerbouw’ overigens ook advertenties op voor

“kunstmatige doornen voor afsluitingen” (prikkeldraad) (RAZAC 2000).

Een ander gevolg van de ‘agricultural invasion’ en het loslaten van het gemengde bedrijf was dat diverse streken zich meer gin-

gen specialiseren in teelten waarvoor de klimaat-, bodem- en marktcondities het best waren. Dat leidde tot een grotere regio-

nale landschappelijke verscheidenheid. Een voorbeeld van die ontwikkeling was het tuinbouwgebied tussen Antwerpen en

Brussel. Overigens had de streekspecialisatie ook veel te danken aan een snel evoluerende transportinfrastructuur. Vijftig jaar

nadat in 1835 de eerste spoorlijn in gebruik was genomen, omvatte het Belgische net reeds 4.361 km; rond 1950 werd met

ruim 5.000 km de maximale uitbreiding bereikt. Vanaf 1885 werd het spoorwegennetwerk aangevuld met een fijnmaziger net-

werk van lokale en regionale buurtspoorwegen. Dertig jaar later was de totale lengte van de geëxploiteerde lijnen opgelopen

tot circa 4.100 km (VAN DER HERTEN et al. 2001).

De steile opgang van het autoverkeer en de uitbouw van het autowegennet kwamen er pas veel later. Tijdens het interbellum

steeg het aantal private personenwagens in België van ongeveer 10.000 tot 150.000, vanuit 21ste-eeuws perspectief nog altijd

een zeer bescheiden aantal. Kort voor de Tweede Wereldoorlog werden de eerste autosnelwegen gepland (VAN ISACKER 1983).

De uitbouw van al die verkeersnetwerken creëerde allerlei nieuwe habitats, zoals bermen, stenen bruggen en duikers enz., die

gaandeweg door planten werden gekoloniseerd. Bovendien zouden diverse plantensoorten die verkeersassen spoedig gaan

gebruiken om zich naar nieuwe gebieden te verbreiden.

Lange-termijnontwikkelingen van de economie waren doorgaans de motor achter belangrijke landschappelijke ingrepen, zowel

in tijden van hoogconjunctuur als in tijden van crisis. Zo leidde bijvoorbeeld de diepe economische crisis van het midden van

de 19de eeuw tot belangrijke initiatieven om de economische groei te stimuleren en de armoede te bestrijden. Dat bleef niet

zonder landschappelijke gevolgen. Tussen 1847 en 1880 werd in België ongeveer 90.000 ha woeste gronden ontgonnen; zowat

de helft daarvan werd bebost. Het effect van die ontginningsijver op de landbouwproductie werd geraamd op 2 à 3 %. De

balans van winst en verlies op de langere termijn voor de flora van de betrokken gebieden laat zich vanzelfsprekend moeilijker

in procenten uitdrukken. Ook werden tussen 1850 en 1875 ongeveer 250.000 ha ‘waterzieke’ gronden gedraineerd (VANHAUTE

& VAN MOLLE 2004). Niet veel later veranderden grote delen van de Kempen grondig van uitzicht door de uitbreiding van den-
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Intensieve vlees- en melk-
productie tekent vandaag in
grote delen van Vlaanderen,
bv. ook in Tielt, het agrari-
sche landschap: grazend
vee, veevoederkuilen, voe-
dersilo’s en grote stallen.
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nenaanplanten (mijnhout) voor de Waalse steenkoolmijnen, de inplanting van zinkfabrieken in Overpelt (1888) en Lommel

(1904), het in exploitatie nemen van de eerste Limburgse steenkoolmijnen in Winterslag (1917) en Beringen (1919) en al de

daardoor veroorzaakte demografische en stedenbouwkundige ontwikkelingen (KEERIS 1981). Een en ander leidde tot ernstige

vervuiling en aftakeling van natuurgebieden, maar ook tot nieuwe habitats en de vestiging van voorheen in de regio onbeken-

de plantensoorten.

De golden sixties en het einde van de geleidelijkheid

Na de Tweede Wereldoorlog – vooral vanaf de jaren zestig – nam de welvaart in Vlaanderen een hoge vlucht. Parallel daarmee

voltrokken veel ontwikkelingen in het landschap zich sneller dan ooit tevoren. In België verdubbelde tussen 1960 en 2000 het

door de landbouwsector geproduceerde volume (VAN HECKE et al. 2004). Door schaalvergroting, mechanisering, chemische

bestrijdingsmiddelen en grote verschuivingen in het bodemgebruik raakten diverse akkeronkruiden sterk gemarginaliseerd.

Zeer opvallend was de toename van de maïsteelt: van amper 2.400 ha in 1959 en 18.000 ha in 1970, klom het Belgische areaal

van snijmaïs vanaf de jaren zeventig pijlsnel tot het huidige niveau van circa 170.000 ha (VAN HECKE et al. 2004; http://stat-

bel.fgov.be). Daarnaast knabbelde de verstedelijking aan een nooit gezien tempo aan de open ruimte. Stellen we 1980 gelijk

aan 100 %, dan was een kwarteeuw later de oppervlakte landbouwgrond gedaald tot 91,3 % (in absolute cijfers 17.434 km2). In

diezelfde periode steeg de index voor de woongebieden tot 156 % (2.379 km2) en voor de handelsgebouwen en handelsterrei-

nen zelfs tot 334 % (147 km2) (http://statbel.fgov.be).

De snelle opeenvolging van veranderingen vanaf de golden sixties verleidde velen ertoe om die nieuwe, flitsende ontwikkelin-

gen sterk te contrasteren met een beeld van het verleden dat gekenmerkt werd door stabiliteit, continuïteit en onveranderlijk-

heid. Uit het voorgaande is inmiddels duidelijk geworden dat het stempel van onveranderlijkheid niet echt van toepassing is op

welke periode dan ook tijdens de voorbije twee eeuwen. Had HUBLÉ (1988) dan ongelijk wanneer hij schreef dat zijn dorp rond

1950 zo’n verscheidenheid aan biotopen en evenwichtig functionerende levensgemeenschappen vertoonde dat een beschrij-

ving ervan kon dienen als een voorbeeld van “natuur vroeger”? Ja en neen. Voor 1950 was het landschap wel degelijk voort-

durend in beweging, maar dat gebeurde allemaal relatief geleidelijk en kleinschalig. Daardoor kregen tal van plantensoorten

meestal de kans om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de omzetting van akkerland naar

weiland vanaf het laatste kwart van de 19de eeuw. Traditionele punten en lijnen in het landschap, zoals de door MAC LEOD

(1893-1894) beschreven ‘kanten’ – d.w.z. een systeem van greppels, houtkanten en smalle grasstroken rondom elke kleine

akker – kunnen voor talrijke planten als refugium én uitvalsbasis voor nieuwe uitbreiding gefungeerd hebben. Voorwaarde was

dan wel dat de veranderingen niet al te bruusk optraden. Zo lang fenomenen als ruilverkaveling, zeer sterk toenemende

bemesting, moderne herbiciden en dergelijke zich niet lieten gelden, was zowat elke verandering van een andere orde dan dat-

gene waarmee botanici vanaf de jaren vijftig, zestig in toenemende mate werden geconfronteerd.
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Groene naaldaar –
Setaria viridis 

(Wouter Van Landuyt)
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Een verrassende consequentie van het erkennen van het belang van veranderlijkheid in de evolutie van het 19de- en 20ste-

eeuwse landschap is dat een aantal beschrijvingen van ‘eeuwenoude’, heel langzaam gerijpte landschappen en biotopen voor

een deel een illusie blijkt te zijn. De hooilanden in valleigebieden buiten beschouwing gelaten, hebben bijvoorbeeld veel wei-

landcomplexen in minder dan een eeuw tijd de hele cyclus van kunstmatige aanleg (inzaaien van grasmengels op voormalig

akkerland), geleidelijke ontwikkeling tot bloemrijke weiden en ten slotte ‘vergroening’ tot quasi bloemloos productief grasland

doorlopen. Hoe ver gaan veel kleine elementen in het agrarische landschap, zoals knotwilgenrijen en elzenkanten, terug in de

tijd? En in welke mate heeft deze en de vroegere infrastructuur van kleine landschapselementen planten de nodige stapstenen

en schuiloorden geboden om zich te verbreiden of simpelweg te overleven? Het zijn moeilijke, doorgaans niet evident te beant-

woorden vragen, die echter van groot belang zijn voor de botanicus en de natuurbeheerder. Veel van de huidige floristische

variatie is niet verklaarbaar zonder een goede kijk op de historiek van de omgeving. Bedreigde, maar soms verrassend taaie

florarelicten vertellen vaak meer over het verleden dan over de huidige ecologische omstandigheden. In de Atlas weerspiege-

len de kaartbeelden van de verspreiding in de tweede karteringsperiode (1972-2004) niet alleen heden en recent verleden,

maar voor een deel ook het lang-etermijngeheugen van het landschap.

� En de florist deint mee

In het licht van wat voorafgaat, is het duidelijk dat de huidige atlas, ondanks pogingen om voor talrijke individuele planten-

soorten kort de historische ontwikkeling te schetsen, toch vooral moet worden beschouwd als een momentopname. Het tijds-

gebonden karakter van de Atlas wordt bovendien onderstreept door de wisselende invulling die botanici en floristen in de loop

van de tijd aan het begrip ‘floristiek’ hebben gegeven.

Een centrale vraag die François Crépin, een van de sleutelfiguren van de 19de-eeuwse botanie in België, telkens weer beant-

woord wilde zien wanneer zeldzaamheden of nieuwigheden werden gesignaleerd, betrof het al dan niet inheemse karakter van

de plant. Niet-inheemse soorten waren voor hem niet veel meer dan curiosa in de marge, die voor de studie van de Belgische

flora nauwelijks relevant werden geacht. Floristen moesten er zich voor hoeden hun soortenlijsten uit te breiden met “une foule

d’espèces dont l’indigénat était plus que suspect” (CRÉPIN 1863). Onder de niet oorspronkelijk inheemse planten kregen alleen

de sinds onheuglijke tijden ingevoerde en ingeburgerde akkeronkruiden bij Crépin wat meer krediet. Dat hadden die planten

vooral te danken aan de vaststelling dat ze karakteristiek waren voor bepaalde plantengeografische districten (CRÉPIN 1877).

Dat neemt niet weg dat in de 19de en 20ste eeuw bij een deel van de floristen altijd een warme belangstelling voor adventie-

ven en inburgerende soorten heeft bestaan. Talrijke korte tot uitgebreide waarnemingenlijsten van ‘exoten’ in de oude jaargan-
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Stijve zonnebloem -
Helianthus laetiflorus
(Wouter Van Landuyt)
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gen van het Bulletin van de Société royale de Botanique de Belgique waren daarvan het resultaat. Een voorloper in de 19de-

eeuwse studie van de flora van adventieven en inburgerende soorten was Charles Baguet. In 1883 publiceerde hij een uitge-

breide lijst waarnemingen in Brabant, voorafgegaan door een korte inleidende tekst, die sommigen misschien eerder laat

20ste-eeuws dan 19de-eeuws in de oren klinkt: “Il y a vingt ans, bien rarement on rencontrait en Belgique quelques espèces

étrangères égarées loin de leur pays natal… La navigation, le commerce et l’industrie ont pris en Belgique un essor aussis rapi-

de qu’incroyable… Le long des voies, dans les gares, les trains sèment des graines… Et que l’on ne s’imagine pas que ces intro-

ductions soient toutes éphémères.” (BAGUET 1883). Alleen al deze korte beschouwingen van Baguet ontkrachten het idee als

zou ‘onveranderlijkheid’ bij uitstek kenmerkend zijn geweest voor de 19de en een groot gedeelte van de 20ste eeuw.

In hoge mate parallel aan de belangstelling voor niet-inheemse planten, is een groeiend aantal floristen sinds kort ook meer

aandacht gaan schenken aan de flora van het urbane gebied. De aanwezigheid van al dan niet spontaan verwilderende tuin-

planten – onder meer door de actieve tussenkomst van bessenetende vogels of plantenafval wegwerpende tuinvijverbezitters –

leidt tot het aftasten van weer nieuwe vervagende grenszones in de floristiek. Welke planten zijn de aandacht van de florist

waard? En wat is louter ‘spielerei’?

In het licht van de huidige belangstelling voor topics als natuurbehoud, biodiversiteitscrisis en invasieve soorten kan de rele-

vantie van de studie van efemere en inburgerende plantensoorten – en meteen ook van de bijbehorende oude gepubliceerde

lijsten en herbariumcollecties – vandaag nauwelijks nog worden betwist. Dat is onder meer weerspiegeld in de brede selectie

van soorten voor deze Atlas, inclusief een reeks plantensoorten die zich anno 2005 situeren in de vage grensgebieden tussen

efemere adventief, standhoudende exoot en ingeburgerde nieuwkomer. Vandaag ligt beslist niet de wens “d’augmenter le

nombre des plantes de son pays” (CRÉPIN 1863) aan de basis van de wat minder strikte selectiecriteria voor de Atlas, maar het

streven om de veranderende flora van Vlaanderen aan het begin van de 21ste eeuw zo precies mogelijk in kaart te brengen.

� Relatieve veranderingen in de verspreiding van soorten tussen 1939-1971 
en 1972-2004

De fijnste schaal waarbij we over voldoende gegevens beschikken voor het meten van veranderingen in de verspreiding van

planten in Vlaanderen is het uurhokniveau (16 km2). Het nadeel van die grove schaal is dat de veranderingen vrij groot moeten

zijn vooraleer ze gedetecteerd kunnen worden. Een wijziging in de basisgegevens treedt pas op wanneer een soort uit een uur-

hok verdwenen is – of er althans een tijdlang niet meer is waargenomen. Veranderingen op een fijner schaalniveau kunnen op

basis van de verspreidingsgegevens in de Atlas dus niet aangetoond worden. Van een aantal algemene soorten weten we dat

ze op perceelsniveau sterk achteruitgegaan zijn en dat ze vaak alleen nog frequent voorkomen in perceelsranden en wegber-

men. Het detecteren van dat soort veranderingen valt buiten het opzet en de mogelijkheden van de Atlas.

Indien we de veranderingen in de verspreiding van een soort tussen de eerste en de tweede karteerperiode (resp. 1939-1971 en

1972-2004) willen meten op basis van de aan- of afwezigheid ervan in uurhokken, stoten we op een ernstig probleem. Zoals

aangehaald in hoofdstuk 3 heeft de inventarisatie-inspanning een belangrijk effect op het aantal waargenomen soorten per

uurhok. Hoe groter de inventarisatie-inspanning, hoe meer soorten er gevonden worden. Aangezien de inventarisatie-inspan-

ning in de periode 1972-2004 veel groter was dan in de periode 1939-1971, kan worden verwacht dat bepaalde soorten in 1972-

2004 in meer hokken gevonden zullen zijn, hoewel hun werkelijke verspreiding gelijk is gebleven of zelfs is ingekrompen. Het

tellen en met elkaar vergelijken van het aantal uurhokken van een soort in de beide karteerperioden geeft dus in de meeste

gevallen een foutief beeld van de toename of afname. Door bij de analyse te werken met relatieve in plaats van absolute veran-

deringen wordt het probleem grotendeels opgelost en zijn de gegevens van de twee karteerperioden beter met elkaar verge-

lijkbaar (zie kader). 

Het zou vanzelfsprekend heel interessant zijn om voor dit soort berekeningen ook gegevens uit de 19de eeuw of uit de eerste

decennia van de 20ste eeuw te kunnen gebruiken. Omdat het gegevensbestand van die jaren niet voldoende omvangrijk is en

te disparaat samengesteld, zijn we helaas genoodzaakt ons te beperken tot de gegevens die vanaf 1939 werden verzameld ten

behoeve van de Belgische plantenkartering (zie hoofdstuk 2 en 3). 
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Methodiek voor het meten van relatie-
ve veranderingen in de verspreiding
van soorten

Om de relatieve veranderingen tussen de karteerperioden

1939-1971 en 1972-2004 te meten, werd het aantal uurhok-

ken waar een soort gevonden werd in de eerste karteerperio-

de uitgezet ten opzichte van het aantal uurhokken van dezelf-

de soort tijdens de tweede periode. Om te komen tot een

lineair verband tussen de beide perioden werd een logit-

transformatie uitgevoerd op de verhouding tussen het aantal

uurhokken waar een soort gevonden is en het totale aantal

uurhokken. De regressielijn geeft de gemiddelde verandering

weer van alle soorten. De residuele waarde ten opzichte van

dat lineaire verband (verticale afstand van elk punt tot de

lijn) is een maat voor de relatieve verandering in de versprei-

ding van een soort ten opzichte van alle andere soorten.

Soorten die onder de lijn liggen zijn in relatief minder uur-

hokken gevonden dan verwacht kon worden als er geen ach-

teruitgang of vooruitgang is. Soorten die boven de lijn liggen

zijn in relatief meer uurhokken gevonden. De methodiek

wordt uitgebreid besproken in TELFER et al. (2002) en werd

ook al toegepast voor de Britse plantenatlas (PRESTON et al.

2002). De residuele waarde voor elke soort wordt verder in

de tekst de trendindex van die soort genoemd. Een trendin-

dex die gelijk is aan nul betekent dat de soort, rekening hou-

dend met de toegenomen inventarisatiegraad, niet toegeno-

men of afgenomen is. Een positieve waarde betekent een

vooruitgang, een negatieve waarde een achteruitgang. De

trendindex gaat van - 3.13 tot + 6.06.

Voor het berekenen van de regressielijn en voor de algemene

analyse in dit hoofdstuk werd een aantal soorten uitgesloten:

• soorten die in de eerste karteerperiode in minder dan 5

uurhokken waren gevonden;

• soorten waarvan een relatief groot deel van de vondsten

betrekking heeft op adventiefvondsten;

• soorten die in de Atlas van VAN ROMPAEY & DELVOSALLE

1972) geen kaartje hadden gekregen omdat ze nagenoeg

overal voorkwamen (de zogenaamde ubiquisten), waardoor

voor die soorten geen verspreidingsgegevens beschikbaar

zijn voor de periode 1939-1971;

• een aantal bomen en struiken die tijdens de eerste karteer-

periode niet of onvoldoende in kaart werden gebracht (bv.

grove den) of waarvan een aanzienlijk deel van de vondsten

in tenminste een van de beide karteerperioden vermoedelijk

betrekking heeft op aanplantingen;

• soorten waarvan de verandering van het aantal vindplaat-

sen het gevolg is van nieuwe taxonomische inzichten of van

een zeer specifieke toegenomen aandacht voor een bepaalde

plantengroep.
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Figuur 4.1: Regressie van het relatieve aantal uurhokken in de peri-
ode 1972-2004 tegenover het relatief aantal uurhokken in de perio-
de 1939-1972. Elk punt stelt één soort voor. Het relatieve aantal
uurhokken wordt voorgesteld als de verhouding tussen het aantal
uurhokken waar een soort voorkomt en het totaal aantal uurhok-
ken (deze verhoudingen zijn in de assen weergegeven als een logit-
transformatie).

Figure 4.1: Regression of range size during the 1939-1971 survey
period against the 1972-2004 survey period. Each point represents
a single species. The 16 km2 range sizes have been expressed as
the total number of squares recorded and logit-transformed.
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Succesvolle soorten 

Van de 100 soorten die het sterkst zijn vooruitgegaan (tabel 4.3), behoren er 83 tot de neofyten. Dat is veel meer dan de globa-

le proportie aan neofyten die in de Atlas behandeld worden (19 %). Bijna de helft van de 100 soorten die het sterkst zijn voor-

uitgegaan zijn soorten die in het atlasgebied als tuinplant ingevoerd werden en van daaruit verwilderden. Voorbeelden zijn late

guldenroede (Solidago gigantea), reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) en vlinderstruik (Buddleja davidii).

Bovendien zijn meerdere succesvol verwilderde sierplanten al tijdens de eerste karteerperiode (1939-1971) sterk vooruitge-

gaan. Die soorten zijn niet opgenomen in tabel 4.3. Een voorbeeld daarvan is Japanse duizendknoop (Fallopia japonica), waar-

van het aantal kilometerhokken tijdens de tweede karteerperiode ‘slechts’ verdubbelde. 

Ook onder de sterk vooruitgaande inheemse planten of archeofyten bevinden zich diverse soorten die frequent als tuinplant

gekweekt worden en die gemakkelijk kunnen verwilderen. Voorbeelden daarvan zijn taxus (Taxus baccata) en prachtklokje

(Campanula persicifolia). Sommige van die gekweekte planten komen slechts in een beperkt gedeelte van het atlasgebied van

nature voor. Buiten dat natuurlijke areaal moeten ze als neofyt beschouwd worden.

Onder de neofyten bevindt zich een hele reeks soorten die hier terechtgekomen zijn met ingevoerde agrarische producten,

zoals granen, grondstoffen voor de veevoederproductie of wol. Sommige ervan hebben zich wijd verspreid als akkeronkruiden,

zoals bijvoorbeeld kale gierst (Panicum dichotomiflorum) en kleine varkenskers (Coronopus didymus), terwijl andere, zoals

bezemkruiskruid (Senecio inaequidens), zich ook in meer natuurlijke milieus gevestigd hebben. Vooral akkeronkruiden produ-

ceren vaak grote hoeveelheden zaden en kennen een snelle ontwikkeling, waardoor vaak meerdere generaties per groeiseizoen

mogelijk zijn. Een grote zaadproductie en snelle generatiewisseling verklaart minstens voor een deel het succes van diverse

ingeburgerde onkruidsoorten. Bovendien zijn die eigenschappen gunstig voor het ontstaan van herbicidenresistente popula-

ties, wat hun succes nog kan vergroten. 

Een aparte groep wordt gevormd door de onkruiden in maïsakkers, zoals stekelige hanenpoot (Echinochloa muricata), kale

gierst (Panicum dichotomiflorum), Chinese naaldaar (Setaria faberi), kransnaaldaar (Setaria verticillata) en – zij het voorlopig

nog beperkt – knolcyperus (Cyperus esculentus) en draadgierst (Panicum capillare). Onlangs is over die planten intensief

onderzoek verricht, waardoor – althans voor een beperkt deel van het atlasgebied, namelijk de regio tussen Brugge en Gent –

een goed beeld is ontstaan van hun huidige verspreiding (HOSTE & VERLOOVE 2001). Onder de 100 soorten die het sterkst zijn

vooruitgegaan, bevindt zich slechts één inheemse onkruidsoort, namelijk kleine veldkers (Cardamine hirsuta). Voor dat opmer-

kelijke en alleenstaande feit hebben we niet direct een eenduidige verklaring. 
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Vlinderstruik - Buddleja davidii Wegberm met hertshoornweegbree, Deens lepelblad en muurpeper Bleke morgenster – Tragopogon dubius 
(fotos Wouter Van Landuyt)
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Een opvallende trend tijdens de tweede karteerperiode was de spectaculaire opmars van halofyten (zoutminnende soorten) in

het binnenland. Door het gebruik van strooizout tijdens de winter langs de grote wegen, dikwijls gecombineerd met bodemver-

storing in de bermstroken erlangs, ontstond op veel plaatsen in het binnenland een ideale habitat voor soorten die oorspronke-

lijk enkel in het maritieme district voorkwamen. De meest opvallende vertegenwoordiger van de groep is ongetwijfeld Deens

lepelblad (Cochlearia danica) (ROBYNS 1978, MENNEMA 1986, 1992, ZWAENEPOEL 1994, OLIVIER 1996). Die soort wordt nu

gevonden in meer dan 150 uurhokken, terwijl ze tijdens de eerste karteerperiode slechts in tien uurhokken was gevonden (bijna

uitsluitend in het maritieme district). Bovendien is de reële trend nog veel meer uitgesproken, want soorten die voornamelijk

langs autosnelwegen een toename hebben gekend, zijn vaak niet of erg onvoldoende geïnventariseerd. Bovendien zijn veel

recente gegevens betreffende Deens lepelblad nog niet in het hier geanalyseerde gegevensbestand (Florabank) opgenomen. 

De expansie van halofyten houdt overigens niet op bij Deens lepelblad. Hoewel het nog niet blijkt uit de tabel van soorten die

vooruitgegaan zijn, is ook de uitbreiding van vooral stomp kweldergras (Puccinellia distans), maar recenter ook van herts-

hoornweegbree (Plantago coronopus), vrij spectaculair te noemen. In beperktere mate werden de laatste jaren ook steeds

vaker soorten als strandmelde (Atriplex littoralis), zeevetmuur (Sagina maritima) en zilte schijnspurrie (Spergularia marina) in

het binnenland aangetroffen (VANDEN BERGHEN 1994, DUVIGNEAUD & FASSEAUX 1991, VANDERPOORTEN 1997, VANNEROM

1997). Die vindplaatsen in het binnenland kunnen eventueel de voorboden zijn van een toekomstige sterke expansie.

Aanvankelijk breidden de halofyten zich voornamelijk uit langs druk bereden autosnelwegen. Na verloop van tijd werden ze

ook steeds vaker aangetroffen langs drukke gewestwegen en tegenwoordig groeien ze bovendien op talrijke plaatsen in het

stedelijk gebied en langs secundaire wegen.

Bij de lijst van soorten die vooruitgegaan zijn, dient een aantal nuances geformuleerd te worden. Aan sommige soorten is tij-

dens de tweede karteerperiode in verhouding meer aandacht besteed. Deze opmerking geldt in grote lijnen voor alle neofyten.

Behalve met een reële toename, moet voor deze categorie plantensoorten beslist ook rekening gehouden worden met de

effecten van een meer intensieve onderzoeksactiviteit. 

Van diverse genera met neofyten – maar ook van andere ‘moeilijke’ groepen! – is de soortenkennis bij botanici in de voorbije

decennia gevoelig toegenomen, waardoor tijdens de tweede karteerperiode een beter beeld werd verkregen van de reële ver-

spreiding in Vlaanderen van talrijke plantensoorten. Dat kan het relatieve aandeel van de waarnemingen van die soorten in het

totale gegevensbestand positief hebben beïnvloed. Dat geldt echter niet voor alle successoorten: van sommige staat het zo

goed als vast dat ze zich sinds kort werkelijk expansief zijn gaan gedragen. Dat kon onder meer worden aangetoond aan de

hand van herbariumstudie. Soorten als hoge fijnstraal (Conyza sumatrensis) en klein robertskruid (Geranium purpureum) –

mogelijk te verwarren met respectievelijk Canadese fijnstraal (Conyza canadensis) en gewoon robertskruid (Geranium robertia-

num) – bleken na revisie van herbariumcollecties van deze laatste soorten niet eerder met de verwante nieuwkomers verward

te zijn geweest. Hun recente expansie in Vlaanderen lijkt met andere woorden niet te verklaren door een betere herkenning

maar door een reële toename. Zodra een inburgerende soort een bepaalde drempel van talrijkheid overschrijdt, mag worden

aangenomen dat ze af en toe in herbaria zal terechtkomen, zij het vaak als niet of foutief gedetermineerde soort. Dat is

onlangs bijvoorbeeld gebleken bij controle van herbariummateriaal van Europese hanenpoot (Echinochloa crus-galli), waaruit

is gebleken dat de inburgeringshistoriek in België van stekelige hanenpoot (E. muricata) teruggaat tot de late 19de eeuw

(HOSTE 2004).

Met betrekking tot de herkomst van de 100 soorten die het sterkst zijn vooruitgegaan kunnen eveneens enkele conclusies

getrokken worden. Bijna de helft is oorspronkelijk inheems in Europa (een heel kleine minderheid zelfs in Vlaanderen), boven-

dien vaak in regio’s die dicht aansluiten bij Vlaanderen. Tot die laatste categorie behoort bijvoorbeeld stijf barbarakruid

(Barbarea stricta). Het lijkt erop dat die soort in de voorbije decennia haar natuurlijke areaal heeft uitgebreid. In andere geval-

len kadert de sterke toename op Vlaams niveau in een geografisch veel ruimere uitbreiding, meestal vanuit Zuid-Europa. Dat is

onder meer het geval bij klein liefdegras (Eragrostis minor) en klein robertskruid (Geranium purpureum). 

Opvallend is verder het grote aandeel taxa van Amerikaanse origine: meer dan 35 soorten uit de top-100 zijn afkomstig uit

Amerika. Het gaat zowel om verwilderde sierplanten als om onkruiden (bv. diverse maïsonkruiden). Een relatief groot aantal suc-

cessoorten is afkomstig uit Azië, waarbij opvalt dat het vrijwel uitsluitend gaat om verwilderde cultuurplanten. Net zoals in de

omringende landen, is het assortiment van vooruitgaande soorten afkomstig uit Afrika of Oceanië verwaarloosbaar klein, met

respectievelijk 2 soorten en 1 soort. Dat heeft wellicht in hoofdzaak te maken met minder gunstige klimatologische omstandig-

heden in West-Europa voor planten uit die gebieden, maar ook met de beperktere handelsbetrekkingen met die continenten.
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam trend status

Solidago gigantea Ait. Late guldenroede 6.06 neofyt

Solidago canadensis L. Canadese guldenroede 5.94 neofyt

Senecio inaequidens DC. Bezemkruiskruid 5.59 neofyt

Lunaria annua L. Tuinjudaspenning 5.12 neofyt

Amaranthus hybridus L. subsp. hybridus Basterdamarant 4.85 neofyt

Cotoneaster horizontalis Decaisne Vlakke dwergmispel 4.85 neofyt

Heracleum mantegazzianum Somm. et Lev. Reuzenberenklauw 4.77 neofyt

Eragrostis pilosa (L.) Beauv. Straatliefdegras 4.77 neofyt

Sorghum halepense (L.) Pers. Wilde sorgo 4.62 neofyt

Rumex patientia L. Spinaziezuring 4.44 neofyt

Lemna minuta Humb., Bonpl. et Kunth Dwergkroos 4.19 neofyt

Hydrocotyle ranunculoides L. f. Grote waternavel 4.16 neofyt

Prunus cerasifera Ehrh. Kerspruim 4.16 neofyt

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Hemelboom 4.15 neofyt

Acer negundo L. Vederesdoorn 4.08 neofyt

Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker Hoge fijnstraal 4.08 neofyt

Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm. Spaanse hyacint 4.08 neofyt

Portulaca oleracea L. Postelein 4.03 neofyt

Cerastium tomentosum L. Viltige hoornbloem 3.95 neofyt

Amaranthus hybridus L. subsp. bouchonii (Thell.) O. Bolòs et Vigo Franse amarant 3.93 neofyt

Spiraea douglasii Hook. Douglaspluimspirea 3.88 neofyt

Hieracium aurantiacum L. Oranje havikskruid 3.87 neofyt

Epilobium ciliatum Rafin. Beklierde basterdwederik 3.86 neofyt

Syringa vulgaris L. Sering 3.85 neofyt

Echinochloa muricata (Beauv.) Fernald Stekelige hanenpoot 3.81 neofyt

Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritsch Valse wingerd 3.8 neofyt

Persicaria wallichii Greuter et Burdet Afghaanse duizendknoop 3.71 neofyt

Aster novi-belgii L. Nieuw-Nederlandse aster 3.56 neofyt

Aster lanceolatus Willd. Smalle aster 3.51 neofyt

Fallopia aubertii (L. Henry) Holub Chinese bruidssluier 3.49 neofyt

Tragopogon dubius Scop. Bleke morgenster 3.46 neofyt

Geranium purpureum Vill. Klein robertskruid 3.46 neofyt

Myriophyllum aquaticum (Velloso) Verdc. Parelvederkruid 3.46 neofyt

Duchesnea indica (Andrews) Focke Schijnaardbei 3.44 neofyt

Cornus sericea L. Canadese kornoelje 3.44 neofyt

Buddleja davidii Franch. Vlinderstruik 3.43 neofyt

Barbarea stricta Andrz. Stijf barbarakruid 3.41 archeofyt

Setaria faberi F. Herrmann Chinese naaldaar 3.41 neofyt

Helianthus laetiflorus Pers. Stijve zonnebloem 3.41 neofyt

Sisymbrium orientale L. Oosterse raket 3.39 neofyt

Vulpia ciliata Dum. Duinlangbaardgras en gewimperd 

langbaardgras 3.3 inheems

Cyperus esculentus L. Knolcyperus 3.21 neofyt

Coronopus didymus (L.) Smith Kleine varkenskers 3.19 neofyt

Panicum dichotomiflorum Michaux Kale gierst 3.17 neofyt

Hieracium piloselloides Vill. Florentijns havikskruid 3.17 neofyt

Setaria verticillata (L.) Beauv. Kransnaaldaar 3.15 neofyt

Ribes alpinum L. Alpenbes 3.07 neofyt

Iberis umbellata L. Schermscheefbloem 3.07 neofyt

Ribes sanguineum Pursh Rode ribes 3.07 neofyt

Elaeagnus angustifolia L. Smalle olijfwilg 2.99 neofyt
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Tabel 4.3: De 100 soorten
die de sterkste vooruitgang

vertonen in de periode 1972-
2004 in vergelijking met

1939-1971. 

Table 4.3: The 100 taxa
which have shown the grea-

test relative increase
between 1939-1971 and

1972-2004.
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Angelica archangelica L. Grote engelwortel 2.94 neofyt

Symphytum asperum Lepechin Ruwe smeerwortel 2.91 neofyt

Claytonia sibirica L. Roze winterpostelein 2.91 neofyt

Amsinckia micrantha Suksd. Kleinbloemige amsinckia 2.91 neofyt

Veronica peregrina L. Vreemde ereprijs 2.88 neofyt

Solanum physalifolium Rusby var. nitidibaccatum (Bitter) Edmonds Glansbesnachtschade 2.87 neofyt

Senecio squalidus L. Glanzend kruiskruid 2.87 neofyt

Cardamine hirsuta L. Kleine veldkers 2.81 inheems

Campanula portenschlagiana Schult. Dalmatiëklokje 2.77 neofyt

Campanula persicifolia L. Prachtklokje 2.77 inheems

Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter et Burdet Waterteunisbloem 2.72 neofyt

Crambe maritima L. Zeekool 2.62 inheems

Aconitum napellus L. Blauwe monnikskap 2.62 neofyt

Lagurus ovatus L. Hazenstaart 2.62 neofyt

Crassula helmsii (T. Kirk) Cock. Watercrassula 2.62 neofyt

Rosa rugosa Thunb. Rimpelroos 2.57 neofyt

Hordeum jubatum L. Kwispelgerst 2.56 neofyt

Mimulus guttatus DC. Gele maskerbloem 2.56 neofyt

Euphorbia lathyris L. Kruisbladige wolfsmelk 2.54 neofyt

Atriplex glabriuscula Edmondst. Kustmelde 2.5 inheems

Alcea rosea L. Stokroos 2.5 neofyt

Barbarea verna (Mill.) Aschers. Vroeg barbarakruid 2.5 neofyt

Alchemilla mollis (Buser) Rothm. Fraaie vrouwenmantel 2.5 neofyt

Eragrostis minor Host Klein liefdegras 2.49 neofyt

Euphorbia maculata L. Straatwolfsmelk 2.43 neofyt

Hieracium maculatum Schrank Bochtig havikskruid 2.43 inheems

Xanthium orientale L. Grote stekelnoot 2.43 neofyt

Mentha spicata L. Groene munt 2.38 archeofyt of neofyt

Phytolacca esculenta Van Houtte Oosterse karmozijnbes 2.36 neofyt

Elatine hydropiper L. Klein glaskroos 2.36 inheems

Sagina apetala Ard. Tengere vetmuur 2.36 archeofyt

Fallopia sachalinensis (F. Schmidt Petrop.) Ronse Decraene Sachalinse duizendknoop 2.35 neofyt

Lactuca serriola L. Kompassla 2.29 inheems

Ceterach officinarum Willd. Schubvaren 2.29 inheems

Baccharis halimifolia L. Struikaster 2.29 neofyt

Amaranthus deflexus L. Liggende majer 2.29 neofyt

Bromus carinatus Hook. et Arnott Gekielde dravik 2.28 neofyt

Impatiens glandulifera Royle Reuzenbalsemien 2.27 neofyt

Cochlearia danica L. Deens lepelblad 2.25 inheems

Panicum capillare L. Draadgierst 2.22 neofyt

Panicum schinzii Hack. Zuid-Afrikaanse gierst 2.21 neofyt

Cotoneaster rehderi Pojark. Rimpelige cotoneaster 2.21 neofyt

Chenopodium berlandieri Moq. Texaanse ganzenvoet 2.21 neofyt

Malva alcea L. Vijfdelig kaasjeskruid 2.16 archeofyt

Lonicera xylosteum L. Rode kamperfoelie 2.15 inheems

Viburnum lantana L. Wollige sneeuwbal 2.14 inheems

Campanula latifolia L. Breed klokje 2.12 neofyt

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Rich. Hondskruid 2.08 inheems

Epilobium tetragonum L. Kantige basterdwederik 2.05 inheems

Juncus foliosus Desf. Gestreepte greppelrus 2.02 neofyt
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Achteruitgaande soorten

Van de 100 soorten die tussen de eerste en tweede karteerperiode het sterkst zijn achteruitgegaan (tabel 4.4), behoren er 8 tot

de archeofyten en 88 tot de inheemse soorten. Dat is telkens wat meer dan het globale aandeel van die categorieën planten in

de Atlas (resp. 5 en 75 %). Neofyten komen in de lijst amper voor (3 soorten). Ook bij de soorten waarvan de achteruitgang

reeds grotendeels had plaatsgevonden tijdens of zelfs reeds voor de eerste karteerperiode (tabel 4.5) bevinden zich nauwelijks

neofyten. 

De meest opvallende groep neofyten die een sterke achteruitgang heeft gekend, omvat de vlasonkruiden vlasdolik (Lolium

remotum), vlashuttentut (Camelina alyssum) en vlaswarkruid (Cuscuta epilinum). Die soorten zijn als een gevolg van cultuur-

technische veranderingen (zaaigoedschoning, onkruidbestrijding) in Vlaanderen helemaal verdwenen. Ook andere traditionele

akkeronkruiden – zowel archeofyten als inheemse soorten – staan opvallend veel in de lijst: korenschijnspurrie (Delia segeta-

lis), korenbloem (Centaurea cyanus), naaldenkervel (Scandix pecten-veneris), akkerboterbloem (Ranunculus arvensis), bolderik

(Agrostemma githago) enz. Maar liefst vijftien soorten uit de lijst van de 100 soorten met de sterkste achteruitgang zijn akker-

onkruiden. In vele gevallen betreft het specifieke graanonkruiden.

Twee andere belangrijke tendensen kunnen uit de lijsten van tabel 4.4 en 4.5 worden afgelezen. Veel waterplanten zijn sterk

achteruitgegaan, evenals talrijke soorten van voedselarme, kruidachtige vegetaties. Over die tendensen wordt in de volgende

paragrafen van dit hoofdstuk verder uitgeweid. 
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Korenbloem - Centaurea cyanus (Rollin Verlinde) Bolderik - Agrostemma githago (Rollin Verlinde)
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Delia segetalis (L.) Dum. Korenschijnspurrie -3.13 inheems

Calamintha ascendens Jord. Opstijgende steentijm -3.05 inheems

Alyssum alyssoides (L.) L. Bleek schildzaad -2.58 inheems

Antennaria dioica (L.) Gaertn. Rozenkransje -2.52 inheems

Lolium remotum Schrank Vlasdolik -2.52 neofyt

Hordeum marinum Huds. Zeegerst -2.37 inheems

Liparis loeselii (L.) L.C.M. Rich. Groenknolorchis -2.35 inheems

Centaurea cyanus L. Korenbloem -2.09 archeofyt

Orchis morio L. Harlekijn -2.01 inheems

Scandix pecten-veneris L. Naaldenkervel -2.01 archeofyt

Arnoseris minima (L.) Schweigg. et Körte Korensla -1.97 inheems

Ranunculus arvensis L. Akkerboterbloem -1.94 archeofyt

Alopecurus bulbosus Gouan Knolvossenstaart -1.77 inheems

Agrostemma githago L. Bolderik -1.7 archeofyt

Herminium monorchis (L.) R. Brown Honingorchis -1.66 inheems

Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze Veenmosorchis -1.66 inheems

Carex flava L. Gele zegge -1.66 inheems

Scleranthus perennis L. Overblijvende hardbloem -1.66 inheems

Galium tricornutum Dandy Driehoornig walstro -1.66 inheems

Lobelia dortmanna L. Waterlobelia -1.62 inheems

Schoenoplectus triqueter (L.) Palla Driekantige bies -1.62 inheems

Filago vulgaris Lam. Duits viltkruid -1.55 inheems

Carex lepidocarpa Tausch Schubzegge -1.55 inheems

Marrubium vulgare L. Malrove -1.54 archeofyt

Blysmus compressus (L.) Panzer ex Link Platte bies -1.51 inheems

Teucrium scordium L. Moerasgamander -1.51 inheems

Thymus pulegioides L. Grote tijm -1.48 inheems

Aconitum lycoctonum L. Gele monnikskap -1.46 inheems

Cyperus flavescens L. Geel cypergras -1.46 inheems

Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Rich. Zomerschroeforchis -1.46 inheems

Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande Spiraalruppia -1.46 inheems

Ruppia maritima L. Snavelruppia -1.46 inheems

Subularia aquatica L. Priemkruid -1.46 inheems

Botrychium matricariifolium (A. Braun ex Döll) Koch Vertakte maanvaren -1.46 inheems

Genista tinctoria L. Verfbrem -1.43 inheems

Thymus serpyllum L. Kleine tijm -1.38 inheems

Schoenus nigricans L. Knopbies -1.37 inheems

Gymnadenia conopsea (L.) R. Brown Grote muggenorchis -1.37 inheems

Trisetum flavescens (L.) Beauv. Goudhaver -1.36 inheems

Stratiotes aloides L. Krabbenscheer -1.35 inheems

Hypochaeris glabra L. Glad biggenkruid -1.35 inheems

Pedicularis sylvatica L. Heidekartelblad -1.34 inheems

Cicendia filiformis (L.) Delarbre Draadgentiaan -1.33 inheems

Najas minor All. Klein nimfkruid -1.32 inheems

Carex limosa L. Slijkzegge -1.32 inheems

Carex diandra Schrank Ronde zegge -1.31 inheems

Briza media L. Bevertjes -1.28 inheems

Carlina vulgaris L. Driedistel -1.28 inheems

Carex hostiana DC. Blonde zegge -1.26 inheems

Chenopodium chenopodioides (L.) Aell. Beursjesganzenvoet -1.25 inheems

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman Gebogen driehoeksvaren -1.25 inheems

Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O. Kuntze Watergentiaan -1.24 inheems

Potamogeton lucens L. Glanzig fonteinkruid -1.24 inheems

Polygala vulgaris L. Gewone vleugeltjesbloem -1.24 inheems

Danthonia decumbens (L.) DC. Tandjesgras -1.23 inheems

Deschampsia setacea (Huds.) Hack. Moerassmele -1.22 inheems

Scleranthus annuus L. Eenjarige hardbloem -1.19 inheems

Veronica triphyllos L. Handjesereprijs -1.16 inheems

Chenopodium vulvaria L. Stinkende ganzenvoet -1.16 inheems

Succisa pratensis Moench Blauwe knoop -1.15 inheems

Hydrocharis morsus-ranae L. Kikkerbeet -1.15 inheems

Melampyrum pratense L. Hengel -1.14 inheems

Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert Koekruid -1.14 inheems of archeofyt

Eriophorum gracile Koch ex Roth Slank wollegras -1.13 inheems

Genista pilosa L. Kruipbrem -1.13 inheems

Eriophorum latifolium Hoppe Breed wollegras -1.13 inheems

Rhinanthus minor L. Kleine ratelaar -1.13 archeofyt

Valerianella rimosa Bast. Geoorde veldsla -1.13 inheems

Lithospermum arvense L. Ruw parelzaad -1.12 inheems

Viola canina L. Hondsviooltje -1.11 inheems

Parnassia palustris L. Parnassia -1.11 inheems

Anthemis arvensis L. Valse kamille -1.1 archeofyt

Cynosurus cristatus L. Kamgras -1.1 inheems
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Tabel 4.4: De 100 soorten die
de sterkste achteruitgang ver-
tonen in de periode 1972-
2004 in vergelijking met
1939-1971. 

Table 4.4: The 100 taxa which
have shown the greatest rela-
tive decrease between 1939-
1971 and 1972-2004.
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Cirsium eriophorum (L.) Scop. Wollige distel -1.08 inheems

Leontodon hispidus L. Ruige leeuwentand -1.08 inheems

Centaurea calcitrapa L. Kalketrip -1.08 archeofyt

Epipactis atrorubens (Hoffmann) Besser Bruinrode wespenorchis -1.08 inheems

Hieracium lachenalii C.C. Gmel. Dicht havikskruid -1.08 inheems

Euphorbia exigua L. Kleine wolfsmelk -1.07 inheems

Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub Kleine wolfsklauw -1.07 inheems

Lycopodium clavatum L. Grote wolfsklauw -1.07 inheems

Genista anglica L. Stekelbrem -1.06 inheems

Sium latifolium L. Grote watereppe -1.06 inheems

Ononis spinosa L. Kattedoorn -1.06 inheems

Cuscuta epithymum (L.) L. Klein warkruid -1.05 inheems

Solidago virgaurea L. Echte guldenroede -1.05 inheems

Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins Geschubde mannetjesvaren -1.04 inheems

Anthyllis vulneraria L. Wondklaver -1.04 inheems

Hieracium pilosella L. Muizenoor -1.04 inheems

Filago lutescens Jord. Geel viltkruid -1.03 inheems

Tephroseris helenitis (L.) Nordenstam Spatelkruiskruid -1.03 inheems

Potamogeton praelongus Wulfen Langstengelig fonteinkruid -1.03 inheems

Hieracium lactucella Wallr. Spits havikskruid -1.03 inheems

Drosera rotundifolia L. Ronde zonnedauw -1.03 inheems

Lilium bulbiferum L. Roggelelie -1.03 neofyt

Geum rivale L. Knikkend nagelkruid -1.03 inheems of archeofyt

Gentianella campestris (L.) B_rner Veldgentiaan -1.03 inheems

Eriophorum angustifolium Honck. Veenpluis -1.01 inheems

Rudbeckia laciniata L. Slipbladige rudbeckia -1.01 neofyt

Galium spurium L. Akkerwalstro -0.99 inheems

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Aantal uurhokken Status

1800-1938 1939-1971 1972-2004

Adonis aestivalis L. Zomeradonis 7 0 0 archeofyt

Adonis annua L. Herfstadonis 5 0 0 archeofyt

Alopecurus bulbosus Gouan Knolvossenstaart 7 3 0 Inheems

Anagallis tenella (L.) L. Teer guichelheil 44 13 14 Inheems

Andromeda polifolia L. Lavendelhei 37 27 20 Inheems

Antennaria dioica (L.) Gaertn. Rozenkransje 45 7 0 Inheems

Apium inundatum (L.) Reichenb. f. Ondergedoken moerasscherm 69 27 25 Inheems

Apium repens (Jacq.) Lag. Kruipend moerasscherm 23 10 6 Inheems

Aristolochia clematitis L. Pijpbloem 32 17 17 Archeofyt

Armeria maritima Willd. Engels gras 16 7 12 Inheems

Arnica montana L. Valkruid 2 0 0 Inheems

Artemisia maritima L. Zeealsem 6 3 3 Inheems

Baldellia ranunculoides (L.) Parl. Moerasweegbree 88 37 41 Inheems

Bassia hirsuta (L.) Aschers. Ruig zoutkruid 3 0 0 Inheems

Blysmus compressus (L.) Panzer ex Link Platte bies 14 5 1 Inheems

Botrychium lunaria (L.) Swartz Gelobde maanvaren 19 5 6 Inheems

Botrychium simplex Hitchc. Kleine maanvaren 1 0 0 Inheems

Bromus grossus Desf. ex DC. Zware dreps 5 1 2 Archeofyt

Bupleurum rotundifolium L. Doorwas 11 2 5 Inheems

Bupleurum tenuissimum L. Fijn goudscherm 7 0 0 Inheems

Camelina alyssum (Mill.) Thell. Vlashuttentut 18 0 0 Neofyt

Carex bohemica Schreb. Cyperzegge 1 0 0 Inheems

Carex dioica L. Tweehuizige zegge 13 1 3 Inheems

Carex distans L. Zilte zegge 33 22 26 Inheems

Carex divisa Huds. Kustzegge 2 1 1 Inheems

Carex extensa Good. Kwelderzegge 10 2 2 Inheems

Carex hostiana DC. Blonde zegge 11 8 4 Inheems

Carex limosa L. Slijkzegge 6 4 1 Inheems

Carex pulicaris L. Vlozegge 31 6 3 Inheems

Carex trinervis Degl. Drienervige zegge 16 11 11 Inheems

Carum verticillatum (L.) Koch Kranskarwij 12 0 4 Inheems

Centaurea calcitrapa L. Kalketrip 38 3 0 Archeofyt

Centunculus minimus L. Dwergbloem 43 5 5 Inheems

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce Bleek bosvogeltje 5 0 3 Inheems

Chenopodium vulvaria L. Stinkende ganzenvoet 43 11 4 Inheems

Cicendia filiformis (L.) Delarbre Draadgentiaan 45 13 5 Inheems

Cicuta virosa L. Waterscheerling 55 53 36 Inheems

Cirsium dissectum (L.) Hill Spaanse ruiter 9 6 5 Inheems

Cirsium eriophorum (L.) Scop. Wollige distel 4 3 0 Inheems

Coeloglossum viride (L.) Hartm. Groene nachtorchis 24 1 1 Inheems
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Tabel 4.5: Soorten waarvan
de achteruitgang reeds

duidelijk zichtbaar was in
de periode 1939-1971 in

vergelijking met de perio-
de voor 1939.

Table 4.5: Taxa which had
already a decrease

between 1800-1938 and
1939-1971.
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Corrigiola litoralis L. Riempjes 65 16 26 Inheems

Crassula tillaea Lester-Garland Mosbloempje 2 0 1 Inheems

Cuscuta epilinum Weihe Vlaswarkruid 32 0 0 Neofyt

Cyperus flavescens L. Geel cypergras 20 2 0 Inheems

Cyperus fuscus L. Bruin cypergras 39 14 29 Inheems

Delia segetalis (L.) Dum. Korenschijnspurrie 47 13 0 Inheems

Deschampsia setacea (Huds.) Hack. Moerassmele 48 23 10 Inheems

Dianthus armeria L. Ruige anjer 30 14 20 Inheems

Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub Kleine wolfsklauw 28 15 6 Inheems

Drosera anglica Huds. Lange zonnedauw 12 0 0 Inheems

Eleocharis quinqueflora (F.X. Hartm.) O. Schwartz Armbloemige waterbies 45 8 10 Inheems

Epipactis atrorubens (Hoffmann) Besser Bruinrode wespenorchis 4 3 1 Inheems

Epipactis palustris (L.) Crantz Moeraswespenorchis 40 30 28 Inheems

Equisetum variegatum Schleich. Bonte paardenstaart 10 5 2 Inheems

Eriophorum latifolium Hoppe Breed wollegras 14 7 2 Inheems

Eryngium campestre L. Kruisdistel 18 16 14 Inheems

Filago arvensis L. Akkerviltkruid 26 0 0 Inheems

Filago lutescens Jord. Geel viltkruid 11 1 0 Inheems

Filago vulgaris Lam. Duits viltkruid 29 8 2 Inheems

Fritillaria meleagris L. Kievitsbloem 6 0 0 Inheems

Fumaria densiflora DC. Dichtbloemige duivekervel 26 1 3 Inheems

Gagea villosa (Bieb.) Sweet Akkergeelster 12 0 2 Inheems

Galeopsis speciosa Mill. Dauwnetel 29 11 20 Inheems

Galium tricornutum Dandy Driehoornig walstro 15 9 1 Inheems

Genista tinctoria L. Verfbrem 24 12 4 Inheems

Gentianella campestris (L.) B_rner Veldgentiaan 3 1 0 Inheems

Gentianella germanica (Willd.) B_rner Duitse gentiaan 5 0 0 Inheems

Gentianella uliginosa (Willd.) B_rner Duingentiaan 9 5 3 Inheems

Geum rivale L. Knikkend nagelkruid 3 1 0 inheems of archeofyt

Gratiola officinalis L. Genadekruid 7 0 1 Inheems

Groenlandia densa (L.) Fourr. Paarbladig fonteinkruid 31 29 28 Inheems

Gymnadenia conopsea (L.) R. Brown Grote muggenorchis 15 9 2 Inheems

Gypsophila muralis L. Gipskruid 31 0 1 Inheems

Halimione pedunculata (L.) Aell. Gesteelde zoutmelde 3 1 1 Inheems

Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze Veenmosorchis 37 9 2 Inheems

Herminium monorchis (L.) R. Brown Honingorchis 11 9 2 Inheems

Herniaria hirsuta L. Behaard breukkruid 41 4 36 Archeofyt

Hordeum marinum Huds. Zeegerst 18 6 0 Inheems

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Dennenwolfsklauw 11 0 1 Inheems

C.F.P. Mart.

Hypericum montanum L. Berghertshooi 26 2 2 Inheems

Hypochaeris glabra L. Glad biggekruid 63 28 10 Inheems

Hyssopus officinalis L. Hyssop 3 1 2 Neofyt

Isoetes echinospora Durieu Kleine biesvaren 7 4 3 Inheems

Juncus anceps Laharpe Duinrus 2 0 0 Inheems

Juncus capitatus Weigel Koprus 26 1 1 Inheems

Juncus pygmaeus L.C.M. Rich. Dwergrus 4 0 0 Inheems

Juncus tenageia L. f. Wijdbloeiende rus 50 6 9 Inheems

Lactuca saligna L. Wilgsla 10 2 1 Inheems

Lathyrus japonicus Willd. Zeelathyrus 1 0 0 Inheems

Lathyrus linifolius (Reichard) B_ssler Knollathyrus 15 3 9 Inheems

Lathyrus nissolia L. Graslathyrus 52 16 41 Inheems

Legousia hybrida (L.) Delarbre Klein spiegelklokje 22 1 4 Archeofyt

Leucojum aestivum L. Zomerklokje 10 6 8 Inheems

Limosella aquatica L. Slijkgroen 18 1 13 Inheems

Liparis loeselii (L.) L.C.M. Rich. Groenknolorchis 16 12 1 Inheems

Littorella uniflora (L.) Aschers. Oeverkruid 39 28 28 Inheems

Lobelia dortmanna L. Waterlobelia 61 20 5 Inheems

Lolium remotum Schrank Vlasdolik 40 7 0 Neofyt

Ludwigia palustris (L.) S. Elliott Waterlepeltje 31 7 14 Inheems

Lycopodium annotinum L. Stekende wolfsklauw 1 0 0 Inheems

Lysimachia thyrsiflora L. Moeraswederik 41 26 39 Inheems

Marrubium vulgare L. Malrove 35 16 5 Archeofyt

Mentha pulegium L. Polei 7 1 4 Inheems

Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin Tengere veldmuur 13 3 1 Inheems

Moenchia erecta (L.) P. Gaertn., B. Mey. Et Sch. Kruismuur 33 1 1 Inheems

Muscari botryoides (L.) Mill. Blauwe druifjes 30 8 18 Neofyt

Najas minor All. Klein nimfkruid 21 4 1 Inheems

Neotinea ustulata (L.) R.M. Bateman, Pridgeon 

et M.W. Chase Aangebrande orchis 2 0 0 Inheems

Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Rich. Vogelnestje 14 4 9 Inheems

Nepeta cataria L. Wild kattenkruid 38 8 20 Archeofyt
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Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O. Kuntze Watergentiaan 45 29 13 Inheems

Oenanthe lachenalii C.C. Gmel. Zilt torkruid 14 10 10 Inheems

Oenanthe pimpinelloides L. Beverneltorkruid 6 1 3 Inheems

Oenanthe silaifolia Bieb. Weidekervel-torkruid 11 2 6 Inheems

Ophrys insectifera L. Vliegenorchis 8 2 1 Inheems

Ophrys sphegodes Mill. Spinnenorchis 2 0 0 Inheems

Orchis anthropophora (L.) All. Poppenorchis 3 0 2 Inheems

Orchis coriophora L. Wantsenorchis 12 0 0 Inheems

Orchis mascula (L.) L. Mannetjesorchis 7 3 6 Inheems

Orchis morio L. Harlekijn 34 17 3 Inheems

Orchis palustris Jacq. Moerasorchis 3 0 0 Inheems

Orobanche ramosa L. Hennepvreter 21 0 1 Archeofyt

Parnassia palustris L. Parnassia 55 14 8 Inheems

Pedicularis palustris L. Moeraskartelblad 43 24 15 Inheems

Pilularia globulifera L. Pilvaren 52 26 45 Inheems

Pinguicula vulgaris L. Vetblad 2 0 0 Inheems

Platanthera bifolia (L.) L.C.M. Rich. Welriekende nachtorchis 36 23 15 Inheems

Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. Bergnachtorchis 16 3 8 Inheems

Polygala comosa Schkuhr Kuifvleugeltjesbloem 4 0 0 Inheems

Potamogeton acutifolius Link Spits fonteinkruid 52 14 19 Inheems

Potamogeton alpinus Balb. Rossig fonteinkruid 71 9 6 Inheems

Potamogeton coloratus Hornem. Weegbreefonteinkruid 18 5 7 Inheems

Potamogeton friesii Rupr. Puntig fonteinkruid 27 7 4 Inheems

Potamogeton gramineus L. Ongelijkbladig fonteinkruid 21 18 10 Inheems

Potamogeton obtusifolius Mert. et Koch Stomp fonteinkruid 53 13 42 Inheems

Potamogeton praelongus Wulfen Langstengelig fonteinkruid 21 1 0 Inheems

Potentilla supina L. Liggende ganzerik 13 3 8 Inheems

Pulicaria vulgaris Gaertn. Klein vlooienkruid 38 5 12 Inheems

Pyrola minor L. Klein wintergroen 22 19 14 Inheems

Radiola linoides Roth Dwergvlas 46 15 10 Inheems

Ranunculus ololeucos Lloyd Witte waterranonkel 35 28 20 Inheems

Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande Spiraalruppia 3 2 0 Inheems

Ruppia maritima L. Snavelruppia 4 2 0 Inheems

Sagina nodosa (L.) Fenzl Sierlijke vetmuur 55 17 40 Inheems

Salicornia pusilla J. Woods Eenbloemige zeekraal 2 0 0 Inheems

Scheuchzeria palustris L. Veenbloembies 9 1 1 Inheems

Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla Stekende bies 3 0 1 Inheems

Schoenus nigricans L. Knopbies 20 9 3 Inheems

Scleranthus perennis L. Overblijvende hardbloem 23 12 3 Inheems

Senecio paludosus L. Moeraskruiskruid 26 14 18 Inheems

Serratula tinctoria L. Zaagblad 21 14 18 Inheems

Silene gallica L. Franse silene 23 4 9 Archeofyt

Silene noctiflora L. Nachtkoekoeksbloem 29 4 14 Inheems

Sparganium natans L. Kleinste egelskop 56 34 31 Inheems

Spartina maritima (Curt.) Fernald Klein slijkgras 4 0 0 Inheems

Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Rich. Zomerschroeforchis 8 2 0 Inheems

Spiranthes spiralis (L.) Chevall. Herfstschroeforchis 26 0 0 Inheems

Stratiotes aloides L. Krabbenscheer 25 24 12 Inheems

Subularia aquatica L. Priemkruid 17 2 0 Inheems

Tephroseris helenitis (L.) Nordenstam Spatelkruiskruid 22 1 0 Inheems

Teucrium scordium L. Moerasgamander 12 5 0 Inheems

Utricularia australis R. Brown Loos blaasjeskruid 43 26 41 Inheems

Utricularia intermedia Hayne Plat blaasjeskruid 17 15 9 Inheems

Utricularia ochroleuca R. Hartm. Bleekgeel blaasjeskruid 3 1 2 Inheems

Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert Koekruid 24 23 10 inheems of archeofyt

Vaccinium uliginosum L. Rijsbes 6 0 0 Inheems

Valerianella dentata (L.) Pollich Getande veldsla 24 5 6 Inheems

Veronica acinifolia L. Steentijmereprijs 5 1 4 Inheems

Veronica praecox All. Vroege ereprijs 12 0 1 Inheems

Viola persicifolia Schreb. Vals melkviooltje 1 0 0 Inheems

Wahlenbergia hederacea (L.) Reichenb. Klimopklokje 18 6 6 Inheems

Zostera noltei Hornem. Klein zeegras 7 0 0 Inheems
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Trends in de veranderingen van de inheemse flora

De tabellen 4.3, 4.4 en 4.5 maken duidelijk dat er een enorm verschil bestaat tussen de trendindex van enerzijds de inheemse

soorten en archeofyten (soorten die al van voor ca. 1500 in Vlaanderen ingeburgerd zijn) en anderzijds de neofyten (figuur 4.2).

Op zich is dat logisch, want soorten die hier pas sinds kort zijn toegekomen, hebben in de regel nog een veel groter potentieel

tot uitbreiding. Pas op de langere termijn kan worden verwacht dat ze alle geschikte biotopen zullen hebben gekoloniseerd. Bij

inheemse soorten en archeofyten is het verbreidingsproces globaal reeds lang achter de rug. Toch betekent dat vanzelfspre-

kend niet dat die soorten nadien geen vooruitgang of achteruitgang meer kunnen kennen. Omdat landschappen voortdurend

aan veranderingen onderhevig zijn, ontstaan voor plantensoorten doorlopend nieuwe kansen of bedreigingen, waardoor popu-

laties en verspreidingspatronen altijd fluctuaties of langdurige perioden van vooruitgang of achteruitgang zullen kennen.

Met de bedoeling algemene langetermijntrends in de veranderingen van onze flora te achterhalen, hebben we een analyse

gemaakt van het geheel van de inheemse planten en archeofyten. Die soorten zijn (of waren) al minimaal enkele eeuwen in

Vlaanderen aanwezig, zodat we kunnen aannemen dat ze ruim voldoende tijd hadden gehad om alle geschikte biotopen te

koloniseren. Verschuivingen in de verspreiding van die soorten worden met andere woorden vooral bepaald door veranderin-

gen in het milieu, het grondgebruik en het landschap. Voor de analyse werd gebruik gemaakt van de indicatorwaarden van

ELLENBERG et al. (1991).

Voedselarm of voedselrijk? (figuur 4.3) Stikstofindicatiegetallen werden gebruikt om na te gaan welke soorten vooruit- of ach-

teruitgaan. Veranderingen in voedselrijkdom van het milieu blijken een van de meest dominante factoren te zijn die de ver-

schuivingen in de verspreiding van soorten de afgelopen eeuw hebben bepaald. Tien groepen van Ellenbergwaarden voor stik-

stof werden onderscheiden, gaande van 1 (de soort komt enkel voor op zeer stikstofarme bodems) tot 9 (de soort komt enkel

voor op zeer stikstofrijke bodems) en X (de soort is onverschillig ten opzichte van de stikstofrijkdom van de bodem). De ver-

schillen tussen de groepen zijn zeer significant (p<0,001). Uit de analyse blijkt dat soorten van de meest voedselarme milieus

het sterkst achteruitgegaan zijn, terwijl soorten van zeer voedselrijke milieus het sterkst zijn toegenomen. Indifferente soorten

liggen ergens tussen de beide extremen in. Ook in de ons omringende landen blijkt eutrofiëring een van de belangrijkste facto-

ren te zijn die de veranderingen in de flora bepalen (PRESTON et al. 2002, SMART et al. 2003, TAMIS et al. 2005).

Zuur of kalkrijk? (figuur 4.4) Tien klassen van zuurtegraadindicatoren werden onderscheiden, gaande van 1 (soorten die enkel

op sterk zure bodems groeien) tot 9 (soorten die enkel op basische bodems groeien) en X (soorten die onverschillig zijn t.o.v.

de pH van de bodem). Ook hier werden significante verschillen gevonden. Soorten van zeer zure milieus zijn sterker achteruit-

gegaan dan soorten van matig zure tot basische bodems. Daarbij dient wel te worden opgemerkt dat soorten van zure milieus

in het algemeen ook indicatoren zijn voor stikstofarme milieus. In tegenstelling tot de Britse Eilanden (PRESTON et al. 2002),

werd in Vlaanderen geen statistisch significante achteruitgang van kalkminnende soorten vastgesteld. Mogelijk is de achteruit-

gang van kalkminnende soorten in meer traditionele landschappen ten dele gecompenseerd de toename van die soorten op

kalkrijke opgespoten terreinen.
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Figuur 4.2: Verschillen in de
relatieve trend tussen
inheemse soorten, archeofy-
ten en neofyten (gemiddel-
de, gemiddelde ± stan-
daardfout, gemiddelde ±
standaarddeviatie) .

Figure 4.2: Differences in the
relative change between
indigenous species, 
archeophytes and neo-
phytes (point = mean, box
= mean ± standard error,
bars = mean ± standard 
deviation).
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Figuur 4.3: Verschillen in de
relatieve trend tussen de

soorten met verschillende
stikstofindicatiewaarden

volgens Ellenberg (1 = de
soort komt enkel voor op

zeer stikstofarme bodems
tot 9 = de soort komt enkel

voor op zeer stikstofrijke
bodems en X = de soort is
onverschillig ten opzichte

van de stikstofrijkdom van
de bodem).

Figure 4.3: Differences in the
relative change between

species with different
Ellenberg nitrogen indicator

values (1 = only found on
very poor soils, to 9 =

always found on nitrogen
rich soils, X = indifferent).
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Figuur 4.4: Verschillen in de
relatieve trend tussen de
soorten met verschillend

reactiegetal volgens
Ellenberg (1 = soorten die

enkel op sterk zure bodems
groeien tot 9 = soorten die
enkel op basische bodems
groeien en X = soorten die

onverschillig zijn t.o.v. de
pH van de bodem).

Figure 4.4: Differences in the
relative change between

species with different
Ellenberg pH indicator valu-
es (1 = only found on extre-

mely acidic soils, to 9 =
always found on calcareous,

high-pH soils, X = indiffe-
rent).
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Figuur 4.5: Verschillen in de
relatieve trend tussen de
soorten met verschillend

vochtgetal volgens
Ellenberg (1=indicator van

extreem droge bodems, 2=
tussen 1 en 3, 3=indicator

van droge bodems, 4 tussen
3 en 5, 5=indicator van

matig vochtige bodems,
6=tussen 5 en 7, 7=indica-

tor van vochtige bodems,
8= tussen 7 en 9, 9=indica-

tor van natte waterverzadig-
de bodems, 10=oeverplan-
ten, 11=waterplanten die in

de bodem wortelen,
12=ondergedoken of vrij
drijvende waterplanten,

X=indifferent).

Figure 4.5: Differences in the
relative change between

species with different
Ellenberg moisture indicator

values.



Hoofdstuk 4: Landschap en flora in beweging, 19de en 20ste eeuw | 65

Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest

Nat of droog? (figuur 4.5) Er werden nauwelijks significante verschillen vastgesteld wanneer de planten werden ingedeeld op

basis van hun vochtminnend of droogteminnend karakter. Enkel categorie 11 – waterplanten die op het wateroppervlak drijven

of die ge-deeltelijk boven het water uitsteken – gaat significant sterker achteruit dan de categorieën met soorten van matig

droge tot matig natte bodems. De groep van de ondergedoken waterplanten gaat net niet significant achteruit. De aandacht

voor die soortengroep is echter, in vergelijking met andere groepen planten, tijdens de tweede karteerperiode sterk toegeno-

men, waardoor de soorten verhoudingsgewijs meer zijn waargenomen. Het lijdt weinig twijfel dat in werkelijkheid ook die

groep plantensoorten sterk is achteruitgegaan. De achteruitgang heeft zich ook tijdens de karteerronde 1972-2004 sterk voort-

gezet. Bij een detailstudie uit de polders (SCHNEIDERS et al. 2003) blijkt dat het aantal vindplaatsen (onder de vorm van sloot-

segmenten) van algemene waterplanten als klein kroos (Lemna minor), schedefonteinkruid (Potamogeton pectinatus) en fijn

hoornblad (Ceratophyllum submersum) zeer sterk is afgenomen. Een in dat gebied zeer algemene soort als puntkroos (Lemna

trisulca) bleek zelfs verdwenen. De achteruitgang van die waterplanten staat in sterk contrast met de in Nederland vastgestel-

de toename van waterplanten van voedselrijk water tijdens de voorbije eeuw (TAMIS et al. 2005). De verspreide huishoudelijke

en industriële lozingen en overbemesting in de landbouw liggen aan de basis van de algemene achteruitgang van waterplanten

in Vlaanderen. De recente lichte verbetering van de waterkwaliteit (SCHNEIDERS & DE BRUYN 2005) heeft zich nog niet ver-

taald in een toename van de waterplanten.

Warm of koud? De resultaten van de analyse op basis van de temperatuurindicatiegetallen laten statistisch niet toe harde uit-

spraken te doen. Koudeminnende soorten gaan gemiddeld wat sterker achteruit dan warmteminnende soorten, maar de ver-

schillen zijn niet significant. Bovendien dient te worden opgemerkt dat koudeminnende soorten vaak soorten zijn van voedsel-

arme, zure milieus. De achteruitgang van die soorten kan dus evengoed door die milieufactoren bepaald zijn. Op de Britse

Eilanden is wel een significante achteruitgang van koudeminnende en een toename van warmteminnende plantensoorten vast-

gesteld (PRESTON et al. 2002).

Ecotopen. Behalve met behulp van de Ellenbergindicatorwaarden, kunnen de gegevens betreffende de inheemse planten en

archeofyten ook geanalyseerd worden op basis van de ecotopenvoorkeur van de individuele plantensoorten (tabel 4.6). Door

RUNHAAR et al. (2004) werden de planten van Nederland en Vlaanderen ingedeeld in ecotopen. De indeling in categorieën is

vooral gebaseerd op milieuparameters (saliniteit, vochtgehalte, voedselrijkdom en zuurtegraad van het milieu) en op basis van

de structuur van de vegetatie (waterplantenvegetaties, pioniersvegetaties, grazige vegetaties, ruigten, struwelen en bossen).

Er werd ook rekening gehouden met de ecologische amplitude van de soorten. Soorten met een brede ecologische amplitude

worden ondergebracht in meerdere ecologische groepen. In onze analyse is enkel rekening gehouden met soorten die maxi-

maal aan drie verschillende ecotoopgroepen toegewezen werden. 

De analyse maakt duidelijk dat vooral soorten van kruidachtige vegetaties op voedselarme bodems, zoals heide, heischrale

graslanden, blauwgraslanden, kalkmoerassen en duingraslanden, sterk achteruitgaan, zowel op droge als natte bodems.

Soorten van bossen en struwelen op voedselarme bodems gaan in verhouding minder sterk achteruit. Dat kan worden ver-

klaard door het feit dat bossen en struwelen minder sterk beïnvloed worden door stikstofaanrijking dan kruidachtige vegeta-

ties. Bossen ondergaan weliswaar de invloed van atmosferische stikstofdepositie, maar worden in tegenstelling tot kruidachti-

ge vegetaties niet direct bemest. Het beheer van bossen is al bij al minder ingrijpend gewijzigd dan dat van vele andere bioto-

pen. Kruidachtige voedselarme vegetaties zijn bovendien op grotere schaal dan bossen of struwelen omgezet in intensief geëx-

ploiteerd landbouwland. Kruidachtige vegetaties op zeer voedselrijke bodems gaan het sterkst vooruit, net zoals struwelen en

bossen op zeer voedselrijke bodems.

Nagenoeg alle waterplantenvegetaties, maar dan toch vooral die van voedselarme milieus, gaan vrij sterk achteruit. Daarbij

dient echter te worden opgemerkt dat met name de achteruitgang van waterplantenvegetaties van voedselrijke milieus een vrij

recent fenomeen is, dat zich vooral in de loop van de tweede karteerperiode heeft gemanifesteerd. Daardoor is de achteruit-

gang beslist onderschat, vooral ook omdat de aandacht voor waterplanten in verhouding tot andere soorten in de voorbije de-

cennia relatief sterk is toegenomen. Dit alles samen maakt dat waterplantenvegetaties zonder enige twijfel tot de sterkst be-

dreigde vegetatietypes behoren.

Soorten van zilte tot brakke milieus gaan volgens de analyses vooruit. De voornaamste verklaring voor die trend ligt ongetwij-

feld bij de soorten die zich sterk landinwaarts uitgebreid hebben langs wegen waar ’s winters frequent strooizout gebruikt

wordt. Bij de andere soorten van zilte milieus is de trend minder eenduidig.
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Code Beschrijving ecotoopgroep Gem ± Standaard Fout Aantal soorten

K41 kruidachtige vegetaties op vochtige, voedselarme, zure bodem -0.80 ± 0.23 9

K61 kruidachtige vegetaties op droge, voedselarme, zure bodem -0.79 ± 0.22 10

A12 waterplantenvegetaties in voedselarme, zwak zure wateren -0.65 ± 0.16 20

K42 kruidachtige vegetaties op vochtige voedselarme zwak zure bodem -0.62 ± 0.16 20

K21 kruidachtige vegetaties op natte voedselarme zure bodem -0.58 ± 0.22 10

K43 kruidachtige vegetaties op vochtige voedselarme basische bodem -0.52 ± 0.14 26

H62 bossen en struwelen op droge voedselarme zwak zure bodem -0.51 ± 0.21 11

A16zt waterplantenvegetaties in matig voedselrijk, zeer zoet hard water -0.50 ± 0.17 16

K22 kruidachtige vegetaties op natte voedselarme zwak zure bodem -0.48 ± 0.14 26

A16 waterplantenvegetaties in matig voedselrijk hard water -0.48 ± 0.12 31

A15 waterplantenvegetaties in matig voedselrijk zacht water -0.40 ± 0.21 11

K23 kruidachtige vegetaties op natte voedselarme basische bodem -0.40 ± 0.19 13

H22 bossen en struwelen op natte voedselarme zwak zure bodem -0.40 ± 0.31 5

K62 kruidachtige vegetaties op droge voedselarme zwak zure bodem -0.39 ± 0.15 21

H61 bossen en struwelen op droge voedselarme zure bodem -0.21 ± 0.26 7

A18 waterplantenvegetaties in zeer voedselrijk water -0.20 ± 0.12 32

K27 kruidachtige vegetaties op natte matig voedselrijke bodem -0.17 ± 0.09 59

K63 kruidachtige vegetaties op droge voedselarme basische bodem -0.13 ± 0.11 38

bK60 kruidachtige vegetaties op brakke droge bodem -0.04 ± 0.22 10

H42 bossen en struwelen op vochtige voedselarme zwak zure bodem -0.03 ± 0.13 29

H43 bossen en struwelen op vochtige voedselarme basische bodem 0.04 ± 0.13 29

H28 bossen en struwelen op natte zeer voedselrijke bodem 0.04 ± 0.31 5

K67 kruidachtige vegetaties op droge matig voedselrijke bodem 0.11 ± 0.07 92

bK40 kruidachtige vegetaties op brakke vochtige bodem 0.13 ± 0.14 23

K47 kruidachtige vegetaties op vochtige matig voedselrijke bodem 0.14 ± 0.07 94

H63 bossen en struwelen op droge voedselarme basische bodem 0.14 ± 0.25 8

H47 bossen en struwelen op vochtige matig voedselrijke bodem 0.20 ± 0.11 43

zK20 kruidachtige vegetaties op zilte natte bodem 0.21 ± 0.28 6

H27 bossen en struwelen op natte matig voedselrijke bodem 0.23 ± 0.16 19

K28 kruidachtige vegetaties op natte zeer voedselrijke bodem 0.30 ± 0.11 40

bK20 kruidachtige vegetaties op brakke natte bodem 0.37 ± 0.23 9

bA10 waterplantenvegetaties in brak water 0.52 ± 0.40 3

K48 kruidachtige vegetaties op vochtige zeer voedselrijke bodem 0.56 ± 0.08 80

K68 kruidachtige vegetaties op droge zeer voedselrijke bodem 0.65 ± 0.13 28

H69 bossen en struwelen op droge voedselrijke bodem 0.84 ± 0.28 6

� Epiloog

Los van de vraag of het nu allemaal zoveel sneller verandert dan vroeger, lijkt in ieder geval één conclusie onvermijdelijk: er is

veel veranderd en op botanisch vlak is het resultaat niet geruststellend. Louter mathematisch worden de verliezen van achter-

uitgaande of helemaal verdwenen soorten grotendeels ‘gecompenseerd’ door nieuwkomers, maar dat soort eenvoudig reken-

werk werkt niet echt verhelderend. Integendeel: het zegt niets over de mondiale of West-Europese afname van de biodiversiteit

of over de voortschrijdende afbrokkeling van de landschappelijke en botanische verscheidenheid op regionale schaal.

Ecologische finessesoorten, die in het voormalige kleinschalige en gevarieerde landschap een geschikte habitat vonden, rui-

men de plaats voor generalisten, die doorgaans probleemloos gedijen in een omgeving die gekenmerkt wordt door vermesting

en het tot in de kleinste dorpen doordringen van de tentakels van de verstedelijking. Die ontwikkelingen hebben ertoe geleid

dat de Vlaamse ecoregio’s of fytogeografische districten – zeker buiten de intensief als reservaat beheerde natuurgebieden –

floristisch steeds sterker op elkaar zijn gaan lijken. Van groene armoede naar grijze overvloed (VANHECKE et al. 1981): de

omschrijving is een kwarteeuw later nog altijd onverkort van toepassing.
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Tabel 4.6: Verschillen in de
relatieve trend voor de soor-

ten van verschillende eco-
toopgroepen.

Table 4.6: Differences in the
relative change between

species from different ecolo-
gical groups.
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� Summary

The current composition of the flora in Flanders cannot only be explained by factors such as soil structure, soil chemistry,

hydrology, geomorphology, climate and natural ecological processes. Changes in human activities influence the botanical rich-

ness in an important way. This chapter makes the link between the changes in the flora and the historical context and looks at

long-term changes. Statistics on changes in land use during the 19th and 20th centuries give some indication of the forces

driving this change. Change in land use is not only characteristic of the late 20th century, but has occurred throughout history.

The major difference is the speed with which land use is now changing. The changes before the late 20th century were much

slower and the flora had more time to adapt to the changing situation. Most indigenous species survived the changes because

of the agricultural invasion (massive imports of cereals from 1870 onwards, leading to an increase in grassland) and the

exploitation of wasteland. The industrial and agricultural changes following the second World War were much faster and

greater. With the advent of the golden sixties, gradual change had become a thing of the past and this had major conse-

quences for the flora. Not only did land use change quickly, but also the interest of the average botanist shifted and aliens

became a hot topic. Interest in urban vegetation increased considerably. The combined effect of changes in the landscape and

the different emphasis placed on certain species by botanists, is evident in the data they collected.

To analyse the major changes in the flora we had to deal with the differences in recording intensity between the first period

(1939-1971) and the second (1972-2004). We used the method which has been developed by TELFER et al. 2002 and which has

also been used for the New Atlas of the British Isles. The 100 most successful species (table 4.3) are mostly neophytes (83 %)

and often garden escapes or weeds that have been imported with agricultural products (wool, cereals, etc.). Among the indige-

nous species which figure in table 4.3, there are an important number of species typical of salty places. These species have

expanded inland along major roads due to the spreading of salt on icy roads (e.g. Cochlearia danica, Puccinellia distans,

Plantago coronopus, Sagina maritima). Among the least successful species (table 4.4 and 4.5) are flax (Linum usitatissimum)

and plants such as Lolium remotum, Camelina alyssum and Cuscuta epilinum. They have disappeared completely from our flora

and a large number of weeds of cereal crops have declined seriously (e.g. Delia segetalis, Centaurea cyanus, Scandix pecten-

veneris, Ranunculus arvensis, Agrostemma githago). Most species of nutrient poor habitats have also declined markedly as

have most aquatic species. 
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