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Leeswijzer 

 

Leeswijzer 

 

Het eindrapport bestaat uit 4 aparte (boek)delen: 

o Deel I Theoretische achtergrond en gevolgde methodologie 

In het eerste deelrapport wordt kort ingegaan op bestaande buitenlandse indelingen van 
ecodistricten. Het Nederlandse concept wordt verder uitgespit. De abiotische factoren die gebruikt 
zullen worden bij de indeling in ecodistricten, worden uitvoerig beschreven aan de hand van 
literatuurstudie. Uit de beschreven theoretische inzichten wordt een methodologie voor de 
Vlaamse indeling gedestilleerd. Tenslotte wordt het resultaat van de verfijning van de ecodistricten 
in Vlaanderen besproken. 

o Deel II Afbakening van ecoregio’s en ecodistricten: verklarende teksten 

In het tweede deelrapport wordt per ecodistrict een verklaring voor de afbakening gegeven aan de 
hand van een beschrijving van de abiotische karakteristieken: klimatologie, geologie, reliëf, 
geomorfologie, grondwater, oppervlaktewater, bodem. De naamgeving wordt toegelicht, evenals 
het tot stand komen van de grenzen. Dit deel moet beschouwd worden als argumentering en 
belangrijke aanvulling bij de resulterende kaart van de Vlaamse indeling in ecodistricten. 

o Deel III Toetsing en karakterisatie van ecodistricten op basis van bestaande indelingen 

In het derde deelrapport wordt de afbakening van ecoregio’s en ecodistricten in ‘overlay’ 
vergeleken met andere relevante ruimtelijke indelingen. Enerzijds wordt nagegaan in 
hoeverre er een correlatie bestaat tussen de ecodistricten-indeling en deze indelingen. 
Anderzijds worden de ecoregio’s en ecodistricten verder gekarakteriseerd. Tenslotte wordt 
de ecodistricten-indeling gekoppeld met de bestaande wettelijke en beleidsmatige 
kaartlagen, met het oog op een vlotte uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden van de 
nieuwe afbakening binnen het huidige milieu- en natuurbeleid. 

o Deel IV Gevoeligheidskaarten voor vermesting, verzuring en verdroging op 3 schaalniveaus in 
Vlaanderen 

In het vierde deelrapport worden gevoeligheidskaarten opgemaakt voor drie belangrijke 
milieueffectgroepen in Vlaanderen: vermesting, verzuring en verdroging. De milieueffectgroepen 
worden eerst besproken. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de gevolgde methodologie. 
Tenslotte worden de resultaten besproken voor drie schaalniveaus: ecodistrict-, bodemassociatie- 
en bodemeenheidniveau. 
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DEEL III: Toetsing en karakterisatie van ecodistricten 

0 Afbakening van ecoregio’s en ecodistricten 

 
Figuur 0.1 – Ecodistricten en ecoregio’s (nummering van ecoregio’s en ecodistricten: zie tabel 0.1) 
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Tabel 0.1 : Overzicht van de ecoregio’s en ecodistricten 

 Ecoregio  Ecodistrict 

1 Ecoregio van de kustduinen 01.1 Kustduinendistrict 

2 Ecoregio van de polders en de getijdenschelde 02.1 Kustpoldersdistrict 

  02.2 Getijdenschelde- en -polders district 

3 Ecoregio van de Pleistocene riviervalleien 03.1 Pleistoceen riviervalleiendistrict 

  03.2 Noord-Vlaams dekzandruggendistrict 

  03.3 Zandig Poekebeekdistrict 

4 Ecoregio van de cuesta’s 04.1 Zandig Houtlandcuestadistrict 

  04.2 Zandig Maldegems cuestadistrict 

  04.3 Westelijk zandig Booms cuestadistrict 

  04.4 Zandlemig Booms cuestadistrict 

  04.5 Oostelijk zandig Booms cuestadistrict 

5 Ecoregio van de Kempen 05.1 Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict 

  05.2 Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict 

  05.3 Zuid-Kempisch heuveldistrict 

  05.4 Oost-Kempisch puinwaaierdistrict 

  05.5 

05.6 

Roerdalslenkdistrict 

Zandig Maasterrassendistrict 

6 Ecoregio van de westelijke interfluvia 06.1 Zandig Mandeldistrict 

  06.2 Zandig Leie-Schelde interfluviumdistrict 

  06.3 Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict 

  06.4 Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict 

7 Ecoregio van de Midden-Vlaamse overgangsgebieden 07.1 Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict 

  07.2 Vochtig Beneden-Dijledistrict 

8 Ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone 08.1 West-Vlaams lemig heuveldistrict 

  08.2 Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict 

  08.3 Lemig Brabants cuestadistrict 

9 Ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone 09.1 Brabants lemig heuveldistrict 

  09.2 Droog Boven-Dijledistrict 

  09.3 Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict 

  09.4 Velpe-Getedistrict 

  09.5 Vochtig Haspengouws leemdistrict 

10 Ecoregio van de krijt-leemgebieden 10.1 Golvend Haspengouws leemdistrict 

  10.2 Haspengouws leemplateaudistrict 

  10.3 Lemig Maasterrassendistrict 

11 Ecoregio van de krijtgebieden 11.1 Voerens krijtdistrict 

12 Ecoregio van de grindrivieren 12.1 Maasdistrict 
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1 Inleiding 

1.1 Gebruikte gegevensbronnen 

Sommige informatiebronnen zijn moeilijker bruikbaar tijdens de fase van de verfijnde afbakening. Deze 
informatiebronnen kunnen echter belangrijke informatie bevatten. Daarom werd de afbakening van de 
ecoregio’s en ecodistricten in ‘overlay’ vergeleken met het oog op drie toepassingen: 

1. Toetsing van de afbakening van de ecoregio’s en ecodistricten: in hoeverre bestaat er een 
correlatie tussen de afbakening van de ecoregio’s en ecodistricten en de respectievelijke (relevante) 
ruimtelijke indelingen ? Deze kunnen echter eveneens als karakterisering gebruikt worden (zie 
punt 2). 

2. Karakterisering van de ecoregio’s en ecodistricten: een verdere beschrijving van de kenmerken 
binnen de ecoregio’s en ecodistricten. 

3. Koppeling van de ecodistricten met de bestaande wettelijke en beleidsmatige kaartlagen, voor een 
vlotte uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden van de nieuwe afbakening binnen het huidige 
milieu- en natuurbeleid.  

De volgende gegevensbronnen zullen in deze analyse onderzocht worden: 

Ruimtelijke classificaties 

• Administratieve grenzen (provincies en gemeenten) 

• Fysische systeemkaart 

• Kwetsbaarheidskaart van het grondwater 

• Primaire hydrografische bekkens 

• Fytogeografische indelingen 

• Landbouwstreken 

• Traditionele landschappen 

• Gewestplan (groene en gele bestemmingen) 

• Habitatrichtlijngebieden 

• Vogelrichtlijngebieden 

Ruimtelijke inventarisaties 

• Biologische waarderingskaart (30-delige grondgebruikkaart) 

• Potentieel natuurlijke vegetatie 

• Bosleeftijd 

• Florabank- oudbosplanten 

• Relictzones (Landschapsatlas) 

• Ankerplaatsen (Landschapsatlas) 

Steekproeven 

• Klimatologische gegevens 

• Abiotische en biotische gegevens 

• Aardewerkgegevens 
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1.2 Gebruikte methodologie 

Voor het berekenen van de oppervlakte van een bepaalde informatiebron per ecoregio / ecodistrict wordt 
gebruik gemaakt van ArcView – Spatial Analist – Analysis – Tabulate Areas.  

Hierbij worden de verschillende datalagen omgevormd tot Raster datalagen. De grootte van de rastercellen 
is hierbij uiteraard van groot belang voor het uitvoeren van de analyses. De celgrootte bepaalt immers de 
limiet van de ruimtelijke nauwkeurigheid. De celgrootte dient in principe gekozen te worden in functie van 
de ruimtelijke nauwkeurigheid die nagestreefd wordt in het eindresultaat.  

Hoe kleiner echter de celgrootte gekozen wordt, hoe trager het berekeningsproces verloopt (dit is vrij 
logisch). In functie van de na te streven nauwkeurigheid en de duur van het berekeningsproces werd 
gekozen voor een rastergrootte van 5m x 5m (hetgeen voor sommige datalagen nog altijd aanleiding gaf 
tot een berekeningsduur van enkele dagen). 

Voor het statistisch verwerken van de gegevens werd gebruik gemaakt van verscheidene programma’s. 
Indien er van één of ander programma gebruik werd gemaakt, wordt dit verder in dit rapport vermeld.  
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2 Administratieve grenzen: provincies en gemeenten 

2.1 Bronnen 

De administratieve grenzen van de Vlaamse provincies en fusiegemeenten, OC-GIS-Vlaanderen 

2.2 Toelichting bij de gebruikte data 

De gebruikte data betreffen de administratieve grenzen van de Vlaamse provincies en fusiegemeenten, 
zoals digitaal verspreid door het OC-GIS-Vlaanderen. 

2.3 Resultaten 

In de volgende tabellen worden de resultaten weergegeven van de overlay met de administratieve grenzen 
van de Vlaamse provincies en de fusiegemeenten.  

Tabel 2-1: Overzicht van de ecodistricten per provincie (oppervlakte in %) 

Provincie Ecodistrict Procentueel oppervlakte-aadeel 

Antwerpen Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict 42,1 

 Getijdenschelde- en -poldersdistrict 6,9 

 Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict 26,7 

 Oostelijk zandig Booms cuestadistrict 4,9 

 Pleistoceen riviervalleiendistrict 6,2 

 Westelijk zandig Booms cuestadistrict 0,3 

 Zandlemig Booms cuestadistrict 9,6 

 Zuid-Kempisch heuveldistrict 3,4 

West-Vlaanderen Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict 0,0 

  Kustduinendistrict  2,4 

 Kustpoldersdistrict 25,3 

 Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict 30,5 

 Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict 4,6 

 Noord-Vlaams dekzandruggendistrict 3,6 

 Pleistoceen riviervalleiendistrict 11,3 

 West-Vlaams lemig heuveldistrict 2,9 

 Zandig Houtlandcuestadistrict 11,3 

 Zandig Maldegems cuestadistrict 0,7 

 Zandig Mandeldistrict 5,3 

 Zandig Poekebeekdistrict 1,3 

Oost-Vlaanderen Zandig Leie-Schelde interfluviumdistrict 0,9 

 Centraal-Vlaams lemig heuveldistrict 21,2 

 Getijdenschelde- en -poldersdistrict 9,8 

 Kustpoldersdistrict 0,1 

 Lemig Brabants cuestadistrict 0,0 

 Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict 2,2 

 Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict 10,7 

 Noord-Vlaams dekzandruggendistrict 9,7 
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Provincie Ecodistrict Procentueel oppervlakte-aadeel 

 Pleistoceen riviervalleiendistrict 33,1 

 Westelijk zandig Booms cuestadistrict 5,6 

 Zandig Houtlandcuestadistrict 0,9 

 Zandig Maldegems cuestadistrict 2,6 

 Zandig Poekebeekdistrict 1,5 

Limburg Zandig Leie-Schelde interfluviumdistrict 0,9 

 Zandlemig Booms cuestadistrict 1,7 

 Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict 19,7 

 Lemig Maasterrassendistrict 0,6 

 Voerens krijtdistrict 1,5 

 Golvend Haspengouws leemdistrict 17,7 

 Haspengouws leemplateaudistrict 2,0 

 Maasdistrict 3,1 

 Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict 0,2 

 Oost-Kempisch puinwaaierdistrict 26,0 

 Roerdalslenkdistrict 8,1 

 Velpe-Getedistrict 0,7 

 Vochtig Haspengouws leemdistrict 10,3 

Vlaams Brabant Zandig Maasterrassendistrict 5,1 

 Zuid-Kempisch heuveldistrict 5,1 

 Centraal-Vlaams lemig heuveldistrict 19,2 

 Droog Boven-Dijledistrict 4,9 

 Golvend Haspengouws leemdistrict 8,6 

 Lemig Brabants cuestadistrict 5,8 

 Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict 5,1 

 Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict 10,0 

 Oostelijk zandig Booms cuestadistrict 1,0 

 Pleistoceen riviervalleiendistrict 7,1 

 Velpe-Getedistrict 9,4 

 Vochtig Beneden-Dijledistrict 6,2 

 Vochtig Haspengouws leemdistrict 1,7 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest Centraal-Vlaams lemig heuveldistrict 37,4 

 Lemig Brabants cuestadistrict 3,7 

 Brabants lemig heuveldistrict 58,9 
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Figuur 2.1: Overlay van de ecodistricten met de provinciegrenzen 
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Figuur 2.2: Overlay van de ecodistricten met de grenzen van de fusiegemeenten 
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Tabel 2-2: Overzicht van de gemeenten per ecodistrict 

Ecodistrict Gemeenten 

 Kustduinendistrict  Knokke-Heist, Brugge, Blankenberge, De Haan, Zuienkerke, Bredene, Oostende, Middelkerke, Nieuwpoort, 
Koksijde, De Panne 

Kustpoldersdistrict Knokke-Heist, Brugge, Blankenberge, De Haan, Damme, Zuienkerke, Maldegem, Bredene, Oostende, 
Jabbeke, Oudenburg, Middelkerke, Gistel, Nieuwpoort, Ichtegem, Koksijde, Koekelare, Diksmuide, De 
Panne, Veurne, Kortemark, De Panne, Alveringem, Lo-Reninge, Houthulst, Vleteren, Langemark-
Poelkapelle, Ieper 

Getijdenschelde- en -poldersdistrict Antwerpen, Kapellen, Stabroek, Beveren, Sint-Laureins, Sint-Gillis-Waas, Assenede, Zwijndrecht, Stekene, 
Moerbeken Wachtebeke, Zelzate, Kruibeken Temse, Lokeren, Hemiksem, Waasmunster, Schelle, Bornem, 
Rumst, Niel, Hamme, Boom, Zele, Puurs, Willebroek, Destelbergen, Mechelen, Sint-Amands, Laarne, 
Berlare, Dendermonde, Buggenhout, Wichelen, Melle, Wetteren 

Pleistoceen riviervalleiendistrict Aalter, Anzegem, Assenede, Avelgem, Beernem, Begijnendijk, Berlare, Bonheiden, Boortmeerbeek, Bornem, 
Brugge, Buggenhout, De Pinte, Deerlijk, Deinze, Dendermonde, Dentergem, Destelbergen, Eeklo, Evergem, 
Gavere, Gent, Grimbergen, Haacht, Hamme, Harelbeke, Heist-op-den-Berg, Heuvelland, Ieper, 
Ingelmunster, Izegem, Kapelle-op-denBos, Kaprijke, Keerbergen, Kluisbergen, Knesselare, Kortrijk, Kruibeke, 
Kruishoutem, Kuurne, Laarne, Lendelede, Leuven, Lochristi, Lokeren, Londerzeel, Lovendegem, Maldegem, 
Mechelen, Melle, Menen, Merelbeke, Meulebeke, Moerbeke, Nazareth, Nevele, Oostkamp, Oostrozebeke, 
Oudenaarde, Putte, Puurs, Rotselaar, Sint-Amands, Sint-Gillis-Waas, Sint-Katelijne-Waver, Sint-Martens-
Latem, Sint-Niklaas, Spiere-Helkijn, Stekene, Temse, Tielt, Tremelo, Waarschoot, Waasmunster, 
Wachtebeke, Waregem, Wervik, Wetteren, Wevelgem, Wielsbeke, Willebroek, Wortegem-Petegem, Zedelgem, 
Zele, Zemst, Zingem, Zomergem, Zonnebeke, Zulte, Zwalm, Zwevegem 

Noord-Vlaams dekzandruggendistrict Beveren, Brugge, Damme, Sint-Laureins, Sint-Gillis-Waas, Assenede, Maldegem, Kaprijke, Stekene, 
Jabbeke, Oudenburg, Moerbeke, Wachtebeke, Eeklo, Zelzate, Gistel, Beernem, Evergem, Oostkamp, Gent, 
Waarschoot, Ichtegem 

Zandig Poekebeekdistrict Aalter, Wingene, Ruiselede, Nevele, Tielt, Deinze, Aalter 

Zandig Houtlandcuestadistrict Brugge, Jabbeke, Oudenburg, Gistel, Beernem, Oostkamp, Zedelgem, Ichtegem, Koekelare, Aalter, 
Diksmuide, Torhout, Wingene, Ruiselede, Kortemark, Lichtervelde, Tielt, Pittem 

Zandig Maldegems cuestadistrict Damme, Maldegem, Beernem, Zomergem, Knesselare 

Westelijk zandig Booms cuestadistrict Antwerpen, Beveren, Sint-Gillis-Waas, Zwijndrecht, Stekene, Sint-Niklaas, Kruibeke, Temse, Waasmunster 

Zandlemig Booms cuestadistrict Antwerpen, Beveren, Zwijndrecht, Zandhoven, Ranst, Wommelgem, Sint-Niklaas, Borsbeek, Boechout, 
Mortsel, Temse, Edegem, Lier, Hove, Mortsel, Hemiksem, Aartselaar, Kontich, Waasmunster, antwerpen, 
Lint, Berlaar, Hemiksem, Schelle, Heist-op-den-Berg, Rumst, Duffel, Niel, Boom, Sint-Katelijne-Waver, 
Putte, Mechelen 

Oostelijk zandig Booms cuestadistrict Lier, Berlaar, Heist-op-den-Berg, Duffel, Herselt, Sint-Katelijne-Waver, Hulshout, Putte, Bonheiden, 
Begijnendijk, Aarschot, Tremelo, Keerbergen 

Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict Hoogstraten, Ravels, Essen, Kalmthout, Wuustwezel, Baarle-Hertog, Merksplas, Turnhout, Arendonk, 
Rijkevorsel, Brecht, Oud-Turnhout, Kapellen, Stabroek, Brasschaat, Beerse, Vosselaar, Malle, Schoten, 
Schilde, Zoersel 

Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict Turnhout, Arendonk, Brecht, Antwerpen, Oud-Turnhout, Kapellen, Stabroek, Brasschaat, Beerse, 
Vosselaar, Malle, Mol, Schoten, Lille, Retie, Schilde, Zoersel, Kasterlee, Neerpelt, Lommel, Dessel, vorselaar, 
Overpelt, Zandhoven, Geel, Wijnegem, Ranst, Bocholt, Wommelgem, Wijnegem, Herentals, Grobbendonk, 
Balen, Vorselaar, Borsbeek, Olen, Peer, Hechtel-Eksel, Nijlen, Lier, Herenthout, Meerhout, Leopoldsburg, 
Westerlo, Herselt, Hulshout, Tessenderlo, Heusden-Zolder, Lummen, Genk, Zonhoven, Halen, Hasselt, 
Zutendaal, Herk-de-Stad, Diepenbeek, Lanaken, Bilzen

Zuid-Kempisch heuveldistrict  Aarschot, Begijnendijk, Beringen, Diest, Geel, Halen, Ham, Heist-op-den-Berg, Herselt, Heusden-Zolder, 
Huslhout, Laakdal, Lummen, Meerhout, Putte, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo 

Oost-Kempisch puinwaaierdistrict Neerpelt, Lommel, Overpelt, Bocholt, Peer, Bree, Hechtel-Eksel, Peer, Meeuwen-Gruitrode, Leopoldsburg, 
Maaseik, Beringen, Houthalen-Helchteren, Dilsen-Stokkem, Heusden-Zolder, Opglabbeek, As, Genk, 
Maasmechelen, Zonhoven, Zutendaal, Lanaken, Bilzen 

Roerdalslenkdistrict Hamont-Achel, Neerpelt, Bocholt, Kinrooi, Peer, Bree, Meeuwen-Gruitrode, Maaseik 

Zandig Maasterrassendistrict Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen, Lanaken 

Zandig Mandeldistrict Tielt, Pittem, Ardooie, Hooglede, Staden, Roeselare, Dentergem, Meulebeke, Oostrozebeke, Izegem, 
Ingelmunster, Wielsbeke, Moorslede, Harelbeke, Lendelede 

Zandig Leie-Schelde interfluviumdistrict Kruishoutem, Waregem, Wortegem-Petegem, Deerlijk, Anzegem, Zwevegem 
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Ecodistrict Gemeenten 

Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict Oostkamp, Diksmuide, Torhout, Wingene, Veurne, Kortemark, Lichtervelde, Tielt, Alveringem, Pittem, 
Ardooie, Lo-Reninge, Hooglede, Torhout, Houthulst, Staden, Roeselare, Dentergem, Meulebeke, 
Oostrozebeke, Vleteren, Langemark-Poelkapelle, Izegem, Ingelmunster, Poperinge, Ieper, Zonnebeke, 
Moorslede, Harelbeke, Lendelede, Ledegem, Kuurne, Kortrijk, Wevelgem, Wervik, Menen, Heuvelland 

Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict Gavere, Kruishoutem, Zingem, Harelbeke, Oudenaarde, Wortegem-Petegem, Kortrijk, Deerlijk, Anzegem, 
Menen, Zwevegem, Avelgem 

Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict Aalst, Affligem, Asse, Buggenhout, Dendermonde, Erpe-Mere, Gavere, Gent, Grimbergen, Kapelle-op-den-
Bos, Lebbeke, Lede, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Merelbeke, Oosterzele, Opwijk, Sint-Lievens-
Houtem, Vilvoorde, Wetteren, Wichelen, Zemst, Zwalm 

Vochtig Beneden-Dijledistrict Boortmeerbeek, Haacht, Herent, Holsbeek, Kampenhout, Kortenberg, Leuven, Machelen, Rotselaar, 
Steenokkerzeel, Vilvoorde, Zemst 

West-Vlaams lemig heuveldistrict Poperinge, Ieper, Heuvelland, Mesen 

Vlaams lemig heuveldistrict Wetteren, Merelbeke, Aalst, Oosterzele, Vilvoorde, Gavere, Erpe-Mere, Sint-Lievens-Houtem, Asse, Aalst, 
Merelbeke, Affligem, Machelen, Zottegem, Herzele, Haaltert, Zwalm, Brussel, Denderleeuw, Oudenaarde, 
Jette, Dilbeek, Ternat, Liedekerke, Dilbeek, Evere, Ganshoren, Schaarbeekn Sint-Agatha-Berchem, Ninove, 
Sint-Jans-Molenbeek, Koekelberg, Horebeke, Sint-Joost-ten-Node, Roosdaal, Anderlecht, Brakel, Lennik, 
Sint-Gillis, Lierde, Geraardsbergen, Maarkedal, Vorst, Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek, Ukkel, Gooik, 
Kluisbergen, Drogenbos, Pepingen, Galmaarden, Beersel, Linkebeek, Halle, Bever 

Lemig Brabants cuestadistrict Aalst, Affligem, Asse, Brussel, Dilbeek, Grimbergen, Jette, Kapelle-op-den-Bos, Meise, Merchtem, Opwijk, 
Ternat, Vilvoorde, Wemmel 

Brabants lemig heuveldistrict Beersel, Bertem, Brussel, Elsene, Etterbeek, Evere, Halle, Herent, Hoeilaart, Huldenberg, Kampnehout, 
Kortenberg, Kaarinem, Leuven, Linkebeek, Machelen, Oudergem, Oud-Heverlee, Overijse, Schaarbeek, Sint-
Genesius-Rode, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, 
Steenokkerzeel, Tervuren, Ukkel, Vilvoorde, Vorst, Watermaal-Bosvoorde, Wezembeek-Oppem, Zaventem 

Droog Boven-Dijledistrict Leuven, Lubbeek, Bertem, Boutersem, Bierbeek, Oud-Heverlee, Huldenberg 

Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bierbeek, Diest, Halen, Holsbeek, Kortenaken, Leuven, Lubbeek, 
Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge 

Velpe-Getedistrict Halen, Herk-de-stad, Bekkevoort, Tielt-Winge, Kortenaken, Geetbets, Lubbeek, Glabbeek, Zoutleeuw, 
Boutersem,  
Linter, Tienen 

Vochtig Haspengouws leemdistrict Halen, Hasselt, Herk-de-Stad, Diepenbeek, Lanaken, Bilzen, Geetbets, Alken, Nieuwerkerken, Hoeselt, 
Kortessem,  
Zoutleeuw, Sint-Truiden, Wellen, Linter, Borgloon 

Golvend Haspengouws leemdistrict Lanaken, Bilzen, Glabbeek, Hoeselt, Kortessem, Zoutleeuw, Sint-Truiden, Boutersem, Bierbeek, Wellen, 
Linter,  
Tienen, Borgloon, Riemst, Tongeren, Hoegaarden, Landen, Heers, Gingelom, Sint-Truiden 

Haspengouws leemplateaudistrict Riemst, Tongeren, Herstappe 

Lemig Maasterrassendistrict Voeren 

Voerens krijtdistrict Voeren 

Maasdistrict Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen, Lanaken 

2.4 Bespreking resultaten 

In de provincie Antwerpen komen volgende ecodistricten voor: Centraal-Kempisch rivier- en 
duinendistrict (42,1%), Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict (26,7%), Zandlemig Booms cuestadistrict 
(9,6%), Getijdenschelde- en poldersdistrict (6,9%), Pleistoceen riviervalleiendistrict (6,2%), Oostelijk 
zanidg Booms cuestadistrict (4,9%), Zuid-Kempisch heuveldistrict (3,4%) en Westelijk zandig Booms 
cuestadistrict (0,3%). 

In de provincie West-Vlaanderen komen volgende ecodistricten voor: Lemig IJzer-Leie 
interfluviumdistrict (30,5%), Kustpoldersdistrict (25,3%), Pleistoceen Riviervalleiendistrict (11,3%), 
Zandig Houtlandcuestadistrict (11,3%), Zandig Mandeldistrict (5,3%), Lemig Leie-Schelde 
interfluviumdistrict (4,6%), Noord-Vlaams dekzandruggendistrict (3,6%), West-Vlaams lemig 
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heuveldistrict (2,9%), Kustduinendistrict (2,4%), Zandig Poekebeekdistrict (1,3%), Zandig Leie-Schelde 
interfluviumdistrict (0,9%) en Zandig Maldegems cuestadistrict (0,7%). 

In de provincie Oost-Vlaanderen komen volgende ecodistricten voor: Pleistoceen riviervalleiendistrict 
(33,1%), Brabants lemig heuveldistrict (21,2%), Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict (10,7%), 
Getijdenschelde- en –poldersdistrict (9,8%), Noord-Vlaams dekzandruggendistrict (9,7%), Westelijk 
zandig Booms cuestadistrict (5,6%), Zandig Maldegems cuestadistrict (2,6%); Lemig Leie-Schelde 
interfluviumdistrict (2,2%), Zandlemig Booms cuestadistrict (1,7%), Zandig Poekebeekdistrict (1,5%), 
Zandig Leie-Schelde interfluviumdistrict (0,9%), Zandig Houtlandcuestadistrict (0,9%) en 
Kustpoldersdistrict (0,1%). 

In de provincie Limburg komen volgende ecodistricten voor: Oost-Kempisch puinwaaierdistrict (26,0%), 
Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict (19,7%), Golvend Haspengouws leemdistrict (17,7%), 
Vochtig Haspengouws leemdistrict (10,3%), Roerdalslenkdistrict (8,1%), Zuid-Kempisch heuveldistrict 
(5,1%), Zandig Maasterrassendistrict (5,1%), Maasdistrict (3,1%), Haspengouws leemplateaudistrict 
(2,0%), Voerens krijtdistrict (1,5%), Velpe-Getedistrict (0,7%), Lemig Maasterrassendistrict (0,6%) en 
Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict (0,2%). 

In de provincie Vlaams-Brabant komen volgende ecodistricten voor: Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict 
(19,2%), Brabants lemig heuveldistrict (16,6%), Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict (10,0%), Velpe-
Getedistrict (9,4%), Golvend Haspengouws leemdistrict (8,6%), Pleistoceen riviervalleiendistrict (7,1%), 
Vochtig Beneden-Dijledistrict (6,2%), Lemig Brabants cuestadistrict (5,8%), Droog Boven-Dijledistrict 
(4,9%), Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict (5,1%), Zuid-Kempisch heuveldistrict (5,1%), Vochtig 
Haspengouws leemdistrict (1,7%) en Oostelijk zandig Booms cuestadistrict (1,0%). 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komen volgende ecodistricten voor: Brabants lemig heuveldistrict 
(58,9%), Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict (37,4%) en Lemig Brabants cuestadistrict (3,7%). 
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3 Fysische systeemkaart (Gegeneraliseerde bodemkaart voor 
Vlaanderen) 

3.1 Bronnen 

http://193.58.158.196/metadata/MDASB_Dataset_v.html?dataset_id=125 (21/02/2000). 

Kartering van het Fysisch Systeem en de Ruimtelijke structuren in Vlaanderen op schaal 1/50.000. Stichting 
Plattelandsbeleid vzw, in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij, december 1994. 

3.2 Toelichting bij de gebruikte data 

De Fysische syteemkaart kwam tot stand door een generalisatie van de Belgische bodemkaart (1:20 000). 
Dit gebeurde op basis van de aangeduide vlakgrenzen en de kenmerken bodem en reliëf. In het kader van 
het project ‘Kartering van het Fysisch Systeem en de Ruimtelijke Structuren in Vlaanderen, werd een 
aanzet gegeven tot een omschrijving van het ‘fysisch systeem’ voor Vlaanderen. Dit gebeurde in de vorm 
van een zonering in landschapseenheden, gekenmerkt door bodem-, reliëf- en hydrologische kenmkerken, 
die het gebied bepalen. 23 fysische regio’s werden afgeleid. De legende van de kaart verschilt naargelang 
de fysische regio. Een beoordeling van kwel- en infiltratiekenmerken werd aan elke eenheid toegevoegd. 
Het conceptueel schaalniveau is 1/50.000. 

3.3 Resultaten 
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Figuur 3.1: Overlay van de ecodistricten met de fysische systeemkaart (fysische regio’s) 
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3.4 Bespreking resultaten 

3.4.1 Inleiding 

De resultaten van de overlay zullen besproken worden per ecodistrict. De afbakening van de ecodistricten 
zal vergeleken worden met de fysische regio’s: er wordt nagegaan in hoeverre de grenzen van de 
ecodistricten overeenkomen met de grenzen van de fysische regio’s. Hierbij worden de fysische regio’s 
Antwerpse agglomeratie, Brusselse agglomeratie en Gentse agglomeratie niet beschouwd, aangezien bij de 
afbakening van de ecodistricten in principe ook geen rekening werd gehouden met de stedelijke gebieden. 

3.4.2 Bespreking 

Er zijn 23 fysische regio’s tegenover 36 ecodistricten. 

Het Kustduinendistrict komt niet overeen met een bepaalde fysische regio. Het is opgenomen binnen de 
regio ‘Kustvlakte’. De ZO-NW grens van deze regio komt nagenoeg overeen met de begrenzing van het 
Kustpoldersdistrict. Ter hoogte van het IJzerbekken komen binnen het ecodistrict een aantal eclaves van 
de fysische regio ‘Polder-Leie Interfluvium’ voor. 

Binnen het Getijdenschelde- en –poldersdistrict komen (delen van) 7 verschillende fysische regio’s voor: 
‘Scheldepolders’, ‘Depressie van de Netes’, ‘Centrale Vlaamse Laagvlakte’, ‘Westelijke Boomse Cuesta’, 
‘Centrale Boomse Cuesta’, ‘Schelde-Demer Interfluvium’ en ‘Oostelijke Vlaamse Laagvlakte’. De grens 
komt nagenoeg overeen ter hoogte van de ‘Scheldepolders’. De begrenzing met de dekzandrug Maldegem-
Stekene verloopt soms anders (ter hoogte van Verrebroek komt er eveneens een enclave voor van de 
‘Westelijke Boomse Cuesta’) en op de rechteroever van de Schelde vallen beide begrenzingen niet steeds 
helemaal samen. De grootste verscheidenheid aan fysische regio’s komt echter voor ter hoogte van de 
alluviale Scheldepolders: de Fysische systeemkaart heeft deze polders langs de Getijdenschelde niet in 
rekening gebracht bij het afbakenen van de Scheldepolders. 

Binnen het Pleistoceen riviervalleiendistrict komen delen van 13 verschillende fysische regio’s voor. De 
voornaamste zijn: ‘West-Vlaams Cuestaland’ ter hoogte van de depressie van Beernem, ‘Centrale Vlaamse 
Laagvlakte’, ‘Zuidelijke Vlaamse Laagvlakte’ en ‘Oostelijke Vlaamse Laagvlakte’. De Vlaamse Vallei werd 
in de Fysische systeemkaart opgesplitst in drie deelgebieden. De ZO begrenzing van de Zuidelijke 
Vlaamse Laagvlakte ter hoogte van de Heulebeek werd ruimer genomen dan de begrenzing van het 
ecodistrict, die daar de Pleistocene riviervallei volgt. Ook de Centrale en de Oostelijke Vlaamse Laagvlakte 
werden ruimer beschouwd dan het ecodistrict. Bij de eerste wordt ook de dekzandrug van Maldegem-
Stekene beschouwd; ter hoogte van de Poekebeek daarentegen wordt de regio ruimer afgebakend dan het 
ecodistrict. 

In het Noord-Vlaams dekzandruggendistrict vallen delen van 5 verschillende fysische regio’s. Binnen de 
indeling van de fysische regio’s werd de dekzandrug niet weerhouden. De voornaamste regio’s zijn het 
‘West-Vlaams Cuestaland’ en de ‘Centrale Vlaamse Laagvlakte’. De noordelijke begrenzingen in beide 
indelingen met de polders vallen ongeveer samen. 

Het Zandig Poekebeekdistrict correspondeert niet met een fysische regio. Delen van volgende regio’s 
maken er deel van uit: het ‘West-Vlaams Cuestaland’, de ‘Centrale Vlaamse Laagvlakte’ en het ‘Polder-Leie 
Interfluvium’. 

Het Zandig Houtlandcuestadistrict valt nagenoeg volledig binnen het ‘West-Vlaams Cuestaland’, dat 
ruimer is afgebakend: de zuidelijke grens van het ecodistrict ligt meer naar het noorden opgeschoven, 
behalve ter hoogte van de cuesta van Tielt. In het NW werd het ecodistrict minder ruim afgebakend: de 
depressie van Beernem werd ondergebracht in het Pleistoceen riviervalleiendistrict. 

Het Zandig Maldegems cuestadistrict is geen aparte regio op de Fysische systeemkaart en behoort deels 
tot het ‘West-Vlaams cuestaland’, deels tot de ‘Centrale Vlaamse Laagvlakte’. De afbakening van de cuesta 
in de indeling van de ecodistricten is vooral op basis van geomorfologie gebeurd. 
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Het Westelijk zandig Booms cuestadistrict valt grotendeels samen met de ‘Westelijke Boomse Cuesta’. Tot 
deze regio behoort ook een deel van het Zandlemig Booms cuestadistrict. De N begrenzingen met de 
polders in beide indelingen vallen niet samen. Dit is ook het geval met de W begrenzing van de cuesta, die 
een geologische grens is in de ecodistricten-indeling. 

Het Zandlemig Booms cuestadistrict ligt grotendeels verspreid over 3 fysische regio’s: de ‘Westelijke 
Boomse cuesta’, de ‘Centrale Boomse cuesta’ en slechts een klein deel in de ‘Oostelijke Boomse cuesta’. 
De begrenzingen vallen niet steeds samen. 

Het Oostelijk Zandig Booms cuestadistrict valt bijna volledig binnen de regio ‘Oostelijke Boomse Cuesta’, 
die echter veel ruimer is afgebakend. In het O daarentegen behoort een deel van het ecodistrict reeds tot 
het ‘Heuvelland van Lummen’. Hier werd bij het ecodistrict de grens van het Diestiaan gevolgd. In het Z-
ZO werd een geologische grens gevolgd. 

Het Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict valt grotendeels samen met de ‘Kempische Cuesta’. De grenzen 
in het Z vallen niet samen. De grens van het ecodistrict is er tot stand gekomen door een combinatie van 
geologische en geomorfologische criteria. In het O van het ecodistrict valt een deel van de regio 
‘Maasterrassen’, die hier niet afzonderlijk werden afgebakend binnen de indeling van de ecodistricten. 

Het Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict ligt hoofdzakelijk over 4 fysische regio’s verspreid: de 
‘Depressie van de Netes’, de ‘Maasterrassen’, het ‘Heuvelland van Lummen’ en het ‘Vlak van Zonhoven’. 
De ‘Depressie van de Netes’ en het ‘Vlak van Zonhoven’ vallen nagenoeg volledig binnen het ecodistrict. 
De grenzen vallen echter niet overal samen. Dit is het geval in het N van het ecodistrict (zie hoger); in het 
ZO van het ecodistrict ter hoogte van het Vlak van Zonhoven is de grens vooral een bodemkundige grens 
(textuur en drainage), geologie en geomorfologie waren secundaire criteria. Het ‘Heuvelland van Lummen’ 
is veel uitgestrekter en omvat ook nog bijna het hele Zuid-Kempisch heuveldistrict. Ook de 
‘Maasterrassen’ strekken zich veel verder uit. 

Het Zuid-Kempisch heuveldistrict behoort grotendeels tot het ‘Heuvelland van Lummen’, waarmee de 
gemeenschappelijke grenzen ongeveer samenvallen. De grens van het ecodistrict werd voornamelijk 
bepaald door de geologie en de geomorfologie (de Diestiaanheuvels). De kleine enclave van het ecodistrict 
in het W behoort volledig tot de ‘Oostelijke Boomse Cuesta’. Het gaat hier ook om een Diestiaanheuvel. 

Het Oost-Kempisch puinwaaierdistrict valt zowat volledig binnen de fysische regio van de 
‘Maasterrassen’. De W grenzen vallen niet samen. De begrenzing van het ecodistrict kwam er tot stand 
door een combinatie van geomorfologische en (Quartair) geologische criteria. 

Het Roerdalslenkdistrict komt niet overeen met een analoge fysische regio. Het valt volledig binnen de 
regio van de ‘Maasterrassen’. 

Het Zandig Maasterrassendistrict valt eveneens volledig binnen de regio van de ‘Maasterrassen’. De 
oostelijke grens van het ecodistrict valt grotendeels samen met die van de regio. In de indeling van de 
ecodistricten is het vooral een bodemkundige grens. 

Het Zandig Mandeldistrict valt bijna volledig binnen de grotere regio ‘Polder-Leie Interfluvium’. Ter 
hoogte van de Mandelvallei vallen beide begrenzingen niet samen. 

Het Zandig Leie-Schelde interfluviumdistrict valt volledig binnen de regio ‘Leie-Schelde Interfluvium’, die 
ruimer is (doordat geen textureel onderscheid werd gemaakt). De gemeenschappelijke grenzen vallen 
overal ongeveer samen. Het is een hoofdzakelijk geomorfologische grens. 

Het Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict valt bijna volledig binnen de regio ‘Polder-Leie Interfluvium’. 
De begrenzingen vallen niet overal samen. In het NW werd ter hoogte van de IJzervallei een deel van de 
regio ‘Kustvlakte’ afgebakend. De N grens met het ‘West-Vlaams Cuestaland’ valt niet samen met die van 
het ecodistrict (zie hoger). Dit is ook het geval in het ZO ter hoogte van de Heulebeek (zie hoger). 
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Het Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict valt grotendeels binnen de regio van het ‘Leie-Schelde 
Interfluvium’. De grens in het NO valt niet samen met die van de fysische regio. De grens van het 
ecodistrict werd er bepaald op basis van geologische en geomorfologische criteria. 

Het Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict kent geen equivalent in de indeling van de fysische regio’s. 
Het ecodistrict ligt verspreid over zowat drie fysische regio’s: het N van het ‘Schelde-Dender 
Interfluvium’, het W van de ‘Oostelijke Vlaamse Laagvlakte’ en het N van het ‘Dender-Zenne 
Interfluvium’. De grenzen vallen bijna nergens samen, ook niet in het N, waar de polders van de 
Getijdenschelde het criterium vormden voor de afbakening van het ecodistrict. 

Voor het Vochtig Beneden-Dijledistrict bestaat er geen analoge fysische regio: het ecodistrict valt bijna 
volledig binnen de regio van de ‘Oostelijke Vlaamse Laagvlakte’. De O grenzen vallen niet samen: de 
grens van het ecodistrict is een geologisch-geomorfologische grens op basis van de ligging van het 
Diestiaan. De Z grens kwam voornamelijk op basis van drainage tot stand, en valt niet steeds samen met 
de grens van de fysische regio. 

Het West-Vlaams lemig heuveldistrict valt volledig binnen de regio van het ‘Polder-Leie Interfluvium’. De 
gemeenschappelijke grenzen vallen nagenoeg samen. 

Het Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict is samengesteld uit de Z delen van de regio’s ‘Schelde-Dender 
Interfluvium’ en ‘Dender-Zenne Interfluvium’. De gemeenschappelijke grenzen vallen nagenoeg samen. 
Dit is niet het geval in het ZO ter hoogte van de regio het ‘Brabants Plateau’, waar de grens van het 
ecodistrict geologisch en geomorfologisch is. 

Voor het Lemig Brabants cuestadistrict bestaat geen analoge fysische regio. Het valt volledig binnen de 
regio van het ‘Dender-Zenne Interfluvium’. De gemeenschappelijke grenzen vallen niet overal samen. 

Het Brabants lemig heuveldistrict ligt nagenoeg volledig binnen de fysische regio van het ‘Brabants 
Plateau’. In het N vallen de grenzen niet steeds samen: bij het ecodistrict is het een hoofdzakelijk 
bodemkundige grens (vnl. drainage). In het ZW vallen de grenzen evenmin samen (zie hoger). 

Het Droog Boven-Dijledistrict ligt voornamelijk verspreid over twee fysische regio’s: het O van het 
‘Brabants Plateau’ en het W van het ‘Hagelands Heuvelland’. De grenzen vallen nergens samen: in het N 
wordt de grens van het ecodistrict bepaald door de grens van het Diestiaan, in het O door de drainage. 

Het Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict valt zowat volledig binnen het ‘Hagelands Heuvelland’, 
waarmee de gemeenschappelijke W en N grenzen niet steeds samenvallen. 

Het Velpe-Getedistrict valt grotendeels binnen het ‘Hagelands Heuvelland’ en deels binnen het ‘Plateau 
van Haspengouw’. De gemeenschappelijke grenzen in het O vallen nagenoeg samen. In het Z is dit 
minder het geval: hier is de grens van het ecodistrict bepaald door bodemkundige criteria. 

Het Vochtig Haspengouws leemdistrict, het Haspengouws leemplateaudistrict en het Golvend 
Haspengouws leemdistrict behoren volledig tot de regio van het ‘Plateau van Haspengouw’. Bij het eerste 
en tweede ecodistrict zijn er geen gemeenschappelijke grenzen. Bij het laatste is dit wel het geval in het 
NW; deze vallen niet steeds samen (zie hoger). 

Het Lemig Maasterrassendistrict en het Voerens krijtdistrict vormen samen de fysische regio van het 
‘Krijtplateau’. 

Het Maasdistrict komt overeen met de fysische regio van de ‘Maasvlakte’. De westelijke grens van het 
ecodistrict valt grotendeels samen met die van de regio (zie hoger). 

3.5 Conclusie 

Er zijn meer ecodistricten dan fysische regio’s. Deze laatste hebben bijgevolg gemiddeld een grotere 
oppervlakte. Heel wat fysische regio’s zijn samengesteld uit een groot aantal ecodistricten. Alleen bij het 
Pleistoceen riviervalleiendistrict is het omgekeerd: hier is het ecodistrict groter en samengesteld uit een 
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aantal fysische regio’s. Voor heel wat ecodistricten bestaat dus geen equivalent op de kaart van de fysische 
regio’s. Andere ecodistricten hebben wel een equivalent, dat daarentegen niet op dezelfde manier begrensd 
wordt. Slechts in een aantal gevallen kan voor een ecodistrict een analoge fysische regio gevonden worden. 

Het belang dat bij de indeling van de ecodistricten aan de criteria geologie, geomorfologie en hydrologie 
gehecht werd, is vaak een verklaring voor de afwijkende begrenzing met de Fysische systeemkaart, die een 
gegeneraliseerde bodemkaart wordt genoemd. 

Ecodistricten 
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4 Kwetsbaarheidskaart van het grondwater 

4.1 Bronnen 

Loy W. & Baeten Y. (1987). Kwetsbaarheidskaart van het grondwater. Provincie West-Vlaanderen.  

Loy W., Baeten Y. & De Smedt P. (1986). Kwetsbaarheidskaart van het grondwater. Provincie Vlaams-Brabant.  

De Breuck W., Van Dyck E., Van Burm Ph., De Vlieger B. & Pieters E. (1986). Kwetsbaarheidskaart van het 
grondwater. Provincie Antwerpen.  

De Breuck W., Van Dyck E. & Steyaert M. (1987). Kwetsbaarheidskaart van het grondwater. Provincie Oost-
Vlaanderen.  

Van Autenboer T., De Coster D. & De Smedt P. (1986). Kwetsbaarheidskaart van het grondwater. Provincie 
Limburg.  

4.2 Toelichting bij de gebruikte data 

In 2000 werden door Aminal, Afdeling Water de analoge informatie van de ‘Kwetsbaarheidskaart van het 
grondwater’ (opgesteld in 1986-1987) omgezet in digitale informatie, zodat dit o.a. bruikbaar werd binnen 
ArcView.  

Deze kaart van de kwetsbaarheid van het grondwater van het Vlaams Gewest kan worden gedefinieerd als 
een cartografische weergave van de risicograad van verontreiniging van het grondwater in de bovenste 
watervoerende laag door stoffen, die vanop de bodem in de grond dringen, enkel rekening houdend met 
statische parameters. Deze kaart zou in principe kunnen leiden tot een meer gedetailleerde kaart, waarin 
ook dynamische factoren worden opgenomen. Waar echter de bovenste winbare watervoerende laag 
natuurlijk verzilt is (groter dan 1500 ppm), is dit wel aangegeven.  

Volgende basisprincipes zijn van toepassing: 

• Als watervoerende laag werd de verzadigde zone beschouwd van een formatie, die een dikte en 
uitbreiding heeft die voldoende groot zijn om er op een economisch verantwoorde wijze water aan te 
onttrekken. Wat dat laatste betreft werd geëist dat er minimaal 4m³ per uur uit gewonnen moet 
kunnen worden. In de praktijk leidt dit soms tot misverstanden. Inderdaad, de kaart geeft een idee 
van de eerste economisch interessante waterlaag die in vele gevallen niet overeenkomt met de laag die 
men bv. bij graafwerken als eerste aansnijdt.  

• Het tweede belangrijk punt is dat de kaarten opgemaakt zijn voor verontreinigingen vanop het 
bodemoppervlak en enkel rekening houdend met statische factoren. M.a.w. ze zijn vooral een 
weergave van het gevaar van doorstromen - en dan in het bijzonder in vertikale richting - van 
verontreinigende stoffen meegevoerd door het insijpelende water of van verontreinigende 
vloeistoffen vanaf het oppervlak tot in de verzadigde zone doorheen de bodem en de onverzadigde 
zone. Met factoren zoals de aard en de omvang van de verontreiniging, de verspreiding ervan door 
stroming van het verontreinigd water onder de heersende hydrogeologische omstandigheden, alsook 
met de wisselwerking tussen de verontreinigende stof en de formatie werd dus geen rekening 
gehouden. Praktisch gezien werd uitgegaan van de omvang en de aard van de watervoerende lagen en 
van de deklagen, samen met hun hydraulische parameters, in het bijzonder de aard en de waarde van 
de doorlatendheid.  

Rekening houdend met de schaal waarop de kwetsbaarheidskaart werd opgemaakt (1/100.000), steunt de 
kwetsbaarheidsschaal op drie factoren: de watervoerende laag, de deklaag en de onverzadigde zone. 
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De watervoerende laag 

Bepalend bij de indeling van de watervoerende lagen zijn de aard van het gesteente, de doorlatendheid en 
de wijze waarop de verontreiniging zich gedraagt. 

Men onderscheidt: 
A. krijt, kalksteen, zandsteen, mergel 
B. grind 
C. zand 
D. leemhoudend zand, kleihoudend zand 
De deklaag 

Als deklaag wordt beschouwd, de laag die boven de watervoerende laag voorkomt. Deze deklaag moet 
minstens 5 m dik zijn om voldoende bescherming te bieden. Wanneer deze minder dan 5 m dik is, 
veronderstelt men dat een deklaag ontbreekt. Een zandige formatie wordt niet als beschermende deklaag 
beschouwd.  

Bij de indeling van de deklagen zijn de aard van het gesteente, de dikte en de hydraulische weerstand 
bepalend.  

Men onderscheidt: 
a. geen deklaag (minder dan 5 m en/of zandig) 
b. een lemige deklaag 
c. een kleiige deklaag 
De onverzadigde zone 

Bij afwezigheid van een deklaag houdt men rekening met de onverzadigde zone ter bescherming van het 
grondwater. Bij de indeling van de onverzadigde zone is de dikte bepalend. 

Men onderscheidt: 
1. 10 m of minder dan 10 m dikte 
2. meer dan 10 m dikte 

 

De kwetsbaarheidsschaal 

Op grond van de bovengenoemde factoren is een kwetsbaarheidsschaal opgesteld. Deze is als volgt: 
uiterst kwetsbaar Aa1 krijt, kalksteen, zandsteen, mergel, zonder deklaag, met een onverzadigde zone van 10 m of 

minder dan 10 m 
 Ba1 grind, zonder deklaag, met een onverzadigde zone van 10 m of minder dan 10 m 
zeer kwetsbaar Aa2 krijt, kalksteen, zandsteen, mergel, zonder deklaag, met een onverzadigde zone van meer dan 10 

m 
 Ba2 grind, zonder deklaag, met een onverzadigde zone van meer dan 10 m 
 Ca1 zand, zonder deklaag, met een onverzadigde zone van 10 m of minder dan 10 m 
kwetsbaar Ab krijt, kalksteen, zandsteen, mergel, met een lemige deklaag 
 Bb grind, met een lemige deklaag 
 Ca2 zand, zonder deklaag, met een onverzadigde zone van meer dan 10 m 
matig kwetsbaar Ac krijt, kalksteen, zandsteen, mergel, met een kleiige deklaag 
 Bc grind met een kleiige deklaag 
 Cb zand met een lemige deklaag 
 Da1 leemhoudend of kleihoudend zand zonder deklaag met een onverzadigde zone van 10 m of 

minder dan 10 m 
 Da2 leemhoudend of kleihoudend zand zonder deklaag met een onverzadigde zone van meer dan 10 

m 
weinig kwetsbaar Cc zand met een kleiige deklaag 
 Db leemhoudend of kleihoudend zand met een lemige deklaag 
 Dc leemhoudend of kleihoudend zand met een kleiige deklaag 
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4.3 Resultaten 

In de onderstaande figuren wordt de kwetsbaarheid van het grondwater voorgesteld per ecoregio en per 
ecodistrict. Deze wordt steeds uitgedrukt in relatieve oppervlakte van voorkomen binnen de (het) gestelde 
ecoregio (ecodistrict).  
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Figuur 4.1: Kwetsbaarheid van het grondwater per ecoregio (oppervlakte in %) 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

onvoldoende gegevens
w einig kw etsbaar
matig kw etsbaar

kw etsbaar

zeer kw etsbaar
uiterst kw etsbaar

 

Figuur 4.2: Kwetsbaarheid van het grondwater per ecodistrict (oppervlakte in %) 

In de onderstaande figuur wordt de kwetsbaarheid weergegeven van het grondwater voor Vlaanderen. In 
overlay staan de ecodistricten afgebakend. 
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Figuur 4.3: Overlay van de ecodistricten met de kwestbaarheid van het grondwater in Vlaanderen 
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In de onderstaande tabellen wordt vervolgens een overzicht gegeven per ecoregio en ecodistrict van de voorkomende kwetsbaarheden van het grondwater, waar 
eveneens de indices (combinatie van watervoerende laag, deklaag en dikte onverzadigde zone) weergegeven zijn. 

  

Tabel 4-1: Overzicht van kwetsbaarheid van het grondwater per ecoregio (oppervlakte in %) 

 uiterst 
kwetsbaar zeer kwetsbaar zeer/matig 

kwetsbaar 
zeer/weinig 
kwetsbaar kwetsbaar (matig) 

kwetsbaar matig kwetsbaar weinig kwetsbaar onvoldoende 
gegevens 

Ecoregio               AA1 BA1 AA2 CA1 CA1/V CA1/D CA1/CB CA1/CC AB CA2 CA2/CB AC CB DA1 DA2 CC DB DC GG

Ecoregio van de kustduinen 0,0                   0,0 0,0 6,5 6,3 87,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ecoregio van de polders en de getijdenschelde 0,0                   0,0 0,0 32,8 53,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 2,4 2,0

Ecoregio van de Pleistocene riviervalleien 0,0                   0,0 0,0 74,1 0,8 0,0 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,9 0,0 3,7 0,0 2,8 0,0

Ecoregio van de cuesta's 0,0                   0,0 0,0 29,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 8,1 0,0 17,3 0,0 45,0 0,0

Ecoregio van de Kempen 0,0                   3,0 0,0 70,6 0,1 0,0 0,0 16,8 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,6 0,1 2,4 0,0 0,1 1,2

Ecoregio van de westelijke interfluvia 0,0                   0,0 0,0 1,5 0,1 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 10,7 0,0 73,2 0,0 6,6 0,0

Ecoregio van de Midden-Vlaamse 
overgangsgebieden 0,0                   0,0 0,0 52,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 2,6 0,0 13,8 0,0 21,9 0,0

Ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone 1,0                0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 20,5 12,1 6,3 0,0 24,8 13,4 10,6 5,0

Ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone 4,6                   0,0 0,0 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 16,5 9,1 3,1 11,4 5,4 0,3 17,3 0,0 0,6 7,5

Ecoregio van de krijt-leem gebieden 20,3                   0,6 5,2 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 57,1 0,2 0,0 5,7 4,5 1,0 0,0 1,9 0,0 1,8 0,0

Ecoregio van de krijtgebieden 19,8 0,0                  80,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ecoregio van de grindrivieren 0,0 99,6                  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

 

 

Ecodistricten 
Ruimtelijke eenheden voor gebiedsgericht milieubeleid in Vlaanderen - 22 -



DEEL III: Toetsing en karakterisatie van ecodistricten 

Tabel 4-2: Overzicht van kwetsbaarheid van het grondwater per ecodistrict (oppervlakte in %) 

 uiterst 
kwetsbaar zeer kwetsbaar zeer/matig 

kwetsbaar 
zeer/weinig 
kwetsbaar kwetsbaar (matig) 

kwetsbaar matig kwetsbaar weinig kwetsbaar onvoldoende 
gegevens 

Ecodistrict             AA1 BA1 AA2 CA1 CA1/V CA1/D CA1/CB CA1/CC AB CA2 CA2/CB AC CB DA1 DA2 CC DB DC GG

 Kustduinendistrict                     0,0 0,0 0,0 6,5 6,3 87,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kustpoldersdistrict                  0,0 0,0 0,0 33,1 51,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5 0,0 0,0 0,0

Getijdenschelde- en -poldersdistrict 0,0                  0,0 0,0 32,3 55,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 6,4 5,2

Pleistoceen riviervalleiendistrict 0,0 0,0                 0,0 74,2 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,1 0,0 3,1 0,0 1,1 0,0

Noord-Vlaams dekzandruggendistrict 0,0 0,0                 0,0 84,3 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 6,7 0,0 3,9 0,0

Zandig Poekebeekdistrict                  0,0 0,0 0,0 25,3 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,9 0,0 0,0 0,0 28,9 0,0

Zandig Houtlandcuesta district 0,0 0,0 0,0 20,4 0,0 0,0            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 0,0 30,9 0,0 24,3 0,0

Zandig Maldegems cuestadistrict                  0,0 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,0 0,0 0,0 0,0

Westelijk zandig Booms cuestadistrict 0,0 0,0 0,0 25,3 0,2               0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,5 0,0

Zandlemig Booms cuestadistrict                   0,0 0,0 0,0 46,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,6 0,0

Oostelijk zandig Booms cuestadistrict 0,0 0,0 0,0 27,3 0,0               0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,1 0,0

Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict                   0,0 0,0 0,0 18,8 0,0 0,0 0,0 81,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict 0,0 0,0 0,0 92,9 0,2               0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 1,4

Zuid-Kempisch heuveldistrict                0,0 0,0 0,0 84,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,2 0,0 1,2 0,0

Oost-Kempisch puinwaaierdistrict                0,0 0,0 0,0 73,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 3,4

Roerdalslenkdistrict                   0,0 1,2 0,0 89,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Zandig Maasterrassendistrict                    0,0 86,8 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0

Zandig Mandeldistrict                  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 0,0 66,9 0,0 0,0 0,0

Zandig Leie-Schelde interfluviumdistrict                   0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 67,6 0,0 24,6 0,0

Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict                  0,0 0,0 0,0 0,4 0,2 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 77,0 0,0 5,8 0,0

Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict                  0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 0,4 0,0 62,0 0,0 10,4 0,0

Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict 0,0 0,0 0,0 43,1 0,0 0,0            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 0,0 0,0 18,0 0,0 28,6 0,0

Vochtig Beneden-Dijledistrict 0,0 0,0                0,0 82,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 10,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

West-Vlaams lemig heuveldistrict 0,0 0,0                 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,9 0,0 0,0 0,0
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 uiterst 
kwetsbaar zeer kwetsbaar zeer/matig 

kwetsbaar 
zeer/weinig 
kwetsbaar kwetsbaar (matig) 

kwetsbaar matig kwetsbaar weinig kwetsbaar onvoldoende 
gegevens 

Ecodistrict AA1 BA1 AA2 CA1 CA1/V CA1/D CA1/CB CA1/CC AB CA2 CA2/CB AC CB DA1 DA2 CC DB DC GG 

Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict 1,2 0,0              0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 24,6 11,7 7,6 0,0 15,9 15,2 12,6 5,5

Lemig Brabants cuestadistrict 0,0 0,0               0,0 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,2 0,0 0,0 48,8 7,3 0,0 4,7

Brabants lemig heuveldistrict 0,3 0,0                0,0 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 25,8 3,4 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4

Droog Boven-Dijledistrict 0,0 0,0 0,0              33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,6 0,0 0,0 29,1 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0

Noord-Brabants 
Diestiaanheuvelruggendistrict                0,0 0,0 0,0 39,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,3 0,0 0,0 1,5 2,6 1,9 6,2 0,0 0,0 0,0

Velpe-Getedistrict               13,6 0,00,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,5 0,0 0,0 32,5 0,0 0,0 40,8 0,0 0,0 0,0

Vochtig Haspengouws leemdistrict 9,9 0,0 0,0 15,7 0,0 0,0            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 0,0 22,1 0,0 41,1 0,0 2,9 0,0

Golvend Haspengouws leemdistrict 20,9 0,5 3,8 1,9 0,0 0,0             0,0 0,0 56,4 0,2 0,0 6,2 5,0 1,1 0,0 2,1 0,0 2,0 0,0

Haspengouws leemplateaudistrict 18,6 0,0                 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lemig Maasterrassendistrict 0,0 7,5 89,1 0,0                0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Voerens krijtdistrict                   19,8 0,0 80,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Maasdistrict                    0,0 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.4 Bespreking resultaten 

De resultaten van de overlay zullen besproken worden per ecoregio. Binnen elke regio zullen de 
voorkomende ecodistricten verder in detail behandeld worden. 

Ecoregio van de kustduinen 

De duinafzettingen van het Kustduinendistrict vormen de bovenste winbare formatie. Dit district is zeer 
kwetsbaar voor verontreiniging van het grondwater, hetgeen ook blijkt uit de overlay-resultaten (100% van 
het district is zeer kwetsbaar). Zowat 87% van de oppervlakte van het district valt binnen de te 
verwachten categorie (Ca1/d). 6,3 % van het district valt binnen de zeer kwetsbare zone met natuurlijk 
verzilt grondwater in de bovenste watervoerende laag (hetgeen typerend is voor grote delen van het 
Kustpoldersdistrict, zie verder). Deze zone bevindt zich voornamelijk ter hoogte van de haven van 
Zeebrugge. De rest valt in de categorie Ca1. 

Ecoregio van de polders en de getijdenschelde 

Binnen de ecoregio van de polders en de getijdenschelde is meer dan 85% van de gronden zeer kwetsbaar 
voor verontreiniging van het grondwater. De Quartaire opvulling van de poldervlakte vormt hierbij de 
bovenste winbare formatie. Niet alleen de zandige afzettingen van de polders, doch ook de kleiige en 
venige pakketten zijn er doorgaans met water verzadigd, waardoor geopteerd werd om het gehele gebied 
als zeer kwetsbaar weer te geven. Slechts een beperkt deel (iets meer dan 10%) is weinig kwetsbaar.  

Voor het Kustpoldersdistrict is meer dan 85% zeer kwetsbaar, waarbij zowat 52% ligt binnen de zone met 
natuurlijk verzilt grondwater in de bovenste watervoerende laag. Deze natuurlijk verzilte gebieden werden 
aangeduid waar het zout-zoet grensvlak dicht bij het maailveld ligt. Globaal komen deze gebieden overeen 
met de zogenaamde klei/veen gebieden (kom- of poelgronden). Daar waar het zout-zoet grensvlak op een 
aanzienlijke diepte wordt aangetroffen (waar er belangrijke hoeveelheden (minder zwaar) zoet water 
voorkomen) doen er bij het oppompen niet onmiddellijk verziltingsverschijnselen voor, voor zover echter 
het evenwicht tussen voeding en onttrekking niet wordt verstoord. Deze gebieden stemmen doorgaans 
overeen met de getijdengeulen, wadden en kreken, grotendeels opgebouwd uit zandige sedimenten. Bijna 
15 % is weinig kwetsbaar, waarbij de watervoerende laag bestaat uit de Landengroep, welke afgedekt is 
door de kleiige Formatie van Kortrijk. Deze zone ligt echter overeenkomstig de bodemkaart van België 
eveneens in de Polderstreek.  

Voor het Getijdenschelde- en –poldersdistrict is eveneens meer dan 85% zeer kwetsbaar om de hierboven 
reeds vermelde redenen. Ongeveer 6 % is weinig kwetsbaar (Dc). Deze zone bevindt zich geheel binnen 
het Getijdenschelde (als deel van het Getijdenschelde- en –poldersdistrict), waarbij de zandige afzettingen 
van de Formatie van Zelzate beschermd worden door de zeer slecht doorlatende klei van de Formatie van 
Boom. Deze vormt (buiten de valleizone van de Schelde) een cuestafront. De mogelijkheid van 
waterwinning binnen de alluviale afzettingen van de Schelde is echter niet uit te sluiten, waarbij deze matig 
kwetsbaar tot kwetsbaar zou gekarteerd dienen te worden (recente Quartairkaarten werden (bij publicatie 
van dit rapport) voor het kaartblad 15 echter nog niet opgemaakt).  

Ecoregio van de Pleistocene riviervalleien 

Het grootste deel van de ecoregio van de Pleistocene riviervalleien behoort tot de kwetsbaarheidsgraad 
‘zeer kwetsbaar’ (ongeveer 75 %). De afzettingen uit het Pleistoceen en Holoceen in de Vlaamse vallei, 
hoofdzakelijk bestaande uit zand, vormen een belangrijk maar zeer kwetsbaar freatisch 
grondwaterreservoir. Bijna 15 % van de ecoregio ligt in een zone met een snelle afwisseling van de 
kwetsbaarheidsgraden zeer kwetsbaar en matig kwetsbaar (zie verder). Kleinere zones zijn weinig 
kwetsbaar tot matig kwetsbaar.  

In het Pleistoceen riviervalleiendistrict is ongeveer 75 % van het district zeer kwetsbaar. 18 % van het 
district bezit een snelle afwisseling van de kwetsbaarheidsgraden zeer kwetsbaar en matig kwetsbaar en 3,5 
% is matig kwetsbaar. In de zuidelijke uitlopers van dit Pleistoceen riviervalleiendistrict (vallei van de 
Bovenschelde en de Leie) bestaat het Quartair Pleistoceen materiaal onderaan hoofdzakelijk uit zand en 
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bovenaan uit leem. Op sommige plaatsen bereikt deze leem een dikte van meer dan 5m, waardoor zeer 
kwetsbare zones (Ca1) afwisselen met matig kwetsbare zones (Cb). Binnen de vallei van de Leie is de 
verbreiding van de plaatsen met een leemdikte van meer dan 5 m zeer grillig en niet nauwkeurig gekend, 
waardoor geopteerd werd voor het karteren ervan met een afwisselend bandenpatroon. Ongeveer 3 % 
wordt gekarteerd als weinig kwetsbaar. Hier is het Quartair van de Vlaamse vallei dunner dan 10m en 
wordt dan ook niet als watervoerend beschouwd (de eerstvolgende watervoerende formatie wordt 
beschermd door een kleiige formatie). De afbakening van het Pleistoceen riviervalleiendistrict is echter 
voornamelijk uitgevoerd op basis van de 0 meterlijn van het Tertiair en niet op basis van de dikte van 10 
meter van het Quartair, zodat verschuivingen hier dan ook te verwachten zijn.  

Het Noord-Vlaams dekzandruggendistrict wordt voornamelijk gekenmerkt door zeer kwetsbare bodems 
(zowat 90 % van de totale oppervlakte). De redenen werden binnen het Pleistoceen riviervalleiendistrict 
reeds aangehaald. Een beperkte oppervlakte bezit natuurlijk verzilt grondwater in de bovenste 
watervoerende laag (minder dan 5 %). Zowat 10 % van de oppervlakte is weinig kwetsbaar. In de meest 
westelijke uitloper van het Noord-Vlaams dekzandruggendistrict is het Quartair dunner dan 10 m en dus 
niet watervoerend. De Formatie van Kortrijk en kleiige leden uit de Formatie van Gent vormen een 
bescherming voor de onderliggende (watervoerende) zandige Formaties. Centraal ligt een weinig 
kwetsbare zone (Cc), waarbij de Formatie van Maldegem bescherming biedt voor de onderliggende 
zandige afzettingen uit de Formatie van Gent.  

Het Zandig Poekebeekdistrict is slechts voor een beperkter deel zeer kwetsbaar (ongeveer 25%). Het 
overgrote deel is matig kwetsbaar (ongeveer 40%) en weinig kwetsbaar (ongeveer 30%). De vallei van de 
Poekebeek is om dezelfde redenen als de Vlaamse vallei zeer kwetsbaar. De watervoerende laag in de 
matig kwetsbare zone wordt gevormd door de Formatie van Tielt die niet bedekt wordt door kleiige 
afzettingen uit de Formatie van Gent. Weinig kwetsbaar is de zone waar wel een bedekking is van kleiige 
afzettingen uit deze laatste formatie.  

Ecoregio van de cuesta’s 

De ecoregio van de cuesta’s wordt voornamelijk gekenmerkt door zijn geringe kwetsbaarheid voor 
verontreiniging van het grondwater (meer dan 60 %). Dit voldoet aan de verwachtingen, aangezien de 
cuesta’s juist ontstaan ter hoogte van het dagzomen van kleiige formaties, die dan weer beschermend 
kunnen optreden naar onderliggende zandige (watervoerende) formaties. Toch blijkt bijna 30 % van deze 
ecoregio te bestaan uit zeer kwetsbare zones.  

Voor zowel het Westelijk & Oostelijk zandig Booms cuestadistrict als het Zandlemig Booms cuestadistrict 
is respectievelijk 75 %, 72 % en 54 % weinig kwetsbaar (Dc). De watervoerende laag bestaat uit 
kleihoudend fijn zand met een kleiige deklaag. Deze deklaag wordt gevormd door de zeer slecht 
doorlatende klei uit de Formatie van Boom. De zuidgrens van deze weinig kwetsbare zone, met name het 
cuestafront van deze Formatie van Boom, komt sterk overeen met de zuidgrens van deze ecodistricten. 
De rest van de oppervlakte van de districten is zeer kwetsbaar. In deze kwetsbare zones bedraagt het zand 
op de ‘Boomse klei’ meer dan 10 meter en wordt dus als winbaar beschouwd. Door de afwezigheid van 
een beschermende laag is deze zeer kwetsbaar.  

Het zandig Maldegems cuestadistrict bezit een oppervlakte van 81 % die als weinig kwetsbaar werd 
gekarteerd. We vinden een gelijkaardige situatie als bij de verschillende Boomse cuestadistricten, met dit 
verschil dat de winbare watervoerende zandige laag beschermd wordt door de kleiige deklaag van de 
Formatie van Maldegem. Bij de zeer kwetsbare zones ontbreekt deze kleiige deklaag (plaatselijk in het 
zuidelijk deel van het ecodistrict) of bedraagt de dikte van de zandige afzettingen op de kleiige afzettingen 
uit de Formatie van Maldegem meer dan 10 meter.  

Bij het Zandig Houtlandcuestadistrict is ongeveer 55 % van de oppervlakte weinig kwetsbaar. Bijna 25 % 
bezit een matige kwetsbaarheid. In het zuidoostelijk deel van het district dagzoomt de Formatie van Tielt, 
Lid van Egem. In het uiterste zuidoosten bedraagt de dikte minder dan 10 meter en kan dus niet als 
watervoerend beschouwd worden. De eerstvolgende watervoerende formatie is de Formatie van Hannut, 
met als deklaag de Formatie van Kortrijk (Cc). Wanneer de Formatie van Tielt, Lid van Egem een dikte 
bereikt van 10 meter of meer ontstaat een matig kwetsbare zone (Da1). De fijne zanden, afgewisseld met 
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siltige en kleiige banken uit deze formatie van Tielt vormen een watervoerende laag en worden als 
leemhoudende of kleihoudende zanden geïnterpreteerd. Meer naar het noordoosten wordt deze 
watervoerende formatie bedekt door de onderste kleiige lagen uit de Formatie van Gent (vnl. Lid van 
Merelbeke). Hier ontstaat terug een weinig kwetsbare zone (Dc). Zodra de zandige afzettingen van de 
Formatie van Gent (in combinatie met Quartair zandige afzettingen) een dikte van meer dan 10 meter 
bereiken, ontstaat een zeer kwetsbare zone (Ca1, zowat 20 % van de totale oppervlakte, gelegen langs de 
noordelijke grens van het ecodistrict).  

Ecoregio van de Kempen 

In de ecoregio van de Kempen wordt meer dan 70 % van de totale oppervlakte als zeer kwetsbaar 
geïnterpreteerd. Meer dan 15 % ligt in een zone met een snelle afwisseling tussen zeer kwetsbare en weinig 
kwetsbare gebieden. Kleinere zones zijn uiterst kwetsbaar (3 %), kwetsbaar (5 %) en weinig kwetsbaar (3 
%). 

Het Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict ligt voor 81 % in een zone met een snelle afwisseling van zeer 
kwetsbare en weinig kwetsbare gebieden. Het grillige karakter van de Formatie van de Kempen, bestaande 
uit een afwisseling van zand en klei, is verantwoordelijk voor deze afwisseling. Merk op dat door de 
winning van deze kleien op verschillende plaatsen de beschermende kleilaag is weggenomen, zodat deze 
gebieden in feite als zeer kwetsbaar dienen geïnterpreteerd te worden. De rest van het ecodistrict is zeer 
kwetsbaar (19 %).  

Het Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict, het Zuid-Kempisch heuveldistrict en het Oost-Kempisch 
puinwaaierdistrict bestaan voor respectievelijk meer dan 93 %, bijna 85 % en bijna 74 % uit zeer 
kwetsbare gebieden. De zandige afzettingen uit het Mioceen en het Plioceen vormen een zeer belangrijk 
maar zeer kwetsbaar grondwaterreservoir. Nabij Lichtaart-Kasterlee bestaat een langgerekte heuvel uit 
afzettingen van de Formatie van Poederlee. In dit gebied staat de grondwatertafel gemiddeld meer dan 10 
meter onder het maaiveld, zodat dit gebied iets minder kwetsbaar dan het omliggende werd beschouwd 
(Da2, kwetsbaar, 0,3 %). Dit is eveneens het geval voor de heuvels gevormd door de Formatie van Diest 
(kwetsbaar, 13,4 % van het Zuid-Kempisch heuveldistrict) en de steile oostrand en in mindere mate de 
westrand van het Oost-Kempisch puinwaaierdistrict (22 % kwetsbaar). In het uiterste zuiden van het 
Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict ecodistrict ontstaat een weinig kwetsbare zone (5 %). Hier 
vormt de Formatie van Boom een kleiige deklaag voor de onderliggende waterlagen (de erboven liggende 
Tertiaire en/of Quartaire lagen bezitten een dikte die geringer is dan 10 meter zodat deze niet meer als 
watervoerend wordt beschouwd). Deze zone behoort echter niet tot het zuidelijk gelegen Vochtig 
Haspengouws leemdistrict, omdat hier nog zandige texturen gevonden worden en de typerende bodems 
met een tijdelijke grondwatertafel nog niet gevonden worden. 

In het Roerdalslenkgebied en het Zandig Maasterrassendistrict is respectievelijk 89 % en 7 % zeer 
kwetsbaar en dit om dezelfde redenen als de zeer kwetsbare gebieden in de andere Kempische districten. 
Een aanzienlijk deel van het Maasterrassendistrict (87 %) wordt als uiterst kwetsbaar geclassificeerd. Het 
gebied wordt immers gekenmerkt door het voorkomen van ondiep grondwater in grindafzettingen. 
Alhoewel het grindpakket lokaal kleilenzen bevat blijft het in zijn geheel doorlatend en watervoerend. 
Deze grinden nemen toe in dikte van zuid (5 meter) naar noord (15 meter en meer), waarbij in het 
noorden de grindafzettingen een waterhoudend geheel vormen met onderliggende Tertiaire zanden. In het 
uiterste noorden van de Maasvallei komt een beperkte zone met watervoerende lemige zanden voor die 
een gebied als matig kwetsbaar afbakenen (respectievelijk 9 % en 5 %).  

Ecoregio van de westelijke interfluvia 

Het grootste deel van deze regio wordt als weinig kwetsbaar geïnterpreteerd (meer dan 75 %), te wijten 
aan een kleiige deklaag bovenop de onderliggende watervoerende formatie. Meer dan 13 % wordt 
gekarteerd als matig kwetsbaar, en 5 % als afwisselend zeer kwetsbaar en matig kwetsbaar.  

In het zandig Mandeldistrict is zowat 67 % weinig kwetsbaar. De bovenste watervoerende formatie wordt 
gevormd door de Formatie van Hannut welke bedekt wordt door de kleiige Formatie van Kortrijk. Het 
centrale deel van het ecodistrict bezit (gelijklopend met de valleizone van de Leie) een afwisseling van zeer 
kwetsbare met matig kwetsbare zones (23 %). De Pleistocene zanden zijn watervoerend en worden al dan 
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niet beschermd door een (lemige) deklaag, hetgeen de afwisseling in kwetsbaarheid verklaart. In het oosten 
van het district komen enkele beperkte zones met een matige kwetsbaarheid voor (10 %). Hier is de 
Formatie van Tielt, Lid van Egem, dat bestaat uit fijne zanden, afgewisseld met siltige en kleiige banken, 
voldoende dik (meer dan 10 m) om watervoerend te kunnen optreden. Deze formatie dagzoomt hier en is 
niet bedekt door een andere (beschermende) afzetting.  

In het Zandig Leie-Schelde interfluviumdistrict vinden we voornamelijk weinig kwetsbare zones terug 
(bijna 95 %). Dit enerzijds door bescherming van de (beperkt) watervoerende Formatie van Hannut door 
de Formatie van Kortrijk en anderzijds door bescherming van de Formatie van Tielt, Lid van Egem door 
de onderste kleiige afzettingen van de Formatie van Gent. Wanneer de zandige afzettingen uit de Formatie 
van Gent voldoende dik zijn (meer dan 10 meter) ontstaat een zeer gevoelige zone. Dit is het geval voor 
de noordoost-zuidwest gerichte heuvelkam van dit Zandig Leie-Schelde interfluvium.  

In het Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict is zowat 83 % weinig kwetsbaar. De bovenste watervoerende 
laag in dit district is voornamelijk de Formatie van Hannut, bedekt door de kleiige Formatie van Kortrijk 
(77 %). In de centraal gelegen kam (heuvelzone), die verderloopt in noordoostelijke richting, vinden we de 
Formatie van Tielt, Lid van Egem die watervoerend optreedt. Daar waar geen deklaag aanwezig is, is deze 
zone matig kwetsbaar (14 %). Indien de onderste kleiige afzettingen uit de Formatie van Gent deze 
Formatie van Tielt bedekken, vinden we terug een weinig kwetsbare zone (6 %).  

Het Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict bezit een vergelijkbare opbouw als het vorige district. De 
zone met bescherming door de Formatie van Kortrijk is echter minder uitgebreid (62 %). Vergelijkbaar 
met het Zandig Leie-Schelde interfluviumdistrict ontstaat een zeer gevoelige zone wanneer de zandige 
afzettingen uit de Formatie van Gent voldoende dik zijn, hetgeen het geval is voor de noordoost-zuidwest 
gerichte heuvelkam van dit interfluvium (7 %).  

Ecoregio van de Midden-Vlaamse overgangsgebieden 

Binnen de ecoregio wordt het grootste deel als zeer kwetsbaar gekarteerd (52 %), met aanzienlijke 
oppervlakten matig kwetsbaar (12 %) en weinig kwetsbaar (35 %). 

In het westelijk deel van het Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict is de Formatie van Tielt, Lid van 
Egem de belangrijkste bovenste watervoerende formatie. Wanneer deze bedekt is met kleiige afzettingen 
van de Formatie van Gent ontstaat een weinig kwetsbare zone (29 %). Op de hoger gelegen bodems 
ontbreekt deze echter, met een matig kwestbaar gebied tot gevolg (10 %). Op de hoogtste toppen 
bedraagt de dikte van deze Formatie van Tielt minder dan 10 meter, zodat de bovenste watervoerende 
laag de Formatie van Hannut is, beschermd door de Formatie van Kortrijk (weinig kwetsbaar). Het 
noordelijke en centrale deel van het ecodistrict is zeer kwetsbaar, enerzijds door het zandige 
opvullingsmateriaal uit de Vlaamse vallei en anderzijds door de dagzomende zandige afzettingen uit de 
Formatie van Gent, die niet beschermd worden door een deklaag (43 %). In het oostelijke deel van het 
district vormt de Formatie van Maldegem een deklaag voor de onderliggende zandige watervoerende 
formaties (Formatie van Lede en Gent, 18 %). 

Het Vochtig Beneden-Dijledistrict is voor bijna 83 % van zijn oppervlakte zeer kwetsbaar. Enerzijds is dit 
te wijten aan twee zuidelijke uitlopers van de Vlaamse vallei, die enigszins parallel lopen met de huidige 
Holocene opvullingsdalen van respectievelijk Zenne en Dijle, doch deze waren eertijds veel breder. 
Anderzijds dagzomen in het zuidelijke deel de zandige Formatie van Brussel en de Formatie van Lede. In 
het noordelijke deel van het district komt een matig kwetsbare zone voor (zowat 17 %). Deze is te 
verklaren door het dagzomen van de Formatie van Maldegem (vnl. Lid van Ursel), grotendeels onder 
vorm van een zandige klei. Aangezien deze niet watervoerend is, wordt ze geïnterpreteerd als een ‘lemige’ 
deklaag en geeft ze het ontstaan aan een smalle strook met een matige kwetsbaarheid.  

Ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone 

Deze ecoregio wordt gekenmerkt door een snelle afwisseling van geologisch dagzomende lagen en dus 
ook van kwetsbaarheden van het grondwater. Zowat 45 % van de ecoregio is weinig kwetsbaar, 40 % 
matig kwetsbaar en 5 % zeer kwetsbaar (voor 5 %, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bestaan 
onvoldoende gegevens).  
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Vrijwel geheel het West-Vlaams lemig heuveldistrict wordt weinig kwetsbaar gekarteerd (99 %). De 
bovenste watervoerende laag wordt gevormd door de fijne, glauconiethoudende zanden van de Formatie 
van Hannut. Als deklaag fungeert de Formatie van Kortrijk. Hoewel (vergelijkbaar met het volgende 
ecodistrict) op de voorkomende heuvels zandige formaties dagzomen die recenter zijn dan de Formatie 
van Kortrijk (vb. Formatie van Gent, Formatie van Diest) werden die allicht te gering geacht om 
watervoerend te kunnen optreden en werd hier dus eveneens een weinig kwetsbare zone aangehouden.  

In het Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict bestaat een snelle afwisseling van geologisch dagzomende 
formaties. Plaatselijk ontsluit in de valleien de Formatie van Kortrijk, die de Formatie van Hannut 
beschermt (16 %). In de laag gebieden van het oostelijk deel wordt de watervoerende Formatie van Tielt, 
Lid van Egem beschermd door kleiige afzettingen van Gent (12 %). Waar deze Formatie van Gent 
ontbreekt ontstaat een matig kwestbaar gebied (12 %). Op de heuveltoppen vinden we de zandige 
afzettingen van de Formatie van Gent en plaatselijk de Formatie van Lede. Deze vormt een belangrijk 
grondwaterreservoir dat verantwoordelijk is voor talrijke bronnen. Deze watervoerende formatie is echter 
zeer kwetsbaar.  

In het zuidoosten vormt de Paleozoïsche sokkel de belangrijkste watervoerende laag (de Formatie van 
Hannut ontbreekt ten zuiden van ruwweg de lijn Oetingen-Pepingen-Buizingen), doch wordt afgeschermd 
door de Formatie van Kortrijk (Ac, 25 %). In de Zennevallei ontbreekt deze laatste echter en ontstaat een 
uitermate kwetsbaar gebied (1 %). In de Demervallei komen fijne leemhoudende of kleihoudende 
Quartaire zanden voor die watervoerend zijn. Deze zijn matig kwetsbaar (8 %) en plaatselijk zelfs zeer 
kwetsbaar (waar het Quartair voornamelijk uit zand bestaat). Naar het oosten toe wordt de Formatie van 
Kortrijk meer en meer zandig en uiteindelijk zelfs watervoerend. Deze is voor een belangrijke oppervlakte 
bedekt met een ‘lemige’ laag bestaande uit ofwel löss, ofwel kleihoudende zanden uit de Formatie van 
Gent, ofwel uit een combinatie van beide. Dit is bijgevolg een weinig kwetsbare zone (15 %).  

Ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone 

De ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone is de minst homogene groep qua kwetsbaarheid van het 
grondwater. Zowat 24 % is zeer kwetsbaar, 17 % is kwetsbaar, 19 % is matig kwetsbaar en 18 % is weinig 
kwetsbaar. De homogeniteit wordt echter vergroot door verdeling in ecodistricten.  

Het Lemig Brabants cuestadistrict bestaat voornamelijk uit matig kwetsbare (23 %) tot weinig kwetsbare 
zones (56 %). Een beperkter deel is zeer kwetsbaar (16 %). De kleiige afzettingen uit de Formatie van 
Maldegem (verantwoordelijk voor de vorming van het cuestafront) vormen een beschermende deklaag 
voor de onderliggende watervoerende formaties, met name de Formatie van Gent en de Formatie van 
Lede. Deze zone is dan ook weinig kwetsbaar. In sommige valleien (vb. vallei van de Molenbeek, 
Maalbeek) is deze beschermende formatie echter weggeërodeerd, hetgeen resulteert in een zeer kwetsbare 
zone. Waar de kleiige deklaag ontbreekt of zeer dun is, kan een voorkomende lemige deklaag voor een 
matig kwetsbare situatie zorgen.  

In de verschillende interfluvia van het intens versneden Zuid-Brabants lemig heuveldistrict dagzomen de 
zanden uit de Formatie van Brussel en de Formatie van Lede. Deze vormen samen één hydrogeologisch 
geheel en zijn zeer kwetsbaar in de laaggelegen valleien. Het alluvium van de valleien zelf kan door 
aanwezigheid van een Holocene opvulling, bestaande uit lemig materiaal, matig kwetsbaar beschouwd 
worden. In het kader van de studie werden deze echter niet beschouwd wegens te smal om te karteren. 
Het alluvium van de Dijle is wel watervoerend en vormt één hydrogeologisch geheel met de zandige 
Formatie van Brussel. Gezien de dikte van het lemig alluvium rond de 5 meter schommelt en gezien de 
belangrijkheid van de watervoerende laag eronder, wordt het lemig aluvium niet als deklaag beschouwd, 
zodat ook hier een zeer kwetsbaar gebied ontstaat. De totale oppervlakte van de zeer kwetsbare gebieden 
binnen het district bedraagt zowat 25 %.  

Hellingopwaarts van de valleien neemt de kwetsbaarheid met één graad af (m.a.w. kwetsbaar) omwille van 
de dikte van de onverzadigde zone (14 %). In een belangrijk deel van het district wordt de kwetsbaarheid 
gekenmerkt door een bandenpatroon met de graden ‘kwetsbaar’ en ‘matig kwetsbaar’ (26 %). Dit heeft te 
maken met het feit dat er in het gebied een leemlaag voorkomt die -over een relatief kleine oppervlakte- 
kan variëren in dikte van 0 tot 10 meter. Op de hoogste gedeelten komt er naast de kleihoudende zanden 
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van de Formatie van St.-Huibrechts-Hern ook meestal een aanzienlijk leempakket voor, hetgeen resulteert 
in een matige kwetsbaarheid (9%). Door de aanwezigheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaan 
voor een groot deel van het district (21 %) onvoldoende gegevens.  

In het Droog Boven-Dijledistrict vinden we een wat gelijkaardige situatie terug als in het Zuid-Brabants 
lemig heuveldistrict. De Dijlevallei en de andere valleien zijn zeer kwetsbaar (33 %), hellingopwaarts daalt 
de kwetsbaarheid tot kwetsbaar (37 %), en waar de Formatie van St.-Huibrechts-Hern en leemafzettingen 
voor bescherming zorgen ontstaat een matig kwetsbare zone (29 %).  

Het Noord-Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict wordt geologisch gedomineerd door de watervoerende 
Formatie van Diest die er dagzoomt onder vorm van zuidwest-noordoost gerichte heuvelcomplexen. 
Aangezien een deklaag er zelden of nooit aanwezig is, wordt het uitzicht van de kwetsbaarheid 
voornamelijk bepaald door de dikte van de onverzadigde zone. De valleien zijn er zeer kwetsbaar (Ca1) 
omdat het grondwater er dicht onder het maaiveld voorkomt (40 %). De heuvelruggen daarentegen zijn 
kwetsbaar (daling van de kwetsbaarheid) omdat het grondwater er zich op grote diepte bevindt (48 %). In 
het zuiden van het district (vnl. ter hoogte van Pellenberg) wordt een zone als weinig kwetsbaar 
gekarteerd, daar de onderliggende zandformaties beschermd worden door de Formatie van Boom (klei). 
Nochtans dagzoomt hier nog steeds de Formatie van Diest (kwetsbaar tot zeer kwetsbaar), die mogelijk 
echter lokaal niet meer als voldoende watervoerend wordt beschouwd (6 %).  

Het noordelijke deel van het Velpe-Getedistrict en het Vochtig Haspengouws leemdistrict wordt 
gekenmerkt door het op grote schaal dagzomen van de Formatie van Boom. Over een grote oppervlakte 
fungeert deze formatie als een kleiige deklaag (dikte tot 30 meter) voor de onderliggende waterlagen 
(onderste deel van de Formatie van Boom, Formatie van St.-Huibrechts-Hern, Formatie van Hannut, 
Formatie van Heers en de verschillende formaties uit het Krijt). Deze zone is weinig kwetsbaar en heeft 
een oppervlakte van ongeveer 41 % voor beide districten). Ten zuiden van deze zone bevindt zich een 
zeer kwetsbare zone waar de onderste watervoerende lagen uit de Formatie van Boom dagzomen. De 
ontsluitingszone van de Formatie van St.-Huibrechts-Hern (lemig watervoerende zanden) zijn geklasseerd 
als matig kwetsbaar (respectievelijk 32 % en 30 %). Deze matig kwetsbare zones kunnen ook ontstaan 
waar kleiige lagen van de Formatie van Hannut de watervoerende formaties uit het Krijt bedekken. In het 
bekken van de Grote en Kleine Gete (en in enkele bijrivieren) dagzoomt in de hellingen de Formatie van 
Hannut (vnl. Lid van Lincent). Dit laatste bezit een zeer goede watervoerende capaciteit en wordt als 
uiterst kwetsbaar gekarteerd (respectievelijk 10 % en 16 %).  

Ecoregio van de krijt-leemgebieden 

Deze ecoregio wordt voornamelijk gekenmerkt door kwetsbare (57 %), zeer kwetsbare (7 %) en uiterst 
kwetsbare (21 %) situaties.  

Het Golvend Haspengouws leemdistrict en het Haspengouws leemplateaudistrict zijn voor hun grootste 
oppervlakte kwetsbaar (Ab), met een oppervlakte van respectielijk 56 % en 81 %. De belangrijkste 
watervoerende formaties zijn de Formatie van St-Huibrechts-Hern, de Formatie van Hannut, de Formatie 
van Heers en het Secundair. Het ganse gebied is bedekt met een lemige deklaag. De valleizones worden 
voornamelijk als uiterst kwetsbaar gekarteerd (respectievelijk 21 % en 19 %). Slechts zeer plaatselijk 
ontstaan matig kwetsbare tot weinig kwetsbare zones (niet in het Haspengouws leemplateaudistrict) die 
ontstaan door een plaatselijk voorkomen van een kleiige formatie die dan fungeert als deklaag.  

In het Lemig Maasterrassendistrict ligt het grondwater in het Krijt, in de kalkstenen en in de Maasgrinden 
doorgaans dieper dan 10 meter en is zeer kwetsbaar (89 %). In sommige valleien waar het grondwater 
ondieper voorkomt ontstaan uiterst kwetsbare situaties (7,5 %).  

Ecoregio van de Krijtgebieden 

In het Voerens krijtdistrict ligt het grondwater in het Krijt en de kalkstenen doorgaans dieper dan 10 
meter en is zeer kwetsbaar (80 %). In de valleien waar het grondwater ondieper voorkomt ontstaan uiterst 
kwetsbare situaties (20 %).  
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Ecoregio van de grindrivieren 

Het Maasdistrict is ‘uiterst kwetsbaar’, gebaseerd op het voorkomen van ondiep grondwater in de 
grindafzettingen. Alhoewel het grindpakket lokaal kleilenzen bevat, blijft het in zijn geheel doorlatend en 
watervoerend.  

4.5 Conclusie 

Rekening houdend met de middelen en de tijd werd tijdens opmaak van de kwetsbaarheidskaarten van het 
grondwater voor een kaart op schaal 1/100.000 geopteerd. Bij de opmaak van deze kwetsbaarheidskaarten 
werd gebruik gemaakt van de de gepubliceerde Geologische kaart van België (1/40.000) en allerhande 
andere (aanvullende) geologische kaarten, publicaties en archiefmateriaal van de Geologische Dienst van 
België. De oude geologische kaart van België dateert al van 1919, met een topografische achtergrond van 
1895, en was dus dringend aan herziening toe. De laatste 10-tal jaar werden echter een groot aantal nieuwe 
Tertiair en Quartair geologische kaarten gepubliceerd. De nieuwe editie van de Tertiair geologische kaart 
verschilt grondig van de oude: het is een afgedekte geologische kaart, d.w.z. de Quartaire afzettingen zijn 
niet afgebeeld. Bovendien is de legende van het lithostratigrafische type, wat de kaart practischer maakt in 
gebruik. Indien deze nieuwe geologische kaarten afgewerkt zijn zal op vrij eenvoudige manier een nieuwe 
‘grondwaterkwetsbaarheidskaart voor Vlaanderen’ opgemaakt kunnen worden die aanzienlijk 
nauwkeuriger zal zijn dan de huidige editie.  

Bijkomend dient men rekening te houden met het feit dat deze kaart een kwetsbaarheid weergeeft van de 
bovenste watervoerende laag. Als watervoerende laag werd de verzadigde zone beschouwd van een 
formatie, die een dikte (vaak wordt een dikte aangenomen van minimaal 10 meter) en uitbreiding heeft die 
voldoende groot is om er op een economisch verantwoorde wijze water aan te onttrekken. Wat dat laatste 
betreft werd geëist dat er minimaal 4 m³ per uur uit gewonnen moet kunnen worden. Deze kaart geeft een 
idee van de eerste economisch interessante waterlaag die in vele gevallen niet overeenkomt met de laag die 
men bv. bij graafwerken als eerste aansnijdt.  

Het is bijgevolg vrij logisch dat de grenzen van kwetsbaarheden niet steeds overeenkomen met de grenzen 
(afbakening) van de ecodistricten. Het deel ten noorden van het Vochtig Haspengouws leemdistrict 
bijvoorbeeld is weinig kwetsbaar door de aanwezigheid van de Formatie van Boom (klei). Pedologisch 
leunt dit gebied echter veeleer aan bij de Kempen (zandgrond, geen aanwezigheid van tijdelijke 
grondwatertafel,…). 

Toch blijkt uit de analyse dat de ecoregio’s en ecodistricten vaak slechts door één of twee 
kwetsbaarheidsklassen van het grondwater getypeerd worden.  

De ecoregio van de kustduinen, de ecoregio van de polders en de getijdenschelde, de ecoregio van de 
Pleistocene riviervalleien en de ecoregio van de Kempen worden voornamelijk gekenmerkt door zeer 
kwetsbare gebieden. De ecoregio van de cuesta’s, de ecoregio van de westelijke interfluvia en de ecoregio 
van de zuidoostelijke heuvelzone bezitten daarentegen overwegend matig tot weinig kwetsbare gebieden 
(hoewel plaatselijk kwetsbare zones kunnen voorkomen).  

Ook de ecoregio van de krijt-leemgebieden, de ecoregio van de krijtgebieden en de ecoregio van de 
grindrivieren wordt gekenmerkt door kwetsbare tot uiterst kwetsbare gebieden. De ecoregio van de 
grindrivieren is zelfs voor zijn gehele oppervlakte uiterst kwetsbaar. Voor de ecoregio van de 
zuidoostelijke heuvelzone kan moeilijker een uitspraak gedaan worden. Indien men echter de ecodistricten 
binnen deze ecoregio onderzoekt, kan men per ecodistrict eveneens een vrij éénduidige uitspraak doen 
over de ‘voornaamste’ kwetsbaarheid.  
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5 Primaire hydrografische bekkens  

5.1 Bronnen 

OC GIS-VL (2000). Vlaamse Hydrografische Atlas – Zones. 

5.2 Toelichting bij de gebruikte data 

De kaart stelt de sub-hydrografische zones waarin Vlaanderen opgedeeld werd voor. De polygonenkaart 
maakt deel uit van de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA). 

5.3 Resultaten 

In volgende tabellen en figuur worden de resultaten weergegeven van overlay van de ecodistricten met de 
hydrografische bekkens.  

Tabel 5-1: Overzicht van de stroombekkens per ecodistrict (oppervlakte in %) 

Ecodistricten Stroombekkens 
Procentueel oppervlakte-aandeel (in 

%) 
 Kustduinendistrict  IJzerbekken 61,6 
 Bekken Brugse polders 38,4 
Kustpoldersdistrict Bekken Brugse polders 41,3 
 IJzerbekken 58,7 
Getijdenschelde- en -poldersdistrict Bekken Brugse polders 0,1 
 Bekken Gentse kanalen 17,2 
 Boven-Scheldebekken 7,0 
 Beneden-Scheldebekken 73,6 
 Netebekken 0,6 
 Dijlebekken 1,6 
Pleistoceen riviervalleiendistrict Boven-Scheldebekken 17,0 
 Demerbekken 0,7 
 Dijlebekken 12,0 
 Leiebekken 21,1 
 Netebekken 0,1 
 Beneden-Scheldebekken 13,2 
 Bekken Gentse kanalen 26,9 
 Bekken Brugse polders 9,0 
Noord-Vlaams dekzandruggendistrict IJzerbekken 3,9 
 Bekken Gentse kanalen 46,8 
 Bekken Brugse polders 46,0 
 Beneden-Scheldebekken 3,3 
Zandig Poekebeekdistrict Bekken Gentse kanalen 95,7 
 Bekken Brugse polders 4,3 
Zandig Houtlandcuestadistrict IJzerbekken 44,9 
 Bekken Gentse kanalen 4,6 
 Bekken Brugse polders 50,5 
Zandig Maldegems cuestadistrict Bekken Brugse polders 81,9 
 Bekken Gentse kanalen 18,1 
Westelijk zandig Booms cuestadistrict Bekken Gentse kanalen 29,4 
 Beneden-Scheldebekken 70,6 
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Ecodistricten Stroombekkens 
Procentueel oppervlakte-aandeel (in 

%) 
Zandlemig Booms cuestadistrict Beneden-Scheldebekken 62,2 
 Netebekken 37,8 
 Bekken Gentse kanalen 0,1 
Oostelijk zandig Booms cuestadistrict Dijlebekken 42,3 
 Netebekken 
Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict Maasbekken 72,0 
 Beneden-Scheldebekken 10,0 
 Netebekken 18,0 
Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict Maasbekken 6,2 
 Demerbekken 16,6 
 Beneden-Scheldebekken 11,5 
 Netebekken 65,7 
Zuid-Kempisch heuveldistrict Netebekken 44,4 
 Demerbekken 51,9 
 Dijlebekken 3,7 
Oost-Kempisch puinwaaierdistrict Netebekken 10,5 
 Maasbekken 55,6 
 Demerbekken 33,9 
Roerdalslenkdis rict t Maasbekken 100,0 
Zandig Maasterrassendistrict Maasbekken 100,0 
Zandig Mandeldistrict Leiebekken 99,9 
 Bekken Gentse kanalen 0,1 
Zandig Leie-Schelde interfluviumdistrict Boven-Scheldebekken 13,5 
 Leiebekken 86,5 
Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict IJzerbekken 64,8 
 Bekken Gentse kanalen 1,6 
 Leiebekken 28,7 
 Bekken Brugse polders 5,0 
Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict Leiebekken 38,8 
 Boven-Scheldebekken 61,2 
Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict Bekken Gentse kanalen 0,6 
 Beneden-Scheldebekken 22,9 
 Boven-Scheldebekken 41,4 
 Denderbekken 31,6 
 Dijlebekken 3,6 
Vochtig Beneden-Dijledistrict Demerbekken 11,9 
 Dijlebekken 88,1 
West-Vlaams lemig heuveldistrict Leiebekken 59,9 
 IJzerbekken 40,1 
Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict  Dijlebekken 22,1 

Boven-Scheldebekken 28,1 
 Denderbekken 49,8 
Lemig Brabants cuestadistrict Beneden-Scheldebekken 31,2 
 Denderbekken 17,7 
 Dijlebekken 51,1 
Brabants lemig heuveldistrict Dijlebekken 100,0 
Droog Boven-Dijledistrict Demerbekken 8,7 
 Dijlebekken 91,3 
Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict Dijlebekken 6,2 

57,7 
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Ecodistricten Stroombekkens 
Procentueel oppervlakte-aandeel (in 

%) 
 Demerbekken 93,8 
Velpe-Getedistrict Dijlebekken 0,3 
 Demerbekken 99,7 
Vochtig Haspengouws leemdistrict Maasbekken 0,5 
 Demerbekken 99,5 
Golvend Haspengouws leemdistrict Demerbekken 85,2 
 Maasbekken 14,8 
Haspengouws leemplateaudistrict Maasbekken 100,0 
Lemig Maasterrassendistr cti  Maasbekken 100,0 
Voerens krijtdistrict Maasbekken 100,0 
Maasdistrict Maasbekken 100,0 
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Figuur 5.1: Overlay van de ecodistricten met stroombekkens (VHA) 
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5.4 Bespreking resultaten 

De resultaten van de overlay zullen besproken worden per ecoregio. Binnen elke regio zullen de 
voorkomende ecodistricten verder in detail behandeld worden. 

Ecoregio van de kustduinen 

Het Kustduinendistrict behoort grotendeels tot het IJzerbekken in het W. Bijna 40% in het O behoort tot 
het Bekken van de Brugse polders. 

Ecoregio van de polders en de getijdenschelde 

Het Kustpoldersdistrict behoort grotendeels tot het IJzerbekken in het westen. Bijna 40% in het oosten 
behoort tot het Bekken van de Brugse polders. 

Het Getijdenschelde- en –poldersdistrict behoort voor bijna 75% tot het Beneden-Scheldebekken in het 
O, een kleiner deel (17,2%) in het W behoort tot het Bekken van de Gentse kanalen, en 7% valt binnen 
het Boven-Scheldebekken. De rest van het ecodistrict behoort tot het Dijlebekken (1,6%), het Netebekken 
(0,6%) en het Bekken van de Brugse polders (0,1%). 

Ecoregio van de Pleistocene riviervalleien 

Het grootste centrale deel van het Pleistoceen riviervalleiendistrict behoort tot het Bekken van de Gentse 
kanalen (26,9%) en tot het Leiebekken (21,1%). Kleinere delen behoren tot het Boven-Scheldebekken 
(17,0%), het Beneden-Scheldebekken (13,2%), het Dijlebekken (12,0%) en het Bekken van de Brugse 
polders (9,0%). Heel kleine delen in het oosten behoren tot het Demerbekken (0,7%) en tot het 
Netebekken (0,1%). 

Het Noord-Vlaams dekzandruggendistrict behoort voor 46,8% tot het Bekken van de Gentse kanalen in 
het O en voor 46,0% tot het Bekken van de Brugse polders in het W. De rest van het ecodistrict valt 
binnen het IJzerbekken (3,9%) en het Beneden-Scheldebekken (3,3%). 

Het Zandig Poekebeekdistrict valt bijna helemaal binnen het Bekken van de Gentse kanalen (95,7%). 
4,3% van de oppervlakte behoort tot het Bekken van de Brugse polders. 

Ecoregio van de cuesta’s 

Meer dan de helft van het Zandig Houtlandcuestadistrict valt binnen het Bekken van de Brugse polders in 
het O (50,5%). De andere westelijke helft behoort grotendeels tot het IJzerbekken (44,9%). Een klein deel 
in het ZO valt binnen het Bekken van de Gentse kanalen (4,6%). 

Het Zandig Maldegems cuestadistrict behoort grotendeels tot het Bekken van de Brugse polders (81,9%). 
Het overige deel in het ZO valt binnen het Bekken van de Gentse kanalen (18.1%). 

Het Westelijk zandig Booms cuestadistrict behoort voor 70,6% tot het Beneden-Scheldebekken in het O 
en voor 29,4% tot het Bekken van de Gentse kanalen in het W. 

Het Zandlemig Booms cuestadistrict behoort voor 62,2% tot het Beneden-Scheldebekken in het W, voor 
37,8% tot het Netebekken in het O. Een heel klein deel in het W (0,1%) valt binnen het Bekken van de 
Gentse kanalen. 

Het Oostelijk zandig Booms cuestadistrict behoort voor meer dan de helft tot het Netebekken (57,7%) in 
het N en voor 42,3% tot het Dijlebekken in het Z. 

Ecoregio van de Kempen 

Het Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict valt vooral binnen het Maasbekken (72,0%). Kleinere delen 
behoren tot het Netebekken (18,0%) in het ZO en tot het Beneden-Scheldebekken (10,0%) in het ZW. 
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Het grootste deel van het Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict valt binnen het Netebekken 
(65,7%). Kleinere delen behoren tot het Demerbekken (16,6%) in het ZO, het Beneden-Scheldebekken 
(11,5%) in het NW en het Maasbekken (6,2%) in het NO. 

In het Zuid-Kempisch heuveldistrict behoort meer dan de helft van de oppervlakte tot het Demerbekken 
(51,9%) in het ZO. 44,4% valt binnen het Netebekken in het NW. De rest behoort tot het Dijlebekken 
(3,7%). 

Het Roerdalslenkdistrict en het Zandig Maasterrassendistrict behoren volledig tot het Maasbekken. 

Ecoregio van de westelijke interfluvia 

Het Zandig Mandeldistrict valt bijna geheel in het Leiebekken. Slechts een klein deel van de oppervlakte 
(0,1%) in het NO behoort tot het bekken van de Gentse kanalen. 

Het Zandig Leie-Schelde interfluviumdistrict behoort grotendeels tot het Leiebekken (86,5%). 13,5% van 
de oppervlakte in het NO behoort tot het Boven-Scheldebekken. 

De westelijke helft van het Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict behoort tot het IJzerbekken (64,8%). In 
het oosten behoort 28,7% van de oppervlakte tot het Leiebekken, 5% valt binnen het Bekken van de 
Brugse polders en 1,6% behoort tot het Bekken van de Gentse kanalen. 

De NNO helft van het Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict behoort tot het Leiebekken (38,8%), de 
ZZO helft tot het Boven-Scheldebekken (61,2%). 

Ecoregio van de Midden-Vlaamse overgangsgebieden 

In het Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict behoort 41,4% van de oppervlakte in het W tot het 
Boven-Scheldebekken, 31,6% behoort tot het Denderbekken en 22,9% in het O tot het Beneden-
Scheldebekken. Twee kleine stukjes behoren tot het Dijlebekken (3,6%) en tot het Bekken van de Gentse 
kanalen (0,6%). 

Ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone 

Bijna 60% van het West-Vlaams lemig heuveldistrict in het Z behoort tot het Leiebekken (59,9%). De rest 
in het N behoort tot het IJzerbekken (40,1%). 

Van W naar O behoort het Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict tot het Boven-Scheldebekken (28,1%), tot 
het Denderbekken (49,8%) en tot het Dijlebekken (22,1%). 

Ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone 

In het Lemig Brabants cuestadistrict behoort meer dan de helft van de oppervlakte in het O tot het 
Dijlebekken (51,1%). De rest in het W behoort tot het Denderbekken in het Z (17,7%) en tot het 
Beneden-Scheldebekken in het N (31,2%). 

Het Vochtig Beneden-Dijledistrict valt grotendeels binnen het Dijlebekken (88,1%), een klein deel in het 
O behoort tot het Demerbekken (11,9%). 

Het Brabants lemig heuveldistrict valt volledig binnen het Dijlebekken. 

Het Droog Boven-Dijledistrict behoort grotendeels tot het Dijlebekken (91,3%). Een klein deel in het ZO 
(8,7%) behoort tot het Demerbekken. 

Het Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict behoort grotendeels tot het Demerbekken (93,8%). Een klein 
deel in het ZW (6,2%) behoort tot het Dijlebekken. 

Het Velpe-Getedistrict valt bijna volledig binnen het Demerbekken (99,7%). Een heel klein deel (0,3%) 
behoort tot het Dijlebekken. 
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Het Vochtig Haspengouws leemdistrict valt bijna volledig binnen het Demerbekken (99,5%). Een heel 
klein deel in het O behoort tot het Maasbekken. 

Ecoregio van de krijt-leem gebieden 

Het Golvend Haspengouws leemdistrict behoort grotendeels tot het Demerbekken (85,2%). Een kleiner 
deel in het O (14,8%) behoort tot het Maasbekken. 

Het Haspengouws leemplateaudistrict en het Lemig Maasterrassendistrict vallen volledig binnen het 
Maasbekken. 

Ecoregio van de krijtgebieden 

Het Voerens krijtdistrict valt volledig binnen het Maasbekken. 

Ecoregio van de grindrivieren 

Het Maasdistrict valt volledig binnen het Maasbekken. 

5.5 Conclusie 

Algemeen vallen de grenzen van de stroombekkens niet samen met de grenzen van de ecodistricten en 
ecoregio’s. De waterscheidingslijnen zijn niet echt als criterium gebruikt bij de afbakening van de 
ecodistricten. 
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6 Fytogeografische indelingen 

6.1 Bronnen 

Bouillenne R., Darimont F., Deuse P., Duvigneaud P., Galoux A., Hauman L., Monoyer A. & Reichling L. 1957. 
Phytogéographie I & II, blad 19A & 19B, Atlas van België, Brussel. 

Crépin F. 1873. Géographie botanique. Patria belgica 1 : 439-470. Brussel. 

De Langhe J.E., Delvosalle L., Duvigneaud J., Lambinon J. & Vanden Berghen C. 1973. Nouvelle Flore de la 
Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des Régions voisines (Ptéridophytes et 
Spermatophytes). Jardin Botanique National de Belgique, Bruxelles.  

Dufrêne M. & Legendre P. 1991. Geographic structure and potential ecological factors in Belgium. J. Biogeogr. 18: 
257-266. 

Flahaut C. 1900. Projet de nomenclature phytogéographique. In: Perrot E. (edit.), Actes du premier Congrès 
International de Botanique, Paris: 427-450, Lons-le-Saunier. 

Massart J. 1910. Esquisse de la géographie botanique de la Belgique. Recueils de l’Institut Botanique de Bruxelles, 
vol. 7 bis, 332 pp. 

Stieperaere H. 1992. Fytogeografische districten van België, of ecologische streken? Dumortiera 52: 11-22. 

Tanghe M. 1975. Phytogéographie. Atlas de Belgique. Commentaire des planches 19A et 19B (Phytogéographie I et 
II). Comité National de Géographie. Commission de l’atlas national. Gent, 75 pp. 

Vanden Berghen C. 1956. Esquisse de la géographie botanique de la Belgique. Les Naturalistes belges 37: 117-140. 

Van Rompaey J. & Delvosalle L. 1987. Atlas van de Belgische flora. Tweede uitgave. Nationale Plantentuin van 
België, Meise. 

6.2 Toelichting bij de gebruikte data 

Door verschillende auteurs werden reeds fytogeografische indelingen van België voorgesteld. 
Verspreidingsgegevens van planten, in relatie tot de abiotische omstandigheden, vormden hiervoor de 
voornaamste uitgangspunten. De eerste botanische indeling van België werd reeds in 1873 door Crépin 
voorgesteld. In 1910 bakende Massart nieuwe fytogeografische zones af, en in 1956 werd een indeling 
door Vanden Berghen gepubliceerd. Bouillenne et al. stelden in 1957 hun afbakening voor in de Atlas van 
België. In de eerste uitgave van de Flora van België in 1973 werd de indeling van De Langhe et al. 
uitgegeven, die aangepast werd door Van Rompaey en Delvosalle in 1978. 
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6.3 Indeling volgens Crépin (1873) 

De eerste botanische indeling van België werd in 1873 door Crépin voorgesteld onder vorm van een 
kaartje, dat in figuur 6.1 voorgesteld wordt. Volgens deze indeling komen er zeven botanische streken of 
zones voor, waarvan vijf in Vlaanderen. De eerste, de maritieme zone, komt overeen met de ecoregio van de 
kustduinen, terwijl de polderzone grosso modo overeenkomt met de ecoregio van de polders en 
getijdenschelde, zonder het deel van de getijdenschelde. De Kempische zone loopt volgens Crépin van 
Diksmuide tot aan de Maas, en komt overeen met de ecoregio van de Kempen, de ecoregio van de 
cuesta’s, de ecoregio van de Pleistocene riviervalleien, de ecoregio van de grindrivieren, de ecoregio van de 
Midden-Vlaamse overgangsgebieden (behalve het westelijk deel van het Midden-Vlaams glooiend 
zandleemdistrict), en het noordelijk deel van de ecoregio van de westelijke interfluvia. Ten zuiden ervan 
ligt de kleiig-zandige zone, die overeenkomt met de ecoregio’s van de zuidwestelijke en zuidoostelijke 
heuvelzone en met de ecoregio van de krijt-leemgebieden. De kalkrijke zone tenslotte beslaat de twee 
ecodistricten in de Voerstreek, die volgens de indeling in ecoregio’s apart geplaatst werden.  

De (zij het ‘ruwe’) grenzen van de indeling van Crépin volgen vaak toch goed bepaalde grenzen tussen de 
ecoregio’s of ecodistricten. Uitzonderingen hierop vormen het Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict en het 
Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict, die beide in twee gesneden worden. Ook van het Pleistoceen 
riviervalleiendistrict wordt een stuk in het zuiden afgesneden.  

 

Figuur 6.1: Fytogeografische indeling volgens Crépin (1873) 
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6.4 Indeling volgens Massart 

Vanaf de tijd van Massart wordt voor de fytogeografische indeling gebruik gemaakt van de terminologie 
van Flahaut (1900), die een hiërarchie van fytogeografische territoria definieert, waarbij de districten 
onderaan in de hiërarchie staan, daarboven de sectoren, domeinen, regio’s, en bovenaan de rijken. 

Massart onderscheidt negen geobotanische districten op het Belgisch grondgebied. Voor Vlaanderen zijn 
ze weergegeven op figuur 6.2. Het Littoraal en alluviaal district (LA) komt overeen met de ecoregio van de 
Kustduinen en de ecoregio van de polders en getijdenschelde. Hij voegt hieraan toe ook de alluviale 
Beneden-Schelde- en Durmevalleien, die nog verder zijn afgebakend dan in de ecodistrictenindeling. Het 
Vlaams district (F) omvat de ecoregio van de Pleistocene riviervalleien, de ecoregio van de cuesta’s, de 
ecoregio van de Midden-Vlaamse overgangsgebieden (behalve het zuidelijk deel van het Midden-Vlaams 
glooiend zandleemdistrict), en een deel van de ecoregio van de westelijke interfluvia. Het Kempisch district 
(C) komt goed overeen met de ecoregio van de Kempen, waaraan het Brabants 
Diestiaanheuvelruggendistrict toegevoegd is. Het Henegouws district (H) bevat alle meer zuidelijke delen van 
Vlaanderen, vergelijkbaar met de kleiig-zandige zone van Crépin, met daarbij de ecoregio van de 
grindrivieren. Het Krijtdistrict (Cr) komt overeen met de ecoregio van de krijtgebieden en met grote delen 
van het Haspengouws leemplateaudistrict en van het Lemig Maasterrassendistrict. 

De begrenzingen van Massart komen meestal goed overeen met de grenzen tussen ecoregio’s. Zoals bij 
Crépin worden echter het Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict en het Midden-Vlaams glooiend 
zandleemdistrict in twee verdeeld, en wordt van het Pleistoceen riviervalleiendistrict een stuk in het zuiden 
afgesneden. Overigens komen de begrenzingen beter overeen met de huidige grenzen van de 
ecodistrictenindeling. Verschillend is dat het Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict bij het Kempisch district 
geplaatst wordt, en het Vochtig Beneden-Dijledistrict bij het Vlaams district. 

 

Figuur 6.2: Fytogeografische indeling volgens Massart (1910) 
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6.5 Indeling volgens Vanden Berghen (1956) 

Volgens de indeling van Vanden Berghen komen er in Vlaanderen slechts vier fytogeografische districten 
voor, maar sommige worden wel onderverdeeld, zodat er zeven districten of subdistricten voorkomen 
(figuur 6.3).  

Het maritiem district bevat zowel de ecoregio van de kustduinen als de ecoregio van de polders en 
getijdenschelde, maar dan zonder het deel van de getijdenschelde, en daarnaast kleine delen van de 
ecoregio’s van de Pleistocene riviervalleien, van de cuesta’s en van de westelijke interfluvia. Het maritiem 
district werd afgebakend door de 5-meterlijn. De duinen worden gekenmerkt door zoet, kalkrijk kwelwater 
(CaHCO3) in de pannen, terwijl in de polders nog zout of brak water aanwezig is.  

 

Figuur 6.3: Fytogeografische indeling volgens Vanden Berghen (1956) 

Het Vlaams-Kempisch district bevat drie subdistricten, waarvan het grootste het subdistrict van de Vlaamse en 
Kempische zanden is, dat zich uitstrekt van het westen van Roeselare tot de buurt van Bocholt in het oosten. 
De natuurlijke begroeiing bestaat er uit (Eiken)bossen behalve in de natte delen, terwijl door begrazing 
heide ontstaan is. Het komt overeen met de ecoregio van de Kempen, het grootste deel van de ecoregio’s 
van de Pleistocene riviervalleien en van de cuesta’s, een deel van de ecoregio van de westelijke interfluvia, 
de noordelijke helft van de ecoregio van de Midden-Vlaamse overgangsgebieden, en de noordelijke helft 
van het Brabants Diestiaanheuvelruggenddistrict. Daarin ligt het subdistrict van de Hoge Kempen ingebed, dat 
grotendeels overeenkomt met het Oost-Kempisch puinwaaierdistrict. Hier zijn naast Atlantische flora-
elementen ook elementen van subcontinentale en van boreale oorsprong aanwezig. Het Scheldesubdistrict 
bestaat uit alluviale vlakten waar getijdenwerking aanwezig is: dit zijn de valleigronden langs de 
benedenlopen van de hoofdrivieren van het Scheldebekken tot Gent, Lier en Leuven. Oorspronkelijk 
waren deze gronden, die zich tot over verschillende honderden meters breedte uitstrekken, begroeid door 
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rietkragen of vloedbossen. Dit komt grosso modo overeen met het deel van de getijdenschelde in het 
Getijdenschelde- en -poldersdistrict. 

Het Picardisch-Brabants district wordt onderverdeeld in een Westelijk en een Oostelijk subdistrict, waarvan de 
grens dwars door het Droog Boven-Dijledistrict loopt, en in het subdistrict van de Maasvallei, dat 
overeenkomt met de ecoregio van de grindrivieren. Dit laatste bevat eutrofe Middeneuropese associaties, 
meestal graslanden met Bergdravik (Bromus erectus) of alluviale neutrofiele bossen. Het Westelijk subdistrict 
strekt zich naar het westen uit tot aan de Westhoek, in het noordwestelijk deel van het Lemig IJzer-Leie 
interfluviumdistrict. In het Oostelijk subdistrict komt een Eikenbos voor met Zomereik en Haagbeuk. De 
noordgrens van het Picardisch-Brabants district volgt weinig ecodistrictsgrenzen, maar snijdt doorheen het 
Pleistoceen Riveirvalleiendistrict, het Glooiend Midden-Vlaams zandleemdistrict, het Vochtig Beneden-
Dijledistrict en het Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict. 

De ecodistricten van de Voerstreek tenslotte liggen volgens deze indeling in het subdistrict van de Lage 
Ardennen, dat behoort tot het Ardeens district. Deze streek wordt gekenmerkt door een oppervlakkige 
leemlaag op een zeer variabele ondergrond van rotsen van Primaire en Secundaire oorsprong. Vaak 
dagzomen klei en krijt, en er komen graslanden voor.  

Over het algemeen volgen de grenzen van de fytogeografische indeling door Vanden Bergen niet echt 
goed de begrenzingen van de ecoregio’s en ecodistricten, aangezien verschillende ecodistricten 
doorsneden worden. 

 

6.6 Indeling volgens Bouillenne et al. (1957) 

Bij de Atlas van België verscheen een kaart met floragewesten, van de hand van Bouillenne et al. (1957). 
De toelichting bij deze kaarten verscheen pas in 1975, en werd door Tanghe opgesteld. De kaart met deze 
indeling en de ecodistrictenindeling wordt gegeven in figuur 6.4.  

Volgens Bouillenne et al. worden in België (en in Vlaanderen) drie fytogeografische domeinen (in het 
Nederlands vertaald als gebied) onderscheiden. De eerste, het gebied der Europese kusten, omvat de sector van 
de Noord-Europese kusten, en komt overeen met de ecoregio van de kustduinen, met bovendien de slikken en 
schorren ten noorden van Antwerpen.  

Binnen het Atlantisch-Europees gebied valt o.a. het Poldersubdistrict, dat relatief goed overeenkomt met de 
ecoregio van de polders en de getijdenschelde, zonder het deel van de getijdenschelde. Het Vlaams 
subdistrict loopt vanaf de polders en omvat de ecoregio’s van de Pleistocene riviervalleien (grotendeels) en 
van de cuesta’s, samen met het grootste deel van het Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict en van het 
Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict. Ten oosten ervan liggen het laag-Kempisch en het hoog-Kempisch 
subdistrict. Dit laatste omvat een groot deel van het Oost-Kempisch puinwaaierdistrict, maar ook van het 
Zandig Maasterrassendistrict. Het laag-Kempisch subdistrict beslaat naast de ecoregio van de Kempen ook een 
deel van het Brabants Diestiaanheuvelruggendistricten van de oostelijke uitloper van het Pleistoceen 
Riviervalleiendistrict. Ten zuiden van het Vlaams subdistrict ligt het Picardisch-Brabants subdistrict, dat ruwweg 
de ecoregio’s bevat van de zuidoostelijke (zonder het Vochtig Haspengouws leemdistrict) en 
zuidwestelijke heuvelzone, het Vochtig Beneden-Dijledistrict, de twee Leie-Schelde interfluviumdistricten 
en het westelijk deel van het Golvend Haspengouws leemdistrict.  

Ten westen hiervan ligt het Haspengouws subdistrict, dat behoort tot het Midden-Europees Gebied, en grosso 
modo de ecoregio van de krijt-leemgebieden en het Vochtig Haspengouws leemdistrict bevat. Een ander 
subdistrict hierin is het subdistrict van het Land van Herve, waarbinnen zowel het Voerens krijtdistrict als het 
Lemig Maasterrassendistrict vallen. Tot hetzelfde gebied hoort ook het Maas-Rijn fluviatiel subdistrict, dat 
overeenkomt met de ecoregio van de grindrivieren en een deel van het Zandig Maasterrassendistrict. 

Over het algemeen komen de onderscheiden zones overeen met groepen van ecoregio’s of ecodistricten. 
De begrenzingen vallen echter niet altijd goed samen. 
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Figuur 6.4: Fytogeografische indeling volgens Bouillenne et al. (1957) 

 

6.7 Indeling volgens De Langhe et al. (1973) 

Deze fytogeografische indeling werd gepubliceerd in de eerste uitgave van de Flora van België en 
omliggende gebieden in 1973, en werd ongewijzigd overgenomen in de recentere uitgaven van deze flora, 
althans voor wat betreft het Vlaams grondgebied. In Vlaanderen komen volgens deze indeling vijf 
fytogeografische districten voor, namelijk het Maritiem district, het Vlaams district, het Brabants district, het 
Kempisch district en het Maasdistrict. Binnen het Brabants district wordt nog het Fluviatiel subdistrict 
onderscheiden (zie figuur 6.5).  

Het Maritiem district omvat zowel de ecoregio van de Kustduinen als de ecoregio van de polders en de 
getijdenschelde, zonder het deel van de getijdenschelde. De afbakening komt zeer goed overeen met de 
grenzen van deze ecoregio’s. Het Vlaams district bevat de ecoregio’s van de Pleistocene riviervalleien en 
van de cuesta’s, het grootste deel van de ecoregio van de Midden-Vlaamse overgangsgebieden, en de 
oostelijke helft van het Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict. Het Kempisch district komt goed overeen met 
de ecoregio van de Kempen, behalve dat het Zandig Maasterrassendistrict eruit gelaten wordt. Het 
Brabants district bevat de ecoregio’s van de zuidoostelijke en van de zuidwestelijke heuvelzone, de ecoregio 
van de grindrivieren, het grootste deel van de ecoregio van de westelijke interfluvia en van de ecoregio van 
de krijt-leemgebieden, het Zandig Maasterrassendistrict en de noordelijke helft van het Glooiend Midden-
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Vlaams zandleemdistrict. Het Maasdistrict tenslotte omvat de ecoregio van de krijtgebieden (het Voerens 
krijtdistrict) en het Lemig Maasterrassendistrict. 

Deze fytogeografische indeling komt in grote mate overeen met de indeling in ecoregio’s en ecodistricten, 
waarvan de grenzen soms zeer goed, en in andere gevallen veel minder goed gevolgd worden. Twee 
ecodistricten, het Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict en het Glooiend Midden-Vlaams zandleemdistrict, 
worden echter in twee verdeeld. In tegenstelling tot andere indelingen wordt het Zandig 
Maasterrassendistrict in de indeling van De Langhe et al. niet tot het Kempisch fytogeografisch district gerekend. 

 

Figuur 6.5: Fytogeografische indeling volgens De Langhe et al. (1973) 

 

 

 

 

 

 

Ecodistricten 
Ruimtelijke eenheden voor gebiedsgericht milieubeleid in Vlaanderen - 45 -



DEEL III: Toetsing van afbakening 

6.8 Indeling volgens van Rompaey en Delvosalle (1978) 

In het tekstgedeelte van de Atlas van de Belgische en Luxemburgse flora, gebruiken van Rompaey en 
Delvosalle (1978) de indeling van De Langhe et al. (1973) met enkele wijzigingen. Deze indeling wordt 
weergegeven in figuur 6.6. De afbakening is over het algemeen minder gedetailleerd uitgevoerd, maar 
volgt bijvoorbeeld toch beter de grenzen van het Glooiend Midden-Vlaams zandleemdistrict. Het Kempisch 
district is iets uitgebreid zodat het het grootste deel van het Oostelijk zandig Booms cuestadistrict bevat. 
Het Vochtig Beneden-Dijledistrict wordt in het Brabants in plaats van het Vlaams fytogeografisch district 
geplaatst. Een ander verschil is dat zowel het Kempisch als het Brabants district onderverdeeld worden in 
subdistricten. In het Kempisch district wordt het Kempisch Hoogplateau onderscheiden dat ongeveer 
overeenkomt met het Oost-Kempisch puinwaaierdistrict. Het oostelijk subdistrict is het meest heterogeen, 
met het zeer soortenarme noordoosten en mesotrofe vloeiweiden, en beslaat voornamelijk het 
Roerdalslenkdistrict en het Zandig Maasterrassendistrict. 

Het Brabants district bestaat ten eerste uit een westelijk subdistrict, dat een duidelijk atlantische flora bezit. Het 
komt overeen met het West-Vlaams Heuveldistrict, het westelijk deel van het Lemig IJzer-Leie 
interfluviumdistrict, en het zuidelijk deel van het Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict. Meer naar het 
oosten ligt het centraal subdistrict, tot iets ten oosten van de Dijle: de grens met het oostelijk subdistrict 
doorsnijdt het Droog Boven-Dijledistrict. De Voerstreek ligt in het subdistrict van Herve, dat behoort tot het 
Maasdistrict.  

 

Figuur 6.6: Fytogeografische indeling volgens van Rompaey en Delvosalle (1978) 
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6.9 Conclusie 

De eerste Belgische fytogeografische indelingen waren slechts zeer ruw afgebakend, in tegenstelling tot de 
latere afbakeningen, die in de loop van de tijd steeds gedetailleerder worden, bijvoorbeeld De Langhe et al. 
(1973). Deze recentere indelingen komen vaak tamelijk precies overeen met de grenzen van de Vlaamse 
ecoregio's en ecodistricten.  

Over de verschillende fytogeografische indelingen heen is een constant patroon terug te vinden. Meestal 
wordt een maritiem district onderscheiden, al dan niet zo genoemd, dat de duinen en de polders bevat, en 
dat overeenkomt met resp. de ecoregio van de kustduinen en de ecoregio van de polders en 
getijdenschelde. In een aantal gevallen worden de kustduinen evenwel niet apart onderscheiden. Er wordt 
ook een Kempisch district afgebakend, dat overeenkomt met de ecoregio van de Kempen, met daarin soms 
een subdistrict van de Hoge Kempen, nagenoeg overeenkomend met het Oost-Kempisch puinwaaierdistrict. 
Verder wordt een Vlaams fytogeografisch district onderscheiden, dat veelal overeenkomt met de ecoregio's van 
de Pleistocene riveiervalleien en van de cuesta’s en met een deel van het IJzer-Leie interfluviumdistrict. 
Een Brabants of lemig fytogeografisch district komt over het algemeen overeen met de ecoregio's van de 
zuidoostelijke en van de zuidwestelijke heuvelzones en met de ecoregio van de krijt-leemgebieden. Dit 
gebied wordt soms verder in een oostelijke en een westelijke helft verdeeld, ofwel doorheen het Droog 
Boven-Dijledistrict ofwel tussen het Velpe-Getedistrict en het Vochtig Haspengouws leemdistrict. Het 
grondgebied van de ecoregio van de Midden-Vlaamse overgangsgebieden wordt meestal verdeeld tussen 
het Vlaams en het Brabants district. Tenslotte wordt de Voerstreek steeds als apart district beschouwd, bijv. 
onder de naam kalkdistrict of Voerens district. 

Voor verschillende punten wijken de fytogeografische indelingen af van de ecodistrictenindeling. Zo 
wordt het Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict steeds in twee verschillende fytogeografische streken 
verdeeld, en de opdeling blijft ongeveer constant bij de verschillende fytogeografische indelingen. 
Omgekeerd worden de twee ecodistricten van de Voerstreek, die tot verschillende ecoregio's behoren, 
steeds samen gezet in een fytogeografische eenheid, die wel apart wordt gezien van andere 
fytogeografische eenheden. Het Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict wordt ook meestal in twee 
gedeeld, maar de wijze waarop varieert sterk. De grenzen van het Vochtig Beneden-Dijledistrict tenslotte, 
worden wel gevolgd door de verschillende fytogeografische indelingen, maar de plaatsing wisselt tussen 
het Vlaams district en het Brabants of lemig district. Ook het Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict wordt in 
verschillende fytogeografische districten geplaatst. Deze drie laatste ecodistricten zijn dan ook gebieden 
die voor verschillende kenmerken gradaties vertonen. 

Bij de vergelijking tussen de fytogeografische streken en de ecodistricten moeten ook rekening gehouden 
worden met het feit dat de fytogeografische indelingen meestal niet volledig op plantenverspreidings-
gegevens gebaseerd zijn, maar veeleer op abiotische gegevens. Aangezien vooral de geologie en pedologie 
de basis van deze indelingen vormden, moeten we volgens Stieperaere (1992) misschien eerder spreken 
van ecologische streken. De enige uitzondering hierop is de indeling van Bouillenne et al. Daarom kan de 
vergelijking met de fytogeografische indeling niet zomaar dienen als toets voor de floristische validatie van 
de ecodistricten. 
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7 Landbouwstreken 

7.1 Bronnen 
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Geografico de Agostini, Novarara, 527 pag.  

Forget A.J.C. & Kinget R. (1961). Landbouw. Commentaar bij de platen 30, 31 en 32. Atlas van België. Nationaal 
Comité voor aardrijkskunde. Commissie voor de Nationale Atlas, 59 pag. 

OC GIS-VL (1997). Digitale versie van de Landbouwstreken van het Vlaams Gewest op schaal 1/10.000. 

Vandamme J., Pieters A. & De Leenheer L. (1965). Variations de la teneur en argile de l’horizon B textural des sols 
limoneux belges en fonction de leur localisation géographique et leur classe de drainage. Pedologie XV, 1:110-136. 

7.2 Omschrijving gebruikte data 

De officiële kaart van de Belgische landbouwstreken werd uitgegeven door de dienst informatie van het 
Ministerie van Landbouw en gepubliceerd door het NGI op schaal 1/300000. De basisindeling werd 
vastgelegd in het KB van 24/2/51, volgens gegevens van de algemene landbouwtelling van 1950. Nadien 
werden in het staatsblad nog enkele grenscorrecties gepubliceerd (KB’s van 15/7/53, 8/3/68 en 15/2/74) 
en werd de kaart aangepast aan de fusies van de gemeenten (namenlijst KB van 17/9/75). 

In het staatsblad is de begrenzing van de 14 landbouwstreken zeer precies omschreven. De informatie 
over de criteria echter blijkt zich te beperken tot de gebruikte nomenclatuur van de streken (Boon W., 
1993). Volgens J. Lommez & A. Ledent (1969) is de verdeling in landbouwkundige streken gebaseerd op 
zekere karakteristieke verschillen in geologische ontwikkeling, bodemsamenstelling, fysische omgeving en 
klimaatscondities, die sterk de economische en sociale structuur alsook de oriëntatie van de 
landbouwproduktie beïnvloed hebben. A. Forget & R. Kinget schrijven in commentaar over landbouw bij 
de Atlas van België dat het klimaat en de aard van de bodem een grote invloed uitoefenen op de 
aardrijkskundige verdeling van de akkerbouw en de veeteelt. Na een eerste kaart van de landbouwstreken, 
in 1884 opgemaakt door A. Dumont en gesteund op de geologische structuur van de bodem, verschenen 
er nog verscheidene andere, die steeds betwist werden omdat het probleem complex is en de elementen 
veranderlijk. Naast fysische voorwaarden spelen landbouwtechniek, bedrijfsversnippering, 
landbouwpolitiek en prijsevolutie in EG-verband een belangrijke rol. 

De gebruikte versie is de gedigitaliseerde kaart van de Landbouwstreken op schaal 1/10 000 (1996), 
gebaseerd op de afbakening van de landbouwstreken van 1951-1974 en de analoge topografische kaart 
1/10 000. Deze kaart werd opgemaakt door de VLM, afdeling Mestbank. 

Uit de nomenclatuur van de officiële landbouwstreken kan men 4 hoofdcriteria voor de indeling 
onderscheiden (Boon W., 1993): 

1. De aard van de bodemtextuur lijkt bepalend geweest te zijn voor de begrenzing tussen b.v. Vlaamse 
Zandstreek, Zandleemstreek en Leemstreek. Dit criterium was vooral in het Vlaams Gewest 
doorslaggevend m.b.t. de afbakening. 

2. Namen van traditionele geografische streken, waarbij geologische criteria dikwijls een belangrijke rol 
spelen, zijn terug te vinden in Condroz, Famenne, Ardennen, Jurastreek, Polders en Kempen. In 
deze landschappelijke context spelen uiteraard ook andere fysische factoren mee zoals reliëf, 
hydrografie, stenigheid e.d. 
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3. De aard van het bodemgebruik is bepalend voor de Weidestreek (Luik en Fagne). De Weidestreek 
(Fagne) omvat slechts een gedeelte van de traditionele geografische streek met dezelfde naam. De 
rest van de Fagne werd, voor wat de landbouwkundige benaming betreft, onder de noemer Famenne 
geplaatst. 

4. De Hoge Ardennen tenslotte worden onderscheiden omwille van het klimaat: boven 500 à 550 m 
zijn de klimaatsomstandigheden merkelijk ongunstiger. 

De adequaatheid van de officiële indeling van de landbouwstreken wordt betwist op een aantal punten. 
Volgens Boon W. (1993) dringt een herziening zich op omwille van: 

- Het bodemgebruik is aan verandering onderhevig: tussen 1959 en 1986 nam het grasland toe met 
ruim 25% in sommige delen van het Land van Herve, in delen van de Ardennen en in het noordelijke 
deel van de Vlaamse Zandstreek; in belangrijke delen van de Leemstreek nam het grasland 
daarentegen af met meer dan 25% (blad VIII, 8 (1989) van de Tweede Atlas van België); 

- Sinds 1950 is de kennis van de bodems enorm toegenomen o.m. door digitalisatie van alle afgewerkte 
bodemkaartbladen, door het ontstaan van aanvullende databanken (b.v. ‘AARDEWERK’, Van 
Orshoven J. et al., 1988 en 1993), door andere nuttige synthesedocumenten (b.v. de provinciale 
bodemtextuurkaarten voor een aantal provincies, de kaarten van de bodemassociaties (Marechal R. & 
Tavernier R., 1970) en van de bodemgeschiktheid (Marechal R., 1988). 

Boon onderscheidt een aantal belangrijke tekortkomingen in de bestaande indeling van de 
landbouwstreken. Voor het Vlaams Gewest zijn dit (zie figuur 7.1): 

- De grootste fout werd gemaakt bij de begrenzing van de Zandleemstreek en de Leemstreek. Boon 
suggereert een grote uitbreiding van de Leemstreek in de provincies Oost-Vlaanderen en Brabant ten 
nadele van de Zandleemstreek: de N-grens van de Leemstreek situeert zich dicht langs een lijn 
Oudenaarde – Aalst – het noorden van de Brusselse agglomeratie – Leuven, waardoor de grens op 
sommige plaatsen tot 40 km noordwaarts opschuift. Een belangrijk percentage leemgronden in dit 
gebied zijn textureel iets lichter en bevatten ook 1 à 2% minder klei (Vandamme J., Pieters A. et al., 
1965), wat evenwel niet als argument kan dienen om de huidige begrenzing te behouden. De 
Zandleemstreek vormt in de praktijk een veel smallere gordel, die zich globaal situeert in de 
overgangszone tussen wat men klassiek Laag- en Midden-België noemt. De zandleemgordel wordt 
wel merkelijk breder in West-Vlaanderen en in het Hageland. 

Hierbij moet evenwel opgemerkt worden dat een kritische benadering van de detailbodemkaarten 
belangrijk blijft. Bijkomend discussiepunt is of ook draineringstoestand en profielontwikkeling in een 
nieuwe indeling in rekening dienen te worden gebracht. 

- Echte zandgronden zijn relatief schaars in de regio Antwerpen-Lier-Mechelen-Dendermonde: zowel 
de fractie lemig zand-, lichte zandleem- en zelfs zandleemgronden zijn belangrijk. Deze zone, die 
bovendien gekenmerkt wordt door een sterke suburbanisatie, dient volgens Boon afgescheiden van 
de Vlaamse Zandstreek 
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Figuur 7.1: Schematisch overzicht van de meest belangrijke verbeteringen m.b.t. de Belgische landbouwstreken (Boon W., 
1993) 

Boon stelt een aantal hoofdcriteria voor een nieuwe indeling voor. Hij ziet de keuze als drievoudig: ofwel 
ligt de klemtoon op in de tijd stabiele fysische factoren, ofwel op in de tijd veranderlijke factoren, ofwel op 
een combinatie van beide. De twee laatste oplossingen veronderstellen echter een regelmatige herziening 
van de indeling, wat o.a. om statistische redenen minder opportuun is. Bij de indeling in landbouwstreken 
moet de nadruk op het agrarische vallen. Daardoor kan de indeling geen kopie zijn van een traditionele 
geografische indeling, hoewel ze in de praktijk wellicht in vele gevallen nauw aaneen zullen sluiten. 
Volgens Boon dienen echter de bodemfysische factoren te primeren bij een vernieuwde indeling in 
landbouwstreken. Volgens Antrop M. (1989) sluit de bodemkartering beter aan bij de agrarische aspecten 
van het landschap dan de geologische kaarten. 

De aanpassing van de officiële kaart van de landbouwstreken heeft echter een aantal belangrijke gevolgen, 
o.m. op de berekeningen die gebeuren met de resp. coëfficiënten per landbouwstreek (voor o.a. 
pachtprijzen, compensatiebedragen, braakleggingspremies) en op alle statistische en cartografische 
publicaties, uitgegeven zowel door het Ministerie van Landbouw als door al wie in de landbouwsector enig 
geografisch studiewerk verricht.  

7.3  Resultaten 

In de onderstaande figuur worden de begrenzingen van de Landbouwstreken en van de ecoregio’s 
vergeleken. 
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Figuur 7.2: Overlay van de ecoregio’s met de Landbouwstreken 
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7.4 Bespreking resultaten 

De 7 Landbouwstreken van Vlaanderen zullen vergeleken worden met de 11 ecoregio’s. 

Landbouwstreek ‘Duinen’ 

De grenzen van deze landbouwstreek vallen ongeveer samen met de afbakening van de Ecoregio van de 
kustduinen. Dit is niet het geval ter hoogte van de agglomeraties van Oostende en van Nieuwpoort, en in 
het gebied rond de Oude duinen van Adinkerke-Ghyvelde: deze gebieden behoren wel tot de 
landbouwstreek ‘Duinen’, terwijl ze bij de ecoregio’s tot de Ecoregio van de polders en de getijdenschelde 
behoren. 

Landbouwstreek ‘Polders’ 

Tot deze landbouwstreek behoren ook de Zeeuws-Vlaamse en Scheldepolders, zoals in de Ecoregio van 
de polders en de getijdenschelde. De alluviale polders van het Scheldebekken daarentegen behoren niet tot 
deze landbouwstreek, terwijl ze wel tot bovenvermelde Ecoregio behoren. Wat de afbakening betreft, 
komen een aantal incongruenties voor: ter hoogte van Veurne en in het IJzerbekken behoren een aantal 
gebieden reeds tot de ‘Zandleemstreek’ (wat ook zo voorgesteld wordt door Boon W., 1993); ter hoogte 
van de Meetkerkse Moeren en ten noorden van Brugge (Koolkerke) evenals aan de zuidelijke rand van de 
alluviale Scheldepolders behoren een aantal gebieden reeds tot de ‘Zandstreek’, terwijl ze bij de ecoregio’s 
nog tot de Ecoregio van de polders en de getijdenschelde beschouwd worden. Anderzijds behoren een 
deel van de dekzandrug ter hoogte van Gistel en een klein gebied ten W van Maldegem (St Rita) nog tot 
de ‘Polders’, terwijl ze bij de ecoregio’s tot de Ecoregio van de Pleistocene riviervalleien behoren. 

Landbouwstreek ‘Vlaamse zandstreek’ 

Het grootste deel van deze landbouwstreek wordt ingenomen door de Ecoregio van de Pleistocene 
riviervalleien, die echter ook de valleien van Boven-Leie en Boven-Schelde omvat. Ook de Ecoregio van 
de cuesta’s valt nagenoeg volledig binnen deze landbouwstreek, evenals het deel van de alluviale polders 
van het Scheldebekken (deel van de Ecoregio van de polders en de getijdenschelde). De ‘Vlaamse 
zandstreek’ deint echter verder uit naar de Ecoregio van de westelijke interfluvia en een deel van de 
Ecoregio van de Midden-Vlaamse overgangsgebieden, evenals naar het zuiden en het oosten in de 
Ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone. 

Landbouwstreek ‘Zandleemstreek’ 

Deze landbouwstreek overlapt grotendeels met de Ecoregio van de westelijke interfluvia, de Ecoregio van 
de zuidwestelijke heuvelzone (die ook een deel van de landbouwstreek ‘Leemstreek’ bevat), de Ecoregio 
van de Midden-Vlaamse overgangsgebieden, de Ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone en de 
Ecoregio van de grindrivieren. Een deel ervan dringt door tot in de Ecoregio van de zandige interfluvia ter 
hoogte van het Zandig Mandeldistrict, en de Ecoregio van de Pleistocene riviervalleien ter hoogte van 
Boven-Leie en Boven-Schelde. Ook de grens van de ‘Zandleemstreek’ valt niet geheel samen met de grens 
van de Ecoregio van de krijt-leem gebieden. 

Landbouwstreek ‘Leemstreek’ 

Het grootste deel van deze landbouwstreek valt samen met de Ecoregio van de krijt-leem gebieden. 
Andere kleinere deeltjes vallen binnen de Ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone, de Ecoregio van de 
Pleistocene riviervalleien, de Ecoregio van de lemige interfluvia en de Ecoregio van de zuidoostelijke 
heuvelzone. 

Landbouwstreek ‘Kempen’ 

Deze landbouwstreek valt grotendeels samen met de Ecoregio van de Kempen. Ter hoogte van de cuesta 
van Boom vallen beide begrenzingen niet geheel samen. De landbouwstreek deint eveneens uit naar het W 
toe ter hoogte van de Ecoregio van de Pleistocene riviervalleien. 
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Landbouwstreek ‘Weidestreek’ 

Deze landbouwstreek heeft geen equivalent in de indeling van de ecoregio’s. Het oostelijke deel van deze 
landbouwstreek valt samen met de Ecoregio van de krijtgebieden. Het westelijke deel behoort tot de 
Ecoregio van de krijt-leemgebieden. 

7.5 Conclusie 

De kaart van de Landbouwstreken komt niet steeds overeen met de afbakening van de ecoregio’s. De 
belangrijkste oorzaak van incongruenties tussen beide indelingen is het feit dat bij de opstelling van de 
eerste voornamelijk uitgegaan werd van de bodemfysische kenmerken, terwijl bij de tweede kaart meerdere 
en andere criteria (in principe: klimaat, moedermateriaal (geologie), geomorfologie, grondwater) werden 
gehanteerd. Bovendien zijn de ecoregio’s een conglomeraat van verschillende ecodistricten, die op hun 
beurt bepaald werden door de criteria grondwater en (soms meer recente) bodemkundige gegevens, en die 
afgebakend werden op een schaal 1/50.000, terwijl de landbouwstreken oorspronkelijk op schaal 
1/300.000 afgebakend werden. 
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8 Traditionele landschappen 

8.1 Bronnen 

Antrop M. et al. (2001). Digitale vectoriële versie van de traditionele landschappen van Vlaanderen, versie 6.1. 

Hofkens E. & Roosens I. (2001). Nieuwe impulsen voor de landschapszorg. De Landschapsatlas, baken voor een 
verruimd beleid. Min. van de Vlaamse Gemeenschap, Afd. Monumenten & Landschappen, Brussel. 191 pag. 

8.2 Omschrijving gebruikte data 

De indeling van de traditionele landschappen van Vlaanderen dateert van 1985 en was een eerste poging 
om de regionale verscheidenheid van de historisch gegroeide cultuurlandschappen op kaart voor te stellen 
in hun situatie van vóór de grote veranderingen. De indeling steunt op zowel fysische en natuurlijke 
kenmerken zoals reliëf en bodemgesteldheid, als op cultuurlandschappelijke kenmerken zoals 
bewoningsvormen, landgebruik, percelering en landschapstype. Hieruit blijkt dat het Vlaams Gewest over 
een bijzonder grote landschappelijke diversiteit beschikt, die echter in een steeds sneller tempo teloor gaat. 

(definitie in: Hofkens E. & Roosens I. (2001). Nieuwe impulsen voor de landschapszorg. De 
Landschapsatlas, baken voor een verruimd beleid. Min. van de Vlaamse Gemeenschap, Afd. Monumenten 
& Landschappen, Brussel. 191 pag.) 

8.3 Resultaten 

In de onderstaande figuren worden de traditionele landschappen resp. streken in overlay met de 
ecodistricten resp. ecoregio’s weergegeven. 
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Figuur 8.1: Overlay van de ecoregio’s met de streken van de traditionele landschappen 
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Figuur 8.2: Overlay van de ecodistricten met de traditionele landschappen 
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8.4 Bespreking resultaten 

De resultaten van de overlay zullen besproken worden per ecoregio. De afbakening van de ecoregio’s zal 
vergeleken worden met de streken binnen de traditionele landschappen. Binnen elke regio zullen de 
voorkomende ecodistricten met de traditionele landschappen vergeleken worden: er wordt nagegaan in 
hoeverre de grenzen van de ecoregio’s resp. ecodistricten overeenkomen met de grenzen van de streken 
resp. traditionele landschappen. Hierbij worden de traditionele landschappen ‘stedelijke agglomeratie of 
(lucht)havengebied’ niet beschouwd, aangezien bij de afbakening van de ecodistricten ook geen rekening 
werd gehouden met de stedelijke gebieden. 

Ecoregio van de kustduinen 

Deze ecoregio valt ongeveer samen met de streek van de ‘Kust’. Enkel ter hoogte van Nieuwpoort en ter 
hoogte van Oostende verschillen de begrenzingen. 

Het Kustduinendistrict is samengesteld uit 8 traditionele landschappen. De grenzen ervan vallen meestal 
samen met de afbakening van de traditionele landschappen. Afwijkingen hierop vormen de agglomeraties. 

Ecoregio van de polders en de getijdenschelde 

De ecoregio omvat de streken van de ‘Kustpolders’ en de ‘Scheldepolders’. Ten westen van de Schelde is 
deze laatste streek echter ruimer afgebakend dan de ecoregio. In het IJzerbekken werd de ecoregio ruimer 
afgebakend dan de streek van de ‘Kustpolders’. 

Binnen het Kustpoldersdistrict vallen 18 traditionele landschappen. De grenzen van dit ecodistrict vallen 
meestal samen met de grenzen van de buitenste traditionele landschappen. Uitzondering hierop vormt de 
westelijke uitloper van de IJzervallei en de noordelijke grens van de agglomeratie van Brugge. Het 
ecodistrict werd hoofdzakelijk afgebakend op basis van de bodemkaart, waarvan de indeling voor dit 
gebied sterk geomorfologisch bepaald is. 

15 traditionele landschappen maken deel uit van het Getijdenschelde- en -poldersdistrict. Ter hoogte van 
de Zeeuws-Vlaamse polders vallen beide begrenzingen ongeveer samen. Het donk van Verrebroek is 
binnen de traditionele landschappen eveneens beschouwd als een enclave, weliswaar behorend bij het 
‘Land van Waas’, terwijl het bij de ecodistricten bij het Noord-Vlaams dekzandruggendistrict werd 
ondergebracht. De ‘Scheldepolders ten westen van de Schelde’ werden iets minder ruim afgebakend dan 
het ecodistrict, dat hier vooral geomorfologisch en bodemkundig bepaald werd. De stedelijke agglomeratie 
van Antwerpen groeit buiten het ecodistrict. De ‘Scheldepolders ten oosten van de Schelde’ worden iets 
ruimer afgebakend dan het ecodistrict, waarvan de grens hier vooral bodemkundig en geologisch bepaald 
is. De afbakening van het landschap ‘de Schelde stroomafwaarts Gent’ valt meestal, maar niet steeds 
samen met de grenzen van het ecodistrict. Bij de afbakening van het ecodistrict werd hier uitgegaan van de 
bodemkaart, gecorrigeerd voor de vergraven en bebouwde gebieden, en de topografie. Het deel van de 
Durmevallei dat tot dit ecodistrict behoort werd eveneens bepaald op basis van de bodemkaart en de 
topografie en is kleiner dan het analoge traditionele landschap. 

Ecoregio van de Pleistocene riviervalleien 

Deze ecoregio overlapt met volgende streken: ‘Zandstreek binnen de Vlaamse Vallei’, ‘Zandstreek buiten 
de Vlaamse Vallei’, ‘Scheldebekken zonder getijden’, ‘Zandleem- en leemstreek’, ‘Dijle-Gete-Demer-as’ en 
een klein deel van de ‘Zuiderkempen’. 

Binnen het Pleistoceen riviervalleiendistrict vallen 43 verschillende traditionele landschappen. 

De begrenzing van de westelijke uitloper van het ecodistrict ter hoogte van de depressie van Beernem 
gebeurde vooral op basis van de topografie. Een aantal afwijkingen met de traditionele landschappen 
vallen op: het ‘Bosgebied van Zedelgem-Sint-Andries’, de agglomeratie van Brugge, het ‘Houtland’ en ‘de 
Oude veldgebieden van Aalter’ werden op een andere manier begrensd. 

Ecodistricten 
Ruimtelijke eenheden voor gebiedsgericht milieubeleid in Vlaanderen - 57 -



DEEL III: Toetsing van afbakening 

Het centrale deel van het ecodistrict werd in eerste instantie afgebakend op basis van het verloop van de 
Pleistocene riviervallei (0m-isohyps van het Tertiair). Opvallend is dat het traditioneel landschap ‘het 
Plateau van Tielt’ tot een stuk binnen het Pleistoceen riviervalleiendistrict begrensd is. Het landschap 
‘Zandig Leie-Schelde interfluvium’ valt grotendeels binnen het Pleistoceen riviervalleiendistrict, maar 
omvat ook nog het Zandig Leie-Schelde interfluviumdistrict (ecodistrict). Het traditionele landschap ‘Land 
van Waas’ valt nog deels binnen het Pleistoceen riviervalleiendistrict: de grens van het ecodistrict werd 
hier getrokken aan de hand van de geologie, nl. het dagzomen van het Lid van Terhagen (Formatie van 
Boom) dat aan de oorsprong van de cuesta ligt. 

De zuidwestelijke uitloper van het Pleistoceen riviervalleiendistrict naar de Leievallei valt deels binnen het 
traditionele landschap van het ‘Land van Roeselare-Kortrijk’ dat verder buiten het ecodistrict gelegen is. 
Ook de uitloper van de Scheldevallei werd binnen het ecodistrict ruimer begrensd dan het traditionele 
landschap ervan. De Schelde- en Leievalleien werden bij de afbakening van de ecodistricten bepaald op 
basis van geologie (0 m isohyps van het Tertiair) en op basis van de topografie (hoogteligging), terwijl de 
traditionele landschappen van beide valleien eerder pedologisch begrensd werden. 

Het oostelijke deel van het Pleistoceen riviervalleiendistrict werd in het noorden afgebakend volgens het 
verloop van het Lid van Terhagen. Hier volgen de traditionele landschappen grotendeels deze begrenzing. 
In het zuiden wordt het ecodistrict doorkruist door het ‘Klein-Brabant-Vaartland en Buggenhout’, het 
‘Land van Merchtem’ en het ‘Rubensland’. 

Het Noord-Vlaams dekzandruggendistrict omvat 17 verschillende traditionele landschappen Het 
ecodistrict werd in het westen ruimer genomen dan wat bij de traditionele landschappen ‘Grote 
dekzandrug Maldegem-Stekene’ genoemd wordt. Binnen het ecodistrict vallen hier nog andere traditionele 
landschappen: integraal binnen het ecodistrict liggen het ‘Land van Gistel’, het ‘Bosgebied van Sint-
Andries-Jabbeke’, het ‘Meetjesland ten westen van het Kanaal Gent-Terneuzen’; het ‘Bosgebied 
Zedelgem-Sint Andries’ en het ‘Houtland’ vallen deels binnen het ecodistrict in het westen. Naar het 
oosten toe werd het traditionele landschap van de ‘Grote dekzandrug van Maldegem-Stekene’ ruimer 
afgebakend dan het ecodistrict. De meest oostelijke uitlopers van het ecodistrict, naar Verrebroek-donk 
toe, behoren binnen de afbakening van de traditionele landschappen al bij het ‘Land van Waas. 

Binnen het Zandig Poekebeekdistrict vallen 4 verschillende traditionele landschappen. Een groot deel van 
dit ecodistrict behoort bij het landschap ‘Plateau van Tielt’, terwijl bij de afbakening van de ecodistricten 
het plateau van Tielt beschouwd werd vanaf de 15 m-hoogtelijn. In het oosten vallen beide begrenzingen 
wel bijna samen. Het ecodistrict wordt ook doorkruist door een deel van de landschappen van het 
‘Houtland’ en van ‘de oude veldgebieden van Aalter’. De afbakening van het ecodistrict kwam tot stand 
aan de hand van geologie (0 m-isohyps van het Tertiair) en geomorfologie (plateau van Tielt). 

Ecoregio van de cuesta’s 

Deze ecoregio overlapt grotendeels met de ‘Zandstreek buiten de Vlaamse Vallei’ in het westen en met de 
‘Zuiderkempen’ ter hoogte van de cuesta van Boom. Andere streken die binnen deze ecoregio vallen, zijn: 
een klein deel van de ‘Zandstreek binnen de Vlaamse Vallei’ ter hoogte van de cuesta van Oedelem, en 
een deeltje van het ‘Netebekken’ doorheen de cuesta van Boom. 

8 verschillende traditionele landschappen vallen binnen het Zandig Houtlandcuestadistrict. Behalve in het 
westen, ter hoogte van de polders, is het traditionele landschap ‘Houtland’ groter dan dit ecodistrict: het 
heeft nog uitlopers in het Pleistoceen riviervalleiendistrict en in het Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict. 
In het noorden doorkruist het ‘Bosgebied Zedelgem-Sint-Andries’ dit ecodistrict, in het noordoosten ‘de 
oude veldgebieden van Aalter’. 

Het Zandig Maldegems cuestadistrict bestaat uit 5 verschillende traditionele landschappen. Het landschap 
‘de cuesta van Zomergem-Oedelem’ is kleiner afgebakend dan het ecodistrict, dat vooral op basis van 
topografie (en geomorfologie) werd afgebakend. Een deel van het ‘Houtland’, een deel van ‘de Grote 
dekzandrug van Maldegem-Stekene’ en een deel van het ‘Straatdorpengebied van Waarschoot’ 
doorkruisen het ecodistrict. 
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5 verschillende traditionele landschappen doorkruisen het Westelijk zandig Booms cuestadistrict. Het 
ecodistrict valt bijna geheel samen met het ‘Land van Waas’. De ZZO grens van het ecodistrict volgt 
echter het Lid van Terhagen, terwijl het traditionele landschap zich verder naar het zuiden uitstrekt. 

In het Zandlemig Booms cuestadistrict komen 14 verschillende traditionele landschappen voor. Het 
westelijke deel van het ecodistrict valt volledig binnen het ‘Land van Waas’. De noordelijke grens van het 
ecodistrict doorkruist de agglomeratie van Antwerpen, bepaald door de ligging van het Lid van Ekeren 
(Formatie van het Waasland). Verder in het noorden en in het zuiden van het ecodistrict valt de 
begrenzing in grote lijnen samen met de grens van een traditioneel landschap. Naar het oosten toe zijn de 
grenzen van het ecodistrict vooral bodemkundig (vnl. textuur); ze worden er doorkruist door het 
‘Serreland van Sint-Katelijne-Waver’ en de ‘Zuiderkempen van Lier en Heist-op-den-Berg’. 

7 traditionele landschappen komen voor binnen het Oostelijk zandig Booms cuestadistrict. Voor een 
groot deel echter valt het ecodistrict samen met het ‘Serreland van Sint-Katelijne-Waver’. In het noorden 
is dit laatste ruimer afgebakend, in het zuiden daarentegen is het minder ruim afgebakend en valt nog een 
deel van het ‘Land van Keerbergen’ binnen het ecodistrict. In het oosten werd het ecodistrict begrensd op 
basis van geologie en geomorfologie, het doorkruist er het ‘Demerland’. 

Ecoregio van de Kempen 

Volgende streken vallen volledig binnen deze ecoregio: de ‘Noorderkempen’, de ‘Centrale Kempen’ 
doorsneden door het ‘Netebekken’, het ‘Kempisch Plateau’ en het ‘Maasland’. Een groot deel van de 
‘Zuiderkempen’, doorsneden door de ‘Dijle-Gete-Demeras’, en een klein deel van de ‘Scheldepolders’ 
komen ook binnen deze ecoregio voor. 

In het Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict vallen 8 verschillende traditionele landschappen. De 
begrenzing van de traditionele landschappen valt grotendeels samen met de grenzen van het ecodistrict, 
die vooral geologisch bepaald zijn (Lid van Terhagen). In het ZW doorkruist het ‘Heide- en bosgebied van 
Kalmthout’ het ecodistrict, ook een deel van de ‘Scheldepolders ten oosten van de Schelde’ valt nog 
binnen dit ecodistrict. 

Het Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict telt 27 verschillende traditionele landschappen. De 
noordelijke begrenzing van het ecodistrict volgt ongeveer de traditionele landschappen, behalve in het 
NW (zie hierboven), waar het verloop van het Lid van Ekeren (Formatie van het Waasland) gevolgd werd. 
Verder naar het Z toe is de grens van het ecodistrict pedologisch bepaald (vnl. textuur); hier doorkruist de 
grens de ‘Zuiderkempen van Lier en Heist-op-den-Berg’. Verder langs de Z-grens naar het oosten toe 
wordt de grens van de Formatie van Diest gevolgd die ongeveer samenvalt met de grens van de ‘Vallei van 
de Grote Nete’. Meer naar het oosten toe is dit niet meer het geval: de grens van het ecodistrict doorsnijdt 
er het Land van Geel-Mol. De ZO uitloper van het ecodistrict valt grotendeels samen met het 
‘Demerland’, doorkruist door een aantal rivieren. De uiterste oostelijke grens die samenvalt met de 
kiezeloölietformatie doorkruist het landschap van het ‘Bekken van de Warmbeek’. 

Het Zuid-Kempisch heuveldistrict omvat 11 verschillende traditionele landschappen. Het oostelijke 
afzonderlijke deel van dit ecodistrict werd afgebakend op basis van het voorkomen van een 
Diestiaanheuvel. Op die manier wordt dit deeltje doorkruist door een aantal traditionele landschappen: 
‘Serreland van Sint-Katelijne-Waver’ en ‘Zuiderkempen van Lier en Heist-op-den-Berg’. Ook het grotere 
westelijke deel van dit ecodistrict werd afgebakend op basis van het voorkomen van Diestiaanheuvels. Dit 
komt grotendeels overeen met de ligging van het ‘Demerland’ en een aantal valleien. 

12 verschillende traditionele landschappen komen voor in het Oost-Kempisch puinwaaierdistrict. Dit 
ecodistrict werd afgebakend op basis van het voorkomen van de Maasgrinden en een hoogteligging van 50 
m. Behalve in het N en het NO vallen de grenzen vrij goed samen met de traditionele landschappen. In 
het N doorkruisen de grenzen het ‘Bekken van de Warmbeek’, in het O het ‘Limburgs bos- en 
heidegebied’. 

In het Roerdalslenkdistrict komen 6 verschillende traditionele landschappen voor. De grenzen van het 
ecodistrict kwamen tot stand op basis van de ligging van de Maasgrinden en de kiezeloölietformatie. In het 
O doorkruisen deze het ‘Bekken van de Warmbeek’, in het W ‘de Maasvlakte en het terrassenland’. 
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Het Zandig Maasterrassendistrict omvat 5 verschillende traditionele landschappen. De oostelijke grens 
ervan werd bepaald op basis van het voorkomen van grinden en een zwaardere bodemtextuur. De 
westelijke grens werd bepaald op basis van het voorkomen van maasgrinden en vochtiger bodems. Beide 
grenzen vallen grotendeels samen met de grenzen van ‘de Maasvlakte en het terrassenland’. Op twee 
plaatsen in het W en het O is het landschap iets ruimer afgebakend. In het Z loopt de textuurbepaalde 
grens van het ecodistrict op een andere manier. 

Ecoregio van de westelijke interfluvia 

Deze ecoregio overlapt met de ‘Zandleem- en leemstreek’ in het W (ter hoogte van het Zandig 
Mandeldistrict) en de ‘Zandstreek binnen de Vlaamse Vallei’ in het O (ter hoogte van het Zandig Leie-
Schelde interfluviumdistrict). In het N wordt de grens met de ‘Zandstreek buiten de Vlaamse Vallei’ en de 
‘Kustpolders’ niet helemaal gevolgd. 

4 traditionele landschappen maken deel uit van het Zandig Mandeldistrict. De begrenzing van dit 
ecodistrict kwam tot stand voornamelijk op basis van de geomorfologie (de depressie van Ardooie) en de 
topografie (lager gelegen dan 25 m); de zandige textuur was medebepalend. Behalve ter hoogte van de 
Mandel vallen de grenzen niet samen met de grenzen van een traditioneel landschap. Het ecodistrict wordt 
verdeeld in twee grote landschappen: het ‘Land van Roeselare-Kortrijk’ en het ‘Plateau van Tielt’. 

Het Zandig Leie-Schelde interfluviumdistrict omvat 4 verschillende traditionele landschappen. Het ligt 
voornamelijk binnen het traditionele landschap van ‘het Zandig Leie-Schelde interfluviumdistrict’, dat zelf 
veel groter is. De begrenzing van het ecodistrict, die voornamelijk op basis van topografie en pedologie tot 
stand kwam, komt in het O vrij goed overeen met de begrenzing van het traditionele landschap. 

Het Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict telt 11 verschillende traditionele landschappen. In het N, ter 
hoogte van de polders, komt de begrenzing van het ecodistrict vrij goed overeen met dat van het 
traditionele landschap. Ook in het Z ter hoogte van de West-Vlaamse heuvels komt de begrenzing vrij 
goed overeen met de grenzen van de traditionele landschappen. De NO grens van het ecodistrict 
doorkruist het ‘Houtland’ en valt dan bijna samen met de noordelijke grens van het ‘Plateau van Tielt’. 
Verder naar het NO en naar het O toe, ter hoogte van de depressie van Ardooie, wijken de grenzen meer 
af. Naar het ZO en Z toe wordt de grens van het ecodistrict bepaald door de ligging van de vlakte van de 
Leie. 

5 traditionele landschappen vallen binnen het Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict. Het ecodistrict valt 
grotendeels samen met het Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict. In het ZO volgt de grens van het 
ecodistrict eerder de begrenzing van de Pleistocene Scheldevallei, op basis van geologie en geomorfologie. 

Ecoregio van de Midden-Vlaamse overgangsgebieden 

Deze ecoregio overlapt grotendeels met de ‘Zandleem- en leemstreek’. In het N komt ook nog een klein 
deel van de ‘Zandstreek buiten de Vlaamse Vallei’ voor. De grenzen vallen ongeveer samen. 

Het Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict omvat 10 verschillende traditionele landschappen. Het 
westelijke deel van het ecodistrict valt ongeveer samen met het ‘Land van Wetteren-Lede’, behalve ter 
hoogte van de agglomeratie van Gent. In het O doorkruisen het ‘Klein-Brabant Vaartland en Buggenhout’ 
en het ‘Land van Merchtem’ het ecodistrict. De Z grens van het ecodistrict die vooral bodemkundig 
bepaald is, valt eveneens samen met de grenzen van het ecodistrict, behalve ter hoogte van het ‘Land van 
Asse’ dat deels binnen het ecodistrict valt. 

Binnen het Vochtig Beneden-Dijledistrict vallen 7 verschillende traditionele landschappen. Behalve in het 
Z (tussen ‘Rubensland’ en Land van Bertem-Kortenberg’) en ter hoogte van de Dijlevallei vertonen de 
grenzen van de traditionele landschappen een ander verloop dan de grenzen van het ecodistrict. In het N 
kwamen de ecodistrictsgrenzen tot stand voornamelijk op basis van het Tertiaire reliëf (de Pleistocene 
riviervallei). 
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Ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone 

Deze ecoregio valt bijna volledig binnen de ‘Zandleem- en leemstreek’. In het ZZO behoort een klein deel 
tot de ‘Brabantse Leemstreek’. 

Het West-Vlaams lemig heuveldistrict omvat 6 verschillende traditionele landschappen. De noordelijke 
grens van het ecodistrict volgt de textuurgrens en de 40 m-hoogtelijn en valt niet steeds samen met de 
begrenzing van de traditionele landschappen. 

16 verschillende traditionele landschappen komen voor binnen het Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict. 
Behalve ter hoogte van de ‘Zwalmstreek’, van het ‘Land van Merchtem’ en van het ‘Land van Dworp’ 
vallen de grenzen van het ecodistrict vrij goed samen met de grenzen van een traditioneel landschap. Ter 
hoogte van de ‘Zwalmstreek’ en ter hoogte van het ‘Land van Merchtem’werd het ecodistrict begrensd op 
basis van topografie en textuur; ter hoogte van het ‘Land van Dworp’ op basis van geologie en 
geomorfologie. 

Ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone 

Deze ecoregio is zeer gevarieerd wat betreft het voorkomen van streken. Van W naar O zijn dit de 
‘Brabantse Leemstreek’, het ‘Hageland’, doorsneden door de Dijle-Gete-Demeras, en ‘Vochtig 
Haspengouw’. 

In het Lemig Brabants cuestadistrict vallen 4 verschillende traditionele landschappen. De grenzen van het 
ecodistrict kwamen vooral tot stand op basis van geologie en pedologie. Het ecodistrict wordt bijna 
volledig bedekt door het ‘Land van Asse’, dat in het NW ruimer en in het NO smaller is dan het 
ecodistrict. 

Het Brabants lemig heuveldistrict telt 9 verschillende traditionele landschappen. De N grens werd vooral 
op basis van drainage van de bodems getrokken en valt, behalve in het NW, ongeveer samen met de grens 
van het ‘Land van Bertem-Kortenberg’. De O grens van het ecodistrict volgt het Dijlebekken en valt er 
zowat samen met het traditionele landschap. In het W is de grens van het ecodistrict bepaald op basis van 
geologie en geomorfologie en doorkruist er het ‘Land van Dworp’. De grens van het ecodistrict doorkruist 
de agglomeratie van Brussel. 

Het Droog Boven-Dijledistrict omvat 9 verschillende traditionele landschappen. In het W volgt de grens 
De W grens van het ecodistrict volgt het Dijlebekken en valt er zowat samen met het traditionele 
landschap. In het N en NO wordt de grens bepaald door de ligging van de Diestiaanheuvels; hier worden 
het ‘Zandige Hageland’ en het ‘Zandlemige Hageland’ doorkruist. In het O is de grens eerder pedologisch 
(drainageklasse) en doorkruist er het ‘Zandlemige Hageland’. In het ZO volgt de pedologisch bepaalde 
grens niet helemaal de grens van het ‘Holle Wegenland van Hoegaarden’. 

Het Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict telt 6 traditionele landschappen. Het wordt grotendeels 
bedekt door het ‘Zandige Hageland’. Meestal volgen de grenzen van het ecodistrict het dagzomen van het 
Diestiaan. Op een aantal plaatsen vallen deze niet samen met de grenzen van het ‘Zandige Hageland’. 

Het Velpe-Getedistrict omvat 5 traditionele landschappen. Het grootste deel wordt ingenomen door het 
‘Zandlemige Hageland’, doorsneden door de ‘Velpvallei’ en de ‘Getevallei’. De grenzen vallen niet 
helemaal samen. De NW grens van het ecodistrict is een geologische en reliëfsgrens en valt ongeveer 
samen met de grens van het ‘Zandlemige Hageland’. De N-NO grens volgt de Gete, zoals het traditionele 
landschap. De Z-ZO grens is een bodemkundige grens en volgt er het traditionele landschap. De W-NW 
grens markeert een verschil tussen drainageklassen en doorsnijdt er het traditionele landschap. 

In het Vochtig Haspengouws leemdistrict komen 8 verschillende traditionele landschappen voor. Het 
grootste deel van het ecodistrict behoort tot het traditionele landschap van ‘Vochtig Haspengouw’, 
geflankeerd door ‘Demervallei’ en ‘Getevallei’ en doorsneden door de ‘Vallei van de Herk en de 
Mombeek’. De meeste grenzen vallen ongeveer samen. 
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Ecoregio van de krijt-leemgebieden 

In deze ecoregio komen van W naar O de volgende streken voor: ‘Droog Haspengouw’, een klein deel 
van het ‘Hageland’ en het ‘Land van Herve’. 

Het Golvend Haspengouws leemplateaudistrict wordt doorkruist door 13 verschillende traditionele 
landschappen. Van W naar O komen het ‘Holle Wegenland van Hoegaarden’ voor, het ‘Plateau van 
Landen’, het ‘Boomgaardgebied van Tongeren-Borgloon’, het ‘Krijtland van Millen’, doorsneden door de 
‘Getevallei’ en de ‘Vallei van de Jeker’. De meeste grenzen van het ecodistrict zijn bodemkundig en komen 
vrij goed overeen met de grenzen van de traditionele landschappen. In het NO is de grens textureel en 
doorkruist er de ‘Maasvlakte en het terrassenland’. In het zuiden is de grens geologisch bepaald en 
doorkruist er het ‘Boomgaardgebied van Tongeren-Borgloon’. 

In het Haspengouws leemplateaudistrict komen 4 verschillende traditionele landschappen voor. Het 
grootste deel ligt binnen het ‘Boomgaardgebied van Tongeren-Borgloon’, een aantal afzonderlijke deeltjes 
vallen binnen het ‘Krijtland van Millen’. De grenzen vallen bijna niet samen. 

Het Lemig Maasterrassendistrict valt volledig binnen de ‘Voerstreek’. 

Ecoregio van de krijtgebieden 

In het Voerens krijtdistrict komen twee traditionele landschappen voor: de ‘Voerstreek’ en het ‘Oostelijk 
land van Herve’. 

Ecoregio van de grindrivieren 

Deze ecoregio valt bijna geheel samen met het ‘Maasbekken’; de westelijke grens tussen beide 
afbakeningen valt niet steeds samen. 

Het Maasdistrict telt twee traditionele landschappen: de ‘Maasvlakte en het terrassenland’ en de 
‘Limburgse Maas’. De voornamelijk bodemkundige W-grens van het ecodistrict komt niet steeds overeen 
met de O-grens van de ‘Limburgse Maas’. 

8.5 Conclusie 

De grenzen van de ecodistricten en de traditionele landschappen komen niet steeds overeen. Dit heeft 
wellicht zijn verklaring in o.a.: 

- binnen de traditionele landschappen worden de agglomeraties als aparte entiteiten onderscheiden 
terwijl dat bij de ecodistricten niet gebeurd is; 

- binnen de traditionele landschappen werd de culturele component in rekening gebracht, terwijl bij de 
ecodistricten enkel abiotische componenten beschouwd werden; 

- bij de indeling van de traditionele landschappen werd het landgebruik in rekening gebracht, terwijl bij 
de afbakening van de ecodistricten in principe geen biotische componenten werden beschouwd; 

- in de traditionele landschappen zijn de riviervalleien weerhouden als aparte entiteiten, terwijl bij de 
ecodistricten enkel de alluviale gebieden onderhevig aan getijden afgebakend werden, evenals de Maas; 

- soms worden bij beide afbakeningen net iets andere (abiotische) criteria gebruikt, b.v. het traditionele 
landschap ‘het Zandige Hageland’ werd op basis van textuur afgebakend, terwijl het ecodistrict Droog 
Boven-Dijledistrict op basis van de Formatie van Diest werd afgebakend; 

- in de traditionele landschappen werd rekening gehouden met de bestaande geografische streken, 
terwijl dit in de ecodistricten vermeden werd, b.v. Verrebroekdonk behoort bij het ‘Land van Waas’ in 
de traditionele landschappen, terwijl het binnen de ecodistricten tot het Noord-Vlaams 
dekzandruggendistrict behoort. 

Anderzijds valt op dat heel wat grenzen op ongeveer dezelfde manier verlopen, wellicht door de nadruk 
op de abiotische componenten bij het tot stand komen van beide afbakeningen. 
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9 Gewestplan 

9.1 Bronnen 

AROHM, Afd. Ruimtelijke Planning (2002). Digitale vectoriële versie van de geactualiseerde gewestplannen van 
Vlaanderen, toestand 01/01/2002, schaal 1:10 000. 

9.2 Omschrijving gebruikte data 

Het digitale gewestplan werd in fasen door Aminal, Afdeling Ruimtelijke Planning opgesteld. De gebruikte 
versie geeft de toestand van het gewestplan op 1 januari 2002 weer. 

Voor een overlay met de ecoregio’s/-districten werd uitgegaan van de ‘groene’ en ‘gele’ bestemmingen op 
het gewestplan.  

Tabel 9-1: De groene en gele bestemmingen op het gewestplan. 

De ‘groene’ gebieden Groengebied s.s groengebieden, groengebied met vissershutten, 
bijzonder groengebied, groengebieden met semi-
residentiële functie 

 Natuurgebied alle natuurgebieden behalve reservaatsgebieden 

 Reservaatgebied natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of 
natuurreservaten 

 Parkgebied parkgebieden al dan niet met semi-agrarische 
functie 

 Bufferzone bufferzones en koppelgebieden 

 Bosgebied alle bosgebieden 

De ‘gele’ gebieden Agrarisch gebied (bouwvrij) agrarisch gebied s.s. 

 Landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied 

landschappelijk waardevol agrarisch gebied, 
archeologische site, landbouwgebied met culturele, 
historische en/of esthetische waarde 

 Ecologisch waardevol 
agrarisch gebied 

agrarische gebieden met ecologisch belang, 
valleigebieden, agrarisch gebied met bijzondere 
waarde 

 

9.3 Resultaten 

9.3.1 Overlay met de ‘groene’ gewestplanbestemmingen 
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Figuur 9.1: Overlay van de ecodistricten met de ‘groene’ gewestplanbestemmingen 
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In de onderstaande figuur worden de ‘groene’ gewestplanbestemmingen voorgesteld per ecodistrict. Dit 
wordt steeds uitgedrukt in relatieve oppervlakte van voorkomen binnen elk ecodistrict. 

 

Procentueel oppervlakte-aandeel van de 'groene' gewestplanbestemmingen per 
ecodistrict
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Figuur 9.2: Aandeel ‘groene’ gewestplanbestemmingen per ecodistrict (oppervlakte in %) 

In de onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven per ecoregio en ecodistrict van het procentueel 
oppervlakte-aandeel van de ‘groene’ gewestplanbestemmingen. 
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Tabel 9-2: Overzicht van de ‘groene’ gewestplanbestemmingen per ecoregio (oppervlakte in %). 

Ecoregio     Natuurgebied Reservaatgebied Bosgebied Groengebied Bufferzone Parkgebied Totaal ‘groen’

Ecoregio van de kustduinen       20,6 19,0 0,3 2,4 42,2

Ecoregio van de polders en de getijdenschelde       4,9 2,0 2,0 0,1 1,1 0,8 10,9

Ecoregio van de Pleistocene riviervalleien    4,3 0,5 2,1 0,3 1,0 2,2 10,4

Ecoregio van de cuesta's 3,5       0,6 2,6 0,3 0,4 2,5 10,0

Ecoregio van de Kempen 13,1       2,6 7,0 0,2 0,5 1,6 25,0

Ecoregio van de westelijke interfluvia     1,0 0,1   0,7 1,8

Ecoregio van de Midden-Vlaamse overgangsgebieden        7,4 0,6 0,4 0,4 2,5 11,3

Ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone        6,2 0,5 1,2 0,1 0,4 1,1 9,5

Ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone        10,7 0,7 2,5 0,1 0,7 2,3 17,0

Ecoregio van de krijt-leem gebieden    5,8 0,1 0,3 0,1 0,5 1,8 8,5

Ecoregio van de krijtgebieden 28,7     0,9 29,7 

Ecoregio van de grindrivieren       7,9 2,2 0,2 0,9 2,1 13,3

Tabel 9-3: Overzicht van de ‘groene’ gewestplanbestemmingen per ecodistrict (oppervlakte in %). 

Ecodistrict Natuurgebied Reservaatgebied Bosgebied Groengebied Bufferzone Parkgebied Totaal ‘groen’ 

 Kustduinendistrict  20,6 19,0 0,0 0,0 0,3 2,4 42,2 

Kustpoldersdistrict        3,4 0,6 0,1 0,0 0,3 0,7 5,1

Getijdenschelde- en -polders district        7,2 4,2 5,2 0,3 2,4 0,9 20,3

Pleistoceen riviervalleiendistrict        5,1 0,5 1,8 0,2 1,1 2,2 10,9

Noord-Vlaams dekzandruggendistrict        1,1 0,4 4,1 0,7 1,1 2,4 9,8

Zandig Poekebeekdistrict 1,7 0,8 0,2 0,0 0,0 0,6 3,3 

Zandig Houtlandcuestadistrict 5,2 1,3 2,6 0,1 0,1 2,4 11,6 

Zandig Maldegems cuestadistrict 8,2 0,0 5,5 0,0 0,1 0,2 14,1 

Westelijk zandig Booms cuestadistrict        1,2 0,0 2,7 0,4 0,6 1,4 6,1

Zandlemig Booms cuestadistrict 1,9       0,3 1,8 0,7 0,9 4,8 10,4
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Ecodistrict Natuurgebied Reservaatgebied Bosgebied Groengebied Bufferzone Parkgebied Totaal ‘groen’ 

Oostelijk zandig Booms cuestadistrict        2,7 0,7 2,4 0,1 0,1 0,8 6,9

Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict        4,4 4,0 10,1 0,0 0,1 0,9 19,5

Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict        10,8 1,8 6,8 0,3 0,6 2,4 22,7

Zuid-Kempisch heuveldistrict 13,9       1,9 6,6 0,0 0,6 1,6 24,7

Oost-Kempisch puinwaaierdistrict        25,1 3,3 7,1 0,1 0,5 0,9 36,9

Roerdalslenkdistrict        22,0 2,6 0,9 0,0 1,0 0,4 26,8

Zandig Maasterrassen district        23,7 3,1 0,3 1,2 0,5 1,0 29,8

Zandig Mandel district 0,4       0,2 0,3 0,0 0,2 0,7 1,7

Zandig Leie-Schelde interfluviumdistrict        3,3 0,0 4,2 0,0 0,0 1,9 9,4

Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict        0,9 0,0 0,3 0,0 0,0 0,5 1,9

Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict        1,1 0,1 2,6 0,0 0,1 1,3 5,1

Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict        6,1 0,7 0,9 0,4 0,4 2,4 11,0

Vochtig Beneden-Dijledistrict 11,7       0,4 5,5 0,3 0,5 2,8 21,1

West-Vlaams lemig heuveldistrict        2,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,5 3,3

Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict        7,2 0,6 1,5 0,2 0,4 1,3 11,2

Lemig Brabants cuestadistrict 3,6       0,5 1,9 0,4 1,8 5,7 13,9

Brabants lemig heuveldistrict 12,1       0,4 5,4 0,2 1,7 0,0 19,8

Droog Boven-Dijledistrict 24,7       1,6 2,5 0,0 0,5 3,7 33,0

Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict        10,9 2,0 1,3 0,0 0,0 2,2 16,4

Velpe-Getedistrict        6,8 0,1 0,7 0,0 0,0 1,4 8,9

Vochtig Haspengouws leemdistrict        6,4 0,2 0,4 0,0 0,3 1,8 9,1

Golvend Haspengouws leemdistrict        3,5 0,1 0,3 0,1 0,5 1,9 6,2

Haspengouws leemplateaudistrict        8,6 0,7 0,0 0,0 0,5 1,3 11,0

Lemig Maasterrassendistrict 11,1       0,0 0,0 0,0 0,2 0,7 12,0

Voerens krijtdistrict 28,7 0,0      0,0 0,0 0,0 0,9 29,7

Maasdistrict      7,9 2,2 0,0 0,2 0,9 2,1 13,3
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Figuur 9.3: Overlay van de ecodistricten met de ‘gele’ gewestplanbestemmingen 
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In de onderstaande figuur worden de ‘gele’ gewestplanbestemmingen voorgesteld per ecodistrict. Dit 
wordt steeds uitgedrukt in relatieve oppervlakte van voorkomen binnen elke ecodistrict. 

 

Procentueel oppervlakte-aandeel van de 'gele' gewestplanbestemmingen per 
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Figuur 9.4: Aandeel ‘gele’ gewestplanbestemmingen per ecodistrict (oppervlakte in %) 

 

In de onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven per ecoregio en ecodistrict van het procentueel 
oppervlakte-aandeel van de ‘gele’ gewestplanbestemmingen. 
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Tabel 9-4: Overzicht van de ‘gele’ gewestplanbestemmingen per ecoregio (oppervlakte in %). 

Ecoregio    Agrarisch gebied 
Landschappelijk waardevol 

agrarisch gebied 
Ecologisch waardevol agrarisch 

gebied Totaal ‘geel’

Ecoregio van de kustduinen 4,2 4,5 0,5 9,2 

Ecoregio van de polders en de getijdenschelde     14,6 42,7 5,7 63,0

Ecoregio van de Pleistocene riviervalleien 38,6 18,7 1,6 59,0 

Ecoregio van de cuesta's 46,6 15,2 0,3 62,1 

Ecoregio van de Kempen 24,0 18,8 1,3 44,1 

Ecoregio van de westelijke interfluvia     47,5 34,3 0,3 82,1

Ecoregio van de Midden-Vlaamse overgangsgebieden     36,3 20,2 0,2 56,6

Ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone 24,9    40,6 0,8 66,3

Ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone 29,2 24,3 0,7 54,2 

Ecoregio van de krijt-leemgebieden     55,5 20,7 0,0 76,2

Ecoregio van de krijtgebieden     67,8 0,0 0,0 67,8

Ecoregio van de grindrivieren     29,8 12,8 4,8 47,4

Tabel 9-5: Overzicht van de ‘gele’ gewestplanbestemmingen per ecodistrict (oppervlakte in %). 

Ecodistrict Agrarisch gebied 
Landschappelijk waardevol 

agrarisch gebied 
Ecologisch waardevol agrarisch 

gebied Totaal ‘geel

Kustduinendistrict 4,2 4,5 0,5 9,1
Kustpoldersdistrict     16,5 59,1 4,3 79,8
Getijdenschelde- en -poldersdistrict     11,6 16,1 8,0 35,7
Pleistoceen riviervalleiendistrict     37,0 16,7 2,0 55,6
Noord-Vlaams dekzandruggendistrict     41,9 23,3 0,6 65,8
Zandig Poekebeekdistrict 55,5 36,0 0,4 91,9 
Zandig Houtlandcuestadistrict 47,1 27,6 0,6 75,3 
Zandig Maldegems cuestadistrict 44,5 27,6 0,1 72,2 
Westelijk zandig Booms cuestadistrict     53,5 5,3 0,1 58,9
Zandlemig Booms cuestadistrict 34,0 8,6 0,1 42,7 

 ’ 
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Ecodistrict Agrarisch gebied 
Landschappelijk waardevol 

agrarisch gebied 
Ecologisch waardevol agrarisch 

gebied Totaal ‘geel’ 

Oostelijk zandig Booms cuestadistrict 64,5 2,1 0,0 66,7 
Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict 30,2 26,3 1,0 57,5 
Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict 23,5 16,1 1,5 41,1 
Zuid-Kempisch heuveldistrict 26,5 17,4 3,3 47,2 
Oost-Kempisch puinwaaierdistrict 15,5 12,2 0,2 27,9 
Roerdalslenkdistrict     25,0 29,5 1,0 55,4
Zandig Maasterrassendistrict 24,9 8,0 2,5 35,5 
Zandig Mandeldistrict 61,0 8,8 0,1 69,9 
Zandig Leie-Schelde interfluviumdistrict     46,7 26,3 0,5 73,5
Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict 47,9 38,8 0,4 87,1 
Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict     35,1 36,0 0,2 71,2
Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict 37,8 20,3 0,3 58,3 
Vochtig Beneden-Dijledistrict     31,4 19,6 0,1 51,1
West-Vlaams lemig heuveldistrict     0,0 85,2 6,3 91,5
Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict     26,9 36,9 0,4 64,2
Lemig Brabants cuestadistrict     27,5 24,2 0,0 51,7
Brabants lemig heuveldistrict     10,9 17,7 0,2 28,8
Droog Boven-Dijledistrict     24,5 10,3 0,1 34,8
Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict     36,1 27,0 2,3 65,4
Velpe-Getedistrict  44,2 36,6 0,4 81,3 
Vochtig Haspengouws leemdistrict 43,1 28,4 0,6 72,1 
Golvend Haspengouws leemdistrict 55,7 20,8 0,4 76,8 
Haspengouws leemplateaudistrict     60,0 12,7 0,2 72,8
Lemig Maasterrassendistrict     27,9 48,7 0,0 76,7
Voerens krijtdistrict      0,0 67,8 0,0 67,8
Maasdistrict     29,8 12,8 4,8 47,4
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9.4 Bespreking resultaten 

De resultaten van de overlay met de ‘groene’ en ‘gele’ gewestplanbestemmingen zullen besproken worden per 
ecoregio. Binnen elke regio zullen de voorkomende ecodistricten verder in detail behandeld worden. De 
percentages drukken telkens de relatieve oppervlakte van voorkomen binnen elke ecoregio/ecodistrict uit. 

Gemiddeld 14% van de oppervlakte van de ecoregio’s heeft een groene bestemming. 

Gemiddeld bijna 60% van de oppervlakte van de ecoregio’s heeft een gele bestemming. 

Ecoregio van de kustduinen 

In deze ecoregio komt de grootste oppervlakte aan groene bestemmingen voor (42,2%). Het gaat 
voornamelijk om natuur- en reservaatgebieden. 

Slechts 9,2% van de oppervlakte wordt ingenomen door een gele bestemming, voornamelijk gewoon en 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 

Ecoregio van de polders en de getijdenschelde 

10,9% van de oppervlakte in deze ecoregio heeft een groene bestemming, vooral natuurgebied. Het grootste 
deel hiervan komt voor binnen het Getijdenschelde- en -poldersdistrict (20.3%); in het Kustpoldersdistrict 
heeft slechts 5,1% van de oppervlakte een groene bestemming. 

63% van de gronden in deze ecoregio zijn agrarisch, vooral landschappelijk waardevol. Het grootste deel 
hiervan ligt in het Kustpoldersdistrict (79,8%) tegenover 35,7% in het Getijdenschelde- en -poldersdistrict. 

Ecoregio van de Pleistocene riviervalleien 

Binnen deze ecoregio krijgt 10,4% van de oppervlakte een groene bestemming. Het gaat hier vooral om 
natuurgebieden. Deze groene bestemmingen komen vooral voor in het Pleistoceen riviervalleiendistrict 
(10,9%) en het Noord-Vlaams dekzandruggendistrict (9,8%); in het Zandig Poekebeekdistrict bedraagt het 
aandeel groene bestemmingen slechts 3,3%. 

59% van de gronden in deze ecoregio krijgen een gele bestemming op het gewestplan, vooral gewoon 
agrarisch gebied. Het Zandig Poekebeekdistrict is bijna geheel agrarisch op het gewestplan (91,9%), tegenover 
66% in het Noord-Vlaams dekzandruggendistrict en 55,6% in het Pleistoceen riviervalleiendistrict. 

Ecoregio van de cuesta’s 

10% van de oppervlakte binnen deze ecoregio staat groen gekleurd op het gewestplan. Het gaat vooral om 
natuur-, bos- en parkgebieden. Deze komen vooral voor in het Zandig Maldegems cuestadistrict (14,1%), het 
Zandig Houtlandcuestadistrict (11,6%) en het Zandlemig Booms cuestadistrict (10,4%); in het Westelijk en 
Oostelijk zandig Booms cuestadistrict behoort slechts 6,1% resp. 6,9% van de oppervlakte tot een groene 
bestemming. 

62,1% van de gronden in deze ecoregio is geel op het gewestplan, vooral gewoon agrarisch gebied. Hiervan 
komt het grootste gedeelte voor binnen het Zandig Houtlandcuestadistrict (75,3%), het Zandig Maldegems 
cuestadistrict (72,2%) en het Oostelijk zandig Booms cuestadistrict (66,7%); in het Westelijk zandig Booms 
cuestadistrict krijgt 58,9% van de gronden een agrarische bestemming en in het Zandlemig Booms 
cuestadistrict 42,7%. 
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Ecoregio van de Kempen 

25,0% van de oppervlakte krijgt een groene bestemming, vooral natuur- en bosgebieden. Deze zijn 
voornamelijk gelegen binnen het Oost-Kempisch puinwaaierdistrict (36,9%), het Zandig Maasterrassendistrict 
(29,8%) en het Roerdalslenkdistrict (26,8%); binnen het Zuid-Kempisch heuveldistrict bedraagt het aandeel 
24,7%, 22,7% binnen het Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict en 19,5% binnen het Noord-Kempisch 
kleisubstraatdistrict. 

44,1% van de gronden in deze ecoregio heeft een gele bestemming, waarvan vooral gewone agrarische 
gebieden. De meeste agrarische gronden liggen in het Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict (57,5%) en in het 
Roerdalslenkdistrict (55,4%). In het Zuid-Kempisch heuveldistrict krijgen 47,2% van de gronden een 
agrarische bestemming, in het Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict bedraagt dit 41,1%, in het Zandig 
Maasterrassendistrict 35,5% en in het Oost-Kempisch puinwaaierdistrict 27,9%. 

Ecoregio van de westelijke interfluvia 

Slechts 1,8% van de oppervlakte van deze ecoregio behoort tot een groene bestemming, vooral natuur- en 
parkgebieden. Het grootste deel hiervan komt voor binnen het Zandig Leie-Schelde interfluviumdistrict 
(9,4%) en het Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict (5,1%); binnen het Zandig Mandeldistrict en het Lemig 
IJzer-Leie interfluviumdistrict krijgt minder dan 2% een groene bestemming. 

82,1% van de gronden in deze ecoregio krijgen een agrarische bestemming op het gewestplan. Het grootste 
deel hiervan komt voor in het Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict (87,1%). In de andere districten komt 
overal ongeveer evenveel voor: 73,5 in het Zandig Leie-Schelde interfluviumdistrict, 71,2% in het Lemig Leie-
Schelde interfluviumdistrict en 69,9% in het Zandig Mandeldistrict. 

Ecoregio van de Midden-Vlaamse overgangsgebieden 

11,3% van de oppervlakte behoort tot een groene bestemming. Het gaat vooral om natuurgebieden, die 
merendeels voorkomen in het Vochtig Beneden-Dijledistrict voor (21,1%). In het Midden-Vlaams glooiend 
zandleemdistrict krijgt 11,0% van de oppervlakte een agrarische bestemming. 

56,6% van de oppervlakte binnen deze ecoregio behoort tot een gele bestemming, vooral gewone agrarische 
gebieden. Deze zijn zowat gelijk verspreid over het Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict (58,3%) en het 
Vochtig Beneden-Dijledistrict (51,1%). 

Ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone 

9,5% van de oppervlakte binnen deze ecoregio is groen ingekleurd op het gewestplan, voornamelijk 
natuurgebieden. Het grootste deel hiervan komt voor binnen het Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict (11,2%). 
Binnen het West-Vlaams lemig heuveldistrict wordt slechts 3,3% groen ingekleurd. 

In deze ecoregio behoort 66,3% van de gronden tot een agrarische bestemming, waarbij de nadruk ligt op 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Hiervan ligt het grootste deel binnen het West-Vlaams lemig 
heuveldistrict (91,5%); in het Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict krijgt 64,2% van de gronden een agrarische 
bestemming. 

Ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone 

17,0% van de oppervlakte behoort tot een groene bestemming, met de nadruk op natuurgebieden. Het 
grootste deel hiervan komt voor binnen het Droog Boven-Dijledistrict (33,0%). In het Brabants lemig 
heuveldistrict wordt 19,8% van de oppervlakte groen ingekleurd, in het Brabants 
Diestiaanheuvelruggendistrict 16,4% en in het Lemig Brabants cuestadistrict 13,9%. In het Vochtig 
Haspengouws leemdistrict (9,1%) en in het Velpe-Getedistrict (8,9%) komt de relatief kleinste oppervlakte aan 
groene bestemmingen voor. 
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54,2% van de gronden binnen deze ecoregio zijn geel ingekleurd op het gewestplan, vooral gewone en 
landschappelijk waardevolle agrarische gebieden. Hiervan ligt veruit het grootste deel in het Velpe-Getedistrict 
(81,3%), in het Vochtig Haspengouws leemdistrict (72,1%) en in het Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict 
(65,4%). Zowat de helft van de gronden in het Lemig Brabants cuestadistrict (51,7%) zijn geel ingekleurd; in 
het Droog Boven-Dijledistrict bedraagt dit 34,8% en in het Brabants lemig heuveldistrict 28,8%. 

Ecoregio van de krijt-leemgebieden 

Deze ecoregio wordt voor 8,5% van de oppervlakte groen ingekleurd op het gewestplan, waarbij het vooral 
om natuurgebieden gaat. De groene gebieden zijn ongelijk verdeeld over de verschillende ecodistricten: 12,0% 
in het Lemig Maasterrassendistrict, 11,0% in het Haspengouws leemplateaudistrict, 6,2% in het Golvend 
Haspengouws leemdistrict. 

Het procentueel aandeel van de agrarische bestemmingen in de oppervlakte van deze ecoregio bedraagt 
76,2%, vooral gewone agrarische gebieden. Dit is zowat gelijk verdeeld over de samenstellende ecodistricten: 
76,8% in het Golvend Haspengouws leemdistrict en 76,7% in het Lemig Maasterrassendistrict, 72,8% in het 
Haspengouws leemplateaudistrict. 

Ecoregio van de krijtgebieden 

29,7% van de oppervlakte in deze ecoregio krijgt een groene gewestplanbestemming, vooral natuurgebieden. 

67,8% van de oppervlakte behoort tot een gele bestemming, uitsluitend gewone agrarische gebieden. 

Ecoregio van de grindrivieren 

13,3% van de oppervlakte van het Maasdistrict behoort tot een groene bestemming. Het gaat hierbij vooral 
om natuurgebieden. 

47,4% van de oppervlakte is geel ingekleurd op het gewestplan, vooral gewone agrarische bestemmingen. 

9.5 Conclusie 

Er komt een vrij ongelijke verspreiding van de groene gewestplanbestemmingen voor in Vlaanderen. De 
Ecoregio’s van de kustduinen en van de Kempen hebben relatief gezien het grootste aandeel groene 
bestemmingen. De interne verdeling van de groene bestemmingen over de verschillende ecodistricten die een 
ecoregio samenstellen, vertoont vaak een grote heterogeniteit. Dit is opvallend binnen o.a. de Ecoregio van de 
Kempen. 

Met uitzondering van de Ecoregio van de kustduinen krijgt in alle ecoregio’s meer dan 40% van de gronden 
een gele bestemming. Binnen de ecoregio’s kunnen nog grote verschillen optreden tussen de verschillende 
ecodistricten. Dit is o.a. het geval in de Ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone, in de Ecoregio van de 
polders en de getijdenschelde en in de Ecoregio van de Kempen. 
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10 Habitatrichtlijngebieden 

10.1 Bronnen  

De kaart ‘habitatrichtlijngebieden’ bevat recente afbakeningen (juli 2001) van speciale beschermingszones in Vlaanderen, 
in uitvoering van de Europese Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn). 

10.2 Toelichting bij de gebruikte data 

Op 21 mei 1992 werd de Europese Richtlijn 92/43/EEG, inzake de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna (de zogenoemde ‘Habitatrichtlijn’), uitgevaardigd. Deze richtlijn heeft tot 
doel de biodiversiteit in de lidstaten te behouden en streeft naar de instandhouding én het herstel van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna die hiervan deel uitmaken. Volgende uitvoeringsmaatregelen 
dienen door elke lidstaat getroffen te worden: 

• aanduiding van Speciale Beschermingszones in het kader van de Habitatrichtlijn, de zogenaamde    
Habitatrichtlijngebieden (kort SBZ-H) die deel zullen uitmaken van een Europees ecologisch ‘Natura 
2000-netwerk’  

• strikte bescherming van een reeks dier- en plantensoorten  

• maatregelen ten aanzien van de exploitatie en het onttrekken aan de natuur van een aantal dier- en 
plantensoorten  

In 1996 werd een eerste voorstel voor de afbakening van de Speciale Beschermingszones voor Vlaanderen bij 
de Europese Commissie aangemeld. De evaluatie toonde echter aan dat voor een aantal habitats en soorten 
onvoldoende oppervlakte was aangeduid.  

De herziening en uitbreiding van de gebieden, zoals goedgekeurd door de Vlaamse regering op 4 mei 2001, 
resulteerde in een aanmelding bij de Europese Commissie van een totale oppervlakte van 101.891 ha in 
Vlaanderen, verdeeld over 38 gebieden. De aanwijzing van de SBZ-H gebeurde voor 44 habitattypen (waarvan 
8 prioritaire) en 22 soorten. De afbakeningen zijn gedigitaliseerd op een kaartschaal van 1/10.000. 

10.3 Resultaten 

Figuur 10.1 toont een overlay van de habitatrichtlijngebieden met de ecodistrictenkaart. De tabellen geven 
voor alle ecoregio’s (tabel 10.1) en alle ecodistricten (tabel 10.2) de absolute oppervlakte weer van de 
habitatrichtlijngebieden, de procentuele oppervlakte per ecoregio/ecodistrict en het percentage van de totale 
oppervlakte habitatrichtlijngebied in alle ecoregio’s/ecodistricten samen. Op figuur 10.2 is het procentueel 
oppervlakte-aandeel habitatrichtlijngebied per ecoregio af te lezen en op figuur 10.3 hetzelfde per ecodistrict. 
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Figuur 10.1: Overlay habitatrichtlijnen in Vlaanderen en ecodistricten 
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Tabel 10-1: Habitatrichtlijngebieden in de verschillende ecoregio’s: (a) absolute oppervlakte, (b) % van de oppervlakte van de 
ecoregio, (c) % van de totale oppervlakte aan habitatrichtlijngebied in alle ecoregio’s samen. 

nr  ecoregio opp ecoregio 
(ha) 

opp habitatrichtlijn-
gebied (ha) 

opp% habitatrichtlijngebied 
per ecoregio 

% van totale opp 
habitatrichtlijngebied 

1 Ecoregio van de kustduinen 7566 3176 42.0 3.1 

2 Ecoregio van de polders en de getijdenschelde 129425 7229 5.6 7.1 

3 Ecoregio van de Pleistocene riviervalleien 217453 4828 2.2 4.8 

4 Ecoregio van de cuesta's 114432 3963 3.5 3.9 

5 Ecoregio van de Kempen 372095 54473 14.6 53.7 

6 Ecoregio van de westelijke interfluvia 139647 1614 1.2 1.6 

7 Ecoregio van de Midden-Vlaamse 
overgangsgebieden 

55960 3044 5.4 3.0 

8 Ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone 132540 6896 5.2 6.8 

9 Ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone 127006 12422 9.8 12.2 

10 Ecoregio van de krijt-leemgebieden 67421 1953 2.9 1.9 

11 Ecoregio van de krijtgebieden 3710 1265 34.1 1.2 

12 Ecoregio van de grindrivieren 7587 641 8.4 0.6 

 totaal 1374842 101504  100.0 
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Figuur 10.2 : Procentueel oppervlakte-aandeel habitatrichtlijngebied per ecoregio (voor legende, zie rabel 10.1) 
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Tabel 10-2: Habitatrichtlijngebieden in de verschillende ecodistricten: (a) absolute oppervlakte, (b) % van de oppervlakte van het 
ecodistrict, (c) % van de totale oppervlakte aan habitatrichtlijngebied in alle ecodistricten samen. 

code rr ecodistrict opp ecodistrict 
(ha) 

opp 
habitatrichtlijn-

gebied (ha) 

opp % 
habitatrichtlijngebie

d per ecodistrict 

% van totale opp 
habitatrichtlijngebie

d 

01.1 1  Kustduinendistrict  7566 3176 42.0 3.1 

02.1 2 Kustpoldersdistrict 80166 1712 2.1 1.7 

02.2 3 Getijdenschelde- en -poldersdistrict 49259 5518 11.2 5.4 

03.1 4 Pleistoceen riviervalleiendistrict 168069 3845 2.3 3.8 

03.2 5 Noord-Vlaams dekzandruggendistrict 40505 791 2.0 0.8 

03.3 6 Zandig Poekebeekdistrict 8879 192 2.2 0.2 

04.1 7 Zandig Houtlandcuestadistrict 38249 1961 5.1 1.9 

04.2 8 Zandig Maldegems cuestadistrict 9847 969 9.8 1.0 

04.3 9 Westelijk zandig Booms cuestadistrict 17648 11 0.1 0.0 

04.4 10 Zandlemig Booms cuestadistrict 32677 618 1.9 0.6 

04.5 11 Oostelijk zandig Booms cuestadistrict 16011 404 2.5 0.4 

05.1 12 Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict 76978 9321 12.1 9.2 

05.2 13 Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict 168652 19119 11.3 18.8 

05.3 14 Zuid-Kempisch heuveldistrict 31443 3792 12.1 3.7 

05.4 15 Oost-Kempisch puinwaaierdistrict 63039 16256 25.8 16.0 

05.5 16 Roerdalslenkdistrict 19619 3736 19.0 3.7 

05.6 17 Zandig Maasterrassendistrict 12365 2249 18.2 2.2 

06.1 18 Zandig Mandeldistrict 16672 0 0.0 0.0 

06.2 19 Zandig Leie-Schelde interfluviumdistrict 5649 17 0.3 0.0 

06.3 20 Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict 96259 1409 1.5 1.4 

06.4 21 Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict 21068 189 0.9 0.2 

07.1 22 Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict 42846 1259 2.9 1.2 

07.2 23 Vochtig Beneden-Dijledistrict 13113 1784 13.6 1.8 

08.1 24 West-Vlaams lemig heuveldistrict 9064 845 9.3 0.8 

08.2 25 Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict 110584 5990 5.4 5.9 

08.3 26 Lemig Brabants cuestadistrict 12891 62 0.5 0.1 

09.1 27 Brabants lemig heuveldistrict 44661 5644 12.6 5.6 

09.2 28 Droog Boven-Dijledistrict 10369 2611 25.2 2.6 

09.3 29 Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict 21881 2177 9.95 2.15 

09.4 30 Velpe-Getedistrict 21556 567 2.6 0.6 

09.5 31 Vochtig Haspengouws leemdistrict 28539 1422 5.0 1.4 

10.1 32 Golvend Haspengouws leemdistrict 61236 1360 2.2 1.3 

10.2 33 Haspengouws leemplateaudistrict 4832 267 5.5 0.3 

10.3 34 Lemig Maasterrassendistrict 1353 326 24.1 0.3 

11.1 35 Voerens krijtdistrict 3710 1265 34.1 1.2 

12.1 36 Maasdistrict 7587 641 8.4 0.6 

  totaal 1374842 101504  100.0 
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Figuur 10.3 : Procentueel oppervlakte-aandeel habitatrichtlijngebied per ecodistrict (voor legende, zie rabel 10.2) 

10.4 Bespreking resultaten  

De ecoregio van de kustduinen, met het Kustduinendistrict als enige ecodistrict, bezit 3176 ha 
habitatrichtlijngebied (duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin), hetgeen procentueel het grootste 
oppervlakte-aandeel (42%) van alle ecoregio’s betekent, maar toch slechts 3.1% van de totale oppervlakte 
habitatgebied in Vlaanderen.  

 In de ecoregio van de polders en de getijdenschelde bevindt zich 7229 ha habitatrichtlijngebied, goed voor 
5.6% van de oppervlakte van de ecoregio en 7.1% van het totale areaal aan habitatgebied. Hiervan bevindt 
zich 1712 ha in het Kustpoldersdistrict (de polders) en 5518 ha in het Getijdenschelde- en -poldersdistrict  

(polders en Schelde- en Durme- estuarium van de Nederlandse grens tot Gent). 

De ecoregio van de Pleistocene riviervalleien bezit 4828 ha (2.2% van haar grondgebied of 4.8% van de totale 
oppervlakte aan habitatrichtlijngebied). Het overgrote deel (3845 ha) is gelegen in het Pleistoceen 
rivierendistrict; 791 ha in het Noord-Vlaams dekzandruggendistrict en 192 ha het Zandig Poekebeekdistrict. 
Het betreft vooral bossen en heiden van Zandig Vlaanderen, bossen van het zuidoosten van de 
Zandleemstreek en enkele fragmentjes Schelde- en Durme- estuarium. 

De ecoregio van de cuesta’s bezit 3963 ha habitatgebied (3.5% van haar grondgebied of 3.9% van de totale 
oppervlakte habitatrichtlijngebied). 1961 ha is gelegen in het Zandig Houtlandcuestadistrict (bossen, heiden en 
valleigebieden van zandig Vlaanderen); 969 ha in het Zandig Maldegems cuestadistrict (bossen heiden van 
zandig Vlaanderen); 618 ha in het Zandlemig Booms cuestadistrict (voornamelijk bos- en heidegebieden, 
historische forten en enkele fragmenten Schelde- en Durme- estuarium) en 404 ha in het Oostelijk Booms 
cuestadistrict (historische forten; bovenloop van de Grote Nete). Het westelijk Booms cuestadistrict bezit 
nauwelijks 11 ha habitatgebied, dat deel uitmaakt van de historische fortengordel rond Antwerpen. 

De ecoregio van de Kempen bezit de grootste oppervlakte habitatrichtlijngebied (54473 ha; 14.6% van de 
oppervlakte van de ecoregio of 53.7% van de totale oppervlakte habitatgebied). Het Centraal-Kempisch rivier- 
en duinendistrict bezit met 19119 ha de grootste oppervlakte (vooral bos- en heidegebieden en valleigebieden 
rond de Kleine en Grote Nete en de bovenloop van de Demer). De grootste relatieve oppervlakte bevindt 
zich echter in het Oost-Kempisch puinwaaierdistrict (16256 ha vallei- en brongebieden, bos-, heide- en 
vengebieden), het Roerdalslenkdistrict (3736 ha beekvalleien met heide en moeras) en het Zandig 
Maasterassendistrict (2249 ha heide en valleigebieden). Het Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict bezit 9321 
ha habitatgebied (heide, bossen, moerassen en vennen) en het Zuid-Kempisch heuveldistrict heeft 3792 ha 
(Demervallei en bovenloop van de Grote Nete). 
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In de ecoregio van de westelijke interfluvia werd 1614 ha als habitatrichtlijngebied aangeduid (1.2% van de 
ecoregio of 1.6% van het totale habitatareaal). Dit habitatgebied bevindt zich grotendeels in het Lemig IJzer-
Leie interfluviumdistrict (1409 ha; West-Vlaams heuvelland en bossen, heiden en valleigebieden van zandig 
Vlaanderen). Het Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict heeft 189 ha bos; het Zandig Leie-Schelde 
interfluviumdistrict 17 ha en het Zandig Mandeldistrict bezit geen habitatgebieden. 

De ecoregio van de Midden-Vlaamse overgangsgebieden heeft 3044 ha habitatrichtlijngebied (5.4% van de 
oppervlakte van de ecoregio en 3% van de totale habitatrichtlijnoppervlakte. 1259 ha hiervan liggen in het 
Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict (bossen van het zuidoosten van de zandleemstreek) en 1784 ha in 
het Vochtig Beneden-Dijledistrict (voornamelijk valleigebieden). 

In de ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone is 6896 ha gelegen (5.2% of 6.8% van het totale 
habitatrichtlijnareaal), waarvan 5990 ha in het Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict (bossen van de Vlaamse 
Ardennen en andere zuidvlaamse bossen; boscomplexen met brongebieden en heiden); 845 ha in het West-
Vlaams lemig heuveldistrict (West-Vlaams heuvelland) en 62 ha bos in het Lemig Brabants cuestadistrict 

In de ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone werd 12422 ha (9.8% van het grondgebied of 12.2% van de 
totale oppervlakte habitatrichtlijngebied) aangeduid. Het grootste deel hiervan (5644 ha) is gelegen in het 
Brabants lemig heuveldistrict (Zoniënwoud; valleigebieden, o.a. van Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- 
en moerasgebieden; Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en vennen). Het Droog Boven-
Dijledistrict bezit 2611 ha (valleigebieden van Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden 
en van Winge en Motte met valleihellingen) en in het Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict zijn 2177 ha 
gelegen in valleien van Demer, Winge en Motte. Het Velpe-Getedistrict en het Vochtig Haspengouws 
leemdistrict bezitten resp. 567 ha en 1422 ha, voornamelijk bossen en kalkgraslanden van Haspengouw.  

In de ecoregio van de krijt-leemgebieden werd 1953 ha habitatrichtlijngebied aangeduid (2.9% van het 
grondgebied of 1.9% van de totale oppervlakte habitatrichtlijngebied). Hiervan bevindt zich 1360 ha in het 
Golvend haspengouws leemdistrict (bossen en kalkgraslanden van Haspengouw; Jekervallei en bovenloop van 
de Demer), 267 ha in het Haspengouws leemplateaudistrict, 326 ha in het Lemig Maasterassendistrict. 

De ecoregio van de krijtgebieden, met het Voerens krijtdistrict als enige ecodistrict, bezit 1265 ha 
habitatgebied (Voerstreek), goed voor 34.11% van haar grondgebied of 1.25% van het totale 
habitatrichtlijnareaal.  

De ecoregio van de grindrivieren, met als enige ecodistrict het Maasdistrict, bezit 641 ha uiterwaarden als 
habitatgebied langs de Maas (8.5% van het grondgebied of 0.6% van de totale areaal aan 
habitatrichtlijngebied). 

10.5 Conclusie 

In juli 2001 werden in totaal 101891 ha habitatrichtlijngebied afgebakend. Hiervan liggen 387 ha net buiten de 
kustlijn, dus buiten de administratieve grenzen van Vlaanderen. Binnen de administratieve grenzen werd dus 
101504 ha of 7.38 % van het grondgebied aangeduid als habitatrichtlijngebied. De spreiding over de 
verschillende ecoregio’s en ecodistricten is zeer ongelijk. Meer dan 53% bevindt zich in de ecoregio van de 
Kempen (met het Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict en het Oost-Kempisch puinwaaierdistrict als 
ecodistricten met veruit de grootste absolute oppervlakte habitatrichtlijngebied) en meer dan 12 % in de 
ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone. De overige ecoregio’s bezitten slechts enkele procenten van de 
totale oppervlakte habitatrichtlijngebied (ecoregio van de kustduinen, ecoregio van de polders en de 
getijdenschelde, ecoregio van de Pleistocene riviervalleien, ecoregio van de cuesta’s, ecoregio van de westelijke 
interfluvia, ecoregio van de Midden-Vlaamse overgangsgebieden, ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone, 
ecoregio van de krijt-leemgebieden en ecoregio van de krijtgebieden). De ecoregio van de grindrivieren bezit 
minder dan 1% van de totale oppervlakte aan habitatrichtlijngebied.  
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Wanneer het oppervlakte-percentage habitatgebied per ecoregio bekeken wordt, springen de ecoregio van de 
kustduinen (met het Kustduinendistrict ) en de ecoregio van de krijtgebieden (met het Voerens krijtdistrict) er 
duidelijk uit. Ook van het Droog Boven-Dijledistrict, het Lemig Maasterassendistrict en de zuidelijke uitloper 
van het Getijdenschelde- en –poldersdistrict (het Schelde-estuarium) is een groot aandeel van de oppervlakte 
aangeduid als habitatrichtlijngebied. Gebieden waar opvallend weinig habitatgebied werd aangeduid, zijn het 
Zandig Leie-Schelde interfluviumdistrict, het Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict en het Zandig 
Mandeldistrict (ecoregio van de westelijke interfluvia), de ecoregio van de Pleistocene riviervalleien, het 
Westelijk zandig Booms cuestadistrict en het Lemig Brabants cuestadistrict. 
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11 Vogelrichtlijngebieden 

11.1 Bronnen  

De kaart ‘vogelrichtlijngebieden’ bevat recente afbakeningen (juli 2001) van speciale beschermingszones in Vlaanderen, in 
uitvoering van de Europese Richtlijn 79/409/EEG (Vogelrichtlijn). 

11.2 Toelichting bij de gebruikte data 

In 1979 werd door de Europese Gemeenschap de Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de 
vogelstand uitgevaardigd, beter bekend als de Vogelrichtlijn. Het doel hiervan is de instandhouding te 
bevorderen van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het grondgebied van de Europese lidstaten. 
Hiertoe dienen speciale beschermingsmaatregelen getroffen te worden voor de leefgebieden van een aantal 
vogelsoorten. Bovendien moet men ook de rui-, overwinterings- en rustplaatsen van geregeld voorkomende 
trekvogelsoorten (onder andere watervogels en ganzen) beschermen. Als belangrijkste maatregel dient elke 
lidstaat ‘Speciale Beschermingszones’ (SBZ-V) aan te wijzen op basis van opgegeven selectienormen. In deze 
gebieden dienen maatregelen getroffen te worden voor de bescherming van de vogelsoorten en van hun 
leefgebieden. Ook buiten deze beschermingszones moeten de lidstaten zich inzetten om de vervuiling en 
verslechtering van de leefgebieden van de soorten te voorkomen. 

In totaal werden in Vlaanderen 23 gebieden met een totale oppervlakte van 101.806 ha aangeduid. In het 
besluit werden de gebieden opgedeeld in 2 categorieën, de integraal beschermde en de niet-integraal 
beschermde. Van de 23 gebieden zijn er 7 waarin alle habitats beschermd zijn (integraal beschermde gebieden), 
terwijl bij de 16 andere, naast de gebieden die volgens het gewestplan ofwel als Natuur-, Bos-, Bosgebied met 
ecologische waarde of Reservaatgebied zijn aangeduid, slechts bepaalde habitats beschermd worden (niet-
integraal beschermde gebieden). Door een wijziging (aanvulling) van het BVE werd in het Besluit van de 
Vlaamse Regering van 20.09.1996 het habitat ‘poldergraslanden en hun microreliëf’ bijgevoegd voor 
‘IJzervallei’, ‘Het Zwin’ en ‘Poldercomplex’. 

11.3 Resultaten 

Figuur 10.1 toont een overlay van de Vlaamse vogelrichtlijngebieden met de ecodistricten. De tabellen geven 
voor elke ecoregio (tabel 11.1) en ecodistrict (tabel 11.2) de oppervlakte weer van de vogelrichtlijngebieden, de 
procentuele oppervlakte per ecoregio/ecodistrict en het percentage van de totale oppervlakte 
vogelrichtlijngebied in alle ecoregio’s/ecodistricten samen. Op figuur 11.2 en 11.3 is het procentueel 
oppervlakte-aandeel vogelrichtlijngebied per ecoregio/ecodistrict af te lezen. 
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Figuur 11.1: Overlay van de Vlaamse vogelrichtlijngebieden met de ecodistricten 
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Tabel 11-1: Vogelrichtlijngebieden in de verschillende ecoregio’s: (a) absolute oppervlakte, (b) % van de oppervlakte van de 
ecoregio, (c) % van de totale oppervlakte aan vogelrichtlijngebied in alle ecoregio’s samen. 

nr ecoregio opp ecoregio 
(ha) 

opp vogelrichtlijn-
gebied (ha) 

opp% vogelrichtlijn-
gebied per ecoregio 

% van totale opp 
vogelrichtlijngebied 

1 Ecoregio van de kustduinen 7566 1624 21.5 1.7 

2 Ecoregio van de polders en de getijdenschelde 129425 27043 20.9 27.6 

3 Ecoregio van de Pleistocene riviervalleien 217453 188 0.1 0.2 

4 Ecoregio van de cuesta's 114432 514 0.4 0.5 

5 Ecoregio van de Kempen 372095 64693 17.4 66.1 

6 Ecoregio van de westelijke interfluvia 139647 983 0.7 1.0 

7 Ecoregio van de Midden-Vlaamse 
overgangsgebieden 

55960 8 0.0 0.0 

8 Ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone 132540 0 0.0 0.0 

9 Ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone 127006 2407 1.9 2.5 

10 Ecoregio van de krijt-leemgebieden 67421 188 0.3 0.2 

11 Ecoregio van de krijtgebieden 3710 8 0.2 0.0 

12 Ecoregio van de grindrivieren 7587 165 2.2 0.2 

 totaal 1374842 97823  100.0 
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Figuur 11.2: Procentueel oppervlakte-aandeel vogelrichtlijngebied per ecoregio (voor legende, zie tabel 11.1) 
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Tabel 11-2: Vogelrichtlijngebieden in de verschillende ecodistricten: (a) absolute oppervlakte, (b) % van de oppervlakte van het 
ecodistrict, (c) % van de totale oppervlakte aan vogelrichtlijngebied in alle ecodistricten samen. 

code ecodistrict opp ecodis (ha) opp vogelrichtlijngebied (ha) opp % 
vogelrichtlijngebied 
per ecodistrict 

% van totale opp 
vogelrichtlijngebied 

01.1  Kustduinendistrict  7566 1624 21.5 1.7 

02.1 Kustpoldersdistrict 80166 15006 18.7 15.4 

02.2 Getijdenschelde- en -poldersdistrict 49259 12037 24.4 12.3 

03.1 Pleistoceen riviervalleiendistrict 168069 145 0.1 0.1 

03.2 Noord-Vlaams dekzandruggendistrict 40505 43 0.1 0.0 

03.3 Zandig Poekebeekdistrict 8879 0 0.0 0.0 

04.1 Zandig Houtlandcuestadistrict 38249 208 0.5 0.2 

04.2 Zandig Maldegems cuestadistrict 9847 0 0.0 0.0 

04.3 Westelijk zandig Booms cuestadistrict 17648 0 0.0 0.0 

04.4 Zandlemig Booms cuestadistrict 32677 20 0.1 0.0 

04.5 Oostelijk zandig Booms cuestadistrict 16011 286 1.8 0.3 

05.1 Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict 76978 13370 17.4 13.7 

05.2 Centraal-Kempisch rivier- en 
duinendistrict 

168652 14364 8.5 14.7 

05.3 Zuid-Kempisch heuveldistrict 31443 2759 8.8 2.8 

05.4 Oost-Kempisch puinwaaierdistrict 63039 21361 33.9 21.9 

05.5 Roerdalslenkdistrict 19619 10387 52.9 10.6 

05.6 Zandig Maasterrassendistrict 12365 2453 19.8 2.5 

06.1 Zandig Mandeldistrict 16672 0 0.0 0.0 

06.2 Zandig Leie-Schelde interfluviumdistrict 5649 0 0.0 0.0 

06.3 Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict 96259 983 1.0 1.0 

06.4 Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict 21068 0 0.0 0.0 

07.1 Midden-Vlaams glooiend 
zandleemdistrict 

42846 8 0.0 0.0 

07.2 Vochtig Beneden-Dijledistrict 13113 0 0.0 0.0 

08.1 West-Vlaams lemig heuveldistrict 9064 0 0.0 0.0 

08.2 Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict 110584 0 0.0 0.0 

08.3 Lemig Brabants cuestadistrict 12891 0 0.0 0.0 

09.1 Brabants lemig heuveldistrict 44661 964 2.2 1.0 

09.2 Droog Boven-Dijledistrict 10369 273 2.6 0.3 

09.3 Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict 21881 1167 5.3 1.2 

09.4 Velpe-Getedistrict 21556 0 0.0 0.0 

09.5 Vochtig Haspengouws leemdistrict 28539 3 0.0 0.0 

10.1 Golvend Haspengouws leemdistrict 61236 0 0.0 0.0 

10.2 Haspengouws leemplateaudistrict 4832 0 0.0 0.0 

10.3 Lemig Maasterrassendistrict 1353 0 0.0 0.0 

11.1 Voerens krijtdistrict 3710 0 0.0 0.0 

12.1 Maasdistrict 7587 165 2.2 0.2 

 totaal 1374842 97626  100.0 
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Figuur 11.3: Procentueel oppervlakte-aandeel vogelrichtlijngebied per ecodistrict (voor legende, zie tabel 11.2) 

11.4 Bespreking resultaten  

De ecoregio van de kustduinen, met het Kustduinendistrict als enige ecodistrict, bezit 1624 ha 
vogelrichtlijngebied (een deel van de Westkust, het zeewaartse deel van het Zwin en een klein 
polderfragment), hetgeen procentueel het grootste oppervlakte-aandeel (21.5%) van alle ecoregio’s betekent, 
maar slechts 1.7% van de totale oppervlakte vogelrichtlijngebied in Vlaanderen. 

 In de ecoregio van de polders en de getijdenschelde bevindt zich 27043 ha vogelrichtlijngebied, goed voor 
20.9% van de oppervlakte van de ecoregio en 27.6% van het totale areaal aan vogelrichtlijngebied. Hiervan 
bevindt zich 15007 ha in het Kustpoldersdistrict (poldercomplex en IJzervallei) en 12037 ha in het 
Getijdenschelde- en -poldersdistrict (Krekengebied, Schorren en polders van de Beneden Schelde, Durme en 
Middenloop van de Schelde). 

De ecoregio van de Pleistocene riviervalleien bezit slechts 188 ha (0.1% van haar grondgebied of 0.2% van de 
totale oppervlakte aan vogelrichtlijngebied). Het grootste deel (145 ha) is gelegen in het Pleistoceen 
rivierendistrict (fragmentjes van Durme en Middenloop van de Schelde, die eigenlijk bij het Getijdenschelde- 
en -poldersdistrict horen); 43 ha in het Noord-Vlaams dekzandruggendistrict (stukjes van het poldercomplex) 
en niets in het Zandig Poekebeekdistrict.  

De ecoregio van de cuesta’s bezit 514 ha vogelrichtlijngebied (0.5% van haar grondgebied of 0.5% van de 
totale oppervlakte vogelrichtlijngebied). 208 ha is gelegen in het Zandig Houtlandcuestadistrict (stukje 
IJzervallei), 286 ha in het Oostelijk Booms cuestadistrict (Demervallei) en 20 ha in het Zandlemig Booms 
cuestadistrict (een klein fragmentje Durme en Middenloop van de Schelde, dat eigenlijk aansluit bij het 
Getijdenschelde- en -poldersdistrict). Het westelijk Booms cuestadistrict en het Zandig Maldegems 
cuestadistrict bezitten geen vogelrichtlijngebieden. 

De ecoregio van de Kempen bezit de grootste oppervlakte vogelrichtlijngebied (64693 ha; 17.4% van de 
oppervlakte van de ecoregio of 66.1% van de totale oppervlakte vogelrichtlijngebied). Het Oost-Kempisch 
puinwaaierdistrict bezit met 21361 ha de grootste oppervlakte (militair domein en vallei van de Zwarte beek; 
Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Houthalen-Helchteren en Peer; Mechelse heide en 
vallei van de Ziepbeek). De grootste relatieve oppervlakte (meer dan de helft van de oppervlakte van het 
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ecodistrict) bevindt zich echter in het Roerdalslenkdistrict (10387 ha in Hamonterheide, Hageven, 
Buitenheide, Stamprooierheide en Mariahof). Het Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict heeft 14364 ha 
vogelrichtlijngebied (de Ronde Put, de Zegge, het vijvercomplex van Midden-Limburg, De Maten, Bokrijk en 
omgeving, de Demervallei en een stukje van het militair domein en de vallei van de Zwarte Beek). Het Noord-
Kempisch kleisubstraatdistrict bezit 13370 ha vogelrichtlijngebied (Kalmthoutse Heide, De Maatjes, 
Wuustwezelheide en Groot Schietveld, Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout), het Zuid-
Kempisch heuveldistrict heeft 2759 ha in de Demervallei en het Zandig Maasterassendistrict bezit 2453 ha. 

De ecoregio van de westelijke interfluvia heeft 983 ha vogelrichtlijngebied (0.7% van het grondgebied van de 
ecoregio of 1% van de totale oppervlakte in Vlaanderen). Deze oppervlakte ligt volledig in het Lemig IJzer-
Leie interfluviumdistrict (stukjes van de IJzervallei). Het Zandig Mandeldistrict, het Zandig Leie-Schelde 
interfluviumdistrict en het Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict bezitten geen enkel vogelrichtlijngebied. 

In de ecoregio van de Midden-Vlaamse overgangsgebieden is slechts 8 ha vogelrichtlijngebied gelegen, enkel 
in het Midden-Vlaams glooiend zandleemgebied (stukjes van Durme en Middenloop van de Schelde, die 
eigenlijk bij het Getijdenschelde- en -poldersdistrict aansluiten). In het Vochtig Beneden-Dijledistrict is geen 
vogelrichtlijngebied aangeduid. 

In de ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone (met het Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict, het West-Vlaams 
lemig heuveldistrict en het Lemig Brabants cuestadistrict) zijn geen vogelrichtlijngebied gelegen. 

In de ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone werd 2407 ha (1.9% van het grondgebied of 2.5% van de 
totale oppervlakte vogelrichtlijngebied) aangeduid. Het grootste deel hiervan is gelegen in de Demervallei in 
het Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict (1167 ha). Het Brabants lemig heuveldistrict en het Droog Boven-
Dijledistrict bezitten resp. 964 ha en 273 ha in de Dijlevallei. In het Vochtig Haspengouws leemdistrict ligt een 
fragmentje van 3 ha vogelrichtlijngebied in de Demervallei; in het Velpe-Getedistrict werden geen 
vogelrichtlijngebieden aangeduid. 

In de ecoregio van de krijt-leemgebieden (met het Golvend Haspengouws leemdistrict, het Haspengouws 
leemplateaudistrict en het Lemig Maasterassendistrict) werden evenmin vogelrichtlijngebieden aangeduid.  

De ecoregio van de krijtgebieden, met het Voerens krijtdistrict als enige ecodistrict, bezit geen 
vogelrichtlijngebieden. 

De ecoregio van de grindrivieren, met als enige ecodistrict het Maasdistrict, bezit 165 ha (2.2% van het 
grondgebied of 0.2% van de totale areaal aan vogelrichtlijngebied) in Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, 
Stamprooierheide en Mariahof. 

11.5 Conclusie  

In juli 2001 werden in totaal 97745 ha vogelrichtlijngebied afgebakend. Hiervan is 111 ha buiten de kustlijn 
gelegen (ter hoogte van het Zwin). Binnen de administratieve grenzen van Vlaanderen werden 97626 ha of 
7.1% van het grondgebied aangeduid als vogelrichtlijngebied. De spreiding over de verschillende ecoregio’s en 
ecodistricten is zeer ongelijk. Meer dan 66% bevindt zich in de ecoregio van de Kempen (met het Oost-
Kempisch puinwaaierdistrict als ecodistrict met veruit de grootste absolute oppervlakte vogelrichtlijngebied) 
en bijna 28 % in de ecoregio van de polders en de getijdenschelde (grotendeels in het Schelde-estuarium). De 
overige ecoregio’s bezitten slechts enkele procenten van de totale oppervlakte vogelrichtlijngebied (ecoregio 
van de kustduinen, ecoregio van de westelijke interfluvia en ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone). 
Minder dan 1% is gelegen in de ecoregio van de Pleistocene riviervalleien, ecoregio van de cuesta’s, ecoregio 
van de Midden-Vlaamse overgangsgebieden, ecoregio van de krijt-leemgebieden, ecoregio van de krijtgebieden 
en ecoregio van de grindrivieren. De ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone bezit geen 
vogelrichtlijngebieden.  
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12 Biologische waarderingskaart / 30-delige grondgebruikkaart  

12.1 Bronnen  

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

Kent M. & Coker P. 1995. Vegetation description and analysis- A practical approach. John Wiley & Sons Ltd. England 

12.2 Toelichting bij de gebruikte data 

De Biologische Waarderingskaart is een nagenoeg gebiedsdekkende inventarisatie en evaluatie van 
plantengemeenschappen van het Vlaamse grondgebied. Aan elk geïnventariseerd perceel werd een 
vegetatiekarteringseenheid (of een complex van karteringseenheden) toegekend op basis van de aanwezigheid 
van bepaalde grondgebruiken, vegetatietypes, kleine landschapselementen en fauna-elementen. De evaluatie 
berust op ecologische criteria, zoals diversiteit en zeldzaamheid van de vegetatie en aanwezigheid van 
belangrijke fauna-elementen. De Biologische Waarderingskaart is de enige gebiedsdekkende inventaris van de 
natuur en het meest gedetailleerde overzicht van het grondgebruik voor het hele Vlaamse grondgebied. De 
BWK wordt daarom algemeen als referentiekader aangewend. In 1978 werd met de kartering gestart en sinds 
1997 wordt aan een tweede versie gewerkt. De hoge graad van detail (meer dan 300 karteringseenheden in 
versie 2) maakt de BWK echter minder geschikt voor een overlay met de ecodistrictenkaart; daarom werd de 
voorkeur gegeven aan de 30-delige grondgebruikkaart.  

De ‘30-delige grondgebruikkaart’ (Instituut voor Natuurbehoud, 2001) is een vereenvoudigde weergave van de 
Biologische Waarderingskaart, en daarom handiger om in overlay te gebruiken. De meest recente BWK-versie 
werd hierin samengevat in 30 categorieën, die het grondgebruik in Vlaanderen weergeven (tabel 12.1). Zowel 
de vegetatiekarteringseenheden als de faunistisch belangrijke gebieden werden in rekening gebracht, en voor 
het natuurbehoud belangrijke biotopen werden in meer detail opgedeeld. Bij de indeling in 30 categorieën 
werd rekening gehouden met de volgende factoren: 

• de graad van juridische bescherming (verbod of vergunningsplicht op vegetatiewijziging; 
gebiedsgerichte verscherping van het MAP) 

• de standplaatsfactoren (saliniteit, vochtigheid, voedselrijkdom, kalkgehalte) 

• de aanwezigheid van biologisch belangrijke elementen in het agrarische landschap 

Complexen van karteringseenheden uit de BWK werden op 2 manieren naar de grondgebruikkaart vertaald. 
Voor heiden, moerassen, duinen, waterrijke gebieden, bossen, struwelen, aanplanten, halfnatuurlijke 
graslanden, ruigten, … werden de BWK-complexen omgezet in ‘complexen van grondgebruik’. Anders dan 
bij de BWK-complexen geeft de volgorde van de eenheden hier echter geen informatie over het belang van de 
respectievelijke grondgebruiken in dat complex. Voor het akker- en graslandareaal (met uitzondering van de 
halfnatuurlijke graslanden) werd aan elk polygoon slechts één code gegeven. Het faunabelang werd enkel 
opgenomen in de codering indien het zeer groot was.  

Naast complexen wordt in de BWK ook gebruik gemaakt van zgn. ‘/’-verhoudingen. ‘KE1/KE2’ (met 
KE=karteringseenheid) duidt aan dat KE1 ontstaan is uit KE2 en/of dat KE2 in de ondergroei van KE1 
aanwezig is. BWK-complexen met dergelijke verhoudingen werden meestal naar een gewoon complex van 
grondgebruik vertaald.  
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Tabel 12-1: De categorieën van de 30-delige grondgebruikkaart (gerangschikt volgens hun juridische bescherming), hun code en de relatie met de karteringseenheden van de 
BWK en de eenheden van de 85-delige grondgebruikkaart 

 Def. volgens BVR 23.6.98 en/of natuurrapport; categorie 
NARA 2 

Code grondge-
bruikkaart 85 cat 

Code grondge-
bruikkaart 30 cat 

BWK-codes 
* = wildcard 

Overal verbod op wijziging (1) 
1   Heiden en vennen jmh* HEI ao*, c*, t(m), hn, ha (excl. had) 
2 Vegetatieloze duinen in binnenland  jmd HEID dm buiten kuststreek 

3 Moerassen (incl. gagelstruweel) jmme, jmmk, 
jmmo, jmmz MOE m*, hf, sm 

4 Moerasbos- en struweel jmb* MOEB so, vm, vo, vt, vc 
5 Stilstaande wateren  jmma, jmah SWAT ae, (am), ah (mz) (excl.ae-, aer-) 
6   Slikken en schorren jmms SCHR da, ds 

7 Duinvegetaties (enkel kust), incl. duinstruweel en –bos jmdk DUIN 
dd, had, qd, sd, dm binnen kustduinen 
(excl. hd) 

8   Strand (10) jmds STRD dl* (10) 

9 Kleine landschapselementen: holle wegen, graften en 
bronnen jkl (3) JKL (3) kw, kt in leemstreek 

Verbod op vegetatiewijziging binnen groen-, park-, buffer- en bosgebied (1) 
Vergunningsplicht op wijziging binnen vallei-, bron-, natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of met bijzondere waarde, 
landschappelijk waardevolle agrarische gebieden, beschermde duingebieden, het IVON, binnen ramsargebied, of binnen de perimeter van vogel- of 
habitatrichtlijngebied (1) 
Meldingsplicht in alle andere gebieden, met uitzondering van woon- en industriegebieden (1) 
10    Poelen (4) jkn JKN kn 
Verbod op vegetatiewijziging binnen groen-, park-, buffer- en bosgebied (1) 
Vergunningsplicht op vegetatiewijziging binnen vallei-, bron- en natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of met bijzondere waarde, of 
aangeduid als habitat in ramsargebied (5), in de perimeter van vogelrichtlijngebied of in habitatrichtlijngebied (1) 
Tevens: 2 GVE binnen groen-, bos- en natuurontwikkelingsgebied 
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11 Historisch permanent grasland 
jhno, jhne, jhnu, 
jhnk, jhsp, jhsz, 
jhv, jhf 

HPG 
hm, hc, hu, hv, hk, hp+, hpr+, hj, h* + da, 
hpr, hp + mr, hp + mc, hp of hpr- + fauna-
arcering (3) 

12 Historisch permanent grasland - duingrasland jnhd HPGD hd 
Vergunningsplicht op vegetatiewijziging binnen groen-, park-, buffer-, bos-, vallei-, bron- en natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of 
met bijzondere waarde, ramsar-, vogelrichtlijn- of habitatrichtlijngebieden, beschermde duingebieden (1); 
13 Ruigten (6) mhnr, nr RUIG hr+, hr, ku+, ku 
Vergunningsplicht op wijziging binnen groen-, park-, buffer-, bos-, vallei-, bron-, natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of met 
bijzondere waarde, landschappelijk waardevolle agrarische gebieden, beschermde duingebieden, het IVON, binnen ramsargebied, binnen de perimeter van 
vogelrichtlijngebied of in habitatrichtlijngebied (1) 
Meldingsplicht in alle andere gebieden, met uitzondering van woon- en industriegebieden (1) 
9bis Kleine landschapselementen: struwelen; bossen; stilstaande wateren; waterlopen (9); houtachtige beplantingen op weg-, waterweg- of spoorwegbermen of op het talud 
van holle wegen; houtachtige beplantingen langs waterlopen, dijken of taluds; heggen, hagen, houtkanten, houtwallen, bomenrijen en hoogstamboomgaarden 

14 
Stilstaande wateren (niet behorend tot de waterrijke 
gebieden zoals gedefinieerd in bijlage V van het BVR 
23.6.98) 

nmw PLAS ad, ap*, ae-, aer-, ka 

15 Opgaande kleine landschapselementen (zie boven)  kb (nhb als vlak 
met ‘kb’) KB 

kb, kh, khw, kh(ke)  
al dan niet in complex met andere eenheden 

16   Hoogstamboomgaarden (8) jkj BMG 
kj (incl. kj- )zonder historisch permanent 
grasland 

17 Eutroof moerasbos en -struweel (=onderhevig aan het 
bosdecreet) (7) nmbe MBOS sf, va, vn, vf  

18 Mesofiele tot droge bossen (onderhevig aan het 
bosdecreet) (7) nbb* BOS q*, f*, e*, ru* (excl. qd) 

19 Mesofiele tot droge struwelen (onderhevig aan het 
bosdecreet) (7) nbs* STRU sg,sp,se,sz,sk  

20 Aanplanten (bepaalde aanplanten zijn onderhevig aan 
het bosdecreet) (7) abl, abn PLNT l*, n, p* 

21    Parken abk PARK kp* 
Waterlopen - - niet in BWK    
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Geen vergunningsplicht noch verbod 
Wel: 2 GVE binnen groen-, bos- en natuurontwikkelingsgebied 

22 Uitbreiding graslanden met belangrijke verspreide 
biologische waarden (2) 

mhvz,mhvo, 
mhvd, 
mhvk,mhve,mhv
u, mhvp 

MHV 
hp, hpr- in complex met a*, c*, m*, sm, hm, 
hn, ha*, hd, hk, hf, kn+, hu, hp+, hj, hr+, 
ku+ (excl. ae*-, ae, aer, cp, cd, hu-, hj-) 

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

mhv*-k, mhvr, 
mhw (3) MHK (3) 

hp,hpr- + k(biotoop of kt(biotoop) of + de in 
vorige categorie uitgesloten biotopen; hpriv 

Geen vergunningsplicht noch verbod noch bemestingsbeperking; 
Met (vaak) belangrijke natuurwaarden 

24 

hx-graslanden met verspreide biologische waarden (in 
de grasland-, heide-, moeras-, bos- of waterrijke sfeer 
of met fauna-arcering) 
(hx=zeer soortenarme, ingezaaide, vaak tijdelijke 
graslanden) 

xhv*, nhw, xhf, 
nhv* 
(3) 

XHV 

(3) 

hx + biotoop, k(biotoop, kt(biotoop); hxriv 

hx + fauna-arcering (3) 
hp,hpr-hx,kj* + kh(ke) of kt(ke) met ke = bos 
of struweel 

25 Graslanden met verspreide biologische waarden 
omwille van bomenrijen of taluds nhb, nhr, xh XHB hp, hx + kb,kh,khw, … of + kt,kt+ 

26 Akkers met (zeldzame) akkerkruiden bnat BNAT b*+ 
27 Akkers met verspreide natuurwaarden bnat-k (3) BNK (3) b* + # biotopen 

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

ks, kd, kt, kf, km tenzij reeds elders via 
vegetatie 

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

29 Intensieve agrarische graslanden, akkers,… met actueel 
minder uitgesproken biologische waarden ih, ib, ihb, ia AGR 

30 Urbaan en/of industriëel gebied URB 
u*, ki, ko, kg, kc, kz, hz tenzij reeds elders 
vanwege vegetatie  

 Overige of niet gekarteerd NG ng, spoor, wat, weg 

1) behalve dan op huiskavels zoals gedefinieerd in het besluit en in geval van de in het besluit vermelde beheers- en inrichtingsplannen 

Resterende h* en b*, kl, kq, hr-, ku- 

u* 

Onbekend 
ng, wat, weg 
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2) had mee in het BVR 23.07.98 onder de definitie moeten vallen van historisch permanent grasland naar analogie met hp + mr en hp + hc (kn) 
3) niet (of slechts in beperkte mate) mogelijk met de BWK, versie 1 
4) voor zover niet gekarteerd als ‘ae’ want deze behoren tot waterrijke gebieden 
5) de facto bestaat dit niet: er is geen aanduiding van historisch permanent grasland als habitat binnen ramsargebied 
6) voor zover het geen braakgronden betreft kaderend in het Europees Landbouwbeleid; deze vallen onder de definitie van cultuurgewas én zijn niet 
vergunningsplichtig 
7) vallen niet onder het toepassingsgebied van het bosdecreet (art. 3, § 3 bosdecreet):  

- fruitboomgaarden en fruitaanplantingen 
- tuinen, plantsoenen en parken 
- lijnbeplantingen en houtkanten (o.m. langs wegen, rivieren en kanalen) 
- boom- en sierstruikkwekerijen en arboreta die buiten het bos gelegen zijn 
- sierbeplantingen 
- aanplantingen met kerstbomen 
- alle tijdelijke aanplantingen met houtachtige gewassen in het kader van de Europese verordeningen betreffende het uit produktie nemen van bouwland 
(tijdelijke bebossing van landbouwgronden ter uitvoering van Verordening EEG 2080/92)  

 vallen wél onder het toepassingsgebied van het bosdecreet (art. 3, § 2 bosdecreet):  
- de aanplantingen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de houtopbrengst (o.m. van populieren en wilg) 
- de grienden 

 De natuurvergunningsplicht geldt niét wanneer de werken geregeld zijn in het bosheersplan. De natuurvergunning is dus vereist voor werken in bossen: 
- waarvoor geen goedgekeurd bosbeheersplan bestaat, of 
- waar het bosbeheersplan de werken die worden uitgevoerd niet regelt 

8) hoogstamboomgaarden: voor zover niet bij historisch permanent grasland omwille van onderliggende graslandvegetatie 
 opgaande kleine landschapselementen: enkel als individuele polygoon, anders bij bovenstaande graslandgebieden 
 LET OP: in akkergebieden, meer urbane zones, … kunnen ook dergelijke kleine landschapselementen voorkomen, wat niet tot uiting komt in deze  
 grondgebruikkaart ! 
9) Waterlopen zijn niet opgenomen in de BWK en behoren bijgevolg niet tot deze grondgebruikkaart  
10) Onder duinvegetaties vallen ook vegetatieloze duinen, en strand kan gezien worden als een specifieke vorm daarvan 
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12.3 Methode 

De grondgebruikkaart werd in overlay gelegd met de ecodistrictenkaart. Voor elke ecoregio en elk ecodistrict 
werd vervolgens berekend welk oppervlakte-aandeel door welke GGB-klassen werden ingenomen. Deze 
gegevens werden m.b.v. PCA geordineerd (Principale Componenten Analyse; Kent & Coker 1995) met het 
software programma CANOCO en in een biplot voorgesteld. De onderscheiden PCA-groepen werden op een 
kaartje gevisualiseerd. 

12.4 Resultaten 

Figuur 12.1 toont de kaart met de 30-delige grondgebruikkaart van Vlaanderen. De zwarte lijnen stellen de 
ecodistrictsgrenzen voor1. Voor een uitgebreidere toelichting bij de legende-eenheden, zie tabel 12.1. In 
volgende tabellen is het procentueel oppervlakte-aandeel van de verschillende grondgebruikklassen gegeven in 
de verschillende ecoregio’s (tabel 12.2a-b) en ecodistricten (tabel 12.3a-b). Figuur 12.2 a en b tonen de PCA-
ordinatieplots van dezelfde gegevens. De groepen die op de PCA-plot te onderscheiden zijn worden 
weergegeven in figuur 12.3. 

                                                      
1 Er dient opgemerkt te worden dat de grondgebruikkaart enkel het grondgebruik in het Vlaams Gewest weergeeft, en niet in het Brussels 
Gewest. Aangezien de ecodistrictenkaart wel beide gewesten bestrijkt, geeft de overlay van de twee kaartlagen een licht vertekend beeld van 
het oppervlakte-aandeel van de verschillende grondgebruikklassen in de ecodistricten die gedeeltelijk in het Brussels Gewest gelegen zijn. 
Dit is in de ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone het Brabants lemig heuveldistrict; en in de ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone 
voornamelijk het Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict en in geringe mate het Lemig Brabants cuestadistrict. Voor deze 
ecoregio’s/ecodistricten kunnen de in de tabellen weergegeven getallen bijgevolg afwijken van de werkelijke waarde. 
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Figuur 12.1: Overlay van het grondgebruik in Vlaanderen en de ecodistricten 
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Tabel 12-2a en b: Procentueel oppervlakte-aandeel van de verschillende grondgebruikklassen per ecoregio (ggb-types: zie tabel 1) 

 (a) 
nr ecoregio urb agr bnk bnat plnt park bmg schr strd duin heid hei jkl kb kle xhb 

1 Ecoregio van de kustduinen 46.8 6.4 0.0 0.0 2.2 0.4 0.0 2.0 1.5 20.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 2.0 

2 Ecoregio van de polders en de 
getijdenschelde 

16.2 48.3 0.5 0.0 1.9 0.2 0.1 0.6 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.3 2.5 

3 Ecoregio van de Pleistocene 
riviervalleien 

29.2 49.2 0.2 0.0 3.4 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.3 0.1 4.6 

4 Ecoregio van de cuesta's 29.0 50.0 0.4 0.0 3.8 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 4.9 

5 Ecoregio van de Kempen 26.5 34.3 0.2 0.0 15.8 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 3.1 0.0 0.3 0.1 4.2 

6 Ecoregio van de westelijke 
interfluvia 

18.9 68.6 0.0 0.0 0.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 4.0 

7 Ecoregio van de Midden-Vlaamse 
overgangsgebieden 

29.1 46.9 0.1 0.0 3.5 0.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 7.7 

8 Ecoregio van de zuidwestelijke 
heuvelzone 

20.4 45.1 0.0 0.0 2.2 0.3 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 12.1 

9 Ecoregio van de zuidoostelijke 
heuvelzone 

24.5 39.8 0.0 0.0 4.4 0.2 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 0.2 0.0 4.8 

10 Ecoregio van de krijt-leemgebieden 14.9 65.3 0.0 0.0 2.9 0.2 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.2 0.1 4.6 

11 Ecoregio van de krijtgebieden 4.1 29.5 0.0 0.0 7.4 0.4 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.3 0.5 0.7 25.4 

12 Ecoregio van de grindrivieren 25.3 37.1 0.0 0.0 1.5 0.6 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 1.6 14.1 

 

(b) 

nr ecoregio xhv mhk mhv hpg hpg
d 

bos stru ruig moe
b 

mbo
s 

moe jkn swat plas ng som 

1 Ecoregio van de kustduinen 0.8 1.0 0.6 0.6 11.1 1.8 0.1 0.1 0.0 0.6 0.0 0.0 0.3 0.0 1.1 100.
0 

2 Ecoregio van de polders en de 
getijdenschelde 

0.7 1.7 0.1 15.7 0.0 0.1 0.4 1.0 0.1 0.9 0.6 0.0 1.1 1.6 4.0 99.0 

3 Ecoregio van de Pleistocene 
riviervalleien 

0.6 0.9 0.4 1.8 0.0 1.1 0.5 0.6 0.1 0.6 0.1 0.0 0.4 0.3 1.4 96.5 

4 Ecoregio van de cuesta's 0.3 1.3 0.5 1.5 0.0 2.5 0.6 0.6 0.1 0.3 0.1 0.0 0.4 0.2 0.6 97.8 

5 Ecoregio van de Kempen 1.0 0.5 0.2 2.9 0.0 3.8 0.5 0.6 0.5 0.8 0.6 0.0 0.6 0.4 1.8 99.0 

6 Ecoregio van de westelijke 
interfluvia 

0.2 3.0 0.3 1.3 0.0 1.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.5 99.5 

7 Ecoregio van de Midden-
Vlaamse overgangsgebieden 

0.1 0.4 0.8 1.2 0.0 2.8 0.5 0.5 0.3 1.5 0.2 0.0 0.2 0.0 1.8 99.2 

8 Ecoregio van de zuidwestelijke 
heuvelzone 

0.6 1.1 0.6 5.1 0.0 1.9 0.4 0.4 0.2 1.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.8 94.3 

9 Ecoregio van de zuidoostelijke 
heuvelzone 

0.6 0.6 0.3 2.0 0.0 6.9 0.5 0.4 0.2 0.7 0.4 0.0 0.4 0.0 1.0 90.2 

10 Ecoregio van de krijt-
leemgebieden 

0.1 0.0 0.1 0.0 99.7 

3.8 0.7 0.2 1.0 

0.5 0.2 0.1 0.6 0.0 0.7 0.2 0.3 0.0 0.3 0.4 0.0 0.1 0.0 1.5 98.4 

11 Ecoregio van de krijtgebieden 0.6 11.1 0.7 1.5 0.0 12.9 1.0 0.1 0.1 0.1 0.0 

12 Ecoregio van de grindrivieren 1.2 0.2 0.9 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0 0.5 4.7 2.2 98.5 
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Tabel 12-3a en b: Procentueel oppervlakte-aandeel van de verschillende grondgebruikklassen per ecodistrict (verklaring van de 
ggb-types: zie tabel 1) 

 (a) 
code plnt ecodistrict urb agr bnk bnat park bmg schr strd duin heid hei jkl kb kle xhb 

01.1  Kustduinendistrict  46.8 6.4 0.0 0.0 2.2 0.4 0.0 0.0 2.0 1.5 20.4 0.0 0.0 0.1 0.1 2.0 

02.1 Kustpoldersdistrict 10.9 0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

5.6 0.1 0.0 0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

19.0 

0.0 0.0 

0.0 3.0 

0.0 0.0 

59.5 0.0 

0.1 

0.0 

55.3 0.8 0.0 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 3.0 

02.2 Getijdenschelde- en -
poldersdistrict 

24.8 36.9 0.0 0.0 4.8 0.4 0.1 1.6 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.7 1.6 

03.1 Pleistoceen 
riviervalleiendistrict 

31.2 47.6 0.2 0.0 3.0 1.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 4.7 

03.2 Noord-Vlaams 
dekzandruggendistrict 

24.7 50.3 0.5 0.0 5.5 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.4 0.1 4.6 

03.3 Zandig Poekebeekdistrict 12.9 74.3 0.3 0.0 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 

04.1 Zandig 
Houtlandcuestadistrict 

15.1 60.2 0.7 0.0 4.1 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.3 9.1 

04.2 Zandig Maldegems 
cuestadistrict 

15.6 68.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 2.8 

04.3 Westelijk zandig Booms 
cuestadistrict 

35.5 50.1 0.0 0.0 4.8 0.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 3.6 

04.4 Zandlemig Booms 
cuestadistrict 

44.0 33.6 0.0 1.7 2.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 2.0 

04.5 Oostelijk zandig Booms 
cuestadistrict 

32.4 47.6 0.7 0.0 5.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 3.4 

05.1 Noord-Kempisch 
kleisubstraatdistrict 

49.4 0.1 0.0 11.8 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 3.8 0.0 0.1 0.0 4.8 

05.2 Centraal-Kempisch rivier- 
en duinendistrict 

31.7 30.7 0.2 0.0 13.7 1.2 0.1 0.0 0.2 1.6 0.0 0.3 0.1 3.8 

05.3 Zuid-Kempisch 
heuveldistrict 

30.3 31.1 0.0 0.0 16.8 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.2 0.3 0.0 7.6 

05.4 Oost-Kempisch 
puinwaaierdistrict 

21.3 24.0 0.2 0.0 27.4 0.2 0.0 0.0 0.0 1.1 8.0 0.0 0.4 0.0 

05.5  Roerdalslenkdistrict 19.7 45.1 0.3 0.0 10.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.2 0.5 3.8 

05.6 Zandig 
Maasterrassendistrict 

30.0 31.1 0.1 16.9 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.2 3.0 

06.1 Zandig Mandeldistrict 33.6 59.2 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 2.1 

06.2 Zandig Leie-Schelde 
interfluviumdistrict 

24.5 0.0 0.0 2.5 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.2 6.3 

06.3 Lemig IJzer-Leie 
interfluviumdistrict 

15.1 71.4 0.0 0.0 0.5 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 4.2 

06.4 Lemig Leie-Schelde 
interfluviumdistrict 

23.1 66.1 0.0 0.0 0.8 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.1 4.3 

07.1 Midden-Vlaams glooiend 
zandleemdistrict 

29.3 48.2 0.0 0.0 2.5 1.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 9.4 

07.2 Vochtig Beneden-
Dijledistrict 

28.6 42.8 0.2 0.0 7.0 2.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 2.1 

08.1 West-Vlaams lemig 
heuveldistrict 

8.8 68.8 0.0 0.0 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.0 2.7 

08.2 Zuid-Vlaams lemig 
heuveldistrict 

20.0 43.1 0.0 0.0 2.4 0.5 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 13.9 

08.3 Lemig Brabants 
cuestadistrict 

32.3 46.2 0.0 0.0 2.2 3.1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 3.3 

09.1 Brabants lemig 
heuveldistrict 

28.0 25.4 0.0 2.9 1.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 0.2 0.0 1.1 

09.2 Droog Boven-Dijledistrict 26.7 35.1 0.0 0.0 10.4 2.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 0.1 0.0 1.0 

09.3 Brabants 
Diestiaanheuvelruggendistri
ct 

24.7 49.5 0.0 0.0 5.2 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.6 0.2 0.0 2.0 

09.4  Velpe-Getedistrict 16.9 53.8 0.0 0.0 3.4 0.8 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.1 7.0 

09.5 Vochtig Haspengouws 
leemdistrict 

23.8 46.1 0.0 0.0 4.7 0.8 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.1 12.4 
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code ecodistrict urb agr bnk bnat plnt park bmg schr strd duin heid hei jkl kb kle xhb 

10.1 Golvend Haspengouws 
leemdistrict 

15.3 65.7 0.0 0.0 2.9 0.5 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.2 0.1 4.0 

10.2 Haspengouws 
leemplateaudistrict 

12.9 65.1 0.0 0.5 

0.0 

0.0 3.5 0.5 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.3 8.2 

10.3 Lemig Maasterrassendistrict 6.2 48.2 0.1 0.0 1.4 0.2 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 1.1 0.0 22.7 

11.1 Voerens krijtdistrict 4.1 29.5 0.0 0.0 7.4 0.4 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.3 0.5 0.7 25.4 

12.1 Maasdistrict 25.3 37.1 0.0 0.0 1.5 0.6 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 1.6 14.1 

 

(b) 

code nr ecodistrict xhv mhk mhv hpg hpgd bos stru ruig moe
b 

mbo
s 

moe jkn swat plas ng som 

01.1 1  Kustduinendistrict  0.8 1.0 0.6 0.6 11.1 1.8 0.1 0.1 0.0 0.6 0.0 0.0 0.3 0.0 1.1 100.
0 

02.1 2 Kustpoldersdistrict 0.7 2.3 0.0 22.3 0.0 0.0 0.2 0.4 0.0 0.1 0.3 0.0 0.5 0.2 2.1 100.
0 

02.2 3 Getijdenschelde- en 
-poldersdistrict 

0.7 0.8 0.2 5.1 0.0 0.2 0.6 2.0 0.3 2.4 1.1 0.0 2.0 4.0 7.2 97.9 

03.1 4 Pleistoceen 
riviervalleiendistrict 

0.6 0.9 0.4 2.2 0.0 1.1 0.6 0.7 0.1 0.7 0.2 0.0 0.4 0.4 1.6 98.4 

03.2 5 Noord-Vlaams 
dekzandruggendistr
ict 

0.1 0.4 0.2 0.5 0.0 1.1 0.3 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.3 0.1 0.7 91.9 

03.3 6 Zandig 
Poekebeekdistrict 

2.3 4.3 0.0 0.1 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.
0 

04.1 7 Zandig 
Houtlandcuestadist
rict 

0.3 2.4 0.2 1.0 0.0 

3.6 0.4 0.1 

0.2 

1.1 

0.2 0.2 0.1 

0.4 

4.2 0.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.5 100.
0 

04.2 8 Zandig Maldegems 
cuestadistrict 

0.0 1.4 0.0 0.7 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 100.
0 

04.3 9 Westelijk zandig 
Booms 
cuestadistrict 

0.2 0.5 0.1 0.4 0.0 0.6 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.5 98.5 

04.4 1
0 

Zandlemig Booms 
cuestadistrict 

0.8 0.6 1.0 3.0 0.0 1.5 0.7 0.0 0.8 0.2 0.0 0.8 0.7 1.2 96.4 

04.5 1
1 

Oostelijk zandig 
Booms 
cuestadistrict 

0.1 0.7 0.8 1.7 0.0 2.0 1.5 1.7 0.0 0.5 0.1 0.1 99.9 

05.1 1
2 

Noord-Kempisch 
kleisubstraatdistrict 

1.8 0.2 0.1 1.1 0.0 3.5 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.0 0.4 0.1 0.5 99.6 

05.2 1
3 

Centraal-Kempisch 
rivier- en 
duinendistrict 

0.9 0.6 0.4 3.9 0.0 3.9 0.6 0.7 0.6 0.8 0.6 0.0 0.8 0.7 1.7 99.9 

05.3 1
4 

Zuid-Kempisch 
heuveldistrict 

0.3 0.6 0.2 2.6 0.0 2.6 1.0 1.0 0.3 1.1 0.7 0.0 0.6 0.2 0.7 99.4 

05.4 1
5 

Oost-Kempisch 
puinwaaierdistrict 

0.5 0.3 0.1 1.6 0.0 4.3 0.3 0.4 0.4 0.6 0.8 0.0 0.3 0.0 4.9 100.
0 

05.5 1
6 

Roerdalslenkdistrict 0.7 1.1 0.3 5.9 0.0 4.3 0.2 0.8 2.8 0.6 0.0 0.1 0.2 0.8 100.
0 

05.6 1
7 

Zandig 
Maasterrassendistri
ct 

0.5 0.2 0.2 3.2 0.0 4.1 0.5 0.7 0.2 0.9 1.2 0.0 0.3 0.1 1.0 100.
0 

06.1 1
8 

Zandig 
Mandeldistrict 

0.5 2.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.8 100.
0 

06.2 1
9 

Zandig Leie-
Schelde 
interfluviumdistrict 

0.1 0.4 0.2 0.6 0.0 2.6 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 99.5 

06.3 2
0 

Lemig IJzer-Leie 
interfluviumdistrict 

0.2 3.8 0.4 1.6 0.0 1.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 99.9 

06.4 2
1 

Lemig Leie-Schelde 
interfluviumdistrict 

0.1 0.6 0.2 0.8 0.0 0.8 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 98.8 

07.1 2
2 

Midden-Vlaams 
glooiend 

dl di i

0.2 0.4 0.9 1.0 0.0 2.4 0.2 0.3 0.1 1.0 0.1 0.0 0.1 0.0 2.1 100.
0 
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code nr ecodistrict xhv mhk mhv hpg hpgd bos stru ruig moe
b 

mbo
s 

moe jkn swat plas ng som 

zandleemdistrict 

07.2 2
3 

Vochtig Beneden-
Dijledistrict 

0.0 0.7 0.5 1.7 0.0 4.2 1.5 1.0 1.0 3.2 0.5 0.0 0.4 0.1 0.8 99.3 

08.1 2
4 

West-Vlaams lemig 
heuveldistrict 

0.2 5.9 0.9 7.6 0.0 2.4 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.4 99.9 

09.1 

0.0 

08.2 2
5 

Zuid-Vlaams lemig 
heuveldistrict 

0.7 0.7 0.6 5.3 0.0 1.9 0.4 0.4 0.2 1.1 0.3 0.0 0.1 0.0 0.8 94.3 

08.3 2
6 

Lemig Brabants 
cuestadistrict 

0.1 0.7 0.1 1.6 0.0 1.0 0.5 0.3 0.1 1.1 0.1 0.0 0.2 0.0 1.2 95.3 

2
7 

Brabants lemig 
heuveldistrict 

0.1 0.3 0.2 1.8 0.0 9.9 0.6 0.3 0.1 0.9 0.3 0.0 0.5 0.1 1.3 77.2 

09.2 2
8 

Droog Boven-
Dijledistrict 

0.1 0.2 0.3 1.1 0.0 12.6 0.3 0.6 0.1 1.0 1.0 0.0 0.5 0.2 4.1 99.3 

09.3 2
9 

Brabants 
Diestiaanheuvelrug
gendistrict 

0.2 0.2 0.1 2.1 0.0 6.5 1.1 1.0 0.6 0.6 0.2 0.0 0.5 0.0 0.1 99.2 

09.4 3
0 

Velpe-Getedistrict 1.8 1.8 0.4 2.7 0.0 3.7 0.3 0.4 0.0 0.6 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 96.0 

09.5 3
1 

Vochtig 
Haspengouws 
leemdistrict 

1.0 0.5 0.7 2.0 0.0 2.9 0.1 0.2 0.0 0.5 0.5 0.0 0.2 0.0 0.5 99.9 

10.1 3
2 

Golvend 
Haspengouws 
leemdistrict 

0.5 0.2 0.1 0.6 0.0 0.6 0.2 0.3 0.0 0.3 0.4 0.0 0.1 0.0 1.6 98.6 

10.2 3
3 

Haspengouws 
leemplateaudistrict 

0.3 0.2 0.2 0.6 0.0 0.9 0.1 0.1 0.0 0.3 1.2 0.0 0.0 0.0 0.5 99.6 
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Maasdistrict 1.2 0.2 0.9 3.8 0.0 0.3 0.1 0.7 0.2 1.0 0.1 0.0 0.5 4.7 2.2 98.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecodistricten 
Ruimtelijke eenheden voor gebiedsgericht milieubeleid in Vlaanderen - 98 -



DEEL III: Toetsing van afbakening 

 

(a) -0.8 +1.0

ruig

swat
ng

moe

bnk
hpg

heid

jkl

mhk

xhb

bos

moeb

mbos

hei

mhv

plas

xhv

bmg

strd
duinhpgd

plnt

park

stru

agr

urbschr

kb

kle

2

11

5

6

10

12
8

3

9

4

7

1

 

 

(b) -0.8 +1.0

swat
ng

agr

ruig

mbos

urb

moe
moeb

plnt

schr

plas

xhb

mhk

heid
bmg

stru hei

jkl

park

hpgd
strd

duin

kle

mhv

hpg

bnk

kb

bos

xhv

02.2

05.4

10.3

07.2
11.1

05.2

03.3

08.1
06.3

05.6

05.309.2

04.1

04.2

10.1
10.2

06.4

04.4

06.1

06.2

09.5
09.4

05.5

12.1
04.5

08.2

04.3

02.1
09.1

03.2
07.1

09.3

03.1

05.1

08.3

01.1

 

Figuur 12.2 (a en b): PCA-biplot van de oppervlakte-percentages van de verschillende GGB-klassen (a) in de verschillende 
ecoregio’s (gegevens uit tabel 12.2)  

(percentage van de totale variantie verklaard door as1: 24%; as2: 22%; as3: 16.1%; as4: 13.6% en (b) in de verschillende 
ecodistricten (gegevens uit tabel 12.3) (percentage van de totale variantie verklaard door as1: 19.4%; as2: 15%; as3: 11.9%; 
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as4: 9.8%. (enkel as1 en as2 zijn telkens voorgesteld). De pijlen stellen de GGB-klassen voor (zie tabel 1) en de symbolen de 
ecoregio’s/ecodistricten (voor legende zie tabel 12.2 en 12.3). In (a) stellen de verschillende symbolen de vier onderscheiden 
‘groepen’ voor. (Sommige labels werden lichtjes verschoven om de leesbaarheid van de figuur te verhogen).  

 

 

Figuur 12.3: Kaartje waarop de 4 PCA-groepen uit figuur 12.2 zijn aangeduid 

 

12.5 Bespreking van de resultaten 

In de laatste kolom van tabel 12.2 en 12.3 is te zien dat de som van de oppervlaktepercentages van de 
verschillende grondgebruikklassen (GGB’s) per ecoregio of ecodistrict soms iets lager is dan 100%. Dit is een 
gevolg van het niet toekennen van GGB’s in het Brussels Gewest en de stedelijke zones.  

De ecoregio van de kustduinen, met het Kustduinendistrict als enige ecodistrict, heeft het hoogste percentage 
(47%) urbaan en/of industrieel gebied van alle ecoregio’s en ecodistricten, en het laagste 
oppervlaktepercentage intensieve agrarische graslanden en akkers. Er komen een aantal natuurlijke en 
halfnatuurlijke GGB-klassen voor die (bijna) nergens anders in Vlaanderen bestaan: 20% van de oppervlakte 
bestaat uit kustduinvegetaties (incl. duinstruweel en -bos), 11% uit historisch permanent grasland-
duingrasland, 2% uit slikken en schorren en 1.5% uit strand. 

In de ecoregio van de polders en de getijdenschelde is 16% van de oppervlakte urbaan en/of industrieel 
gebied (vooral gelegen in het het Getijdenschelde- en -poldersdistrict) en 48% intensief agrarisch gebied 
(vooral in het Kustpoldersdistrict, dat ook het grootste aandeel akkers met verspreide natuurwaarden bezit van 
alle ecodistricten). De ecoregio telt het grootste oppervlaktepercentage historisch permanent grasland (vooral 
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het Kustpoldersdistrict) en stilstaande wateren van alle ecoregio’s (vooral het Getijdenschelde- en -
poldersdistrict). Dit laatste ecodistrict bezit ook de grootste relatieve oppervlakte aan ruigten en moerassen 
van alle ecodistricten en heeft relatief veel hx-graslanden met verspreide biologische waarden en kleine 
landschapselementen zoals dijken en spoorwegbermen. 1.6% van de oppervlakte bestaat uit slikken en 
schorren. 

De ecoregio van de Pleistocene riviervalleien heeft 29% urbaan/industrieel gebied (vooral het Pleistoceen 
riviervalleiendistrict is sterk verstedelijkt). 49% van het areaal van de ecoregio is intensief agrarisch gebied (het 
Zandig Poekebeekdistrict heeft met 74% het grootste aandeel intensieve landbouw van alle ecodistricten). De 
resterende oppervlakte van de ecoregio bestaat uit verschillende GGB-klassen, waaronder aanplanten, 
graslanden met verspreide biologische waarden (vooral in het Zandig Poekebeekdistrict), historisch permanent 
grasland en bos. Het Noord-Vlaams dekzandruggendistrict bezit nog een klein stukje heide. 

In de ecoregio van de cuesta’s is 29% urbaan/industrieel gebied en 50% intensief agrarisch. De twee westelijk 
gelegen ecodistricten (het Zandig Houtlandcuestadistrict en het Zandig Maldegems cuestadistrict) zijn 
duidelijk minder verstedelijkt en meer agrarisch (met relatief veel akkers met verspreide natuurwaarden) dan 
de drie oostelijker gelegen Boomse ecodistricten. Het Westelijk zandig Booms cuestadistrict heeft de tweede 
grootste verstedelijkingsgraad van alle ecodistricten. Het Zandlemig Booms cuestadistrict heeft relatief vrij 
veel parken en graslanden met belangrijke verspreide biologische waarden, en het Oostelijk zandig Booms 
cuestadistrict heeft een groot aandeel struwelen. 

De ecoregio van de Kempen heeft 27% urbaan/industrieel gebied en 34% intensief agrarisch gebied. De 
urbanisatiegraad is het hoogst in het Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict, het Zuid-Kempisch 
heuveldistrict en het Zandig Maasterrassendistrict, terwijl de landbouw relatief het sterkst aanwezig is in het 
Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict en het Roerdalslenkdistrict. Het aandeel aanplanten, heiden en vennen 
en vegetatieloze duinen in het binnenland zijn in de ecoregio van de Kempen het grootst van alle ecoregio’s 
en in het Oost-Kempisch puinwaaierdistrict het grootst van alle ecodistricten. Het Roerdalslenkdistrict heeft 
relatief veel kleine landschapselementen zoals dijken en spoorwegbermen, en het aandeel moerasbos en-
struweel en opgaande kleine landschapselementen is er het grootst van alle districten, evenals het aandeel 
moerassen in het Zandig Maasterrassendistrict.  

De ecoregio van de westelijke interfluvia heeft 19% urbaan/industrieel gebied en het hoogste aandeel intensief 
agrarisch gebied van alle ecoregio’s (69% van de oppervlakte). Het aandeel landbouw is zeer hoog in elk van 
de vier ecodistricten van de ecoregio, en het hoogst in het Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict. Hier is het 
percentage urbaan gebied wel duidelijk lager dan in de andere drie ecodistricten. De ecodistricten van de 
ecoregio van de westelijke interfluvia hebben slechts een zeer klein aandeel van hun oppervlakte dat niet 
urbaan of agrarisch is (het Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict 11% en het Zandig Mandeldistrict slechts 
7%). Deze resterende oppervlakte is voornamelijk ingenomen door graslanden met verspreide biologische 
waarden. Het Zandig Leie-Schelde interfluviumdistrict heeft met 16% nog de ‘grootste’ oppervlakte buiten 
stad en landbouw; deze wordt ingenomen door graslanden met verspreide biologische waarden, aanplanten, 
parken, mesofiele tot droge bossen, …  

De ecoregio van de Midden-Vlaamse overgangsgebieden heeft 29 % urbaan/industrieel gebied en 47% van 
het areaal van de ecoregio is intensief agrarisch gebied. Deze waarden zijn gelijkaardig in beide ecodistricten, 
maar iets hoger in het Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict. De ecoregio heeft het grootste 
oppervlaktepercentage parken van alle ecoregio’s, evenals het grootste aandeel struweel en eutroof moerasbos 
en -struweel (vooral in het Vochtig Beneden-Dijledistrict). Verder wordt het areaal ingenomen door 
aanplanten, graslanden met verspreide biologische waarden, mesofiele tot droge bossen,… 

In de ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone is 20% urbaan/industrieel gebied en 45% ingenomen door 
intensieve landbouw. Deze waarden zijn ongelijk verdeeld over de drie ecodistricten: het West-Vlaams lemig 
heuveldistrict heeft slechts 9% urbaan gebied en het hoogste percentage landbouw (69%), tegenover 20% en 
43% in het Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict en 32% en 46% in het Lemig Brabants cuestadistrict. In de 
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ecoregio is er een relatief hoog aandeel historisch permanent grasland (vooral in het West-Vlaams lemig 
heuveldistrict en het Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict), grasland met verspreide biologische waarden (West-
Vlaams lemig heuveldistrict) en eutroof moerasbos en -struweel. Het Lemig Brabants cuestadistrict heeft het 
grootste aandeel parken van alle ecodistricten en het Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict bezit relatief vrij veel 
graslanden met verspreide biologische waarden omwille van bomenrijen of taluds. 

De ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone heeft 25% urbaan/industrieel gebied. Het Velpe-Getedistrict is 
het minst geürbaniseerd en in het Brabants lemig heuveldistrict1 werd zo’n 13% van de oppervlakte niet 
gekarteerd ten gevolge van overlapping met het Brussels Gewest (deze oppervlakte zou in hoofdzaak uit 
urbaan gebied bestaan, zodat ook het percentage voor de ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone normaal 
een stuk hoger zou liggen). 40% van de ecoregio is ingenomen door intensief agrarisch gebied (vooral het 
Velpe-Getedistrict). Het Droog Boven-Dijledistrict heeft een groot aandeel mesofiele tot droge bossen en ook 
vrij veel aanplanten en parken. In het Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict komen relatief veel kleine 
landschapselementen zoals holle wegen, graften en bronnen en een klein stukje heide voor; in het Vochtig 
Haspengouws leemdistrict (en het Velpe-Getedistrict) veel hoogstamboomgaarden en in het Brabants lemig 
heuveldistrict relatief veel mesofiele tot droge bossen. 

In de ecoregio van de krijt-leemgebieden is 15% van de oppervlakte urbaan/industrieel. Hierbij heeft het 
Lemig Maasterrassendistrict het tweede laagste oppervlaktepercentage urbaan gebied van alle ecodistricten 
(6.2%). Het agrarisch gebied heeft hier dan weer het op één na hoogste aandeel van alle ecoregio’s (65% van 
de oppervlakte). Het aandeel hoogstamboomgaarden is het hoogst van alle ecoregio’s, evenals het aandeel 
akkers met zeldzame akkeronkruiden (vooral in het Golvend Haspengouws leemdistrict). Verder is er een 
hoog oppervlaktepercentage hoogstamboomgaarden, opgaande kleine landschapselementen en kleine 
landschapselementen zoals holle wegen, graften en bronnen (in het Lemig Maasterrassendistrict steeds het 
hoogst van alle ecodistricten). Verder zijn er in het Lemig Maasterrassendistrict relatief zeer veel graslanden 
met verspreide biologische waarden omwille van bomenrijen of taluds en graslanden met belangrijke 
verspreide biologische waarden. Het Haspengouws leemplateaudistrict heeft het hoogste procentueel aandeel 
moerassen van alle ecodistricten. 

De ecoregio van de krijtgebieden, met het Voerens krijtdistrict als enige ecodistrict, heeft het laagste 
percentage urbaan/industrieel gebied van alle ecoregio’s en ecodistricten. Intensieve landbouw neemt er 30% 
van de oppervlakte in, wat relatief weinig is ten op zichte van de andere regio’s/districten. Voor de volgende 
GGB-klassen is het aandeel het grootst van alle regio’s en alle districten: graslanden met verspreide 
biologische waarden omwille van bomenrijen of taluds, graslanden met verspreide biologische waarden en 
mesofiele tot droge bossen. Van de struwelen en de kleine landschapselementen zoals holle wegen, graften en 
bronnen heeft de ecoregio van de krjitgebieden het grootste aandeel. Verder zijn er ook relatief veel 
aanplanten, hoogstamboomgaarden en kleine landschapslementen zoals dijken en spoorwegbermen.  

In de ecoregio van de grindrivieren, met als enige ecodistrict het Maasdistrict, is 25% stedelijk/industrieel 
gebied en 37% intensieve landbouw. De ecoregio telt het grootste aandeel opgaande kleine 
landschapselementen, kleine landschapslementen zoals dijken en spoorwegbermen, hx-graslanden met 
verspreide biologische waarden, graslanden met verspreide biologische waarden, stilstaande wateren (niet 
behorend tot de waterrijke gebieden). Verder zijn er relatief veel parken, eutroof moerasbos en -struweel, en 
graslanden met verspreide biologische waarden omwille van bomenrijen of taluds en ruigten. 

De PCA-ordinatieplot (figuur 12.2 a en b) is een visuele voorstelling van de gegevens, waarop duidelijk te zien 
is hoe bepaalde GGB-klassen (voorgesteld door pijlen) eerder geassocieerd zijn met bepaalde 
ecoregio’s/ecodistricten dan met andere. De ruimtelijke nabijheid op de grafiek van punten die 
ecoregio’s/ecodistricten voorstellen duidt hun gelijkenis aan voor wat de verdeling van de GGB-klassen 
betreft. In figuur 12.2a valt op dat de splitsing van de ecoregio’s grotendeels hun geografische ligging in 
Vlaanderen weerspiegelt: de eerste PCA-as komt overeen met een zuid-noord gradiënt, terwijl de tweede as 
een oost-west gradiënt volgt. In grote lijnen bevat het linkerdeel van de grafiek dus de zuidelijk gelegen 
ecoregio’s, en het rechterdeel de noordelijke (de ecoregio van de kustduinen wijkt wat af). In de onderste helft 

Ecodistricten 
Ruimtelijke eenheden voor gebiedsgericht milieubeleid in Vlaanderen - 102 -



DEEL III: Toetsing van afbakening 

zitten dan weer de oostelijke en in de bovenste helft de westelijke ecoregio’s. Ruwweg kunnen 4 groepen (zie 
figuur 12.3) onderscheiden worden in de grafiek: 

Groep 1) bestaat uit de ecoregio van de krijtgebieden (11), een zowel geografisch, geomorfologisch als 
geologisch ‘apart’ gebied in Vlaanderen. Deze groep is sterk gecorreleerd met de GGB-klassen waarvan de 
pijlen naar de linkeronderhoek wijzen (hoogstamboomgaarden, graslanden met verspreide biologische 
waarden, mesofiele tot droge bossen, kleine landschapselementen zoals holle wegen, graften en bronnen, 
graslanden met verspreide biologische waarden omwille van bomenrijen of taluds). 

Groep 2) groepeert een groot aantal ecoregio’s en is eventueel nog op te splitsen in 2 subgroepen.  

Subgroep 1 bestaat uit de zuidelijk gelegen ecoregio van de westelijke interfluvia, ecoregio van de 
zuidwestelijke heuvelzone, ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone en ecoregio van de krijt-leemgebieden 
(6, 7, 8, 9, 10). Deze subgroep is vooral geassocieerd met de GGB-klassen waarvan de pijlen naar de 
linkeronderhelft van de grafiek wijzen (hoogstamboomgaarden, kleine landschapselementen zoals holle 
wegen, graften en bronnen, mesofiele tot droge bossen,…) 

Subgroep 2 bevat dan de centraler in Vlaanderen gelegen ecoregio van de cuesta’s, ecoregio van de Pleistocene 
riviervalleien, ecoregio van de Midden-Vlaamse overgangsgebieden en ecoregio van de grindrivieren (3, 4, 7, 
12). Deze subgroep ligt zeer centraal op de grafiek, maar is toch eerder gecorreleerd met GGB-klassen op de 
rechterhelft van de grafiek. 

Groep 3) bevat de ecoregio van de polders en de getijdenschelde en de ecoregio van de Kempen (2 en 5), die 
beide vrij noordelijk in Vlaanderen gelegen zijn. Deze groep wordt vooral gekenmerkt door de GGB-klassen 
waarvan de pijlen naar de rechterkant van de grafiek wijzen (o.a. ruigten, historisch permanent grasland, akkers 
met verspreide natuurwaarden, vegetatieloze duinen in het binnenland). Binnen deze groep heeft de ecoregio 
van de Kempen een groter aandeel van de klassen intensieve landbouw, heiden en vennen, moerassen, eutroof 
moerasbos en struweel, en aanplanten, terwijl de ecoregio van de polders en de getijdenschelde meer 
stilstaande wateren en eutroof moerasbos en struweel heeft. 

Groep 4) bestaat enkel uit de ecoregio van de kustduinen (1). Naast de zeer hoge urbanisatiegraad zijn 4 
GGB-klassen zeer sterk met deze ecoregio geassocieerd: historisch permanent grasland-duingrasland, strand, 
duin en slikken en schorren. 

12.6 Conclusie 

Het aandeel van de verschillende klassen van de 30-delige grondgebruikkaart is zeer ongelijk verdeeld. In 
totaal wordt 46% van de Vlaamse oppervlakte door intensief agrarisch gebied ingenomen en 24% door stad 
en industrie. Van de resterende 30% bestaat 6% uit aanplanten, 5% uit graslanden met verspreide biologische 
waarden omwille van bomenrijen of taluds, 3.6% uit historisch permanent grasland, 2.6% uit mesofiele tot 
droge bossen en 1.1% uit graslanden met verspreide biologische waarden (in de grasland-, heide-, moeras- of 
waterrijke sfeer). 1.5% is niet gekarteerd en 2.7% valt binnen het Brussels Gewest. Minder dan 1% wordt 
ingevuld door heiden en vennen, eutroof moerasbos en -struweel, hx-graslanden met verspreide biologische 
waarden en ruigten. Minder dan 0.5% van het Vlaamse grondgebied wordt ingenomen door 
hoogstamboomgaarden, stilstaande wateren, mesofiele tot droge struwelen, stilstaande wateren (niet behorend 
tot de waterrijke gebieden), graslanden met belangrijke verspreide biologische waarden en moerassen (incl. 
gagelstruweel). Volgende GGB-klassen beslaan minder dan 0.25% van het Vlaamse areaal: opgaande kleine 
landschapselementen, parken, kleine landschapselementen zoals holle wegen, graften en bronnen, moerasbos 
en -struweel, akkers met verspreide natuurwaarden, duinvegetaties (kust) en kleine landschapselementen zoals 
dijken en spoorwegbermen. Minder dan 0.01% bestaat uit vegetatieloze duinen in binnenland, slikken en 
schorren, historisch permanent grasland-duingrasland, strand, akkers met (zeldzame) akkeronkruiden en 
poelen.  
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Tussen de verschillende ecoregio’s en ecodistricten bestaan vaak duidelijke verschillen in grondgebruik, 
hetgeen ook weerspiegeld wordt in de verschillende ‘groepen’ van ecoregio’s die op de ordinatieplot te 
onderscheiden zijn. De urbanisatiegraad is het allerhoogst in het Kustduinendistrict, en het laagst in het 
Voerens krijtdistrict. Intensieve landbouw is dan weer zeer beperkt in het Kustduinendistrict en is bv. veel 
sterker aanwezig in de ecoregio van de westelijke interfluvia. 

Sommige GGB-klassen zijn haast exclusief voor een bepaald ecodistrict. Zo heeft de ecoregio van de 
kustduinen nagenoeg het monopolie over strand, slikken en schorren, historisch permanent grasland-
duingrasland en duinvegetaties (kust). Historisch permanente graslanden zijn grotendeels beperkt tot het 
Kustpolderdistrict, terwijl het Getijdenschelde- en -poldersdistrict opvallend veel stilstaande wateren, 
moerassen en ruigten heeft. Heiden en vennen zijn echter bijna allemaal in de ecoregio van de Kempen te 
vinden, en slechts kleine fragmentjes elders. Ook aanplanten komen vooral voor in de Ecoregio van de 
Kempen. Hoogstamboomgaarden zijn dan weer typisch voor de zuidwestelijk gelegen ecoregio’s, waar ook 
graslanden met verspreide biologische waarden ten gevolge van bomenrijen of taluds, en kleine 
landschapselementen zoals holle wegen, graften en bronnen frequenter zijn. Akkers met verspreide 
natuurwaarden komen wel iets meer voor in de ecoregio van de cuesta’s, maar akkers met zeldzame 
akkeronkruiden zijn uitermate schaars. Ook poelen zijn zeer zeldzaam.  
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13 Potentieel natuurlijke vegetatie 

13.1 Bronnen 

‘De Keersmaeker L., Rogiers N., Lauriks R. en De Vos B., 2001. PNV-kaart uitgewerkt voor project VLINA C97/06 
'Ecosysteemvisie Bos Vlaanderen', studie uitgevoerd voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap binnen het kader van 
het Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling in opdracht van de Vlaamse minister bevoegd voor natuurbehoud. 

De Keersmaeker L., Rogiers N., Lauriks R. en De Vos B., 2001. 'Ecosysteemvisie Bos Vlaanderen', ruimtelijke uitwerking 
van de natuurlijke bostypes op basis van bodemgroeperingseenheden en historische boskaarten. Eindverslag van project 
VLINA C97/06, studie uitgevoerd voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap binnen het kader van het Vlaams 
Impulsprogramma Natuurontwikkeling in opdracht van de Vlaamse minister bevoegd voor natuurbehoud. 

Kent M. & Coker P. 1995. Vegetation description and analysis- A practical approach. John Wiley & Sons Ltd. England 

13.2 Toelichting bij de gebruikte data 

De Potentieel Natuurlijke Vegetatiekaart (PNV-kaart) werd in 2001 opgesteld in het kader van de studie 
'Ecosysteemvisie Bos Vlaanderen', uitgevoerd binnen het kader van het Vlaams Impulsprogramma 
Natuurontwikkeling.  

De kaart wordt optimaal gebruikt op schaal 1/50.000 en is geschikt voor landschapsstudies, ecosysteemvisies 
e.d. maar minder voor detailstudies (beheersplannen, MER's,...). Ze werd immers ontwikkeld uit de digitale 
bodemkaart en neemt de fouten ervan gedeeltelijk over. 

De PNV-kaart geeft weer welke potentieel natuurlijke vegetatie zich in Vlaanderen zou kunnen ontwikkelen 
bij een natuurlijke verbossing, zonder rekening te houden met menselijke ingrepen die hydrologie, bodem e.d. 
sterk wijzigen. Hiertoe werd een relatie tussen bodem en het natuurlijke bostype uitgewerkt met behulp van 
volgende gegevens: 

• 3700 vegetatieopnamen in bossen (waarvan ongeveer 2100 gelokaliseerde opnamegegevens van de 
bosinventarisatie door AMINAL, Afd. Bos en Groen en van de basisinventarisatie van de 
bosreservaten) 

• de digitale bodemkaart van Vlaanderen (verdeeld door GIS-Vlaanderen) 

• historische kaarten 

Eerst werd een classificatie gemaakt van de bosgemeenschappen van Vlaanderen met behulp van 
TWINSPAN. Bomen en struiken werden niet bij de classificatie betrokken omdat ze vaak aangeplant zijn en 
dus geen onderdeel uitmaken van de natuurlijke vegetatie. Vervolgens werd de bosleeftijd onderzocht van de 
resulterende vegetatietypes en werden enkel de stabiele bostypes weerhouden, gekenmerkt door een hoge 
bosleeftijd. Een uitzondering werd gemaakt voor de Wilgenvloedbossen (PNV 1) en de Elzenbroekbossen 
(PNV 2), omdat deze zich relatief snel tot een stabiele vegetatie kunnen ontwikkelen. Tenslotte werden de 
stabiele bostypes op basis van bodemkundige identiteit geclusterd tot karteerbare eenheden (PNV’s). De 
ruimtelijke uitwerking van de natuurlijke bostypes op basis van de bodemkaart dekt Vlaanderen echter niet 
volledig. Voor de kustvlakte in West-Vlaanderen, waar bij de aanmaak van de Belgische bodemkaart een ander 
bodemklassificatiesysteem werd gebruikt dan voor de rest van Vlaanderen, en voor de Scheldepolders in de 
brakwaterzone werden geen PNV’s bepaald. Voor de rest van Vlaanderen werd een relatie gezocht tussen de 
vegetatietypes en de ‘kernseries’ (de drie belangrijkste eigenschappen van de bodemprofielen, namelijk textuur, 
drainageklasse en profielontwikkeling). Vervolgens werden gelijkaardige kernseries (voor wat betreft 
corresponderende vegetatietypes) tot kernseriegroepen geclusterd. 
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Voor de bepaling van het areaal van de Wilgenvloedbossen werd een aparte methode gevolgd. Het potentiële 
areaal van de Wilgenvloedbossen werd niet gelokaliseerd met behulp van de bodemkaart, maar op basis van 
het voorkomen van zoetwatergetijden. Een groot deel van het potentiële zoetwatergetijdengebied in het 
Scheldebekken is namelijk ingedijkt, zodat het actuele areaal ervan veel kleiner is dan het potentiële. In de 
zeepolders en de polders in het brakwatergebied langsheen de Schelde is bos niet de climaxvegetatie; deze 
gebieden werden bijgevolg niet ingekleurd. 

Omschrijving van de PNV's 

Tabel 13.1 geeft een overzicht van de weerhouden PNV's en hun kenmerkende soorten. Enkele PNV-types 
zijn vooral negatief gekarakteriseerd, d.w.z. door het ontbreken van bepaalde soorten die in andere types wel 
voorkomen. Zo zijn de Essenbronbossen (PNV 3) eigenlijk een onderdeel van de Elzen-Vogelkersbossen 
(PNV 4). De Elzen-Vogelkersbossen hebben dan ook geen specifieke soorten tegenover de Essenbronbossen. 
De typische Eiken-Beukenbossen (PNV 6) hebben geen specifieke soorten maar onderscheiden zich van de 
PNV's 5 en 7 door het ontbreken van een aantal soorten. 

Tabel 13-1: Floristische samenstelling van de 7 PNV's; de pijltjes geven aan door welke soorten een PNV zich van andere 
PNV’s onderscheidt 

PNV Omschrijving  Kenmerkende soorten 

1 1 Reuzenbalsemien, Ridderzuring, Haagwinde, Zwart tandzaad, 
Waterpeper (zwak) 

 

Wilgenvloedbossen 
(Salicion albae) 

1+3 Bittere veldkers 

2 Elzenbroekbossen 
(Alnion glutinosae) 

2 Blauw glidkruid, Elzenzegge, Moeraswalstro, Hennegras, Hoge 
cyperzegge, Pitrus, Gele lis, Moerasstruisgras 

3 Essenbronbossen 
(Carici remotae-Fraxinetum) 

3 Reuzenpaardestaart, Paarbladig en Verspreidbladig goudveil, 
Hangende zegge, Slanke zegge, Bosereprijs 

4 4 Grote keverorchis, Ruwe smele (zwak) 
 

Elzen-Vogelkersbossen 
(Alno-Padion) 3+4 Muskuskruid, Geel nagelkruid, Slanke sleutelbloem, 

Speenkruid, Gevlekte aronskelk, Bloedzuring, Bosandoorn, 
Zevenblad, Kruipend zenegroen, Boszegge, Groot 
heksenkruid, Eenbes, Reuzenzwenkgras 

5-
>6+7

Bosanemoon, Gewone salomonszegel, Gele dovenetel, 
Klimop, Grote muur, Wilde hyacint (enkel ten westen van 
Brussel) 

5 Beukenbossen 
(Fagion sylvaticae) 
Eiken-Haagbeukenbossen 
(Carpinion betuli) 
rijke Eiken-Beukenbossen 
(Fago-Quercetum) 

5 Bosgierstgras, Witte klaverzuring, Ruige veldbies, 
Mannetjesvaren (zwak), Wijfjesvaren (zwak) 

5+6+
7 

Adelaarsvaren, Dalkruid, Lelietje-van dalen, Valse salie, 
Pilzegge 

6 Typische Eiken-Beukenbossen 
(Fago-Quercetum) 

6 Geen 

7 Arme Eiken-Beukenbossen 
(Fago-Quercetum) 
Eikenbossen 
(Quercion robori-petraeae)  

7 Bochtige smele, Pijpenstro, Blauwe bosbes, Struikhei 

 

Legende van de PNV kaart -
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De legende van de PNV-kaart (tabel 13.2) vertoont enkele verschillen met tabel 13.1. Zo zijn de 
Essenbronbossen (PNV 3) niet als afzonderlijke eenheid terug te vinden. Dit vegetatietype bezit een sterke 
floristische identiteit, maar is niet nauwkeurig te lokaliseren op de bodemkaart. Essenbronbossen zijn 
gebonden aan (vaak punt- of lijnvormige) bronnen of kwelniveau's in reliëfrijke streken en de digitale 
bodemkaart geeft dergelijke situaties onvoldoende nauwkeurig weer. Wel kon een aantal bodemtypes worden 
aangewezen waar het vegetatietype frequenter voorkomt en daarom werd besloten voor deze bodems 
Essenbronbos als specificatie toe te voegen aan het Elzen-Vogelkersbos (PNV 4). 

De bostypes op arme bodems (PNV's 6 en 7) werden op basis van expertise verder opgedeeld in een droge en 
een vochtige variant, hoewel dit niet door de TWINSPAN-classificatie ondersteund kon worden. De droge 
varianten omvatten de drainageklassen a, b en c van de bodemkaart; de overige drainageklassen zitten in de 
vochtige variant. In de vochtige variant is Pijpenstro (Molinia caerulea) de dominante grassoort, in de droge 
variant is dit Bochtige smele (Deschampsia flexuosa). Beide komen echter vaak samen voor. 

Tabel 13-2: Legende van de PNV-kaart met de verschillende natuurlijke bostypes 

PNV Omschrijving potentieel natuurlijke vegetatie 
12 Bij vrije getijdenwerking Wilgenvloedbos, zoniet Elzenbroekbos 
14 Bij vrije getijdenwerking Wilgenvloedbos, zoniet Elzen-Vogelkersbos 
20 Elzenbroekbos 
23 Elzenbroekbos met kans op Bronbos 
40 Elzen-Vogelkersbos 
43 Elzen-Vogelkersbos met kans op Bronbos 
50 Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos of rijke Eiken-Beukenbos 
68 Typische Eiken-Beukenbos, droge variant 
69 Typische Eiken-Beukenbos, natte variant 
78 Arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 
79 Arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant 

 

Nauwkeurigheid van de PNV-kaart 

De PNV-kaart ontstaat uit de relaties die bepaald werden tussen vegetatietypes (PNV's) en de bodemkaart. De 
sterkte van die bindingen werd onderzocht door de 2100 gelokaliseerde opnamepunten - die volgens de 
TWINSPAN-classificatie tot een specifieke PNV werden gerekend - op de PNV-kaart te leggen en vervolgens 
per PNV na te gaan hoe groot het aandeel was van juist of fout geplaatste punten. Voor de 
Wilgenvloedbossen (PNV 1) heeft deze analyse geen zin aangezien bijna het volledige areaal bedijkt is en dus 
geen ontwikkeling tot deze PNV mogelijk is.  

Globaal bedraagt de nauwkeurigheid 50%. De meerderheid van de fout geplaatste punten wordt tot een 
floristisch nauw verwante PNV gerekend en voor alle PNV's heeft de groep met juist geplaatste opnames het 
grootste aandeel. Er zijn echter aanzienlijke verschillen tussen de PNV-types onderling inzake 
voorspellingskracht van de kaart. 
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13.3 Methode 

De PNV-kaart werd in overlay gelegd met de ecodistrictenkaart. Voor elke ecoregio en elk ecodistrict werd 
vervolgens berekend welk oppervlakte-aandeel door welke PNV-klassen werden ingenomen. Deze gegevens 
werden geordineerd m.b.v. DCA (Detrended Correspondance Analysis; Kent & Coker 1995) met het software 
programma CANOCO. De onderscheiden DCA-groepen werden op een kaartje gevisualiseerd. 

13.4 Resultaten 

                                                     

Volgende figuur toont de kaart met de potentieel natuurlijke vegetatie van Vlaanderen. De zwarte lijnen stellen 
de ecodistrictsgrenzen voor2. 

Het procentueel oppervlakte-aandeel van de potentieel natuurlijke vegetatietypes is gegeven per ecoregio 
(tabel 13.3 en fig 13.2) en per ecodistrict (tabel 13.4 en fig 13.3). In figuur 13.4 a en b zijn DCA-ordinatieplots 
weergegeven van de procentuele oppervlakte-aandelen van de potentieel natuurlijke vegetatieklassen in de 
verschillende ecoregio’s resp. ecodistricten. Figuur 13.5 toont een kaartje waarop de DCA-groepen zijn 
weergegeven. 

 

 
2 Naast het feit dat om technische redenen (zie ‘Toelichting bij de gebruikte data’) aan de stedelijke gebieden, de kustduinen, de kustpolders 
en de Scheldepolders in de brakwaterzone geen PNV-klassen werden toegekend, dient opgemerkt te worden dat de PNV-kaart enkel de 
potentieel natuurlijke vegetatie in het Vlaams Gewest weergeeft, en niet in het Brussels Gewest. Aangezien de ecodistrictenkaart wel beide 
gewesten bestrijkt, geeft de overlay van de twee kaartlagen een licht vertekend beeld van het oppervlakte-aandeel van de verschillende 
PNV-klassen in de ecodistricten die gedeeltelijk in het Brussels Gewest gelegen zijn. In de ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone is dit 
het Brabants lemig heuveldistrict; en in de ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone voornamelijk het Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict en 
in geringe mate het Lemig Brabants cuestadistrict. Voor deze ecoregio’s/ecodistricten kunnen de in de tabellen weergegeven getallen 
bijgevolg afwijken van de werkelijke waarde. 
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Figuur 13.1: Overlay van de Potentieel natuurlijke vegetatie in Vlaanderen met de ecodistricten 
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Tabel 13-3: Procentueel aandeel van de verschillende potentieel natuurlijke vegetatietypes per ecoregio (pnv-types: zie tabel 13.2) 
nr ecoregio pnv 

12 
pnv 
14 

pnv 
20 

pnv 
23 

pnv 
40 

pnv 
43 

pnv 
50 

pnv 
68 

pnv 
69 

pnv 
78 

pnv 
79 

som

1 Ecoregio van de 
kustduinen 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 Ecoregio van de 
polders en de 
getijdenschelde 

0.7 5.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.9 0.5 0.3 8.4 

3 Ecoregio van de 
Pleistocene 
riviervalleien 

0.0 0.0 1.4 0.0 13.2 0.2 1.0 14.6 26.3 19.9 6.9 83.5

4 Ecoregio van de 
cuesta's 

0.0 0.1 0.5 

0.5 

0.0 0.0 

0.0 8.7 0.0 0.6 11.5 34.8 21.5 7.2 84.8

5 Ecoregio van de 
Kempen 

0.0 0.0 5.8 0.0 3.8 0.0 0.1 0.5 9.2 35.4 31.1 85.9

6 Ecoregio van de 
westelijke interfluvia 

0.0 0.0 0.1 0.0 17.8 0.9 5.2 22.7 38.6 6.2 0.3 91.8

7 Ecoregio van de 
Midden-Vlaamse 
overgangsgebieden 

0.0 0.0 0.2 0.0 14.9 1.0 5.7 22.6 35.2 5.4 0.5 85.5

8 Ecoregio van de 
zuidwestelijke 
heuvelzone 

0.0 0.0 0.0 0.1 7.0 8.3 55.6 7.5 5.3 0.3 0.0 84.2

9 Ecoregio van de 
zuidoostelijke 
heuvelzone 

0.0 0.0 0.3 0.3 10.2 1.6 22.0 15.8 22.5 8.9 0.2 81.7

10 Ecoregio van de krijt-
leemgebieden 

0.0 0.0 0.3 0.2 2.9 5.1 77.7 1.7 0.2 0.6 0.0 88.9

11 Ecoregio van de 
krijtgebieden 

0.0 0.0 0.1 0.9 2.5 69.9 21.9 0.0 0.0 0.0 95.8

12 Ecoregio van de 
grindrivieren 

0.5 0.0 72.9 0.0 0.5 0.5 0.1 0.6 0.0 75.1
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Figuur 13.2: Procentueel aandeel van de verschillende potentieel natuurlijke vegetatietypes per ecoregio (voor verklaring van de 
pnv-types: zie tabel 13.2; voor de nummers van de ecoregio’s: zie tabel 13.3) 
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Tabel 13-4: P

    pnv 
40 

rocentueel aandeel van de verschillende potentieel natuurlijke vegetatietypes per ecodistrict (voor verklaring van de pnv-types: zie tabel13.2) 

code nr ecodistrict pnv
12 

pnv 
14 

pnv 
20 

pnv 
23 

pnv 
43 

pnv 
50 

pnv 
68 

pnv 
69 

pnv 
78 

pnv 
79 

som

01.1 1  Kustduinendistrict  0.0 0.0 0.0   0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02.1             

1.7           

              

       1.5       

              

              

              

              

              

           

       1.6       

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

          

          

              

2 Kustpoldersdistrict 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.5

02.2 3 Getijdenschelde- en -poldersdistrict 14.8 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.1 2.1 1.2 0.9 21.3

03.1 4 Pleistoceen riviervalleiendistrict 0.0 0.0 1.7 0.0 15.7 0.3 1.3 15.4 24.5 17.9 5.9 82.8

03.2 5 Noord-Vlaams dekzandruggendistrict 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1 8.0 29.8 31.6 12.0 83.5

03.3 6 0.0 0.0 0.1 0.0 18.9 0.0 0.0 28.8 42.8 4.9 1.7 97.2

04.1 7 Zandig Houtlandcuestadistrict 0.0 0.0 0.9 0.0 13.1 0.0 0.0 15.4 34.9 20.4 10.4 95.1

04.2 8 Zandig Maldegems cuestadistrict 0.0 0.0 0.5 0.0 18.2 0.0 3.5 8.2 32.9 14.0 15.5 92.9

04.3 9 Westelijk zandig Booms cuestadistrict 0.0 0.0 0.1 0.0 2.9 0.0 0.0 6.6 15.8 56.5 2.5 84.3

04.4 10 Zandlemig Booms cuestadistrict 0.2 0.4 0.2 0.0 4.8 0.0 0.6 15.3 39.2 5.8 0.4 67.0

04.5 11 Oostelijk zandig Booms cuestadistrict 0.0 0.0 0.3 0.0 6.6 0.0 0.5 1.4 47.9 22.2 13.3 92.3

05.1 12 Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.3 11.1 20.3 53.3 90.1

05.2 13 Centraal-Kempisch rivier- en
duinendistrict 

0.0 0.0 7.4 0.0 4.5 0.0 0.1 0.2 8.4 30.6 33.1 84.3

05.3 14 Zuid-Kempisch heuveldistrict 0.0 0.0 10.5 0.0 14.3 0.0 0.9 0.7 11.2 45.0 10.2 92.8

05.4 15 Oost-Kempisch puinwaaierdistrict 0.0 0.0 2.6 0.0 0.1 0.0 0.0 1.0 2.7 62.2 12.4 81.0

05.5 16 Roerdalslenkdistrict 0.0 0.0 7.7 0.0 0.7 0.0 0.0 2.9 24.0 25.9 29.1 90.3

05.6 17 Zandig Maasterrassendistrict 0.0 0.0 0.4 0.0 4.7 0.0 0.0 0.7 11.6 47.1 16.5 81.1

06.1 18 Zandig Mandeldistrict 0.0 0.0 0.2 0.0 14.2 0.0 0.0 26.8 28.8 16.8 0.3 87.2

06.2 19 Zandig Leie-Schelde
interfluviumdistrict 

0.0 0.0 0.8 0.0 11.4 0.0 1.7 7.7 24.2 40.2 4.5 90.5

06.3 20 Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict 0.0 0.0 0.1 0.0 20.4 0.0 1.8 21.4 45.7 3.4 0.1 92.8

06.4 21 Lemig Leie-Schelde
interfluviumdistrict 

0.0 0.0 0.0 0.0 10.7 5.9 26.0 29.5 17.5 1.6 0.0 91.3

07.1 22 Midden-Vlaams glooiend
zandleemdistrict 

0.0 0.0 0.1 0.0 12.3 0.8 4.6 25.5 35.3 6.3 0.6 85.6

07.2 23 Vochtig Beneden-Dijledistrict 0.0 0.0 0.6 0.0 23.1 1.5 9.3 13.0 35.1 2.6 0.1 85.4

08.1 24 West-Vlaams lemig heuveldistrict 0.0 0.0 0.0 0.0 19.8 7.8 42.4 5.6 19.6 1.7 0.0 96.8

08.2 25 Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict 0.0 0.0 0.0 0.2 6.6 8.7 55.0 7.7 4.6 0.3 0.0 83.1

08.3 26 Lemig Brabants cuestadistrict 0.0 0.0 0.0 0.2 2.0 5.0 69.8 6.7 0.8 0.0 0.0 84.5

09.1 27 Brabants lemig heuveldistrict 0.0 0.0 0.1 0.5 2.7 1.9 46.9 5.8 0.3 6.1 0.0 64.4

09.2 28 Droog Boven-Dijledistrict 0.0 0.0 0.8 0.4 6.1 2.2 12.8 39.1 2.9 16.5 0.0 80.8

Zandig Poekebeekdistrict
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code    pnv 
40 

nr ecodistrict pnv
12 

pnv 
14 

pnv 
20 

pnv 
23 

pnv 
43 

pnv 
50 

pnv 
68 

pnv 
69 

pnv 
78 

pnv 
79 

som

09.3              29 Brabants
Diestiaanheuvelruggendistrict 

0.0 0.0 0.7 0.0 13.6 0.7 6.0 29.5 16.0 25.8 0.8 93.1

09.4              

              

              

              

              

    0.0          

              

30 Velpe-Getedistrict 0.0 0.0 0.4 0.3 22.9 0.6 5.8 18.4 41.3 4.0 0.0 93.8

09.5 31 Vochtig Haspengouws leemdistrict 0.0 0.0 0.1 0.1 11.2 2.3 10.8 10.5 55.0 1.3 0.1 91.4

10.1 32 Golvend Haspengouws leemdistrict 0.0 0.0 0.3 0.2 2.4 5.4 77.8 1.7 0.3 0.7 0.0 88.8

10.2 33 Haspengouws leemplateaudistrict 0.0 0.0 0.6 0.2 10.5 2.8 74.4 0.3 0.0 0.2 0.0 88.9

10.3 34 Lemig Maasterrassendistrict 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 2.2 83.0 7.2 0.0 0.0 0.0 92.7

11.1 35 Voerens krijtdistrict 0.0 0.1 0.9 0.5 2.5 69.9 21.9 0.0 0.0 0.0 95.8

12.1 36 Maasdistrict 0.0 0.0 0.5 0.0 72.9 0.0 0.5 0.5 0.1 0.6 0.0 75.1
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Figuur 13.3: Procentueel aandeel van de verschillende potentieel natuurlijke vegetatietypes per ecoregio (voor verklaring van de pnv-types: zie tabel 13.2; voor de nummers van 
de ecodistricten: zie tabel 13.4) 

pnv 43

pnv 23
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(b) 

Figuur 13.4 (a en b): DCA-biplot van de oppervlakte-percentages van de verschillende PNV-klassen (a) in de verschillende 
ecoregio’s (gegevens uit tabel 13.3)  

(percentage van de totale variantie verklaard door as1: 34,2%; as2: 15.2%; as3: 1.2%; as4: 0.7%) en (b) in de 
verschillende ecodistricten (gegevens uit tabel 13.4) (percentage van de totale variantie verklaard door as1: 33.6%; as2: 
7.7%; as3: 5%; as4: 2.3%) (enkel as1 en as2 zijn telkens voorgesteld). De lege cirkels stellen de PNV-klassen voor (zie 
tabel 2) en de volle symbolen de ecoregio’s/ecodistricten (zie tabel 13.3 en 13.4), waarvan verschillende symbolen de te 
onderscheiden groepen voorstellen. Voor de nummers van de ecodistricten en ecoregio’s: zie tabel 13.3 en 13.4. (Sommige 
labels werden lichtjes verschoven om de leesbaarheid van de figuur te verhogen). 
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Figuur 13.5: Kaart waarop de vier DCA-groepen uit figuur 13.4 zijn weergegeven 

 

13.5 Bespreking resultaten 

In de laatste kolom van bovenstaande tabellen valt op dat de som van de oppervlaktepercentages van de 
verschillende potentieel natuurlijke vegetatietypes (PNV’s) per ecoregio of ecodistrict steeds lager is dan 
100%. Bij de ecoregio van de kustduinen en de ecoregio van de polders en de getijdenschelde is dit 
verschil zeer groot (zie ‘Toelichting bij de gebruikte data’). Bij de overige ecoregio’s en ecodistricten 
bedraagt het enkele tot 15%. Dit is een gevolg van het niet toekennen van PNV’s in het Brussels Gewest 
en van het ontbreken van bodemgegevens voor de stedelijke zones, zodat daar geen PNV’s bepaald 
werden.  

Voor de ecoregio van de kustduinen, met het Kustduinendistrict als enige ecodistrict, werden geen PNV’s 
bepaald (zie toelichting bij de gebruikte data). 

In de ecoregio van de polders en de getijdenschelde werd slechts aan 8.38% van de oppervlakte een PNV-
klasse toegekend (zie toelichting bij de gebruikte data). Deze oppervlakte bevindt zich haast volledig in de 
zuidelijke uitloper van het Getijdenschelde- en -poldersdistrict, dat het Schelde-estuarium buiten de 
brakwaterzone omvat (ongeveer 20% van de oppervlakte van het ecodistrict). De potentieel natuurlijke 
vegetatie zou hier bij vrije getijdenwerking bestaan uit Wilgenvloedbos; bij indijking van de Schelde zijn 
echter Elzen-Vogelkersbos en een fractie Elzenbroekbos de potentieel natuurlijke bostypes. In het 
Kustpoldersdistrict werd aan amper 0.5% van de oppervlakte een PNV toegekend. Dit is een gevolg van 
het niet exact overeenkomen van de ecodistrictsgrens met de grenzen op de bodemkaart; de fragmentjes 
horen daarom eerder bij de aangrenzende ecodistricten. 
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De ecoregio van de Pleistocene riviervalleien heeft als belangrijkste PNV de natte (26%) en droge variant 
(15%) van het Typische Eiken-Beukenbos, de droge (20%) en natte variant (7%) van het Arme Eiken-
Beukenbos en Eikenbos, en het Elzen-Vogelkersbos (13%). Deze verdeling is ongeveer hezelfde in het 
Pleistoceen riviervalleiendistrict. Het Noord-Vlaams dekzandruggendistrict heeft relatief meer Arme 
Eiken-Beukenbos en Eikenbos en minder droog Typisch Eiken-Beukenbos en veel minder Elzen-
Vogelkersbos, terwijl het Zandig Poekebeekdistrict nauwelijks Arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos heeft, 
en relatief veel meer natte en droge Typische Eiken-Beukenbossen. 

De ecoregio van de cuesta’s heeft als PNV vooral de natte (35%) en droge variant (11%) van het Typische 
Eiken-Beukenbos, de droge (22%) en natte variant (7%) van het Arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos, en 
het Elzen-Vogelkersbos (9%). De twee westelijk gelegen ecodistricten (het Zandig Houtlandcuestadistrict 
en het Zandig Maldegems cuestadistrict) hebben als natuurlijk bostype relatief veel meer Elzen-
Vogelkersbos dan de oostelijker gelegen Boomse ecodistricten. Het Westelijk en het Oostelijk zandig 
Booms cuestadistrict hebben het grootste aandeel Arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos, waarbij in het 
eerstvernoemde district bijna uitsluitend de droge variant voorkomt. Het Westelijk zandig Booms 
cuestadistrict heeft bovendien het kleinste aandeel aan Typische Eiken-Beukenbos, terwijl dit PNV-type 
bij de andere ecodistricten van de ecoregio wel goed vertegenwoordigd is (vooral de natte variant). Het 
Zandlemig Booms cuestadistrict heeft tenslotte bijna geen Arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos, in 
tegenstelling tot de andere ecodistricten van de ecoregio van de cuesta’s. 

De ecoregio van de Kempen heeft als PNV bijna uitsluitend Arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos, waarbij 
ongeveer evenveel van de droge (35%) als van de natte variant (31%) voorkomt. Verder is er ook een deel 
natte Typische Eiken-Beukenbos (9%), en relatief veel Elzenbroekbos (6%) in de valleigebieden. Van het 
Arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos komt in het Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict de natte variant 
veel meer voor, terwijl in het Zuid-Kempisch heuveldistrict, het Oost-Kempisch puinwaaierdistrict en het 
Zandig Maasterassendistrict de droge variant frequenter is en in het Centraal-Kempisch rivier- en 
duinendistrict en het Roerdalslenkdistrict ongeveer evenveel van elk voorkomt. In het Zuid-Kempisch 
heuveldistrict is er vrij veel Elzen-Vogelkersbos en Elzenbroekbos als PNV in de valleigebieden. Dit 
laatste type is ook aanwezig in de valleigebieden van het Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict en 
het Roerdalslenkdistrict. In dit laatste district komen ook vrij veel natte Typische Eiken-Beukenbossen als 
PNV voor. 

De ecoregio van de westelijke interfluvia heeft als potentieel natuurlijke vegetatie vooral natte (39%) en 
droge (23%) Typische Eiken-Beukenbos, en een kleiner deel droog Arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos 
(6%) en Beukenbos, Eikenhaagbeukenbos of rijke Eiken-Beukenbos (5%). In de valleigebieden komt een 
PNV van Elzen-Vogelkersbos voor (18%), soms met kans op Bronbos (1%). Het Zandig Leie-Schelde 
interfluviumdistrict en het Zandig Mandeldistrict zijn relatief rijk aan droge Arme Eiken-Beukenbos en 
Eikenbos, terwijl die PNV’s in de overige ecodistricten nauwelijks voorkomen. Alle hebben ze wel een 
groot aandeel Typische Eiken-Beukenbos, waarvan de droge variant veel minder voorkomt in het Zandig 
Leie-Schelde interfluviumdistrict dan in de andere districten. In de valleigebieden van alle ecodistricten 
van de ecoregio (vooral in het Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict) komen Elzen-Vogelkersbossen als 
PNV voor, maar enkel in het Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict zijn er Elzen-Vogelkersbossen met 
kans op Bronbos. Dit laatste ecodistrict is ook het enige dat zoveel Beukenbos, Eikenhaagbeukenbos of 
rijke Eiken-Beukenbos als PNV heeft. 

De ecoregio van de Midden-Vlaamse overgangsgebieden heeft bijna exact dezelfde PNV-verhoudingen als 
de ecoregio van de westelijke interfluvia, met vooral natte (35%) en droge (23%) Typische Eiken-
Beukenbos, en een klein aandeel Beukenbos, Eikenhaagbeukenbos of rijke Eiken-Beukenbos (6%) en in 
de valleigebieden tamelijk veel Elzen-Vogelkersbos (15%), soms met kans op Bronbos (1%). Zowel in het 
Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict als in het Vochtig Beneden-Dijledistrict zijn de Typische 
Eiken-Beukenbossen de meest voorkomende PNV. Hierbij komt de natte variant meer voor dan de droge 
variant, vooral in het Vochtig Beneden-Dijledistrict. In dit laatste ecodistrict is er ook een grotere 
oppervlakte Elzen-Vogelkersbos (soms met kans op Bronbos) en Beukenbos, Eikenhaagbeukenbos of 
rijke Eiken-Beukenbos. 

In de ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone bestaat de PNV voornamelijk uit Beukenbos, 
Eikenhaagbeukenbos of rijke Eiken-Beukenbos (56%), daarnaast uit 7% droge en 5% natte Typische 
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Eiken-Beukenbossen. In de valleien bestaat de PNV uit Elzen-Vogelkersbos (7%) en Elzen-Vogelkersbos 
met kans op Bronbos (8%: het grootste aandeel van alle ecoregio’s). Het West-Vlaams lemig heuveldistrict 
heeft de evenwichtigste verdeling tussen Beukenbos, Eikenhaagbeukenbos of rijke Eiken-Beukenbos, 
Typische Eiken-Beukenbos en Elzen-Vogelkersbos. Het Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict en het Lemig 
Brabants cuestadistrict hebben relatief meer Beukenbos, Eikenhaagbeukenbos of rijke Eiken-Beukenbos. 
Alle drie hebben ze echter een zeer hoog percentage Elzen-Vogelkersbos met kans op Bronbos. 

De ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone heeft als meest voorkomende PNV Beukenbos, 
Eikenhaagbeukenbos of rijke Eiken-Beukenbos (22%) en de droge (16%) en de natte variant (22%) van 
het Typische Eiken-Beukenbos. Daarnaast bestaat 9% uit de droge variant van het Arme Eiken-
Beukenbos en Eikenbos, en 10% uit Elzen-Vogelkersbos in de valleien, soms met kans op Bronbos (2%). 
Het Brabants lemig heuveldistrict heeft voor bijna de helft van de oppervlakte Beukenbos, 
Eikenhaagbeukenbos of rijke Eiken-Beukenbos als PNV, terwijl de overige ecodistricten relatief meer 
Typische Eiken-Beukenbos als PNV bezitten. In het Velpe-Getedistrict en het Vochtig Haspengouws 
leemdistrict komt de natte variant meer voor; in het Droog Boven-Dijledistrict en het Brabants 
Diestiaanheuvelruggendistrict vooral de droge variant. In de twee laatste ecodistricten is er ook een 
aanzienlijk aandeel droog Arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos. Elzen-Vogelkersbos is het meest 
voorkomend PNV-type in de valleien, vooral in het Velpe-Getedistrict. Bij alle districten is er kans op 
Elzen-Vogelkersbos met Bronbos. 

In de ecoregio van de krijt-leemgebieden bestaat voor 78% van de oppervlakte de PNV uit Beukenbos, 
Eikenhaagbeukenbos of rijke Eiken-Beukenbos, en in de valleien Elzen-Vogelkersbos (3%) en relatief veel 
Elzen-Vogelkersbos met kans op Bronbos (5%). Het aandeel Beukenbos, Eikenhaagbeukenbos of rijke 
Eiken-Beukenbos in de PNV van de drie ecodistricten van deze ecoregio is zeer hoog. Het Haspengouws 
leemplateaudistrict heeft het grootste aandeel Elzen-Vogelkersbos als PNV, terwijl het Golvend 
Haspengouws leemdistrict het grootste percentage Elzen-Vogelkersbos met kans op Bronbos bezit en het 
Lemig Maasterassendistrict relatief het meest van de droge variant van het Typische Eiken-Beukenbos. 

In de ecoregio van de krijtgebieden, met het Voerens krijtdistrict als enige ecodistrict, bestaat de meest 
voorkomende PNV uit Beukenbos, Eikenhaagbeukenbos of rijke Eiken-Beukenbos (70%). Verder is de 
PNV van 22% van de oppervlakte de droge variant van het Typische Eiken-Beukenbos, en zijn er in de 
valleien Elzenbroekbossen met kans op Bronbos en Elzen-Vogelkersbossen met kans op Bronbos. 

In de ecoregio van de grindrivieren, met als enige ecodistrict het Maasdistrict, bestaat de potentieel 
natuurlijke vegetatie bijna uitsluitend uit Elzen-Vogelkersbos. 

De DCA-ordinatieplot van alle gegevens (figuur 13.4 a en b) laat een duidelijke noord-zuid opsplitsing 
zien volgens de eerste DCA-as, zowel voor de ecoregio’s als voor de ecodistricten. Links op de figuur 
liggen dus de noordelijk gelegen regio’s/districten; rechts de zuidelijke. Uiterst links splitst zich volgens de 
eerste as de ecoregio van de polders en de getijdenschelde af en volgens tweede as wordt de ecoregio van 
de grindrivieren (met het Maasdistrict) afgescheiden van de rest. De ruimtelijke nabijheid van punten die 
ecoregio’s of ecodistricten voorstellen wijst hun onderlinge gelijkenis aan voor wat het voorkomen van de 
verschillende PNV-klassen betreft. De associaties van de verschillende PNV-klassen met bepaalde 
ecodistricten bevestigen de eerder besproken trends uit de tabellen. Ruwweg zijn vier groepen (zie figuur 
13.5) te onderscheiden op de DCA-plot: 

Groep 1) bestaat uit de ecoregio van de polders en de getijdenschelde (2). Enkel in deze ecoregio komen 
PNV-klassen 12 en 14 voor (bij vrije getijdenwerking Wilgenvloedbos, zoniet Elzenbroekbos resp. Elzen-
Vogelkersbos).  

Groep 2) groepeert de ecoregio van de Kempen, ecoregio van de cuesta’s, ecoregio van de Pleistocene 
riviervalleien, ecoregio van de westelijke interfluvia, ecoregio van de Midden-Vlaamse overgangsgebieden 
en ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone (3, 4, 5, 6, 7, 9). Hier komen vooral de PNV-klasses 78, 79, 
68 en 69 voor (droge en natte variant van de Arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos en droge en natte 
variant van het Typische Eiken-Beukenbos). 

Groep 3) bevat de ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone, ecoregio van de krijt-leemgebieden en de 
ecoregio van de krijtgebieden (8, 10 en 11). Deze groep wordt vooral gekenmerkt door de PNV-klassen 
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23, 43 en 50 (Elzenbroekbos met kans op Bronbos, Elzen-Vogelkersbos met kans op Bronbos en 
Beukenbos, Eikenhaagbeukenbos of rijke Eiken-Beukenbos). 

Groep 4) bestaat enkel uit de ecoregio van de grindrivieren (12), die een sterke associatie met de PNV-
klasse 40 (Elzen-Vogelkersbos) vertoont.  

13.6 Conclusie 

De kaart met de potentieel natuurlijke vegetatie (PNV) is grotendeels gebaseerd op gegevens uit de 
bodemkaart. Dit wordt duidelijk weerspiegeld in de noord-zuid zonering van de belangrijke natuurlijke 
bostypes. Zo is in het noordoosten van Vlaanderen (vooral in de ecoregio van de Kempen) duidelijk het 
samengaan van een zandige bodemtextuur en het Arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos te zien, terwijl in 
de zandleemstreek in het midden van Vlaanderen overwegend het Typische Eiken-Beukenbos voorkomt 
en in het zuiden op de leembodems Beukenbos, Eikenhaagbeukenbos of rijke Eiken-Beukenbos 
overweegt. De lokale drainagetoestanden zorgen voor een differentiatie tussen droge en natte varianten. In 
de valleigebieden, op de slecht gedraineerde gronden, komen typische bostypes voor: de 
Elzenbroekbossen en de Elzen-Vogelkersbossen, waarbij het eerste type eerder in zandige valleigebieden 
voorkomt en het tweede type eerder op lemige valleigronden. Het voorkomen van Bronbossen is 
gebonden aan specifieke geologische en geomorfologische situaties, waarbij watervoerende doorlatende 
lagen door het topografisch oppervlak aangesneden worden. Dergelijke Bronbossen komen bijgevolg voor 
op plaatsen waar redelijke reliëfsverschillen bestaan; in Vlaanderen dus vooral in het zuiden. Een overlay 
van de PNV-kaart met de ecodistricten toont vrij mooie verschillen tussen de ecoregio’s en de 
ecodistricten onderling, hetgeen normaal is daar de ecodistrictsafbakening deels gebaseerd is op 
bodemkarakteristieken. Globaal komt het Arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos voornamelijk voor in 
de noordelijk gelegen ecoregio’s, die een zandige bodemtextuur bezitten: vooral in de ecoregio van de 
Kempen en in mindere mate in de ecoregio van de cuesta’s en de ecoregio van de Pleistocene 
riviervalleien. Het Typische Eiken-Beukenbos is de overheersende PNV van de ecoregio’s die in de 
bodemtextuur-overgangszone liggen: de ecoregio van de cuesta’s, de ecoregio van de Pleistocene 
riviervalleien en de ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone. In de zuidelijk gelegen ecoregio’s, waar een 
leemtextuur veel frequenter is, is de potentieel natuurlijke vegetatie overwegend Beukenbos, 
Eikenhaagbeukenbos of rijke Eiken-Beukenbos. Wat de valleigebieden betreft, hebben de noordelijk 
gelegen ecoregio’s met een zandige textuur het Elzenbroekbos als PNV, terwijl de zuidelijkere ecoregio’s 
met een zwaardere bodemtextuur een PNV van Elzen-Vogelkersbos in de valleien hebben. Het 
voorkomen van Bronbossen is gebonden aan het voorkomen van een zeker reliëf en is frequenter aan de 
bovenlopen van riviertjes in de zuidelijker gelegen ecoregio’s.  
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14 Bosleeftijd  

14.1 Bronnen 

De Keersmaeker L., Rogiers N., Lauriks R. en De Vos B., 2001. GIS-data ‘bosleeftijd’ uitgewerkt voor project 
VLINA C97/06 'Ecosysteemvisie Bos Vlaanderen', studie uitgevoerd voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap 
binnen het kader van het Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling, in opdracht van de Vlaamse minister 
bevoegd voor natuurbehoud. 

• 

Het is belangrijk te benadrukken dat de Ferrariskaarten, net zoals alle andere kaarten, slechts een 
momentopname zijn, en dat het landgebruik in Vlaanderen reeds vóór 1800 een grote dynamiek kende. 
Locaties die op de Ferrariskaarten als bos staan aangeduid, zijn dus niet noodzakelijk 'nooit ontgonnen'. 
Op de kaarten staan ook herbebossingen weergegeven van woeste gronden (wastines). Streken met 
belangrijke herbebossingen van vóór 1800 zijn het Houtland in West-Vlaanderen, de Voorkempen ten 
oosten van Antwerpen en het Hageland. Minder frequent komt het omgekeerde voor, namelijk historisch 
permanente bossen die ten tijde van Ferraris korte tijd ontgonnen zijn. Een voorbeeld hiervan is Bos 
Terrijst in Schorisse. 

De Keersmaeker L., Rogiers N., Lauriks R. en De Vos B., 2001. 'Ecosysteemvisie Bos Vlaanderen', ruimtelijke 
uitwerking van de natuurlijke bostypes op basis van bodemgroeperingseenheden en historische boskaarten. 
Eindverslag van project VLINA C97/06, studie uitgevoerd voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap binnen het 
kader van het Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling, in opdracht van de Vlaamse minister bevoegd voor 
natuurbehoud. 

14.2 Toelichting bij de gebruikte data 

De bosleeftijdskaart werd in 2001 gecreëerd in het kader van de studie 'Ecosysteemvisie Bos Vlaanderen' 
en geeft alle Vlaamse bospercelen met hun leeftijdklasse in 10 categorieën weer. De term bosleeftijd duidt 
hier dus niet de leeftijd van de samenstellende boomsoorten aan, maar wel de periode vanaf de bebossing 
van een perceel (dat sindsdien permanent bebost is gebleven) tot het moment van de aanmaak van de 
kaart. De toekenning van leeftijdsklassen aan de bospercelen is gebaseerd op volgende historische kaarten: 

• De Ferrariskaarten (opgemaakt tussen 1771 en 1778) 

De kaarten van Vandermaelen (opgemaakt tussen 1846 en 1854) 

• De 3de editie van topografische kaarten op 1/20.000 (waarvan het merendeel werd opgemaakt 
tussen 1910 en 1940)  

• De actuele boskartering 

De 3de editie van de topografische kaarten werd geraadpleegd omdat verregaande automatisering mogelijk 
was. De kaart heeft echter als nadeel dat ze als gevolg van WOI over een vrij grote tijdsspanne tot stand 
gekomen is. Oost- en West-Vlaanderen (inclusief 1/50.000 kaartbladen 15, 22, 30 en 38) werden 
gekarteerd rond 1910. De oostelijke helft van Vlaanderen werd gekarteerd in de jaren '20 en '30. Sommige 
kaartbladen (19/7, 19/8, 20/5, 28/8 en 30/3) werden zelfs niet opnieuw gekarteerd in het begin van de 
20ste eeuw en geven dus de situatie weer van rond 1885. 

De betrouwbaarheid van de bosleeftijdskaart hangt samen met twee belangrijke beperkingen. Enerzijds 
heeft de onafhankelijke digitalisering van bovenvernoemde kaarten afwijkingen tot gevolg. Vooral de 
Ferrariskaart en de Vandermaelenkaart zijn onnauwkeurig, zodat ‘snippers’ met foutieve informatie 
ontstaan. Anderzijds biedt het beperkt aantal kaarten dat gebruikt werd geen zekerheid over de toestand 
van het bos in de tussenliggende perioden, gezien de zeer grote dynamiek in het landgebruik in 
Vlaanderen. Om deze redenen werd een indicatiewaarde voor de betrouwbaarheid berekend. In tabel 14.1 
zijn deze waarden bij elk van de 10 weerhouden bosleeftijdsklassen vermeld. 
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Tabel 14-1: De 10 bosleeftijdsklassen, overeenkomstig de legende van de bosleeftijdskaart. De waarde P geeft voor elke 
klasse de betrouwbaarheid weer (de waarschijnlijkheid dat een bospolygoon dat in die klasse ondergebracht werd, juist 
geklassificeerd is) 

klasse verklaring 
1 Permanent bebost sinds 1775 (P=87%) 
2 Permanent bebost sinds 1775 (P=65%) of ontstaan tussen 1775 en 1850 (P=9%) 
3 Permanent bebost sinds 1775 (P=43%) of ontstaan tussen 1775 en 1930 (P=52%) 
4 Permanent bebost sinds 1775 (P=42%) of ontstaan tussen 1775 en 2000 (P=58%) 
5 Ontstaan tussen 1775 en 1850 (P=42%), mogelijk permanent bebost sinds 1775 

(P=23%) 

10 

6 Ontstaan tussen 1775 en 1850 (P=32%) of tussen 1850 en 1930 (P=54%) 
7 Ontstaan tussen 1850 en 1930 (P=26%) of tussen 1850 en 2000 (P=66%) 
8 Ontstaan tussen 1850 en 1930 (P=79%) 
9 Ontstaan tussen 1850 en 1930 (P=52%) of na 1930 (P=42%) 

Ontstaan na 1930 (P=90%) 

14.3 Resultaten 

                                                     

Volgende figuur toont de overlay van de ecodistrictenkaart met de kaart met de bospercelen en hun 
leeftijdsklassen. De zwarte lijnen stellen de ecodistrictsgrenzen voor 3.  

De tabellen geven een overzicht van de totale bosoppervlakte in de verschillende ecoregio’s/ecodistricten 
(tabel 14.2 en 14.3; fig 14.2). Het procentueel aandeel van elke bosleeftijdsklasse per ecodistrict/ecoregio 
is weergegeven in tabel 14.4 en 14.5; fig 14.3 en 14.4).  

 

 

 
3 Er dient opgemerkt te worden dat de bosleeftijdskaart enkel de bossen in het Vlaams Gewest weergeeft, en niet die in het Brussels 
Gewest. Aangezien de ecodistrictenkaart wel beide gewesten bestrijkt, geeft de overlay van de twee kaartlagen een licht vertekend beeld 
van de bosoppervlakte in de ecodistricten die gedeeltelijk in het Brussels Gewest gelegen zijn. In de ecoregio van de zuidoostelijke 
heuvelzone is dit het Brabants lemig heuveldistrict; en in de ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone voornamelijk het Zuid-Vlaams 
lemig heuveldistrict en in geringe mate het Lemig Brabants cuestadistrict. Voor deze ecoregio’s/ecodistricten kunnen de in de tabellen 
weergegeven getallen voor ‘oppervlakte bos’, ‘opp% bos per ecoregio/ecodistrict’ en ‘% van totale bosoppervlakte’ bijgevolg afwijken 
van de werkelijke waarde. 
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Figuur 14.1: Overlay van de bosleeftijdskaart met de ecodistricten  
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Tabel 14-2: Bos in de verschillende ecoregio’s: (a) absolute oppervlakte, (b) % van de oppervlakte van de ecoregio, (c) % van 
de totale bosoppervlakte in Vlaanderen 

nr ecoregio opp ecoregio 
(ha) 

opp bos 
(ha) 

opp% bos per 
ecoregio 

% van 
totale opp 

bos 

1 Ecoregio van de kustduinen 7566 674 8.9 0.4 

2 Ecoregio van de polders en de getijdenschelde 129425 4250 3.3 2.7 

3 Ecoregio van de Pleistocene riviervalleien 217453 12454 5.7 8.0 

4 Ecoregio van de cuesta's 114432 8558 7.5 5.5 

5 Ecoregio van de Kempen 372095 92355 24.8 59.2 

6 Ecoregio van de westelijke interfluvia 139647 2577 1.8 1.7 

7 Ecoregio van de Midden-Vlaamse 
overgangsgebieden 

55960 

5.9 

352 

100.0 

4961 8.9 3.2 

8 Ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone 132540 7835 5.0 

9 Ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone 127006 17792 14.0 11.4 

10 Ecoregio van de krijt-leemgebieden 67421 3263 4.8 2.1 

11 Ecoregio van de krijtgebieden 3710 821 22.1 0.5 

12 Ecoregio van de grindrivieren 7587 4.6 0.2 

 totaal 1374842 155892  
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Figuur 14.2: Bosoppervlakte als percentage van de oppervlakte van de verschillende ecoregio’s (legende: zie tabel 14.2) 

Tabel 14-3: Bos in de verschillende ecodistricten: (a) absolute oppervlakte, (b) % van de oppervlakte van het ecodistrict, (c) % 
van de totale bosoppervlakte in Vlaanderen 

code nr ecodistrict opp ecoregio 
(ha) 

opp bos 
(ha) 

opp% bos 
per 

ecodistrict 

% van 
totale opp 

bos 

01.1 1  Kustduinendistrict  7566 674 8.9 0.4 

02.1 2 Kustpoldersdistrict 80166 315 0.4 

2.5 

7 

0.2 

02.2 3 Getijdenschelde- en -poldersdistrict 49259 3935 8.0 

03.1 4 Pleistoceen riviervalleiendistrict 168069 9102 5.4 5.8 

03.2 5 Noord-Vlaams dekzandruggendistrict 40505 3159 7.8 2.0 

03.3 6 Zandig Poekebeekdistrict 8879 193 2.2 0.1 

04.1 Zandig Houtlandcuestadistrict 38249 3652 9.5 2.3 

04.2 8 Zandig Maldegems cuestadistrict 9847 982 10.0 0.6 

04.3 9 Westelijk zandig Booms cuestadistrict 17648 1051 6.0 0.7 

04.4 10 Zandlemig Booms cuestadistrict 32677 1626 5.0 1.0 

Ecodistricten 
Ruimtelijke eenheden voor gebiedsgericht milieubeleid in Vlaanderen - 122 -



DEEL III: Toetsing van afbakening 

code nr ecodistrict opp ecoregio 
(ha) 

opp bos 
(ha) 

opp% bos 
per 

ecodistrict 

% van 
totale opp 

bos 

04.5 11 Oostelijk zandig Booms cuestadistrict 16011 1247 7.8 0.8 

05.1 12 Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict 76978 14566 18.9 9.3 

16 

Zandig Maasterrassendistrict 

1.8 

0.2 

33 

05.2 13 Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict 168652 38397 22.8 24.6 

05.3 14 Zuid-Kempisch heuveldistrict 31443 7663 24.4 4.9 

05.4 15 Oost-Kempisch puinwaaierdistrict 63039 25004 39.7 16.0 

05.5 Roerdalslenkdistrict 19619 3550 18.1 2.3 

05.6 17 12365 3174 25.7 2.0 

06.1 18 Zandig Mandeldistrict 16672 187 1.1 0.1 

06.2 19 Zandig Leie-Schelde interfluviumdistrict 5649 318 5.6 0.2 

06.3 20 Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict 96259 1707 1.1 

06.4 21 Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict 21068 366 1.7 

07.1 22 Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict 42846 2752 6.4 1.8 

07.2 23 Vochtig Beneden-Dijledistrict 13113 2209 16.8 1.4 

08.1 24 West-Vlaams lemig heuveldistrict 9064 298 3.3 0.2 

08.2 25 Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict 110584 6880 6.2 4.4 

08.3 26 Lemig Brabants cuestadistrict 12891 657 5.1 0.4 

09.1 27 Brabants lemig heuveldistrict 44661 6834 15.3 4.4 

09.2 28 Droog Boven-Dijledistrict 10369 2654 25.6 1.7 

09.3 29 Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict 21881 3192 14.6 2.0 

09.4 30 Velpe-Getedistrict 21556 1852 8.6 1.2 

09.5 31 Vochtig Haspengouws leemdistrict 28539 3260 11.4 2.1 

10.1 32 Golvend Haspengouws leemdistrict 61236 2805 4.6 1.8 

10.2 Haspengouws leemplateaudistrict 4832 374 7.7 0.2 

10.3 34 Lemig Maasterrassendistrict 1353 84 6.2 0.1 

11.1 35 Voerens krijtdistrict 3710 821 22.1 0.5 

12.1 36 Maasdistrict 7587 352 4.6 0.2 

   1374842 155892  100.0 

Tabel 14-4: Procentueel aandeel van de verschillende bosleeftijdsklassen in de bossen van de verschillende ecoregio’s (voor 
verklaring van de leeftijdsklassen: zie tabel 14.1) 

nr ecoregio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ecoregio van de kustduinen 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 7.6 20.1 71.7

2 Ecoregio van de polders en de 
getijdenschelde 

0.1 1.5 1.2 2.0 1.9 3.8 5.6 9.4 18.9 55.6

3 Ecoregio van de Pleistocene 
riviervalleien 

6.8 4.9 3.7 10.8 2.9 1.5 4.8 7.3 16.6 40.7

4 Ecoregio van de cuesta's 9.6 6.7 5.4 12.3 11.8 3.5 6.5 9.7 9.9 24.6

5 Ecoregio van de Kempen 1.4 1.6 1.4 2.8 4.0 3.1 5.1 29.0 19.5 32.0

6 Ecoregio van de westelijke 
interfluvia 

26.2 6.9 3.8 20.8 2.5 0.6 3.4 3.1 7.5 25.2

7 Ecoregio van de Midden-Vlaamse 
overgangsgebieden 

12.1 6.6 6.6 18.5 1.1 1.1 4.4 6.6 15.6 27.4

8 

30.5

12.5

2.9 

Ecoregio van de zuidwestelijke 
heuvelzone 

10.1 4.4 3.7 14.0 0.8 0.9 4.2 4.9 17.1 39.8

9 Ecoregio van de zuidoostelijke 
heuvelzone 

29.3 4.3 3.3 12.2 1.1 0.8 2.0 5.1 11.3

1
0 

Ecoregio van de krijt-leemgebieden 0.4 1.5 0.7 2.4 1.0 0.5 3.1 3.9 74.1

1
1 

Ecoregio van de krijtgebieden 43.6 15.9 5.1 18.6 0.2 0.7 1.8 4.5 6.6 

1
2 

Ecoregio van de grindrivieren 0.0 0.0 0.0 0.7 0.1 0.1 1.5 10.0 16.7 71.0

1 
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Figuur 14.3: Procentueel aandeel van de verschillende bosleeftijdsklassen in de bossen van de verschillende ecoregio’s (voor 
verklaring van de leeftijdsklassen: zie tabel 14.1) 

 

Tabel 14-5: Procentueel aandeel van de verschillende leeftijdsklassen in elk ecodistrict. (voor verklaring van de 
leeftijdsklassen: zie tabel 14.1) 

code nr ecodistrict 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

01.1 1  Kustduinendistrict  0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 7.6 20.1 71.7

02.1 2 Kustpoldersdistrict 0.0 0.7 0.3 1.6 1.7 0.8 2.2 6.2 15.7 70.9

02.2 3 Getijdenschelde- en -
poldersdistrict 

0.1 1.5 1.3 2.1 2.0 4.0 5.9 9.6 19.2 54.3

03.1 4 Pleistoceen 
riviervalleiendistrict 

5.1 2.9 2.8 7.9 2.1 1.6 4.9 7.3 19.7 45.7

03.2 5 Noord-Vlaams 
dekzandruggendistrict 

10.7 10.1 6.1 18.9 4.9 1.5 4.3 7.3 8.1 28.2

03.3 6 Zandig Poekebeekdistrict 22.3 10.4 8.1 18.1 5.5 2.0 6.9 8.8 10.3 7.6 

04.1 7 Zandig 
Houtlandcuestadistrict 

13.0 6.8 5.7 12.1 19.3 5.4 9.4 12.4 6.4 9.5 

04.2 8 Zandig Maldegems 
cuestadistrict 

23.4 11.1 5.2 11.9 22.7 1.5 3.7 5.4 5.3 9.6 

04.3 9 Westelijk zandig Booms 
cuestadistrict 

1.7 7.1 5.9 15.8 3.6 4.1 8.7 5.7 11.0 36.3

04.4 10 Zandlemig Booms 
cuestadistrict 

2.3 5.0 4.3 8.4 1.6 1.3 2.1 8.1 17.1 49.9

04.5 11 Oostelijk zandig Booms 
cuestadistrict 

5.2 4.8 5.9 15.2 1.3 1.8 4.0 10.6 13.2 38.0

05.1 12 Noord-Kempisch 
kleisubstraatdistrict 

0.6 0.5 0.5 1.4 4.4 

05.3 14 

4.0 

2.3 4.2 34.3 21.3 30.5

05.2 13 Centraal-Kempisch rivier- 
en duinendistrict 

1.6 2.2 2.2 3.1 4.1 3.4 5.8 24.1 20.8 32.7

Zuid-Kempisch 
heuveldistrict 

5.7 4.5 2.7 12.5 3.5 2.7 7.9 8.6 14.5 37.3

05.4 15 Oost-Kempisch 
puinwaaierdistrict 

0.3 0.6 0.4 0.6 3.5 3.9 37.1 17.4 32.1

05.5 16 Roerdalslenkdistrict 0.1 0.4 1.0 1.1 1.2 2.1 2.8 39.7 22.8 28.9
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code nr ecodistrict 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

05.6 17 Zandig 
Maasterrassendistrict 

3.1 1.8 1.7 1.9 6.3 3.3 5.4 36.4 19.8 20.3

06.1 18 Zandig Mandeldistrict 4.0 2.5 1.5 4.4 11.8

0.8 

4.3 8.5 3.0 10.3 49.8

06.2 19 Zandig Leie-Schelde 
interfluviumdistrict 

32.2 0.9 4.9 21.5 0.7 0.2 2.7 3.7 9.8 23.4

06.3 20 Lemig IJzer-Leie 
interfluviumdistrict 

30.7 8.5 4.3 23.9 1.8 0.2 2.2 3.2 5.8 19.3

06.4 21 Lemig Leie-Schelde 
interfluviumdistrict 

11.1 7.0 1.9 13.7 2.5 0.6 6.9 2.3 12.1 41.7

07.1 22 Midden-Vlaams glooiend 
zandleemdistrict 

13.8 7.2 6.3 20.7 0.9 1.2 5.4 5.3 14.8 24.5

07.2 23 Vochtig Beneden-
Dijledistrict 

10.0 5.8 7.0 15.8 1.3 0.9 3.3 8.2 16.7 31.0

08.1 24 West-Vlaams lemig 
heuveldistrict 

8.9 4.7 3.1 13.1 2.5 1.6 4.6 16.1 28.0 17.5

08.2 25 Zuid-Vlaams lemig 
heuveldistrict 

10.6 4.5 3.6 14.1 0.7 4.2 3.9 15.5 41.9

08.3 26 Lemig Brabants 
cuestadistrict 

4.9 3.6 5.3 12.9 0.7 1.2 4.8 10.2 29.4 27.1

09.1 27 Brabants lemig 
heuveldistrict 

44.2 4.9 3.7 11.6 0.2 0.2 0.9 4.0 10.3 20.1

09.2 28 Droog Boven-Dijledistrict 54.0 3.2 2.7 8.8 0.1 0.1 0.5 3.2 8.4 19.0

09.3 29 Brabants 
Diestiaanheuvelruggendistri
ct 

8.1 5.1 3.8 17.4 2.2 1.5 2.9 8.0 14.8 36.2

09.4 30 Velpe-Getedistrict 14.3 5.4 4.5 19.9 0.9 0.9 1.8 6.4 13.7 32.2

09.5 31 Vochtig Haspengouws 
leemdistrict 

7.2 2.8 1.8 7.1 2.9 1.7 4.9 5.2 11.1 55.1

10.1 32 Golvend Haspengouws 
leemdistrict 

0.3 1.1 0.6 2.2 1.1 0.5 3.4 4.0 12.9 73.8

10.2 33 Haspengouws 
leemplateaudistrict 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 1.2 1.2 7.4 89.6

10.3 34 Lemig Maasterrassendistrict 6.4 19.2 4.1 16.8 0.0 0.0 1.6 11.5 22.9 17.6

11.1 35 Voerens krijtdistrict 43.6 15.9 5.1 18.7 0.2 0.7 1.8 2.9 4.5 6.6 

12.1 36 Maasdistrict 0.0 0.0 0.0 0.7 0.1 0.1 1.5 10.0 16.6 70.9
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Figuur 14.4: Procentueel aandeel van de verschillende bosleeftijdsklassen per ecodistrict (voor verklaring van de leeftijdsklassen: zie tabel 14.1) 
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Bespreking resultaten  

De ecoregio van de kustduinen, met het Kustduinendistrict als enige ecodistrict, bezit 674 ha bos (8.9% van 
de oppervlakte van de ecoregio en 0.4% van het Vlaamse bosareaal). De overgrote meerderheid van de 
bosoppervlakte zijn ‘jonge bossen’: 72% is ontstaan na 1930 en de rest bijna allemaal na 1850. 

In de ecoregio van de polders en de getijdenschelde bevindt zich 4250 ha bos, goed voor 3.3% van de 
oppervlakte van de ecoregio en 2.7% van het totale bosareaal. Hiervan bevindt zich 315 ha in het 
Kustpoldersdistrict, waarvan 70% ontstaan is na 1930, ongeveer 25% na 1850 en slechts een fractie voordien). 
In het Getijdenschelde- en -poldersdistrict ligt 3935 ha bos (waarvan ruim de helft na 1930, ongeveer 35% na 
1850 en enkele percenten nog vroeger is ontstaan). 

De ecoregio van de cuesta’s bezit 8558 ha bos (7.5% van haar grondgebied of 5.5% van de totale oppervlakte 
bos). 3652 ha is gelegen in het Zandig Houtlandcuestadistrict (met een vrij gelijke verdeling tussen oude en 
recente bossen) en 982 ha in het Zandig Maldegems cuestadistrict, waarvan toch bijna een vierde oude bossen 
zijn. Het Westelijk zandig Booms cuestadistrict heeft 1051 ha bos, het Zandlemig Booms cuestadistrict 1626 
ha en het Oostelijk zandig Booms cuestadistrict 1247 ha. Deze drie Boomse cuestadistricten hebben duidelijk 
minder oude bossen. Slechts enkele percenten van hun bosoppervlakte bestond reeds in 1775, en meer dan 
35% is pas na 1930 ontstaan.  

De ecoregio van de Kempen bezit de grootste oppervlakte bos van alle ecoregio’s (92355 ha; 25% van de 
oppervlakte van de ecoregio of 59% van de Vlaamse bosoppervlakte). Hierbij zijn zeer weinig oude bossen; de 
ecoregio werd voornamelijk na 1850 en 1930 herbebost. Het Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict bezit 
14566 ha bos en het Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict 38397 ha (in beide ecodistricten is ongeveer 
een derde na 1930 ontstaan en nauwelijks enkele procenten permanent bebost sinds 1775). Het Zuid-
Kempisch heuveldistrict bezit bijna 6% van de 7663 ha bos daterend van de Ferraristijd. Het Oost-Kempisch 
puinwaaierdistrict bezit met 25004 ha (bijna 40% van haar grondgebied) de grootste absolute en relatieve 
oppervlakte bos van de ecoregio van de Kempen (bijna allemaal jong bos). In het Roerdalslenkdistrict ligt 
3550 ha (overwegend recent) bos en in het Zandig Maasterassendistrict 3174 ha, waarvan enkele procenten 
permanent bebost. 

De ecoregio van de westelijke interfluvia bezit 2577 ha bos (1.9% van het grondgebied of 1.7% van het totale 
bosareaal), waarvan ruim één vierde bebost sinds 1775. Deze oude bossen bevinden zich bijna allemaal in het 
Zandig Leie-Schelde interfluviumdistrict (32% van de 318 ha bos) en het Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict 
(waarvan ruim 30% van de 1707 ha permanent bebost en ongeveer 20% na 1930). In het Zandig 
Mandeldistrict zijn slechts een 4-tal % van de 187 ha oude bossen en ongeveer 50% ontstaan na 1930). In het 
Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict ligt 366 ha (met ruim 10% oud bos en meer dan 40% pas bebost na 
1930). 

De ecoregio van de Midden-Vlaamse overgangsgebieden heeft 4961 ha bos (8.9% van het grondgebied van de 
ecoregio of 3.2% van de totale oppervlakte in Vlaanderen), waarvan ongeveer 12% bestaat sinds de tijd van 
Ferraris en 27% pas bos geworden is na 1930. In het Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict ligt 2752 ha 
(met bijna 14% oud bos en 25% ontstaan na 1930); en in het Vochtig Beneden-Dijledistrict ligt 2209 ha, 
waarvan 10% oud bos en ongeveer een derde dateert van na 1930. 

14.4 

De ecoregio van de Pleistocene riviervalleien bezit 12454 ha (5.7% van haar grondgebied of 8% van de totale 
bosoppervlakte in Vlaanderen). Het grootste deel (9101 ha) is gelegen in het Pleistoceen riviervalleiendistrict 
(waarvan 46% ontstaan na 1930, ongeveer 35% na 1850 en minstens 5 % bebost sinds de tijd van Ferraris). In 
het Noord-Vlaams dekzandruggendistrict ligt 3159 ha, waarvan een aanzienlijk aandeel (minimum 10%) 
bebost sinds 1775; in het Zandig Poekebeekdistrict bevindt zich van de 193 ha zelfs meer dan 20% permanent 
bos sinds de tijd van Ferraris en het op één na laagste percentage bos dat ontstaan is na 1930.  
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In de ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone ligt 7835 ha bos, goed voor 5.9% van haar grondgebied of 
5% van de totale bosoppervlakte. Veruit het grootste deel ligt in het Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict (6880 
ha, waarvan meer dan 40% na 1930 bebost en ruim 10% sinds 1775 aanwezig is). In het West-Vlaams lemig 
heuveldistrict is 298 ha bos gelegen, met een vrij gelijkmatige spreiding van de bosleeftijd over de 
verschillende klassen. Het Lemig Brabants cuestadistrict bezit 657 ha bos, met ruim een vierde jong bos en 
slechts 5% oud bos. 

De ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone heeft de tweede grootste bosoppervlakte van alle ecoregio’s 
(17792 ha; 14% van het grondgebied of 11% van het totale bosareaal) en het grootste aandeel oud bos (bijna 
30% van de bosoppervlakte van de ecoregio is ontstaan vóór 1775). 

Het Brabants lemig heuveldistrict en het Droog Boven-Dijledistrict hebben resp. het tweede grootste (44% 
van de 6834 ha bos) en het grootste aandeel (54% van de 2654 ha) bos dat dateert van de tijd van Ferraris. In 
het Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict ligt 3192 ha bos, waarvan het meeste na 1930 is ontstaan; in het 
Velpe-Getedistrict is van de 1852 ha ongeveer 14% oud bos en in het Vochtig Haspengouws leemdistrict ligt 
3260 ha bos, waarvan meer dan de helft dateert van na 1930.  

In de ecoregio van de krijt-leemgebieden is 3263 ha bos gelegen (4.8 % van het grondgebied of 2.1% van de 
Vlaamse bosoppervlakte), waarvan bijna drie vierde jong bos (na 1930 ontstaan) en bijna geen oud bos. De 
grootste bosoppervlakte ligt in het Golvend Haspengouws leemdistrict (2805 ha, waarvan bijna drie vierde 
daterend van na 1930. Het Haspengouws leemplateaudistrict is het ecodistrict met het grootste aandeel (90% 
van de 374 ha) jong bos en geen enkel oud bos. Het Lemig Maasterassendistrict bezit slechts 84 ha bos, 
waarvan meer dan 6% oud bos).  

In de ecoregio van de krijtgebieden, met het Voerens krijtdistrict als enige ecodistrict, bezit met 821 ha bos de 
grootste relatieve bosoppervlakte (22.1 % van het grondgebied of 0.5% van de Vlaamse bosoppervlakte). 
Deze ecoregio heeft ook de grootste relatieve oppervlakte oud bos: meer dan 40% dateert van vóór 1775 en 
slechts 6% is jong bos (na 1930 ontstaan).  

De ecoregio van de grindrivieren, met als enige ecodistrict het Maasdistrict, bezit 352 ha (4.6% van het 
grondgebied of 0.2% van het totale bosareaal), waarvan geen enkel oud bos en waarvan meer dan 70% 
ontstaan is na 1930. 

De totale bosoppervlakte van Vlaanderen bedraagt 155892 ha. De spreiding over de verschillende ecoregio’s 
en ecodistricten is zeer ongelijk. Bijna 60% bevindt zich in de ecoregio van de Kempen (met het Centraal-
Kempisch rivier- en duinendistrict en het Oost-Kempisch puinwaaierdistrict als ecodistricten met veruit de 
grootste absolute bosoppervlakte) en bijna 12% in de ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone. De overige 
ecoregio’s bezitten slechts enkele procenten van het totale bosareaal (ecoregio van de polders en de 
getijdenschelde, ecoregio van de Pleistocene riviervalleien, ecoregio van de cuesta’s, ecoregio van westelijke 
interfluvia, ecoregio van de Midden-Vlaamse overgangsgebieden, ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone 
en ecoregio van de krijt-leemgebieden). Minder dan 1% is gelegen in de ecoregio van de kustduinen, de 
ecoregio van de krijtgebieden en de ecoregio van de grindrivieren.  

Het aandeel oud bos (daterend van 1775, toen de Ferrariskaarten werden opgemaakt) varieert sterk over de 
verschillende ecoregio’s heen. Opvallend is dat de twee bosrijkste ecoregio’s (ecoregio van de Kempen en 
ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone) respectievelijk een zeer laag en een zeer hoog percentage oud bos 
bezitten. De oostelijke helft van Vlaanderen is duidelijk veel bosrijker dan de westelijke helft. Nochtans was 
ten tijde van Ferraris eerder de westelijke helft rijk aan bos, evenals het gebied dat overeenkomt met de 
ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone. In deze laatste ecoregio zijn veel oude bossen bewaard gebleven, 
terwijl in de westelijke helft van Vlaanderen veel bossen gekapt werden. Vanaf 1850 en na 1910 werden delen 

14.5 Conclusie 
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hiervan herbebost, evenals grote stukken in de ecoregio van de Kempen, waar bijna uitsluitend jonge bossen 
te vinden zijn. 

Globaal is de Vlaamse bosoppervlakte, en zeker de oppervlakte aan oud bos (daterend van 1775, ten tijde van 
Ferraris) ernstig verminderd en sterk versnipperd. Zelden worden uitgestrekte, aaneengesloten boscomplexen 
aangetroffen. Gezien de zeer lage kolonisatiesnelheden van typische ‘oudbosplanten’ (planten die sterk 
gebonden zijn aan oude bossen en die gewoonlijk een kortlevende zaadbank en zeer beperkte 
verbreidingsmogelijkheden bezitten), is de ecologische waarde van onze bossen niet zonder meer 
gegarandeerd. 
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15 Floradatabank 

15.1 Bronnen  

‘Florabank’ (toelating 2002-wvl-27). Florabank is een geïnformatiseerde databank met plantenverspreidingsgegevens van 
Vlaanderen op niveau 1km . Aan Florabank wordt meegewerkt door Flo.Wer vzw., de Nationale Plantentuin van Belgie, 
het Instituut voor Natuurbehoud, de Universiteit Gent, de KULeuven en AMINAL, afd. Natuur (VLINA/96/02, 
VLINA/00/01).’ 

2

Hermy M. & Vandekerkhove K. 2002. Bosgebieden. In: Hermy M. & De Blust G. Red. Natuurbeheer. Uitg. Stichting 
Limburgs Landschap, Davidsfonds, Natuurpunt en Instituut voor Natuurbehoud, Leuven, Antwerpen (in druk). 

Kent M. & Coker P. 1995. Vegetation description and analysis- A practical approach. John Wiley & Sons Ltd. England 

15.2 Toelichting bij de gebruikte data 

Florabank is een databank met verspreidingsgegevens van hogere planten in Vlaanderen. De databank bestaat 
uit tabellen met verspreidingsgegevens die gekoppeld zijn aan allerlei soortgebonden gegevens (rode lijst, 
zeldzaamheid, indigeniteit, bedreiging, ecotoopindicatoren enz.), geordend volgens het I.F.B.L. raster van 1x1 
km (kwartierhokken) of 4x4 km (uurhokken). Bij de verspreidingsgegevens wordt onderscheid gemaakt tussen 
3 inventarisatieperiodes, waarvoor diverse bronnen geraadpleegd zijn en die eveneens verschillende 
detailgraden hebben. De gegevens uit de periode 1930-1971 zijn beschikbaar op schaal 4 x 4 km zonder 
verdere specificaties. De gegevens uit de periode 1972-2000 zijn het meest gedetailleerd (1x 1 km, datum, 
waarnemers, …). Uit sommige projectgegevens zijn nog nauwkeuriger gegevens beschikbaar. 

15.3 Methode 

Als voorbeeld van een toepassing van de ecoregio-/ecodistrictsafbakening in relatie tot de Floradatabank werd 
besloten om de gegevens van één bepaalde soortengroep te isoleren en hun voorkomen in de verschillende 
ecoregio’s/ecodistricten te bekijken. In dit geval werden 45 oudbosplanten (planten die een sterke binding aan 
oude bossen vertonen) gekozen (zoals opgesomd door Hermy & Vandekerkhove 2002). De 
verspreidingsgegevens van deze oudbosplanten, gekoppeld aan de kilometerhokken van de IFBL-rasterkaart, 
uit de Florabank gehaald. Er werd een doorsnede gemaakt van deze IFBL rasterkaart met de 
ecodistrictenkaart, door aan elk kilometerhok één ecodistrict toe te kennen, namelijk datgene waarin de 
grootste oppervlakte van dit hok gelegen is. Via de koppeling tussen ecodistricten en kilometerhokken kon 
dan nagegaan worden welke en hoeveel soorten oudbosplanten in elk ecodistrict en ecoregio voorkomen 
worden, evenals het percentage van het totaal aantal kilometerhokken in elke ecoregio/ecodistrict, waarin een 
bepaalde soort voorkomt. Deze laatste getallen werden geordineerd via PCA (Principale Componenten 
Analyse; Kent & Coker 1995) in het software programma CANOCO en in een biplot voorgesteld. De 
onderscheiden groepen werden op kaart gevisulaiseerd. 

15.4 Resultaten 

In volgende kruistabellen wordt voor elke ecoregio (tabel 15.1) en ecodistrict (tabel 15.2) het percentage 
kilometerhokken gegeven, waarin de 45 oudbosplantensoorten voorkomen. In de laatse rij van beide tabellen 
is het totaal aantal oudbosplantensoorten vermeld dat in de betreffende ecoregio/ecodistrict voorkomt. De 
PCA-ordinatieplots van de abundantiegegevens (het percentage kilometerhokken van een ecodistrict die een 
bepaalde oudbosplantensoort bevatten) zijn weergegeven voor de ecoregio’s (figuur 15.1a) en voor de 
ecodistricten (figuur 15.1b). Figuur 15.2 geeft de PCA-groepen op een kaartje weer. 
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Tabel 15-1: P

              

rocentueel aandeel kilometerhokken in elke ecoregio waarin de oudbosplantensoorten voorkomen. De kolomhoofden stellen de nummers van de ecoregio’s voor 
(legende: zie tabel 14.2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

aantal km-hokken        69 1281 2170 3725 1407 558 1331 1270 669 36 76

Ajuga reptans Kruipend zenegroen         3.4 7.8 9.5 14.8 4.0 24.7 22.2 17.2 41.7 26.3

Allium ursinum Daslook             

          

         

            

             

             

          2.6 

            

            

          

           

         

          

             

             

             

             

             

        

          

            

            

            

            

            

            

            

            

            

0.1 0.3 0.8 0.2 7.3 12.6 5.0 0.9 2.8

Bosanemoon 0.9 9.6 19.1 4.7 4.3 29.6 29.2 32.0 12.9 33.3 2.6

Arum maculatum Gevlekte aronskelk 1.4 0.3 2.4 0.5 2.6 20.4 31.3 26.6 23.2 63.9 27.6

Campanula trachelium Ruig klokje 0.2 0.1 0.2 2.9 3.1 7.5 16.7 1.3

Carex pallescens Bleke zegge 0.6 1.0 0.4 0.1 3.0 0.9 3.4 0.9 2.8 1.3

Hangende zegge 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 4.7 1.6

Carex sylvatica Boszegge 1.4 0.2 1.7 0.6 1.4 17.6 17.0 18.0 7.8 33.3

Chrysosplenium alternifolium Verspreidbladig goudveil 0.1 0.1 0.6 0.8 0.5 2.3 7.1 5.6

Chrysosplenium oppositifolium Paarbladig goudveil 0.4 0.2 0.5 0.9 5.0 3.5 0.1 13.9

Groot heksenkruid 1.4 1.1 3.3 4.4 1.6 1.8 15.1 20.8 23.9 11.4 19.4 6.6

Convallaria majalis Lelietje-van-dalen 5.8 2.0 4.9

ecoregio's

1149

28.5

Anemone nemorosa 

3.8

6.6

Carex pendula 

2.0

1.3

Circaea lutetiana 

4.2 5.0 1.0 11.3 4.9 19.4 3.0 25.0 2.6

Deschampsia cespitosa Ruwe smele 2.9 3.7 8.2 6.8 14.9 2.5 28.5 26.7 27.3 10.0 33.3 46.1

Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren 23.2 5.4 10.8 12.0 35.1 3.6 19.5 12.2 30.0 8.2 27.8 9.2

Euphorbia dulcis Zoete wolfsmelk 0.1 0.1

Gagea lutea Bosgeelster 0.1 0.1 1.8 0.2

Gagea spathacea  Schedegeelster 0.4 0.4 0.2

Hieracium lachenalii Dicht havikskruid 0.2 0.5 1.9 0.6 0.9 1.9 3.1

Hypericum hirsutum 0.2 0.8 1.4 2.1

Hypericum pulchrum Fraai hertshooi   4.1 1.4 1.1 3.0 5.6

Lamium galeobdolon Gele dovennetel 4.3 0.7 7.0 15.9 19.2 10.0 52.8 2.6

1.1 1.2 1.8 7.9 7.2 19.2 1.9 36.1

0.8 0.9 2.6

Ruig hertshooi 0.1

1.0 0.4 0.8

2.9 6.1 2.1 19.3

Luzula pilosa Ruige veldbies 6.5

Luzula sylvatica Grote veldbies 0.1 0.1 0.0 0.4 6.9 0.1

Boswederik 1.4 0.2 0.6 1.3 4.1 8.6 0.7

Dalkruid 1.4 1.7 5.6 1.1 5.0

0.2 1.7 25.0

Lysimachia nemorum 0.2 0.3 7.4 11.1

Maianthemum bifolium 0.1 4.9 2.3 13.8 1.2 30.6

Melica uniflora Eenbloemig parelgras 0.1 0.2 4.0 5.1 0.7 22.2

Mercurialis perennis Bosbingelkruid 2.9 0.1 0.4 0.2 0.1 7.2 4.0 0.6 16.7

Milium effusum Bosgierstgras 4.3 0.4 2.8 0.8 0.7 5.2 9.5 17.9 55.6 5.3

Oxalis acetosella Witte klaverzuring 0.4 0.9 4.0 2.4 2.1 7.2 8.5 16.2 1.8

Paris quadrifolia Eenbes 1.0 0.9 0.2 0.1 7.9 7.8 5.2 2.2 25.0

3.0

5.4

47.2
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Poa nemoralis Schaduwgras   8.0      2.9 2.4 6.6 13.4 2.1 18.3 24.9 43.8 32.7 47.2 36.8

Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel          

           

          

           

     0.1        

            

            

        40.6 

     0.4       

   1.4          

     0.1      

     1.6       

           

Viola riviniana            

1.4 0.8 14.3 17.1 11.5 8.0 30.6 26.8 32.8 11.8 55.6 1.3

Aardbeiganzerik 2.9 0.1 0.6 0.3 0.5 1.4 12.4 15.0 11.7 7.5 36.1

Primula elatior 1.1 6.2 5.4 2.3 5.0 26.2 36.9 22.8 21.1 41.7

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 1.8 12.9 18.8 16.7 8.7 10.9 12.2 20.8 2.5 27.8

Pulmonaria officinalis Gevlekt longkruid 1.4 0.1 0.3 0.2 0.7 3.7 0.4 0.4 2.8

Ranunculus auricomus Gulden boterbloem 0.2 1.0 0.6 0.1 8.6 3.3 5.7 4.0 25.0 3.9

Sanicula europaea Heelkruid 2.9 0.1 2.7 3.1 2.0 1.8 19.4

Scrophularia nodosa Knopig helmkruid 8.7 13.6 26.7 21.1 19.1 31.4 29.2 22.3 36.1 61.8

Senecio sylvaticus Boskruiskruid 23.2 1.2 4.3 5.3 12.3

Potentilla sterilis 

Slanke sleutelbloem

1.4

0.6

0.5

27.1

2.0 0.9 3.6 0.9 5.6 1.3

Succisa pratensis Blauwe knoop 5.8 0.2 3.7 7.5 1.0 3.2 1.3 4.6 1.2 2.8 1.3

Veronica montana Bosereprijs 0.2 0.5 0.4 0.4 3.4 9.4 6.4 1.9 5.6

Vinca minor Kleine maagdenpalm 1.4 0.7 2.5 4.0 3.4 7.0 13.4 14.6 5.8 11.1

Viola reichenbachiana Donkersporig bosvioolte 1.5 0.9 0.7 0.6 7.7 10.1 9.1 3.9 33.3 1.3

Bleeksporig bosviooltje 0.9 7.1 10.6 4.4 4.4 12.5 11.3 11.5 4.0 25.0 1.3
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Tabel - : Procentueel aandeel kilometerhokken in elk ecodistrict waarin de verschillende oudbosplantensoorten voorkomen. De kolomhoofden stellen de ecodistrictscodes voor 
(voor legende, zie tabel 14.3). Voor de Nederlandse plantennamen, zie tabel 15.1. 

15 2

      3,3       ecodistricten 1,1 2,1 2,2 3,1 3,2 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 6,1 6,2 6,3 6,4 7,1 7,2 8,1 8,2 8,3 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 10,1 10,2 10,3 11,1 12,1

aantal km-hokken             69 798 483 1681 402 87 380 100 180 330 159 777 1685 315 630 197 121 167 55 972 213 426 132 94 1106 131 441 103 219 216 291 609 48 12 36 76

Ajuga reptans             0,5 8,3 9,1 1,7 11,5 9,2 7,0 2,2 15,5 7,5 9,4 18,0 17,1 14,6 11,2 7,4 2,4 21,8 2,8 6,1 23,2 29,5 18,1 23,5 13,7 28,8 40,8 16,9 22,2 37,1 16,7 16,7 41,7 41,7 26,3
Allium ursinum    0,4         

            
            
          
      0,8 5,0     
         
            
            

           

          39,5   
        9,1 0,5  11,3 25,0 2,6 
        0,6 17,0 16,6 15,2 1,3    
 1,4     10,3  26,4   12,2   
           
         
      0,5 0,5 0,7   
     1,1 1,3  1,8     
           
   1,7     
  0,6      0,8     
        6,1     
      
        
          3,0   
       

Mercurialis perennis      
          

0,1 2,7 0,1 0,9 6,6 9,8 1,1 13,2 16,0 10,0 1,9 0,9 1,4 4,1 1,0 2,8
Anemone nemorosa 0,6 1,4 10,3 5,5 14,9 29,7 19,0 1,7 20,3 11,3 3,7 6,2 4,1 3,5 1,0 3,3 3,0 16,4 3,0 8,0 28,4 33,3 18,1 31,0 22,1 33,1 35,9 21,9 36,6 33,3 12,8 6,3 41,7 33,3 2,6
Arum maculatum 1,4 0,1 0,6 2,9 4,6 0,3 0,6 12,4 0,6 0,8 0,6 3,3 1,2 3,6 0,6 12,7 17,6 29,5 9,6 33,5 27,5 39,5 30,1 8,7 18,1 25,8 22,0 25,0 75,0 63,9 27,6
Campanula trachelium  0,2 0,3 0,4 0,3 1,9 6,1 3,4 2,3 10,0 10,7 2,7 2,8 5,8 7,6 4,2 16,7 16,7 1,3
Carex pallescens 0,8 0,2 0,3 1,3 0,1 0,3 0,6 0,6 1,5 0,8 0,5 2,3 5,3 1,0 0,8 2,7 2,9 3,7 4,6 3,4 0,8 8,3 2,8 1,3
Carex pendula  0,2 0,3  0,3 0,4 0,2 1,8 0,2 4,3 5,2 4,3 1,0
Carex sylvatica 1,4 0,1 0,4 1,8 0,2 6,9 1,1 2,0 0,6 4,8 0,4 0,8 1,3 0,3 3,6 0,8 4,7 16,2 22,0 2,1 18,7 13,0 29,3 20,4 5,5 13,4 13,1 7,4 2,1 50,0 33,3 2,6
Chrysosplenium 
alternifolium 

0,2 0,1 1,1 2,0 1,2 0,6 0,9 1,4 1,5 9,1 0,1 0,5 3,1 3,2 8,0 1,5 2,3 5,8 0,5 5,6

Chrysosplenium 
oppositifolium 

 1,1 0,3 0,1 0,8 1,0 7,3 1,4 1,2 2,1 5,8 8,4 2,9 0,9 1,4 8,3 13,9

Circaea lutetiana 1,4 0,5 2,1 3,8 0,2 8,0 7,4 2,0 0,6 5,8 0,4 2,7 2,5 0,2 1,8 1,7 3,3 11,7 25,8 6,4 22,2 19,8 22,3 7,3 23,1 14,1 11,0 8,3 41,7 19,4 6,6
Convallaria majalis 5,8 0,6 4,3 5,6 2,7 1,1 0,8 3,3 10,0 3,8 3,6 7,2 5,4 2,4 2,0 1,7 0,6 1,4 10,3 14,4 5,1 6,9 28,6 22,3 14,6 15,3 2,5 4,2 25,0
Deschampsia cespitosa 2,9 1,9 6,6 9,8 0,7 10,3 3,4 2,0 3,8 10,9 12,9 18,3 20,7 1,2 12,7 6,1 28,2 29,5 4,3 29,7 16,8 30,4 25,2 14,2 32,9 29,2 9,5 10,4 33,3 33,3 46,1
Dryopteris carthusiana 23,2 12,0 11,5 8,7 6,9 14,0 8,3 16,1 10,7 25,6 34,8 32,1 50,8 42,1 3,0 14,5 3,2 3,3 17,4 26,5 13,8 10,7 36,1 39,8 29,2 29,6 18,2 7,4 8,3 50,0 27,8 9,2
Euphorbia dulcis  0,3 0,6
Gagea lutea  0,2 0,1  0,3 2,3 1,0
Gagea spathacea      
Hieracium lachenalii 0,4 0,6 0,6 1,3 1,7 1,4 2,9 2,7 0,5 4,1 0,1 1,9 0,7 1,5 2,3 2,0 6,8 5,5 2,3 2,4 1,0 2,6
Hypericum hirsutum  0,1 0,2 0,6 0,8 0,7 1,5 2,7 1,0 1,7 2,3
Hypericum pulchrum  0,9  9,5 11,0 0,4 1,3 0,3 1,7 0,6 2,0  0,9 1,5 2,1 0,8 3,9 2,9 2,7 1,9 2,7 5,6
Lamium galeobdolon 4,3 0,8 2,9 1,5 10,3 6,6 5,0 1,1 10,9 1,3 2,8 2,5 2,1 1,0 0,8 5,4 16,4 6,1 10,3 16,4 14,4 20,2 19,4 17,6 22,2 16,5 6,8 19,0 25,1 9,5 6,3 50,0 52,8 2,6
Luzula pilosa 0,8 1,7 2,3 10,8 6,0 1,1 3,8 0,3 2,0 1,0 0,5 1,7 5,5 1,6 2,8 8,0 7,6 2,1 7,9 5,3 23,4 29,1 13,7 22,2 11,3 2,0 8,3 36,1
Luzula sylvatica  0,2     0,3 0,1 0,2 0,2  0,5 1,9 0,8 18,4 2,9 0,9 0,3 8,3 25,0
Lysimachia nemorum 1,4 0,1 0,4 0,2  2,3 1,1 1,0 0,6 0,4 0,6 0,5 0,6 9,1 0,7 2,3 4,7 2,3 8,5 7,8 3,8 19,0 9,7 0,5 5,6 0,7 0,8 11,1
Maianthemum bifolium 1,4 0,2 1,7 1,0 5,7 5,8 2,0 0,6 7,3 9,4 2,7 7,0 2,5 3,8 3,6 2,5 1,2 9,1 0,6 1,4 5,6 2,4 2,3 20,6 18,4 8,2 12,0 7,2 1,3 30,6
Melica uniflora  0,1     0,5 0,8 4,8 9,3 7,8 3,7 2,3 1,0 0,3 25,0 22,2

2,9 0,1  0,5     0,6 0,1 1,8 0,5 5,4 12,9 1,1 4,5 1,5 5,7 5,8 0,5 0,9 1,4 0,2 2,1 16,7 16,7
Milium effusum 4,3 0,4 0,2  1,1 8,2 0,6 1,1 1,0 0,8 1,0 1,7 1,8 0,1 3,8 3,1 12,1 10,1 10,7 31,5 21,4 5,0 12,5 9,6 4,9 2,1 41,7 55,6 5,3

5,6
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ecodistricten 1,1 2,1 2,2 3,1 3,2 3,3 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 6,1 6,2 6,3 6,4 7,1 7,2 8,1 8,2 8,3 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 10,1 10,2 10,3 11,1 12,1 

aantal km-hokken 69 798 483 1681 402 87 380 100 180 330 159 777 1685 315 630 197 121 167 55 972 213 426 132 94 1106 131 441 103 219 216 291 609 48 12 36 76 

Oxalis acetosella         4,9   25,9   1,0 0,8 0,5 4,6 4,5 2,0 0,6 6,7 2,5 0,5 2,8 1,6 0,5 0,8 0,6 16,4 1,2 3,8 8,7 2,3 4,3 9,0 6,9 18,4 8,7 13,9 8,2 1,6 16,7 47,2
Paris quadrifolia         0,5   8,6   

            
            
          
            
          2,3   
         
      1,8     
         
            
          1,0   
            
          
            
        
  1,7         

1,1 4,6 1,0 0,6 2,4 1,8 0,5 7,0 10,6 1,1 6,1 7,7 3,9 0,9 2,3 7,2 2,5 25,0
Poa nemoralis 2,9 0,1 6,2 9,5 2,7 3,4 2,1 2,0 2,8 15,2 6,9 4,8 15,7 17,1 14,0 14,7 21,5 1,2 10,9 0,7 7,0 16,4 24,2 8,5 27,0 19,1 45,4 59,2 28,8 38,9 50,9 30,9 45,8 75,0 47,2 36,8
Polygonatum multiflorum 1,4 0,4 1,4 16,1 7,2 12,6 18,7 16,0 2,8 24,2 15,1 11,5 14,3 12,1 5,9 7,6 7,4 5,4 25,5 6,6 12,2 28,4 37,9 16,0 28,1 23,7 34,5 33,0 26,9 40,3 28,9 11,5 6,3 50,0 55,6 1,3
Potentilla sterilis 2,9 0,2 0,8  0,5 0,3 0,4 0,5 0,6 2,5 10,9 0,2 5,2 11,7 14,4 2,1 16,5 10,7 14,7 11,7 5,5 7,4 15,1 6,9 4,2 50,0 36,1
Primula elatior 2,9 7,0 0,5 16,1 2,6 4,0 1,7 13,0 1,3 2,1 3,4 0,3 2,0 4,1 3,6 21,8 3,1 10,8 23,7 34,1 14,9 40,1 25,2 23,8 31,1 2,7 20,8 35,1 21,7 14,6 16,7 41,7
Pteridium aquilinum 1,4 0,6 3,7 12,0 17,9 6,9 25,5 26,0 11,7 16,4 11,3 15,3 21,5 18,7 11,1 3,0 5,8 6,0 27,3 8,6 6,6 12,0 7,6 21,3 12,0 6,9 30,2 24,3 19,6 22,2 5,2 2,1 16,7 27,8
Pulmonaria officinalis 1,4  0,1 0,2  0,3 0,6 0,4 0,6 0,9 0,7 0,8 1,1 4,3 0,7 1,0 0,5 0,5 2,8
Ranunculus auricomus 0,4 0,7 0,2  0,3 3,0 1,2 1,0 0,5 8,5 9,1 1,1 3,5 3,1 4,8 9,7 3,2 3,7 9,3 4,1 2,1 8,3 25,0 3,9
Sanicula europaea 2,9  0,1  1,1  1,0 1,5 2,1 4,5 1,1 3,3 3,1 5,0 1,0 2,0 19,4
Scrophularia nodosa 8,7 3,9 29,6 30,8 11,4 19,5 14,5 13,0 22,8 33,0 15,1 29,6 32,8 22,9 13,5 18,3 29,8 21,6 41,8 17,2 20,2 31,5 31,1 12,8 31,5 22,1 40,6 46,6 26,5 37,0 51,5 21,8 22,9 41,7 36,1 61,8
Senecio sylvaticus 23,2 0,4 2,5 3,8 7,5 6,8 8,0 4,4 3,6 4,4 19,3 10,6 11,7 11,6 3,6 9,1 0,4 0,9 2,1 1,5 1,1 2,3 6,8 9,1 2,8 1,0 0,7 2,1 8,3 5,6 1,3
Succisa pratensis 5,8 0,4 1,4 1,2 1,1 5,8 12,0 1,8 1,9 6,0 9,5 9,5 5,2 3,6 1,7 0,6 3,6 0,9 0,9 2,1 6,8 1,1 1,4 1,1 1,0 7,3 2,3 11,0 1,1 2,1 2,8 1,3
Veronica montana 0,4 0,7  0,3 1,2 0,1 0,2 1,8 2,3 3,8 2,3 10,8 3,8 14,7 3,9 1,4 0,9 2,4 1,6 25,0 5,6
Vinca minor 1,4 0,6 0,8 2,7 1,2 4,6 5,0 2,0 1,1 5,8 2,5 0,6 1,5 1,9 2,9 1,0 0,8 1,2 1,8 3,0 7,5 7,7 4,5 16,0 13,7 9,2 18,4 21,4 13,7 10,2 10,7 4,6 12,5 41,7 11,1
Viola reichenbachiana 1,8  1,1 0,5 1,0 1,5 1,3 1,2 0,3 0,2 0,5 0,8 3,6 0,6 0,5 7,3 9,1 1,1 11,2 6,9 16,3 4,9 3,7 1,9 9,3 3,3 2,1 41,7 33,3 1,3
Viola riviniana 0,4 7,9 4,2 6,9 12,9 15,0 5,0 12,1 5,7 3,9 5,9 8,3 0,5 1,0 2,5 4,2 12,7 3,9 4,7 12,0 14,4 13,8 11,7 6,9 12,0 8,7 16,4 7,4 11,0 4,1 2,1 8,3 25,0 1,3 
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Figuur 15.1a en b: PCA-biplots op basis van het voorkomen van 45 oudbosplanten (uitgedrukt als percentage van het 
totaal aantal beschouwde kilometerhokken per ecoregio waarin de soort voorkomt) (a) in de 12 ecoregio’s (gegevens uit tabel 
15.1)  

(percentage van de totale variantie verklaard door as1: 60.4%; as2: 12.6%; as3: 7.1%; as4: 6.1% en (b) in de 36 
ecodistricten (gegevns uit tabel 15.2) (percentage van de totale variantie verklaard door as1: 50%; as2: 8.8%; as3: 7.2%; 
as4: 6.2%). Enkel as1 en as2 worden telkens voorgesteld. De pijlen stellen de plantensoorten voor; de symbolen met 
nummers de ecoregio’s (a) of ecodistricten.(b) (voor de nummers van de ecoregio’s en de ecodistricten: zie tabel 14.2 resp. 
14.3). In (a) stellen de verschillende symbolen ‘groepen’ op de PCA-plot voor). Sommige labels werden lichtjes verschoven om 
de leesbaarheid van de figuur te verhogen. 
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Figuur 15.2: Kaartje met de vier onderscheiden groepen uit de PCA-plot in figuur 15.1a 

15.5 Bespreking resultaten 

Uit de tabellen blijkt dat in slechts 3 ecoregio’s minder dan de helft van de 45 oudbosplantensoorten 
voorkomen, terwijl in 9 van de 11 ecoregio’s meer dan 36 (80%) van de 45 soorten groeien. Voor de 
ecodistricten ligt deze verhouding op 4 respectievelijk 14 van de 36 ecodistricten. De soortenarmste aan 
oudbosplanten zijn de ecoregio van de kustduinen met het Kustduinendistrict; de ecoregio van de 
krijtgebieden met het Voerens krijtdistrict; en in mindere mate het Kustpoldersdistrict in de ecoregio van 
de polders en de getijdenschelde; en het Westelijk zandig Booms cuestadistrict. 

Naast de aan- of afwezigheid van de oudbosplanten in de ecoregio’s en ecodistricten is ook een 
frequentiemaat in de tabellen weergegeven, namelijk het percentage van het totaal aantal kilometerhokken 
van een ecodistrict/ecoregio waarin een bepaalde oudbosplant voorkomt. Om de gegevens wat 
overzichtelijker voor te stellen, werd een PCA-ordinatie uitgevoerd van deze frequentiegegevens, zowel 
voor de ecoregio’s als voor de ecodistricten (figuur 15.1 a-b). Op de biplots, waarop zowel de 
soortsordinatie als de ordinatie van de ecoregio’s resp. ecodistricten is weergegeven, wijst de ruimtelijke 
nabijheid van twee punten of vectoren op een gecorreleerd ‘gedrag’. Dicht bij elkaar gelegen soorten 
hebben een gelijkaardige spreiding over de ecoregio’s/ecodistricten heen en de nabijheid van twee 
ecoregio’s of ecodistricten wijst op hun overeenkomst voor wat betreft het voorkomen van de 45 
oudbosplanten. De richting van de soortsvectoren (benoemd met een 8-lettercode, waarvan de eerste vier 
letters afkomstig zijn van de genusnaam en de tweede vier letters van de soortsnaam) geeft de richting aan 
waarin de abundantie van die soort het snelst toeneemt. De lengte van de vector is een maat voor de 
snelheid van de verandering in frequentie van de soort in die richting. Korte pijlen wijzen op een snelle 
frequentietoename, terwijl lange pijlen een graduele toename aangeven. De opeenvolging van ecoregio- of 
ecodistrictspunten vanaf de top tot aan het einde van een soortsvector geeft de rangorde aan voor wat 
betreft abundantie van die soort in de verschillende ecoregio’s/ecodistricten. De eerste (horizontale) as 
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verklaart het grootste percentage van de variantie in de dataset en de tweede (verticale) as het op één na 
meeste. 

Op figuur 15.1a is de PCA-biplot voor de ecoregio’s weergegeven. Hier onderscheiden zich ruwweg 4 
groepen (zie figuur 15.2), die o.a. ook qua geografie, reliëf en bodemtextuur van elkaar te onderscheiden 
zijn). De groepen worden gekenmerkt door relatief hogere abundanties van bepaalde oudbosplanten in 
vergelijking met de andere groepen. 

Groep 1) bestaat enkel uit de ecoregio van de krijtgebieden (11), een zowel geografisch, geomorfologisch 
als geologisch ‘apart’ gebied in Vlaanderen. Deze groep is sterk gecorreleerd met de plantensoorten 
waarvan de vectoren naar de rechteronderhoek wijzen, o.a. Sanicula europaea (Heelkruid), Luzula sylvatica 
(Bosveldbies), Hypericum pulchrum (Fraai hertshooi), Maianthemum bifolium (Dalkruid), Paris quadrifolia 
(Eenbes), … 

Groep 2) groepeert de ecoregio van de Midden-Vlaamse overgangsgebieden, de ecoregio van de 
zuidwestelijke heuvelzone en de ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone (7, 8 en 9) die zich in centraal 
tot oostelijk in Vlaanderen situeren, alle vrij reliëfrijk zijn en een zandleem- tot leemtextuur hebben. Ze 
vertonen een sterke correlatie met soorten als Gagea spathacea (Schedegeelster), Carex pendula (Hangende 
zegge), Allium ursinum (Daslook), Hieracium lachenalii (Dicht havikskruid), Hypericum hirsutum (Ruig 
hertshooi), Gagea lutea (Bosgeelster), Scrophularia nodosa (Knopig helmkruid), Veronica montana 
(Bosereprijs),… 

Groep 3) bevat de ecoregio van de krijt-leemgebieden en de ecoregio van de grindrivieren (10 en 12), die 
beide in het oosten van Vlaanderen gelegen zijn. Deze groep wordt vooral gekenmerkt door lage 
frequenties van de soorten die sterk met groep 1 geassocieerd zijn. 

Groep 4) bestaat uit de ecoregio van de kustduinen, ecoregio van de polders en de getijdenschelde, 
ecoregio van de Pleistocene riviervalleien, ecoregio van de cuesta’s, ecoregio van de Kempen en ecoregio 
van de westelijke interfluvia (1, 2, 3, 4, 5, 6). Deze ecoregio’s strekken uit zich vanaf het zuidwesten over 
het noorden tot het oosten van Vlaanderen, en bezitten overwegend zandige bodemtexturen. Drie 
oudbosplantensoorten vertonen een sterke correlatie met deze ecoregio’s: Euphorbia dulcis (Zoete 
wolfsmelk), Senecio sylvestris (Boskruiskruid) en Succisa pratensis (Blauwe knoop). De soorten die sterk met 
groep 2 geassocieerd zijn, komen hier veel minder voor, maar een aantal met groep 1 geassocieerde 
soorten komen ook hier relatief meer voor, bv. Hypericum pulchrum (Fraai hertshooi), Luzula sylvatica 
(Bosveldbies), Sanicula europaea (Heelkruid),… 

Op figuur 15.1b is de PCA-biplot van de ecodistricten weergegeven. Alhoewel er een aantal 
verschuivingen te zien zijn, kunnen grotendeels gelijkaardige trends herkend worden als in figuur 15.1a.  

Het Voerens krijtdistrict (11.1) splitst zich weer af van de rest van de ecodistricten, alhoewel de afstand 
met bepaalde ecodistricten uit ecoregio 7, 8 en 9 kleiner is geworden. Vooral het Brabants lemig 
heuveldistrict (9.1) en het Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict (8.2) vertonen vrij veel overeenkomst met het 
Voerens krijtdistrict. De groep van ecodistricten uit ecoregio 10 en 12 is minder duidelijk afgesplitst van 
de ecodistricten van ecoregio 1, 2, 3, 4, 5 en 6, maar de relatieve afstanden blijven ongeveer dezelfde. De 
meeste ecodistricten van eenzelfde ecoregio clusteren dicht bij elkaar uit (bv. de ecodistricten van de 
ecoregio’s 5, 4, 3 en 2) 

15.6 Conclusie 

Deze toepassing van de ecoregio- en ecodistrictsafbakening en de Florabank (hier met oudbosplanten als 
voorbeeld) kan gezien worden als een ‘toets’ voor de afbakening van de ecoregio’s zelf. De ruimtelijke 
verspreiding van een soortengroep in de verschillende ecodistricten reflecteert de abiotische 
omstandigheden in deze ecodistricten. De gelijkenissen tussen ecodistricten onderling voor wat de 
oudbosplantenverspreiding betreft, zouden in het geval van een goede ecoregio-afbakening deze ook 
moeten weerspiegelen. Uit de ordinatieplots blijkt dat dit geldt voor de meeste ecoregio’s. Dezelfde 
analyse met een andere soortengroep zou dezelfde trends naar voor moeten brengen, met mogelijk nog 
een iets betere groepering van de ecodistricten van één ecoregio.  
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16 De Landschapsatlas: Relictzones 

16.1 Bronnen 

Digitale vectoriële bestanden van de Vlaamse Landschapsatlas, toestand 31/03/2001, op schaal 1/10000 of 1/50000, 
opgemaakt door het MVG, LIN, AROHM, Monumenten en Landschappen. 

Hofkens E. & Roosens I. (2001). Nieuwe impulsen voor de landschapszorg. De Landschapsatlas, baken voor een 
verruimd beleid. Min. van de Vlaamse Gemeenschap, Afd. Monumenten & Landschappen, Brussel. 191 pag. 

16.2 Omschrijving 

Relictzones zijn gebieden met een grote dichtheid aan punt- en lijnrelicten, zichten en ankerplaatsen en 
zones waarin de samenhang tussen de waardevolle landschapselementen belangrijk is voor de gehele 
landschappelijke waardering. De criteria (één of meerdere) voor de selectie van een gebied als relictzone 
waren de volgende (naar Hofkens & Roosens, 2001): 

- het voorkomen van verschillende herkenbare structuren of objecten die teruggaan tot de 
landschappelijke situatie van het einde van de 18e eeuw en/of tot de periode vóór de Tweede 
Wereldoorlog; 

- het voorkomen van geomorfologische eenheden of elementen met een structurerende of 
geopatrimoniumwaarde; 

- het voorkomen van concentraties van punt- en lijnrelicten; 

- het voorkomen van gekende concentraties van archeologische vondsten; 

- het voorkomen van concentraties van zichten of van esthetisch gave landschappen die onverstoord 
zijn door moderne bebouwing of infrastructuren. 

Ook waardevolle bouwelementen, zoals onder meer beschreven in de Inventaris van het Bouwkundig 
Erfgoed, kunnen zelfs verspreid en met wisselende gaafheid in een grote dichtheid voorkomen en een 
karakteriserend aspect vormen voor het gehele gebied. In dergelijke gevallen vormen de bouwelementen 
een criterium en karakterisering van de relictzone. 

16.3 Resultaten 
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Figuur 16.1: Overlay van de ecodistricten met de Landschapsatlas, relictzones 
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Tabel 16-1: Overzicht van de ankerplaatsen per ecoregio (oppervlakte in %) 

Ecoregio Oppervlakte-aandeel (in %) 

Ecoregio van de kustduinen 46,1 

Ecoregio van de polders en de getijdenschelde 50,3 

Ecoregio van de Pleistocene riviervalleien 27,0 

Ecoregio van de cuesta's 25,1 

Ecoregio van de Kempen 44,6 

Ecoregio van de westelijke interfluvia 29,9 

Ecoregio van de Midden-Vlaamse overgangsgebieden 24,5 

Ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone 52,1 

Ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone 30,7 

Ecoregio van de krijt-leem gebieden 63,0 

Ecoregio van de krijtgebieden 98,2 

Ecoregio van de grindrivieren 33,8 

 

Tabel 16-2: Overzicht van de ankerplaatsen per ecodistrict (oppervlakte in %) 

Ecodistrict Oppervlakte-aandeel (in %) 

 Kustduinendistrict  46,1 

Kustpoldersdistrict 54,4 

Getijdenschelde- en -poldersdistrict 47,8 

Pleistoceen riviervalleiendistrict 26,4 

Noord-Vlaams dekzandruggendistrict 31,9 

Zandig Poekebeekdistrict 15,9 

Zandig Houtlandcuestadistrict 15,0 

Zandig Maldegems cuestadistrict 14,9 

Westelijk zandig Booms cuestadistrict 30,5 

Zandlemig Booms cuestadistrict 21,6 

Oostelijk zandig Booms cuestadistrict 50,3 

Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict 48,6 

Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict 41,1 

Zuid-Kempisch heuveldistrict 44,6 

Oost-Kempisch puinwaaierdistrict 43,2 

Roerdalslenkdistrict 47,5 

Zandig Maasterrassendistrict 49,2 

Zandig Mandeldistrict 3,8 

Zandig Leie-Schelde interfluviumdistrict 21,8 

Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict 29,8 

Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict 53,5 

Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict 21,3 

Vochtig Beneden-Dijledistrict 34,9 

West-Vlaams lemig heuveldistrict 88,0 

Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict 49,2 

Lemig Brabants cuestadistrict 21,8 

Brabants lemig heuveldistrict 33,2 

Droog Boven-Dijledistrict 37,3 
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Ecodistrict Oppervlakte-aandeel (in %) 

Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict 30,7 

Velpe-Getedistrict 23,0 

Vochtig Haspengouws leemdistrict 30,1 

Golvend Haspengouws leemdistrict 62,2 

Haspengouws leemplateaudistrict 65,5 

Lemig Maasterrassendistrict 93,4 

Voerens krijtdistrict 98,2 

Maasdistrict 33,8 

 

In de onderstaande grafiek wordt de oppervlakte aan relictzones voorgesteld per ecodistrict. Dit wordt 
steeds uitgedrukt in relatieve oppervlakte van voorkomen binnen elk ecodistrict. 

 

Procentueel oppervlakte-aandeel van de relictzones per ecodistrict
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Figuur 16.2: Aandeel relictzones per ecodistrict (oppervlakte in %) 

16.4 Bespreking resultaten 

De resultaten worden besproken per ecoregio, volgens afnemend oppervlakte-aandeel van de relictzones. 
Binnen elke ecoregio wordt de relatieve verspreiding over de ecodistricten overlopen. 

Bijna de volledige Ecoregio van de krijtgebieden (98%) behoort tot een relictzone. 

De Ecoregio van de krijt-leemgebieden is de ecoregio met het grootste aandeel aan relictzones (63% van 
de oppervlakte).  

In de Ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone wordt 52% bedekt door een relictzone. De meeste 
relictzones liggen binnen het West-Vlaams lemig heuveldistrict (88% van de oppervlakte) en het Zuid-
Vlaams lemig heuveldistrict (49% van de oppervlakte). 
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50% van de oppervlakte van de Ecoregio van de polders en de getijdenschelde wordt bedekt door 
relictzones. Deze zijn quasi gelijk verspreid over het Kustpoldersdistrict en het Getijdenschelde- en -
poldersdistrict. 

Bijna de helft van de oppervlakte van de Ecoregio van de kustduinen (46%) behoort tot een relictzone. 

Binnen de Ecoregio van de Kempen behoort 45% van de oppervlakte tot een relictzone. De relictzones 
zijn zowat gelijk verspreid over de 6 ecodistricten binnen deze ecoregio. 

Binnen het Maasdistrict, een klein ecodistrict, behoort slechts 34% van de oppervlakte tot een relictzone. 

Ongeveer 30% van de oppervlakte in de Ecoregio’s van de westelijke interfluvia (30%) en van de 
zuidoostelijke heuvelzone (31%) behoort tot een relictzone. Binnen deze laatste ecoregio is de verdeling 
hiervan over de verschillende ecodistricten ongeveer gelijk. Binnen de eerste ecoregio behoort meer dan 
50% van de oppervlakte van het Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict tot een relictzone. 

In de Ecoregio van de Pleistocene riviervalleien behoort slechts 27% tot een relictzone. Het grootste deel 
hiervan valt binnen het Noord-Vlaams dekzandruggendistrict (32% van de oppervlakte). 

In de Ecoregio van de cuesta’s valt 25% van de oppervlakte binnen een relictzone. Het grootste deel 
hiervan valt binnen het Zandig Maldegems cuestadistrict (50% van de oppervlakte). 

In de Ecoregio van de Midden-Vlaamse overgangsgebieden wordt 25% van de oppervlakte afgebakend 
binnen een relictzone. De verspreiding is het dichtst in het Vochtig Beneden-Dijledistrict (35%). 

16.5 Conclusie 

Gemiddeld wordt 38% van de ecoregio’s bedekt door relictzones. Tussen de verschillende ecoregio’s 
komen grote verschillen voor wat betreft de bedekking van de oppervlakte door relictzones. Soms volgen 
de grenzen van clusters van relictzones de grenzen van de ecodistricten, b.v. ter hoogte van de 
Scheldepolders en ter hoogte van de IJzervallei. 
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17 De Landschapsatlas: Ankerplaatsen 

17.1 Bronnen 

Digitale vectoriële bestanden van de Vlaamse Landschapsatlas, toetand 31/03/2001, op schaal 1/10000 of 1/50000, 
opgemaakt door het MVG, LIN, AROHM, Monumenten en Landschappen 

Hofkens E. & Roosens I. (2001). Nieuwe impulsen voor de landschapszorg. De Landschapsatlas, baken voor een 
verruimd beleid. Min. van de Vlaamse Gemeenschap, Afd. Monumenten & Landschappen, Brussel. 191 pag. 

17.2 Omschrijving 

Ankerplaatsen (Hofkens & Roosens, 2001) zijn complexen van gevarieerde erfgoedelementen die een geheel 
of ensemble vormen, dat ideaal-typische kenmerken vertoont omwille van de gaafheid of 
representativiteit, ofwel ruimtelijk een plaats inneemt die belangrijk is voor de zorg of het herstel van de 
landschappelijke omgeving (b.v. als blikvanger). Algemeen zijn dit de meest waardevolle landschappelijke 
plaatsen.  

17.3 Resultaten 
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Figuur 17.1: Overlay van de ecodistricten met de Landschapsatlas, ankerplaatsen 
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Tabel 17-1: Overzicht van de ankerplaatsen per ecoregio (oppervlakte in %) 

Ecoregio Oppervlakte-aandeel (in %) 

Ecoregio van de kustduinen 39,5 

Ecoregio van de polders en de getijdenschelde 25,1 

Ecoregio van de Pleistocene riviervalleien 9,8 

Ecoregio van de cuesta's 8,7 

Ecoregio van de Kempen 19,3 

Ecoregio van de westelijke interfluvia 8,3 

Ecoregio van de Midden-Vlaamse overgangsgebieden 10,9 

Ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone 20,7 

Ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone 19,8 

Ecoregio van de krijt-leem gebieden 11,6 

Ecoregio van de krijtgebieden 50,8 

Ecoregio van de grindrivieren 30,7 

 

Tabel 17-2: Overzicht van de ankerplaatsen per ecodistrict (oppervlakte in %) 

Ecodistrict Oppervlakte-aandeel (in %) 

 Kustduinendistrict  39,5 

Kustpoldersdistrict 23,8 

Getijdenschelde- en -poldersdistrict 27,0 

Pleistoceen riviervalleiendistrict 10,1 

Noord-Vlaams dekzandruggendistrict 8,7 

Zandig Poekebeekdistrict 8,4 

Zandig Houtlandcuestadistrict 13,4 

Zandig Maldegems cuestadistrict 23,4 

Westelijk zandig Booms cuestadistrict 1,7 

Zandlemig Booms cuestadistrict 5,8 

Oostelijk zandig Booms cuestadistrict 1,9 

Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict 21,2 

Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict 16,2 

Zuid-Kempisch heuveldistrict 21,5 

Oost-Kempisch puinwaaierdistrict 20,7 

Roerdalslenkdistrict 23,5 

Zandig Maasterrassendistrict 29,5 

Zandig Mandeldistrict 0,5 

Zandig Leie-Schelde interfluviumdistrict 18,1 

Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict 8,2 

Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict 12,8 

Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict 8,6 

Vochtig Beneden-Dijledistrict 19,0 

West-Vlaams lemig heuveldistrict 59,9 

Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict 17,4 

Lemig Brabants cuestadistrict 15,8 

Brabants lemig heuveldistrict 24,9 

Droog Boven-Dijledistrict 31,9 
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Ecodistrict Oppervlakte-aandeel (in %) 

Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict 16,0 

Velpe-Getedistrict 16,1 

Vochtig Haspengouws leemdistrict 13,2 

Golvend Haspengouws leemdistrict 10,1 

Haspengouws leemplateaudistrict 15,1 

Lemig Maasterrassendistrict 65,7 

Voerens krijtdistrict 50,8 

Maasdistrict 30,7 

 

 

Procentueel oppervlakte-aandeel van de ankerplaatsen per ecodistrict
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Figuur 17.2: Procentueel oppervlakte-aandeel van de ankerplatsen per ecodistrict 

17.4 Bespreking resultaten 

De resultaten worden besproken per ecoregio volgens afnemend oppervlakte-aandeel van de 
ankerplaatsen. Binnen elke ecoregio wordt de relatieve verspreiding over de ecodistricten nagegaan. 

Meer dan 50% van de Ecoregio van de krijtgebieden wordt afgebakend binnen een ankerplaats.  

Bijna 40% van de oppervlakte binnen de Ecoregio van de kustduinen wordt afgebakend binnen een 
ankerplaats. 

30,7% van de Ecoregio van de grindrivieren behoort tot een ankerplaats. 

In de Ecoregio van de polders en de getijdenschelde behoort 25,1% van de oppervlakte tot een 
ankerplaats. 

20,7% van de oppervlakte in de Ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone behoort tot een ankerplaats. 
Hiervan ligt het grootste deel in het West-Vlaams lemig heuveldistrict (59,9%). 
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19,8% van de oppervlakte binnen de Ecoregio van de Zuidoostelijke heuvelzone werd binnen een 
ankerplaats afgebakend. De ankerplaatsen zijn ongeveer gelijk verdeeld over de 7 ecodistricten, met een 
overwicht in het Droog Boven-Dijledistrict (31,9%) en het Brabants lemig heuveldistrict (24,9%). 

19,3% van de oppervlakte in de Ecoregio van de Kempen behoort tot een ankerplaats. Deze zijn ongeveer 
gelijkmatig verspreid over de ecodistricten, met een overwicht in het Zandig Maasterrassendistrict 
(29,5%). 

In de Ecoregio van de krijt-leemgebieden behoort 11,6% van de oppervlakte tot een ankerplaats. Het 
grootste deel hiervan valt binnen het Lemig Maasterrassendistrict (65,7%). 

10,9% van de oppervlakte binnen de Ecoregio van de Midden-Vlaamse overgangsgebieden werd 
afgebakend binnen een ankerplaats. Het grootste deel ervan ligt binnen het Vochtig Beneden-Dijledistrict 
(19,0%). 

9,8% van de oppervlakte van de Ecoregio van de Pleistocene riviervalleien behoort tot een ankerplaats. 
De meeste hiervan vallen binnen het Pleistoceen riviervalleiendistrict (10,1%). 

8,7% van de Ecoregio van de cuesta’s is binnen een ankerplaats afgebakend. Het grootste deel hiervan valt 
binnen het Zandig Maldegems cuestadistrict (23,4%) en binnen het Zandig Houtlandcuestadistrict 
(13,4%). 

8,3% van de oppervlakte binnen de Ecoregio van de westelijke interfluvia behoort tot een ankerplaats. Het 
overgrote deel ervan bevindt zich in het Zandig Leie-Schelde interfluviumdistrict (18,1%). 

17.5 Conclusie 

Gemiddeld genomen behoort 18% van de oppervlakte van de ecoregio’s tot een ankerplaats. De 
verschillen tussen de verschillende ecoregio’s zijn aanzienlijk. 
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18 Klimaat 

18.1 Bronnen 

Klimatologische gegevens: gemiddelde waarden over 30 jaar, afkomstig van 67 KMI-meetstations van 1971 tot 2000, 
ruimtelijk geëxtrapoleerd in Spatial Analyst (ArcView) door G. Vermeersch (niet gepubliceerd). 

18.2 Toelichting bij de gebruikte data 

De klimaatkaart geeft een viertal klimaatvariabelen weer voor Vlaanderen (exl. Brussels Gewest), op 
niveau 1x1 km (UTM-kartering). De kaart geeft van volgende variabelen de gemiddelden over 30 jaar:  

• gemiddelde maximale maandtemperatuur per jaar  

• gemiddelde neerslaghoeveelheid per jaar 

• gemiddeld aantal uren zonneschijn per jaar  

• gemiddeld aantal vorstdagen per jaar 

18.3 Resultaten 

                                                     

Op volgende kaartjes (figuur 18.1 a-d) worden de vier klimaatvariabelen weergegeven. De zwarte lijnen 
stellen de ecodistrictsgrenzen voor4. 

Per ecoregio (tabel 18.1) en per ecodistrict (tabel 18.2) werden gemiddelde waarden berekend voor de vier 
klimaatvariabelen, vertrekkende van de gegevens van alle meetpunten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Er dient opgemerkt te worden dat de klimaatskaarten enkel de vier klimaatsvariabelen in het Vlaams Gewest weergeven, en niet 
in het Brussels Gewest. Aangezien de ecodistrictenkaart wel beide gewesten bestrijkt, geeft de overlay van de twee kaartlagen 
eventueel een licht vertekend beeld van de gemiddelde waarden voor de klimaatsvariabelen afkomstig van de verschillende 
meetpunten in de ecodistricten die gedeeltelijk in het Brussels Gewest gelegen zijn. In de ecoregio van de zuidoostelijke 
heuvelzone is dit het Brabants lemig heuveldistrict; en in de ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone voornamelijk het Zuid-
Vlaams lemig heuveldistrict en in geringe mate het Lemig Brabants cuestadistrict. Voor deze ecoregio’s/ecodistricten kunnen de 
in de tabellen weergegeven getallen bijgevolg licht afwijken van de werkelijke waarde. 
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(c) 
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(d) 

 

Figuur 18.1a-d: Overlay van vier klimaatvariabelen (KMI, gemiddelden over de laatste 30 jaar) met de ecodistricten, (a) 
gemiddelde maximale temperatuur, (b) gemiddelde hoeveelheid neerslag per jaar, (c) gemiddeld aantal zonuren per jaar, (d) 
gemiddeld aantal vorstdagen per jaar 
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Tabel 18-1: Gemiddelden voor alle ecoregio’s van de gemiddelde waarden over de voorbije 30 jaar van de KMI-gegevens van 
gemiddelde maximale maandtemperatuur per jaar, gemiddelde jaarlijkse neerslag, gemiddeld aantal zonuren per jaar en 
gemiddeld aantal vorstdagen per jaar 

nr ecoregio gem max 
maandtempera

tuur per jaar 
(°C) 

gem 
neerslag 
per jaar 
(mm) 

gem aantal 
zonuren 
per jaar 

gem aantal 
vorstdagen 

per jaar 

1 Ecoregio van de kustduinen 13.1 698.2 1714.7 59.8 

2 Ecoregio van de polders en de getijdenschelde 13.4 733.9 1674.3 65.6 

3 Ecoregio van de Pleistocene riviervalleien 13.6 748.4 1628.3 66.8 

4 Ecoregio van de cuesta's 13.6 752.0 1634.9 70.3 

5 Ecoregio van de Kempen 13.7 786.8 1593.7 82.0 

6 Ecoregio van de westelijke interfluvia 13.5 729.2 1654.7 66.7 

7 Ecoregio van de Midden-Vlaamse overgangsgebieden 13.7 737.5 1591.8 67.3 

8 Ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone 13.7 743.3 1596.6 66.3 

9 Ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone 13.8 735.9 1558.2 75.8 

10 Ecoregio van de krijt-leemgebieden 13.6 757.4 1554.9 82.8 

11 Ecoregio van de krijtgebieden 12.9 1011.4 1559.0 89.0 

12 Ecoregio van de grindrivieren 13.7 831.7 1570.9 86.6 

 

Tabel 18-2: Gemiddelden voor alle ecodistricten van de gemiddelde waarden over de voorbije 30 jaar van de KMI-gegevens 
van gemiddelde maximale maandtemperatuur per jaar, gemiddelde jaarlijkse neerslag, gemiddeld aantal zonuren per jaar en 
gemiddeld aantal vorstdagen per jaar 

code ecodistrict gem max 
maand-

temperatuur 
per jaar (°C) 

gem neerslag 
per jaar (mm) 

gem aantal 
zonuren per 

jaar 

gem aantal 
vorstdagen per 

jaar 

1.1  Kustduinendistrict  13.1 698.2 1714.7 59.8 

2.1 Kustpoldersdistrict 13.1 709.2 1706.1 62.3 

2.2 

13.6 

4.4 

72.9 

Getijdenschelde- en -poldersdistrict 13.7 770.2 1627.6 70.5 

3.1 Pleistoceen riviervalleiendistrict 13.7 747.5 1619.2 67.0 

3.2 Noord-Vlaams dekzandruggendistrict 13.6 750.8 1659.8 65.4 

3.3 Zandig Poekebeekdistrict 13.6 754.7 1644.1 68.2 

4.1 Zandig Houtlandcuestadistrict 13.4 739.8 1687.0 68.9 

4.2 Zandig Maldegems cuestadistrict 760.8 1659.3 64.2 

4.3 Westelijk zandig Booms cuestadistrict 13.7 765.5 1622.4 71.6 

Zandlemig Booms cuestadistrict 13.7 760.3 1605.8 72.1 

4.5 Oostelijk zandig Booms cuestadistrict 13.7 743.2 1574.3 

5.1 Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict 13.7 795.3 1634.6 76.3 

5.2 Centraal-Kempisch rivier- en 
duinendistrict

13.8 771.8 1593.2 81.4 
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code ecodistrict gem max 
maand-

temperatuur 
per jaar (°C) 

gem neerslag 
per jaar (mm) 

gem aantal 
zonuren per 

jaar 

gem aantal 
vorstdagen per 

jaar 

duinendistrict 

5.3 Zuid-Kempisch heuveldistrict 13.8 766.9 1568.3 80.0 

5.4 Oost-Kempisch puinwaaierdistrict 13.7 815.8 1574.9 88.1 

5.5 Roerdalslenkdistrict 13.6 

6.1 

61.6 

749.1 

797.2 1582.0 87.0 

5.6 Zandig Maasterrassendistrict 13.7 829.3 1571.6 86.6 

Zandig Mandeldistrict 13.7 740.7 1651.6 65.3 

6.2 Zandig Leie-Schelde interfluviumdistrict 13.7 760.8 1615.2 

6.3 Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict 13.5 719.4 1667.4 68.2 

6.4 Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict 13.7 1618.3 63.3 

7.1 Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict 13.7 742.8 1601.1 67.0 

7.2 Vochtig Beneden-Dijledistrict 13.8 722.2 1564.9 68.1 

8.1 West-Vlaams lemig heuveldistrict 13.4 707.7 1663.0 71.9 

8.2 Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict 13.7 748.2 1592.5 66.1 

8.3 Lemig Brabants cuestadistrict 13.7 1582.8 64.1 

9.1 Brabants lemig heuveldistrict 13.8 718.1 1561.7 67.1 

9.2 Droog Boven-Dijledistrict 13.9 715.0 1557.8 71.6 

9.3 Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict 13.7 750.1 1559.5 74.8 

9.4 Velpe-Getedistrict 13.9 719.3 1552.2 78.0 

9.5 Vochtig Haspengouws leemdistrict 13.6 761.5 1558.7 84.1 

10.1 Golvend Haspengouws leemdistrict 13.6 751.5 1554.4 82.6 

10.2 Haspengouws leemplateaudistrict 13.5 811.8 1561.8 85.5 

10.3 Lemig Maasterrassendistrict 13.0 998.8 1559.0 89.0 

11.1 Voerens krijtdistrict 12.9 1011.4 1559.0 89.0 

12.1 Maasdistrict 13.7 831.7 1570.9 86.6 

731.7 

 

18.4 Bespreking resultaten 

De ecoregio van de kustduinen, met het Kustduinendistrict als enige ecodistrict, heeft duidelijk één van de 
meest afwijkende klimaten in Vlaanderen. De gemiddelde maximale temperatuur is er 13.1°C (resp. de op 
één/twee na laagste van alle ecoregio’s/ecodistricten). De overige klimaatvariabelen zijn steeds de uiterste 
in de range: de gemiddelde jaarlijkse neerslag is met 698 mm de laagst voorkomende; het aantal zonuren 
per jaar is met 1715 het hoogst van alle; en het aantal vorstdagen per jaar is met 59.8 het laagst van alle 
regio’s/districten. 

De ecoregio van de polders en de getijdenschelde heeft grotendeels gelijkaardige waarden als de ecoregio 
van de kustduinen, alhoewel er wel onderlinge verschillen zijn tussen de twee ecodistricten binnen de 
ecoregio. Het Kustpoldersdistrict benadert het best het Kustduinendistrict, met ook een lage gemiddelde 
maximale temperatuur (13.1°C), weinig jaarlijkse neerslag (gem. 709 mm), een hoog aantal zonuren per 
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jaar (gem. 1706 uren) en gemiddeld slechts 62.3 vorstdagen per jaar. Het Getijdenschelde- en -
poldersdistrict daarentegen heeft een relatief hoge gemiddelde maximale temperatuur (13.7°C) en er valt 
toch gem. 770 mm neerslag per jaar. Het aantal zonuren is gem. 1628 per jaar, en er zijn gem. 70.5 
vorstdagen per jaar.  

De ecoregio van de Pleistocene riviervalleien heeft vrij gemiddelde waarden voor de vier klimaatvariabelen 
(gemiddeld 13.7°C; 748 mm neerslag; 1628 zonuren per jaar; 66.8 vorstdagen per jaar). Het Noord-Vlaams 
dekzandruggendistrict, het Pleistoceen riviervalleiendistrict en het Zandig Poekebeekdistrict hebben een 
iets hogere temperatuur dan het gemiddelde van alle ecodistricten; net iets minder neerslag, relatief veel 
zonuren en minder vorstdagen. 

De ecoregio van de cuesta’s heeft eveneens vrij gemiddelde waarden voor de klimaatsvariabelen 
(gemiddeld een maximumtemperatuur van 13.6°C; 752 mm neerslag per jaar; jaarlijks 1635 zonuren; 70.3 
vorstdagen per jaar). Het westelijker gelegen Zandig Houtlandcuestadistrict en Zandig Maldegems 
cuestadistrict hebben gemiddeld wat lagere maximumtemperaturen, meer zonuren per jaar en iets minder 
vorstdagen per jaar dan de oostelijker gelegen Boomse ecodistricten (het Westelijk zandig Booms 
cuestadistrict, het Zandlemig Booms cuestadistrict en het Oostelijk zandig Booms cuestadistrict).  

De ecoregio van de Kempen heeft gemiddeld een vrij hoge maximumtemperatuur (13.7°C) en tamelijk 
veel neerslag (787 mm). Het aantal zonuren per jaar is gemiddeld (1594) en er zijn gemiddeld vrij veel 
vorstdagen per jaar (82). Binnen deze ecoregio hebben de westelijke ecodistricten (het Noord-Kempisch 
kleisubstraatdistrict, het Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict, het Zuid-Kempisch heuveldistrict) 
een iets hogere gemiddelde maximale temperatuur, iets minder neerslag, iets meer zonuren en iets minder 
vorstdagen dan de oostelijker gelegen districten (het Oost-Kempisch puinwaaierdistrict, het 
Roerdalslenkdistrict en het Zandig Maasterassendistrict). 

De ecoregio van de westelijke interfluvia heeft nogal gemiddelde maximale maandtemperaturen (13.5°C), 
een gemiddelde hoeveelheid neerslag per jaar (gem. 729 mm), tamelijk veel zonuren per jaar (gem. 1654) 
en vrij weinig vorstdagen (gem. 66.7). Het Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict heeft de laagste maximale 
temperatuur, het minste neerslag, het hoogst aantal zonuren en de meeste vorstdagen, terwijl het Zandig 
Leie-Schelde interfluviumdistrict het warmste is, met het meest neerslag en het laagst aantal uren zon en 
het vorstdagen. Het Zandig Mandeldistrict en het Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict liggen hier 
tussenin. 

De ecoregio van de Midden-Vlaamse overgangsgebieden scoort vrij gemiddeld op de verschillende 
klimaatsvariabelen (13.7°C; 738 mm neerslag; 1592 zonuren; 67.3 vorstdagen). Het Midden-Vlaams 
glooiend zandleemdistrict is net iets frisser, natter, zonniger en vorstvrijer dan het Vochtig Beneden-
Dijledistrict. 

 De ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone heeft een eerder hoge gemiddelde maximale temperatuur 
(13.7°C), een gemiddelde waarde voor de gemiddelde jaarlijkse neerslag (743 mm) en aantal zonuren per 
jaar (1597) en eerder weinig vorstdagen per jaar (gem. 66.3). Het klimaat in het West-Vlaams lemig 
heuveldistrict is iets extremer dan in de andere ecodistricten van deze ecoregio: de gem. maximale 
temperatuur is vrij laag, er is minder neerslag, meer zon en een hoger aantal vorstdagen dan in het Zuid-
Vlaams lemig heuveldistrict en het Lemig Brabants cuestadistrict. 

De ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone heeft de hoogste gemiddelde maximale temperatuur 
(13.8°C), vrij weinig neerslag (gem. 736 mm per jaar), het op één na laagste aantal zonuren (1558) en iets 
meer vorstdagen dan gemiddeld (75.8). Het Brabants lemig heuveldistrict, het Droog Boven-Dijledistrict 
en het Velpe-Getedistrict hebben de hoogste gem. maximale temperaturen van alle ecodistricten, tamelijk 
weinig neerslag, weinig zonuren en een gemiddeld aantal vorstdagen. Het Vochtig Haspengouws 
leemdistrict heeft een wat hogere temperatuur, meer neerslag en meer vorstdagen dan de andere 
ecodistricten van de ecoregio. Het Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict scoort erg gemiddeld op alle 
klimaatvariabelen.  

In de ecoregio van de krijt-leemgebieden heeft een gemiddelde maximale temperatuur van 13.6°C, een 
gemiddelde jaarlijkse neerslag van 757 mm, gemiddeld het laagste aantal zonuren per jaar (1555) en 
gemiddeld 82.8 vorstdagen per jaar. Het Lemig Maasterassendistrict heeft het ‘extreemste’ klimaat: de 
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gem. max. temperatuur is de op één na laagste van alle ecodistricten, de gem. jaarlijkse neerslag en het 
aantal vorstdagen zijn de op één na hoogste van alle districten. Het Golvend Haspengouws leemdistrict 
heeft weinig zonuren, maar heeft voor de rest zeer gemiddelde waarden voor de klimaatvariabelen, net 
zoals het Haspengouws leemplateaudistrict. 

In de ecoregio van de krijtgebieden, met het Voerens krijtdistrict als enige ecodistrict, hebben drie van de 
vier klimaatsvariabelen uiterste waarden, tegengesteld aan die van de ecoregio van de kustduinen. Enkel 
qua gemiddelde maximale temperatuur komen zij overeen. Deze waarde bedraagt 12.9°C (de laagste van 
alle ecoregio’s en ecodistricten). De gemiddelde jaarlijkse neerslag heeft de hoogste waarde (1011 mm), per 
maand zijn er gemiddeld 1559 zonuren en de meeste vorstdagen (gemiddeld 89) van alle regio’s/districten. 

 De ecoregio van de grindrivieren, met als enige ecodistrict het Maasdistrict, kent vrij gemiddelde 
maximale maandtemperaturen (13.7°C) en behoorlijk veel neerslag (gemiddeld 832 mm per jaar). Het 
aantal zonuren per jaar is vrij laag (gemiddeld 1571) en er zijn vrij veel vorstdagen per jaar (gemiddeld 
86.6). 

18.5 Conclusie 

Vlaanderen is met zijn relatief kleine oppervlakte eigenlijk in één klimaattype onder te brengen. Niettemin 
zijn er zones met verschillende waarden voor de vier klimaatvariabelen te onderscheiden. De eerste 
variabele, de gemiddelde maximale temperatuur, is lager in het westen en in het zuidoosten van het 
Vlaanderen; en hoger in het centrum en het noordoosten. De gemiddelde jaarlijkse neerslag is eveneens 
lager in het westen en het zuidoosten, en hoger in het noorden en het oosten. De derde variabele, het 
gemiddeld aantal zonuren per jaar, kent een graduele afname van het noordwesten naar het zuidoosten 
van Vlaanderen toe; terwijl de laatste variabele, het gemiddeld aantal vorstdagen per jaar, een stijgend 
verloop heeft naar het oosten toe, op een tweetal vorstrijkere zones in het westen na.  

Voor alle meetpunten binnen de verschillende ecoregio’s/ecodistricten werden gemiddelde waarden 
berekend voor de vier klimaatvariabelen. Ondanks de relatief kleine variaties in waarden voor de gebruikte 
klimaatsvariabelen, zijn er toch verschillen tussen de ecoregio’s en ecodistricten te onderscheiden. Deze 
verschillen hangen grotendeels samen met de geografische ligging van de ecodistricten/ecoregio’s.  
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19 Abiotische en biotische gegevens (overlay en clustering) 

19.1 Doelstellingen en methodologie 

In dit hoofdstuk wordt gebruik gemaakt van geografische en statistische analyses voor de vergelijking van 
diverse abiotische en biotische gegevens met de indeling in ecodistricten. Het gaat om gegevens die zowel 
gebiedsdekkend als digitaal beschikbaar moeten zijn om de analyses te kunnen uitwerken. De analyses 
werden uitgevoerd voor verschillende doeleinden, naargelang van het soort gegevens en het type van 
verwerking  

Een eerste soort analyses zijn de geografische analyses of overlays. Daarbij wordt het ruimtelijk 
patroon van bepaalde ecologisch relevant geachte factoren in Vlaanderen vergeleken met de indeling in 
ecodistricten. In eerste instantie kan het gaan om een visuele detectie van overeenkomsten tussen de 
patronen in de gegevens en de ecodistrictenindeling. Dit is reeds gedaan tijdens het proces van de 
afbakening van de ecodistricten met alle beschikbare kaarten, maar niet met de klimatologische gegevens 
(deze worden wel besproken in hoofdstuk 17 van dit deelraport) en ook niet met de beschikbare biotische 
gegevens, omdat dit niet kaderde in de gevolgde methodologie. Een tweede stap is het berekenen in een 
GIS-programma (ArcView) van de gemiddelde waarden van elke variabele per ecodistrict ( en evt. 
minimum en maximum, spreiding en variabiliteit). Tenslotte kan ook nagegaan worden of de verschillen 
tussen de ecodistricten statistisch significant verschillend zijn voor de verschillende variabelen. De eerste 
twee stappen zijn voornamelijk bedoeld voor de karakterisering en beschrijving van de afzonderlijke 
ecodistricten; ze kunnen soms ook al wel een beeld geven van de zin of onzin van de ligging van bepaalde 
grenzen. De derde stap is dan vooral bedoeld als toets voor de indeling van de ecodistricten: is er 
inderdaad een verschil tussen de onderscheiden entiteiten op basis van de beschikbare gegevens? 

De tweede soort analyses zijn clusteranalyses. Hierbij worden de ecodistricten bij elkaar gezet om 
groepen of clusters te vormen. Er zijn twee soorten clusteranalyses, nl. hiërarchische en niet-hiërarchische. 
De hiërarchische clustering geeft als resultaat een boomstructuur of dendrogram, waarbij de 
verwantschappen tussen ecodistricten volgens een duidelijke structuur worden weergegeven. Het is echter 
zo dat met dezelfde gegevens verschillende boomstructuren bekomen worden naargelang het aangewende 
algorithme (linkage methode). In deze studie werden steeds twee algorithmes toegepast, namelijk de single 
linkage methode en de Ward's linkage methode. Vooral de laatste geeft een duidelijke structuur, maar de 
vergelijking van verschillende methodes kan bijkomende elementen aangeven. Bij de niet-hiërarchische 
clustering (k-means) worden alle entiteiten in een aantal groepen of clusters geplaatst, zonder verdere 
structurering van de gegevens. Het aantal groepen dient op voorhand ingegeven te worden. Het doel van 
de clusteranalyses is om de gelijkenissen en verwantschappen van ecodistricten te onderzoeken, hetgeen 
gebruikt kan worden voor hun groepering in ecoregio's. Een bijkomend voordeel is dat het inzicht biedt in 
de verdeling en structuur van de gegevens, en dit op het niveau van Vlaanderen.  

Het voordeel van mathematische methodes is dat ze exact en volledig reproduceerbaar zijn. Anderzijds 
kleven er beperkingen aan vast. Zo is de keuze van de variabelen en van de gewichten die eraan toegekend 
worden van doorslaggevend belang voor de bekomen resultaten. Vaak is de keuze van de variabelen 
beperkt tot wat er beschikbaar is. Ten tweede zijn er specifieke nadelen aan elke methode, waarmee 
rekening moet gehouden worden bij de interpretatie. Het is dus van belang om deze methodes te 
gebruiken als aanvulling op de parametrische en holistische methodes voor de afbakening van de 
ecodistricten en ecoregio's, zonder hun beperkingen uit het oog te verliezen. 

Als ABIOTISCHE VARIABELEN werden de gegevens gebruikt van verschillende 
ecosysteemcomponenten, zoals aangegeven in het hiërarchisch ecosysteemmodel van Van der Maarel, 
overgenomen door Klijn (1997). Dit is in eerste instantie de klimatologische component, waartoe de 
jaarlijkse neerslag, de maximale jaartemperatuur, het aantal vorstdagen per jaar en het jaarlijks aantal 
zonuren horen. Deze gegevens zijn gemiddelde waarden over 30 jaar, afkomstig van 67 KMI-meetstations 
van 1971 tot 2000. Ze werden ruimtelijk geëxtrapoleerd in Spatial Analyst (ArcView) door G. Vermeersch 
(niet gepubliceerd). Deze klimatologische variabelen worden eveneens besproken in hoofdstuk 18. Als 
tweede ecosysteemcomponent wordt de geologie aangegeven. De variabelen die hiervoor gebruikt 
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werden zijn de 'dagzomende' Tertiair geologische lagen, afkomstig van de digitale Tertiair geologische 
kaart van Vlaanderen. Daarnaast werd ook de kwetsbaarheidsindex van het grondwater voor vervuiling 
gebruikt, afkomstig van de kwetsbaarheidskaart van het grondwater gepubliceerd voor de verschillende 
Vlaamse provincies door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, in de serie ‘Het leefmilieu in 
Vlaanderen’ (1986 en 1987). Deze index is gebaseerd op de aard en doorlaatbaarheid van de bovenste 
lagen, die in hoofdzaak Quartair geologische lagen zijn. Gebiedsdekkende, digitale Quartair geologische 
gegevens waren spijtig genoeg niet beschikbaar. Voor de geomorfologie werd enkel gebruik gemaakt van 
gegevens over hoogteligging, aangevuld met het verval (verschil in hoogte over een bepaalde lengte), 
berekend uit het Raster DTM voor Vlaanderen (A. Van Rompaey, Labo voor Experimentele 
Geomorfologie, KUL), dat een resolutie biedt van 20 m x 20m. Voor het grondwater waren geen 
gebiedsdekkende, ecologisch relevante gegevens beschikbaar. De meeste gegevens zijn immers 
puntmetingen, die sterk antropogeen bepaald zijn. Voor het oppervlaktewater werd gebruik gemaakt van 
het voorkomen van de verschillende types waterlopen zoals gedefinieerd door de ecologische typologie 
van de waterlopen (Wils 1998). Dit biedt het nadeel dat het gaat om afgeleide gegevens. Gebiedsdekkende, 
oorspronkelijke gegevens over verval, debiet en waterkwaliteit waren evenwel niet voorhanden. Tenslotte 
werden ook bodemparameters aangewend, afkomstig van de digitale bodemkaart van Vlaanderen (OC 
2001). De volgende variabelen werden gebruikt: bodemtextuur, drainageklasse, profielontwikkeling 
en substraat. 

Bij de BIOTISCHE VARIABELEN was de keuze sterk beperkt. De schaal waarop inventarisaties 
uitgevoerd worden, betreft meestal hokken van 5km x 5km (UTM-grid). Bovendien is er voor de meeste 
faunagroepen een relatief lage inventarisatiegraad, waardoor  onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor 
een analyse op niveau van de ecodistricten. Er werd dan ook uitsluitend gebruik gemaakt van de gegevens 
over verspreiding van de plantensoorten, aangezien deze geïnventariseerd worden voor hokken van 1 km 
x1 km. 

Belangrijke opmerking: Voor de overlays en de clusteranalyses werd gebruik gemaakt van de voorlaatste 
versie van de indeling in ecodistricten, omdat de laatste versie toen nog niet opgesteld was. De twee 
belangrijkste verschillen met de huidige indeling zijn: 

• Het huidige Kustpoldersdistrict was nog opgesplitst in Nieuwlandpolders enerzijds en Middel- en 
oudlandpolders anderzijds. In de verdere bespreking worden deze twee delen dus apart 
besproken, namelijk als Kustpoldersdistrict (Nieuwland) resp. Kustpoldersdistrict (Middel- en 
oudland).  

• Het getijdenscheldegebied (de zuidelijke uitloper van het Getijdenschelde- en -poldersdistrict) 
werd nog niet als dusdanig onderscheiden, maar was nog opgenomen in de omringende 
ecodistricten.  
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19.2 Clustering van ecodistricten met abiotische gegevens 

De ecodistricten werden gegroepeerd volgens hun abiotische kenmerken. Daarvoor werd uitgegaan van de 
gemiddelde waarden per ecodistrict van alle beschikbare gebiedsdekkende bodemkundige, geologische, 
klimatologische, geomorfologische en hydrologische gegevens. Er werd gebruik gemaakt van alle 
gegevens samen, zonder wegingsfactoren. De gebruikte analysemethoden waren respectievelijk 
hiërarchische (Ward’s method en single linkage) en niet-hiërarchische (k-means) clusteringsmethoden. Om 
na te gaan hoe de variabelen van een bepaalde ecosysteemcomponent de groepering van ecodistricten 
beïnvloeden, werden dezelfde analyses ook uitgevoerd met subsets van bepaalde variabelen, met name 
variabelen van resp. het klimaat, het klimaat en de geomorfologie (hoogte), het oppervlaktewater, de 
geologie, en de bodem. 

19.2.1 Hiërarchische clustering 

19.2.1.1 Dendrogrammen op basis van alle abiotische variabelen 

* Ward’s linkage method  
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Figuur 19.1: Ward’s clustering met alle abiotische variabelen 
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Het dendrogram bekomen met Ward’s methode wordt voorgesteld in figuur 19.1. Er werd een duidelijke 
structuur met twee hoofdgroepen bekomen. De eerste (bovenste) bestaat uit alle westelijke gelegen, 
meestal niet-lemige ecodistricten en loopt in het noordoosten door tot het Westelijk zandig Booms 
cuestadistrict, het Zandlemig Booms cuestadistrict, het Getijdenschelde- en -poldersdistrict en het Noord-
Kempisch kleisubstraatdistrict. De tweede (onderste) bestaat uit alle meer naar het oosten gelegen 
ecodistricten, dit zijn lemige gebieden vanaf het Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict tot aan het Voerens 
krijtdistrict, en meer noordelijk een deel van de Kempen, vanaf het Centraal-Kempisch rivier- en 
duinendistrict, en overgangsgebieden zoals het Oostelijk zandig Booms cuestadistrict en het Brabants 
Diestiaanheuvelruggendistrict. 

De eerste afsplitsing binnen een hoofdgroep is die van het Voerens krijtdistrict en het Lemig 
Maasterrassendistrict. Dit zijn de ecodistricten van de Voerstreek. Deze twee ecodistricten zijn sterk 
verscheiden van de overige binnen de hoofdgroep (groep 1). 

Een verdere afsplitsing is dat van het Kustduinendistrict en het Kustpoldersdistrict (Middel- en oudland) 
(zeer dicht bij elkaar geplaatst), van het Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict, het West-Vlaams lemig 
heuveldistrict, het Zandig Houtlandcuestadistrict en het Kustpoldersdistrict (Nieuwland)(groep 2). Deze 
groep bevat de meest westelijk gelegen ecodistricten.  

Ongeveer op hetzelfde niveau splitst dan binnen de tweede hoofdgroep een groep af van het Zandig 
Maasterrassendistrict en het Maasdistrict, onderling zeer dicht bij elkaar, met het Oost-Kempisch 
puinwaaierdistrict en het Haspengouws leemplateaudistrict (groep 3). Dit zijn ecodistricten van het uiterste 
(noord)oosten van Vlaanderen, de Voerstreek niet meebeschouwd. 

Verder splitst het resterend blok van de eerste hoofdgroep in twee, met name in een groep met het Lemig 
Leie-Schelde interfluviumdistrict en het Zandig Leie-Schelde interfluviumdistrict, het Pleistoceen 
riviervalleiendistrict, het Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict, het Westelijk zandig Booms 
cuestadistrict en het Zandlemig Booms cuestadistrict (groep 4), en in een groep met het Zandig 
Mandeldistrict, het Zandig Poekebeekdistrict, het Zandig Maldegems cuestadistrict en het Noord-Vlaams 
dekzandruggendistrict (deze twee onderling dicht bij elkaar) samen met het Noord-Kempisch 
kleisubstraatdistrict en het Getijdenschelde- en -poldersdistrict (groep 5). Groep 4 bestaat uit een blok van 
centraal gelegen ecodistricten, terwijl groep 5 onmiddellijk ten westen van deze centrale groep ligt. 

Ook de tweede hoofdgroep splitst verder nog in twee groepen, waarvan de eerste ten oosten grenst aan de 
centraalgelegen groep, met erin het Brabants lemig heuveldistrict en het Droog Boven-Dijledistrict, die 
onderling dicht bij elkaar liggen, alsook het Velpe-Getedistrict, het Lemig Brabants cuestadistrict, het 
Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict, het Vochtig Beneden-Dijledistrict en het Oostelijk zandig Booms 
cuestadistrict (groep 6). De laatste groep ligt nog verder naar het oosten en bevat het Centraal-Kempisch 
rivier- en duinendistrict, het Roerdalslenkdistrict, het Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict, het Vochtig 
Haspengouws leemdistrict, het Zuid-Kempisch heuveldistrict en het Golvend Haspengouws leemdistrict 
(groep 7). 

Haast alle groepen bestaan uit ecodistricten die aan elkaar grenzen. 

* single linkage method  

Met de single-linkagemethode werd een slechts een gedeeltelijk gelijkaardig resultaat bekomen (figuur 
19.2). De boomstructuur is veel minder duidelijk, behalve groep 1 (het Voerens krijtdistrict en het Lemig 
Maasterrassendistrict) die duidelijk afgescheiden is van de rest. Wat ook hetzelfde blijft, is de klassering 
per twee van ecodistricten die onderling sterk gelijkend blijken. Dit zijn:  

• het Kustduinendistrict en het Kustpoldersdistrict (Middel- en oudland) 

• het Maasdistrict en het Zandig Maasterrassendistrict 

• het Zandig Maldegems cuestadistrict en het Noord-Vlaams dekzandruggendistrict 

• het Brabants lemig heuveldistrict en het Droog Boven-Dijledistrict 
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Figuur 19.2: Single-linkage clustering met alle abiotische variabalen 

19.2.1.2 Dendrogrammen op basis van klimaatsvariabelen 

* Ward’s linkage methode  

De boomstructuur bekomen met alleen de klimatologische gegevens volgens Ward’s’ methode (figuur 
19.3) gelijkt sterk op de structuur bekomen met alle abiotische gegevens. Dit geeft reeds aan dat de 
klimatologische ecosysteemcomponent van doorslaggevend belang geweest is voor de globale clustering. 
Zoals ook op basis van alle abiotische factoren werd bekomen, wordt eerst een groep afgesplitst, identiek 
aan groep 1 zoals hierboven beschreven, gevolgd door groep 2, die hier in twee hoofdgroepen wordt 
gesplitst. In de eerste hoofdgroep splitst eerst de noordoostelijk gelegen groep 3 af, waaraan ook het 
Roerdalslenkdistrict is toegevoegd. Verder splitst deze hoofdgroep in enerzijds groep 6 zonder het Lemig 
Brabants cuestadistrict, het Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict en het Oostelijk zandig Booms cuestadistrict, 
en anderzijds in groep 7 zonder het Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict en het 
Roerdalslenkdistrict. Merk op dat het Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict verhuizen naar de 
andere hoofdgroep, en er bij groep 4 gezet worden. In deze hoofdgroep zit ook groep 5. 
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Figuur 19.3: Ward’s clustering met klimatologische gegevens 

 

* Single linkage methode 

De indeling bekomen met de single linkage (niet weergegeven) heeft ook hier een minder uitgesproken 
structuur, behalve dat groep 1, de twee ecodistricten van de Voerstreek, volledig afgescheiden wordt van 
de overige groepen. Verder zijn er enkele kleinere verschillen met de indeling volgens Ward’s’ methode, 
maar worden de onderling dicht bij elkaar staande ecodistricten met de ene methode ook met de andere 
methode ongeveer op dezelfde manier ingedeeld. 

19.2.1.3 Dendrogrammen op basis van geomorfologische variabelen 

Figuur 19.4 geeft het dendrogram, bekomen door gebruik van enkel geomorfologische variabelen (hoogte) 
met Ward's linkage methode. Dit is een structuur met twee duidelijk verschillende hoofdgroepen, de eerste 
met laaggelegen ecodistricten, en de tweede met hogergelegen ecodistricten, hetgeen grotendeels een 
noord-zuidgradiënt volgt. De twee ecodistricten van de Voerstreek komen in dezelfde hoofdgroep voor, 
maar liggen niet dicht bij elkaar zoals in de meeste andere classificaties. Meerdere ecodistricten worden 
verschillend geplaatst in vergelijking met het dendrogram op basis van alle abiotische factoren, zoals het 
Zuid-Kempisch heuveldistrict, dat hier bij het Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict, het Zandig 
Mandeldistrict en het Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict gezet wordt. Op basis van het reliëf 
wordt verder een groep onderscheiden van het Brabants lemig heuveldistrict, het Golvend Haspengouws 
leemdistrict en het Oost-Kempisch puinwaaierdistrict, en hoort het Brabants 
Diestiaanheuvelruggendistrict bij het Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict en het West-Vlaams lemig 
heuveldistrict. 
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Figuur 19.4: Ward’s clustering met geomorfologische gegevens 

 

19.2.1.4 Dendrogrammen op basis van klimaats- en geomorfologische variabelen 

De dendrogrammen bekomen met alleen klimatologische en geomorfologische variabelen (figuur 19.5 obv 
Ward's linkage methode) zijn volledig identiek aan de dendrogrammen met alle abiotische factoren. Dit 
betekent dat de klimatologische en geomorfologische variabelen volledig de andere variabelen 
overheersen. Dufrêne en Legendre (1991) vonden reeds dat de ecologische variabelen sterk door de factor 
hoogte bepaald zijn in een studie met Belgische gegevens op UTM-hokniveau (100 km2). Uit de 
vergelijking van de dendrogrammen bekomen met de afzonderlijke factoren blijkt voor onze gegevens het 
klimaat nog sterker bepalend te zijn. 
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Figuur 19.5: Ward’s clustering met de klimaats- en geomorfologische variabelen 

19.2.1.5 Dendrogrammen op basis van bodemvariabelen 

De bodemgegevens leiden tot een totaal verschillende clustering van de ecodistricten dan de vorige. Zelfs 
de paarsgewijze indeling van ecodistricten die onderling zeer dicht bij elkaar stonden in vorige analyses, is 
hier volledig verdwenen, zowel met Ward’s’ als met de single linkage methode. 

* Ward’s linkage method 

Op figuur 19.6 is in eerste instantie de afsplitsing te zien van een groep met het Lemig 
Maasterrassendistrict en het Voerens krijtdistrict, maar waartoe ook het Brabants lemig heuveldistrict, het 
Haspengouws leemplateaudistrict en het Golvend Haspengouws leemdistrict, onderling dichtbij elkaar 
geplaatst, evenals het Lemig Brabants cuestadistrict behoren. Dit is een groep met vooral zuidoostelijk 
gelegen ecodistricten, die bedekt worden door leemgronden. Deze ecodistricten behoorden echter tot zeer 
uiteenlopende groepen volgens de indeling gebaseerd op alle abiotische variabelen. 

Verder worden twee hoofdgroepen onderscheiden. In de eerste hoofdgroep wordt ten eerste een groep 
afgesplitst van ecodistricten met zandlemige tot licht zandlemige gronden, namelijk het Lemig IJzer-Leie 
interfluviumdistrict, het Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict, het Vochtig Haspengouws 
leemdistrict, het Vochtig Beneden-Dijledistrict, het Zandlemig Booms cuestadistrict, het Zandig 
Mandeldistrict en het Zandig Poekebeekdistrict. Vervolgens komt een groep met lemige tot zandlemige 
gronden, nl. het Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict, het West-Vlaams lemig heuveldistrict, het Zuid-
Vlaams lemig heuveldistrict, het Droog Boven-Dijledistrict en het Velpe-Getedistrict. 
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Figuur 19.6: Ward’s clustering met bodemgegevens 

In het tweede hoofdgroep komen twee groepen voor, waarvan de eerste opgesplitst is in drie delen: 

• de Kempische ecodistricten: het Centraal-Kempisch rivier- en landduinendistrict, het Noord-
Kempisch kleisubstraatdistrict, het Oost-Kempisch puinwaaierdistrict, het Roerdalslenkdistrict en het 
Zandig Maasterrassendistrict 

• het Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict en het Zuid-Kempisch heuveldistrict 

• het Zandig Leie-Schelde interfluviumdistrict, het Pleistoceen riviervalleiendistrict, het Noord-Vlaams 
dekzandruggendistrict, het Westelijk zandig Booms cuestadistrict, het Zandig Houtlandcuestadistrict, 
het Zandig Maldegems cuestadistrict, en het Oostelijk zandig Booms cuestadistrict. 

De tweede groep bestaat uit het Kustduinendistrict, het Getijdenschelde- en -poldersdistrict, het 
Maasdistrict, het Kustpoldersdistrict (Middel- en oudland) en het Kustpoldersdistrict (Nieuwland). In deze 
groep, samen met het Kustduinendistrict, en het Getijdenschelde- en -poldersdistrict, zit ook het 
Maasdistrict. 

* single linkage methode 

Deze methode levert geen duidelijke dichotomische stuctuur op (niet weergegeven). In eerste instantie 
worden enkele ecodistricten afzonderlijk afgesplitst, in volgorde: het Maasdistrict, het Kustduinendistrict, 
het Voerens krijtdistrict, gevolgd door een groep met het Getijdenschelde- en -poldersdistrict, het 
Kustpoldersdistrict (Nieuwland), het Kustpoldersdistrict (Middel- en oudland), en daarna weer 
achtereenvolgens het Oostelijk zandig Booms cuestadistrict, het Roerdalslenkdistrict, het Droog Boven-
Dijledistrict en het Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict. Dan komt een groep die overeenkomt met de 
eerste groep uit de Ward’s methode, maar waarbij het Voerens krijtdistrict vervangen is door het Zuid-
Vlaams lemig heuveldistrict. Verder komen verschillende ecodistricten van o.a. de Kempen versnipperd 
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voor, enkel het Centraal-Kempisch rivieren- en duinendistrict en het Noord-Kempisch 
kleisubstraatdistrict liggen onderling dichtbij elkaar, evenals het Oost-Kempisch puinwaaierdistrict en het 
Zandig Maasterrassendistrict. Tenslotte komt een groep van ecodistricten met zandlemige tot licht 
zandlemige bodems voor, dezelfde als met Ward’s linkage methode. 

Hoewel de indeling met de single linkage methode niet in een mooie dichotomische structuur resulteert, 
komt ze toch overeen met de indeling volgens Ward’s’ methode in volgende opzichten. De drie 
ecodistricten van de polders worden steeds samen gezet. Het Haspengouws leemplateaudistrict en het 
Golvend Haspengouws leemdistrict gaan samen met het Lemig Brabants cuestadistrict, het Brabants lemig 
heuveldistrict en het Lemig Maasterrassendistrict. Het Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict, het Midden-
Vlaams glooiend zandleemdistrict, het Vochtig Haspengouws leemdistrict, het Vochtig Beneden-
Dijledistrict, het Zandlemig Booms cuestadistrict, het Zandig Mandeldistrict en het Zandig 
Poekebeekdistrict vormen samen een groep. Tenslotte horen het West-Vlaams lemig heuveldistrict, het 
Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict en het Velpe-Getedistrict bij elkaar. 

Verder worden de volgende ecodistricten steeds per twee samengezet:  

• het Golvend Haspengouws leemdistrict en het Haspengouws leemplateaudistrict 

• het Zandig Houtlandcuestadistrict en het Zandig Maldegems cuestadistrict 

• het Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict en het Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict 

• het Oost-Kempisch puinwaaierdistrict en het Zandig Maasterrassendistrict 

• het Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict en het Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict 

Op basis van de bodemkundige kenmerken worden de ecodistricten totaal anders ingedeeld dan met de 
vorige kenmerken. De clusters die bekomen werden vormen ruimtelijk geen aaneensluitende eenheden. 
Zoals in andere indelingen worden het Voerens krijtdistrict en het Lemig Maasterrassendistrict als eerste 
afgescheiden, maar hier worden ze vergezeld van vier ecodistricten, die gekenmerkt worden door een 
lemige bovenlaag, namelijk het Brabants lemig heuveldistrict, het Haspengouws leemplateaudistrict, het 
Golvend Haspengouws leemdistrict en het Lemig Brabants cuestadistrict.  

19.2.1.6 Dendrogrammen op basis van geologische variabelen 

* Ward's linkage 

De ecodistricten zijn hier zeer scherp in twee hoofdgroepen afgescheiden, waarbinnen alles samen een 
twaalftal groepen te onderscheiden zijn (figuur 19.7). Binnen de tweede hoofdgroep splitsen de volgende 
groepen af: 

1) Zandig Maasterrassendistrict en Maasdistrict, onderling nauw verwant; 

2) het Voerens krijtdistrict en het Lemig Maasterrassendistrict, eveneens sterk verwant; 

3) het Roerdalslenkdistrict; 

4) een groep van westelijk gelegen ecodistricten, met een uitloper naar het oosten via het Pleistoceen 
riviervalleiendistrict, tot en met het Vochtig Beneden-Dijledistrict: het Kustpoldersdistrict (Middel- en 
oudland), het Kustpoldersdistrict (Nieuwland) en het Kustduinendistrict (deze laatste sterk op elkaar 
gelijkend), het Pleistoceen riviervalleiendistrict en het Noord-Vlaams dekzandruggendistrict (eveneens 
sterk op elkaar gelijkend), en het Vochtig Beneden-Dijledistrict; 

5) het Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict en het Oost-Kempisch puinwaaierdistrict, dicht bij 
elkaar, en het Getijdenschelde- en -poldersdistrict, die samen een noordelijke gordel vormen; 

6) het Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict en het Zuid-Kempisch heuveldistrict, beide gekenmerkt 
door de dagzomende formatie van Diest; 

7) het Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict; 

Ecodistricten 
Ruimtelijke eenheden voor gebiedsgericht milieubeleid in Vlaanderen - 167 -



DEEL III: Toetsing van afbakening 

8) het Haspengouws leemplateaudistrict, het Golvend Haspengouws leemdistrict, het Droog Boven-
Dijledistrict en het Brabants lemig heuveldistrict, de laatste twee dichtbij elkaar (deze vormen een 
aaneengesloten zuidoostelijke strook). 

Binnen de eerste hoofdgroep splitsen nog vier andere groepen af: 

1) het Oostelijk zandig Booms cuestadistrict en het Zandlemig Booms cuestadistrict (dicht bij elkaar), het 
Westelijk zandig Booms cuestadistrict, het Velpe-Getedistrict en het Vochtig Haspengouws leemdistrict 
(de laatste twee ook dichtbij elkaar); 

2) het Zandig Houtlandcuestadistrict en het Zandig Poekebeekdistrict, dicht bij elkaar, en het Midden-
Vlaams glooiend zandleemdistrict, die van elkaar gescheiden worden door het Pleistoceen 
riviervalleiendistrict; 

3) het Lemig Brabants cuestadistrict en het Zandig Maldegems cuestadistrict; 

4) drie dichtbij elkaar gelegen gebieden, namelijk het Zandig Leie-Schelde interfluviumdistrict, het Zuid-
Vlaams lemig heuveldistrict en het Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict, samen met het Zandig 
Mandeldistrict, het West-Vlaams lemig heuveldistrict en het Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict, de 
laatste twee ook onderling sterk verwant. Dit vormt eveneens een aaneengesloten gebied dat alleen door 
het Pleistoceen riviervalleiendistrict wordt van elkaar gehouden. 
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Figuur 19.7: Ward’s clustering met geologische gegevens 
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19.2.1.7 Dendrogrammen op basis van hydrografische variabelen (waterlopen). 

* Ward's linkage methode 

Met Ward's methode werden twee duidelijk afgescheiden hoofdgroepen bekomen (figuur 19.8). In de 
eerste hoort een grote groep met het Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict, het Zandig 
Houtlandcuestadistrict, het Zandig Mandeldistrict, het Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict, het 
Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict, het Lemig Brabants cuestadistrict, het Zuid-Vlaams lemig 
heuveldistrict, het Westelijk zandig Booms cuestadistrict, het Vochtig Haspengouws leemdistrict, het 
Velpe-Getedistrict, het Zandig Poekebeekdistrict en het West-Vlaams lemig heuveldistrict. Dicht bij deze 
groep worden het Vochtig Beneden-Dijledistrict, het Zandig Leie-Schelde interfluviumdistrict en het 
Lemig Maasterrassendistrict gezet. Als derde groep komt het Droog Boven-Dijledistrict, het Brabants 
lemig heuveldistrict, het Voerens krijtdistrict en het Pleistoceen riviervalleiendistrict, en als vierde groep 
het Haspengouws leemplateaudistrict, het Zandig Maldegems cuestadistrict, het Brabants 
Diestiaanheuvelruggendistrict en het Golvend Haspengouws leemdistrict.  

In de tweede hoofdgroep hoort eerst een 'Kempische' groep, dat het Centraal-Kempisch rivier- en 
duinendistrict, het Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict, het Roerdalslenkdistrict, het Zuid-Kempisch 
heuveldistrict, het Oostelijk zandig Booms cuestadistrict, het Oost-Kempisch puinwaaierdistrict, het 
Zandig Maasterrassendistrict, het Maasdistrict en het Zandlemig Booms cuestadistrict bevat. De laatste 
groep bevat westelijk gelegen ecodistricten, namelijk het Kustduinendistrict, het Getijdenschelde- en -
poldersdistrict, het Noord-Vlaams dekzandruggendistrict, het Kustpoldersdistrict (Middel- en oudland) en 
het Kustpoldersdistrict (Nieuwland). 
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Figuur 19.8: Ward’s clustering met hydrografische gegevens 
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* Single linkage methode 

Met deze methode (niet weergegeven) verdwijnt de polariteit tussen de twee hoofdgroepen, maar de 
meeste groepen blijven behouden. In de eerste plaats splitst een groep af van de polder- en 
kustduinecodistricten, dezelfde groep als de laatste met Ward’s methode, maar dan zonder het Noord-
Vlaams dekzandruggendistrict. De overige ecodistricten worden in drie hoofdeenheden onderverdeeld, 
namelijk de 'Kempische' groep zoals hierboven aangegeven, het Pleistoceen riviervalleiendistrict apart, en 
de resterende ecodistricten. Daarin splitst verder eerst de derde groep van hierboven af, maar dan zonder 
het Pleistoceen riviervalleiendistrict. 

Opvallend bij de indeling op basis van de waterlooptypologie, is het afscheiden van een Kempische groep, 
waarin ook ecodistricten zitten zoals het Zandig Maasterrassendistrict, het Maasdistrict en het Zandlemig 
Booms cuestadistrict. Verder komt ook steeds een groep voor met het Kustpoldersdistrict, het 
Getijdenschelde- en –poldersdistrict en het Kustduinendistrict.  
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19.2.2 Niet-hiërarchische clustering 

19.2.2.1 Clusters bekomen met alle abiotische variabelen 

Met de procedure k-means werden de ecodistricten geplaatst in een stijgend, voorafbepaald aantal groepen 
of clusters, resp. 2, 4, 6, 8 en 10. De resultaten van deze opsplitsing in verschillende aantallen groepen 
worden weergegeven in figuur 19.9 a-e. 

  

(a)       (b) 

 

(c)        (d) 

 

(e) 

Figuur 19.9 a-e: k-means clustering met alle abiotische variabelen, voor resp 2, 4, 6, 8 en 10 clusters 
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De eerste opsplitsing in twee groepen (fig 19.9a) geeft een duidelijke oost-west scheiding aan, waarbij de 
bekomen groepen ruimtelijk aaneensluiten, behalve dat het Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict bij de 
westelijke groep geplaatst wordt. De scheidingslijn loopt tussen het Oostelijk Zandig Booms cuestadistrict 
en het Zandlemig Booms cuestadistrict, en ook tussen het Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict aan 
de ene kant, en het Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict en het Lemig Brabants cuestadistrict aan de andere 
kant. 

Vanaf vier groepen (fig 19.9b) worden de twee ecodistricten van de Voerstreek (het Voerens krijtdistrict 
en het Lemig Maasterrassendistrict) apart onderscheiden, en ze blijven apart in de verdere opsplitsingen 
behouden. De overige ecodistricten worden gescheiden in een kleinere westelijke groep; ten oosten ervan 
een grote, overwegend noordelijk gelegen groep; en een zuidelijke groep. 

Vanaf zes clusters (fig 19.9c) worden van de westelijke groep enkele ecodistricten afgesplitst, zodat een 
nieuwe, uiterst westelijk gelegen groep gevormd wordt, die in de verdere stappen identiek behouden blijft. 
Deze bevat het Kustduinendistrict, het Kustpoldersdistrict, het Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict, het 
Zandig Houtlandcuestadistrict en het West-Vlaams lemig heuveldistrict. Een tweede groep die vanaf nu 
dezelfde blijft is de noordoostelijke groep, met het Oost-Kempisch puinwaaierdistrict, het 
Roerdalslenkdistrict, het Maasdistrict, het Zandig Maasterrassendistrict en het Haspengouws 
leemplateaudistrict. Daarnaast wordt een centraal gelegen groep afgescheiden, die verder grosso modo 
dezelfde blijft. Deze bevat het Pleistoceen riviervalleiendistrict, het Westelijk zandig Booms cuestadistrict, 
het Zandlemig Booms cuestadistrict, het Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict, het Midden-Vlaams 
glooiend zandleemdistrict en het Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict. Dat laatste ecodistrict wordt er vanaf 
10 clusters uitgehaald. Een vierde groep bestaat uit de meest noordelijke ecodistricten, namelijk het 
Getijdenschelde- en -poldersdistrict, het Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict, het Noord-Vlaams 
dekzandruggendistrict, het Zandig Maldegems cuestadistrict, het Zandig Poekebeekdistrict en het Zandig 
Mandeldistrict. Deze groep wordt uiteindelijk nog opgesplitst. De vijfde groep is deze met de ecodistricten 
van de Voerstreek, en de zesde groep van resterende ecodistricten wordt verder nog veranderd of 
opgesplitst. 

Bij acht clusters (fig 19.9d) wordt de laatste hierbovenvermelde groep in drie gesplitst: enerzijds het Lemig 
Brabants cuestadistrict, het Vochtig Beneden-Dijledistrict, het Brabants lemig heuveldistrict, het Droog 
Boven-Dijledistrict en het Velpe-Getedistrict; anderzijds het Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict, het 
Zuid-Kempisch heuveldistrict, het Oostelijk zandig Booms cuestadistrict en het Vochtig Haspengouws 
leemdistrict; en ten derde het Golvend Haspengouws leemdistrict alleen. 

Bij tien clusters (fig 19.9e) wordt de noordelijke groep gesplitst in enerzijds het Getijdenschelde- en -
polderdistrict en het Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict; en anderzijds het Noord-Vlaams 
dekzandruggendistrict, het Zandig Poekebeekdistrict en het Zandig Mandeldistrict. Opmerkelijk is dat het 
Zandig Maldegems cuestadistrict bij de centrale groep geplaatst wordt. Van de centrale groep wordt 
overigens het Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict afgesplitst, dat samen met het Lemig Brabants 
cuestadistrict een groep vormt. Het Brabants lemig heuveldistrict vormt samen met het Droog Boven-
Dijledistrict en het Velpe-Getedistrict een aparte groep, evenals het Vochtig Beneden-Dijledistrict met het 
Oostelijk zandig Booms cuestadistrict. Tenslotte is er nog een nieuwe groep bestaande uit het Brabants 
Diestiaanheuvelruggendistrict, het Zuid-Kempisch heuveldistrict, het Vochtig Haspengouws leemdistrict 
en het Golvend Haspengouws leemdistrict. 

19.2.2.2 Clusters bekomen met geologische en geomorfologische variabelen 

Er werd een indeling in tien clusters berekend aan de hand van geologische en geomorfologische 
variabelen. Dit kan dan vergeleken worden met de indeling in ecoregio’s, die op holistische wijze werd 
uitgevoerd op basis van de geologie en geomorfologie van de ecodistricten, en waarbij 12 ecoregio’s of 
groepen ecodistricten werden weerhouden.  
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19.2.2.2.1 Resultaten 

Volgens de huidige indeling in ecoregio’s (zie figuur 0.1 vooraan in het rapport) onderscheiden we de 
volgende ecoregio’s: de ecoregio van de kustduinen, de ecoregio van de polders en de getijdenschelde, de 
ecoregio van de Pleistocene riviervalleien, de ecoregio van de cuesta’s, de ecoregio van de Kempen, de 
ecoregio van de westelijke interfluvia, de ecoregio van de Midden-Vlaamse overgangsgebieden, de 
ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone, de ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone, de ecoregio van 
de krijt-leemgebieden, de ecoregio van de krijtgebieden en tenslotte de ecoregio van de grindrivieren. 

De groepering van ecodistricten volgens de clusteranalyse wordt weergegeven in figuur 19.10.  

 

Figuur 19.10: k-means clustering met de geologische en geomorfologische variabelen, met 10 clusters 

 

Volgens deze analyse wordt het Kustduinendistrict niet afzonderlijk onderscheiden, maar behoort het tot 
een groep van ecodistricten (in het blauw weergegeven), waartoe ook de ecoregio van de polders en 
getijdenschelde en het Noord-Vlaams dekzandruggendistrict is toegevoegd. De ecoregio van de westelijke 
interfluvia komt grotendeels overeen met een (lichtgroen gekleurde) cluster van ecodistricten, waarbij 
echter ook het Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict en het Zuid-Kempisch heuveldistrict geplaatst 
werd, en waarvan de twee Leie-Schelde interfluviumdistricten werden weggelaten. Deze twee laatste 
districten vormen overigens een aparte groep.  

De ecoregio’s van de zuidoostelijke heuvelzone en van de zuidwestelijke heuvelzone vormen in de 
clusteranalyse één groep. Het Vochtig Haspengouws leemdistrict hoort er evenwel niet bij, terwijl het 
Oost-Kempisch puinwaaierdistrict er wel bij geplaatst wordt (donkergroen gekleurd).  

Er wordt door de clusteranalyse (geelgekleurde groep) zowel als bij de ecoregio-indeling een groep 
ecodistricten gevormd rond het Pleistoceen riviervalleiendistrict, maar de samenstelling ervan verschilt. 
Volgens de clusteranalyse horen het Noord-Vlaams dekzandruggendistrict en het Zandig 
Poekebeekdistrict er niet bij, maar wel de drie Boomse cuestadistricten, die in de ecoregio van de cuesta’s 
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geplaatst zijn. Er wordt dan ook geen groep onderscheiden die overeenkomt met de ecoregio van de 
cuesta’s, maar de twee westelijke ecodistricten uit deze ecoregio vormen samen met het Zandig 
Poekebeekdistrict en met het Vochtig Beneden-Dijledistrict een groep (roos gekleurd). In de ecoregio-
indeling behoort dit laatste ecodistrict samen met het Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict tot de 
ecoregio van de Midden-Vlaamse overgangsgebieden. 

De ecoregio van de Kempen komt niet overeen met een cluster, maar wordt verspreid over verschillende 
clusters, waaronder een (roodgekleurde) groep van het Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict en het 
Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict. Een tweede groep (oranje gekleurd) bestaat uit de twee meest 
oostelijk gelegen ‘Kempische’ districten (het Roerdalslenkdistrict en het Zandig Maasterrassendistrict), 
samen met het Maasdistrict en het Vochtig Haspengouws leemdistrict. Er wordt dus geen aparte groep 
voorzien op basis van het Maasdistrict, zoals in de ecoregio-indeling (ecoregio van de grindrivieren).  

Tenslotte komt de ecoregio van de krijt-leemgebieden volledig overeen met de lichtblauwe cluster en de 
ecoregio van de krijtgebieden met de donkerbruine cluster.  

19.2.2.3 Bespreking 

Tussen de holistische ecoregio-indeling en de overeenkomstige multivariate clusteranalyse zijn talrijke 
gelijkenissen, maar ook enkele opmerkelijke verschillen. De meeste van deze verschillen zijn waarschijnlijk 
ontstaan doordat de geologische en geomorfologische variabelen die gebruikt zijn voor de clusteranalyse, 
te beperkt zijn. Zo waren er geen gebiedsdekkende, voldoende gedetailleerde Quartairgeologische 
gegevens beschikbaar, terwijl de Quartair geologie juist zeer belangrijk is voor Vlaanderen. Bij de 
geomorfologie werd enkel gebruik gemaakt van hoogte en verval. Dit betekent dat de uitgevoerde 
clusteranalyse kritisch bekeken moet worden, en dat de bekomen indeling niet zonder meer kan 
overgenomen worden. Wel geven de resultaten een goed beeld van hoe de ecodistricten onderling op 
elkaar gelijken voor wat de beschikbare variabelen betreft, en dit voor het volledige Vlaamse grondgebied. 
Ideaal zou zijn om ook over grensoverschrijdende gegevens te beschikken, om de significantie van de 
indeling in ecoregio’s te kunnen beoordelen binnen het Europese kader. Deze opmerking geldt trouwens 
ook voor de holistische methode, waarvoor ook enkel gebruik gemaakt werd van gegevens voor 
Vlaanderen. 

Op basis van de vergelijking tussen clusteranalyse en ecoregio-indeling ontstonden verschillende 
suggesties en vragen, die de indeling in ecoregio’s hebben beïnvloed. Uiteindelijk werd de eerste 
holistische ecoregio-indeling grosso modo behouden, maar aangepast op volgende wijze: 

• Het Voerens krijtdistrict, dat oorspronkelijk in de ecoregio van de krijt-leemgebieden was 
ondergebracht, werd ervan afgescheiden en geplaatst in een aparte ecoregio, namelijk de ecoregio van 
de krijtgebieden. 

• De ecoregio van de westelijke interfluvia werd gevormd door het samenvoegen van de 
oorspronkelijk afzonderlijke ecoregio van de lemige interfluvia en ecoregio van de zandige interfluvia.  

• De ecoregio van de Midden-Vlaamse overgangsgebieden werd gevormd door het groeperen van twee 
ecodistricten die oorspronkelijk tot andere ecoregio’s behoorden: het Midden-Vlaams glooiend 
zandleemdistrict (eerst behorend tot de ecoregio van de lemige interfluvia) en het Vochtig Beneden-
Dijledistrict (eerst behorend tot de ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone). 

19.2.2.4 Clusters op basis van klimatologische variabelen 

Figuur 19.11 toont de groepen ecodistricten die bekomen werden door niet-hiërarchische clustering van 
de klimatologische variabelen. Vergelijking met het overeenkomstige dendrogram (figuur 19.3) bij tien 
afsplitsingen geeft hiermee een goede overeenkomst, behalve voor bv. de plaatsing van het Velpe-
Getedistrict bij de oranjegekleurde groep, en een afzonderlijke afsplitsing van het Kustpoldersdistrict 
(Middel- en oudland) en het Kustduinendistrict. 
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Deze indeling gelijkt verder zeer sterk op de indeling met alle abiotische factoren (fig. 19.9), wat de 
belangrijke rol van het klimaat bevestigt. 

 

Figuur 19.11: k-means clustering met de klimatologische gegevens 

 

19.2.2.5 Clusters op basis van bodemfactoren 

In figuur 19.12 worden de groepen van ecodistricten weergegeven verkregen met de bodemfactoren. Dit 
komt goed overeen met het dendrogram van figuur 19.6. De eerste groep, van zuidoostelijk gelegen 
lemige ecodistricten, komt overeen met de donkergroen gekleurde groep; de tweede groep met zandlemig 
tot licht zandlemige ecodistricten met de oranje groep. Verder is de groep van lemige tot zandlemige 
ecodistricten lichtgroen gekleurd; de Kempische groep rood en zalmroze; de vijfde groep donkerroos. De 
zesde groep komt overeen met de gele en lichtblauw gekleurde ecodistricten, en de laatste groep met de 
donkerblauwe, waarbij het Maasdistrict zwartgekleurd is. Deze clusters zijn dus meestal niet ruimtelijk 
aaneensluitend. 
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Figuur 19.12: k-means clustering met de bodemvariabelen 
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19.3 Overlay van ecodistricten met biotische gegevens 

19.3.1 Bronnen 

Hill M.O. 1979. TWINSPAN – a FORTRAN program for arranging multivariate data in an ordered two-way table 
by classification of the individuals and attributes. Ithaca, NY: Ecology and systematics, Cornell University. 

19.3.2  Gevolgde methodologie

Zoals onder punt 19.1 reeds aangegeven werd beperken de analyses met biotische gegevens op niveau van 
de ecodistricten zich noodzakelijkerwijze tot plantenverspreidingsgegevens. Voor de floristische 
karakterisering van ecodistricten kan geopperd worden om het verspreidingspatroon van elke in 
Vlaanderen voorkomende plantensoort te vergelijken met de geografische begrenzingen van de 
ecodistricten en na te gaan of elke soort beperkt is tot welbepaalde ecodistricten. Dit is in de praktijk 
moeilijk haalbaar om verschillende redenen. Ten eerste laat de graad en detaillering van de inventarisatie 
van de flora dit maar toe voor een beperkt aantal soorten. De inventarisaties gebeuren in vlakken van 1 
km2, de zogenaamde kilometerhokken, die volgens een raster (IFBL-raster) gegroepeerd worden tot 
vlakken van 16 km2, de zogenaamde uurhokken. Voor een zinnige vergelijking van verspreidingsgegevens 
met de ecodistrictenindeling, is het nodig over gegevens te beschikken op niveau van kilometerhokken, 
aangezien in de kleinere ecodistricten te weinig volledige uurhokken voorkomen. Gegevens voor 
kilometerhokken waren voor Vlaanderen in 2001 slechts beschikbaar voor ongeveer 25 % van de 
oppervlakte, indien men een aantal van 90 soorten per kilometerhok als drempelwaarde aanneemt 
(mondelinge mededeling W. Van Landuyt).  

Een tweede hoofdreden waarom de vergelijking met afzonderlijke soortverspreidingsgegevens praktisch 
niet haalbaar is, is het groot aantal soorten dat hiervoor in aanmerking komt. In Vlaanderen komen er 
ongeveer 1280 soorten voor, wat een vergelijking van alle individuele soorten onmogelijk maakt. Dit 
betekent dat een keuze van een beperkt aantal soorten zou moeten gemaakt worden voor de vergelijking 
van hun vespreiding met de ecodistricten. De keuze zou op basis van verschillende criteria kunnen 
uitgevoerd worden, maar een toevallige subset van soorten zou wellicht de beste oplossing zijn. De keuze 
van bijvoorbeeld soorten die gekend zijn als kenmerkend voor bepaalde fytogeografische streken zou 
bijvoorbeeld al een vergelijking met de bestaande fytogeografische indelingen inhouden. Tenslotte moet 
ook rekening gehouden worden met het feit dat de frequentie waarmee de plantensoorten voorkomen ook 
belangrijk is. Soorten die nagenoeg overal voorkomen (zogenaamde ubiquisten) kunnen niet gebruikt 
worden voor de floristische karakterisering, en te weinig voorkomende soorten evenmin. 

Een alternatieve benadering voor de floristische karakterisering van ecodistricten is om gebruik te maken 
van groepen van plantensoorten. Met de floristische gegevens die beschikbaar waren voor Vlaanderen was 
door Wouter Van Landuyt (Instituut voor Natuurbehoud) met behulp van het computerprogramma 
TWINSPAN (Hill 1979) een dendrogram opgesteld (niet gepubliceerde gegevens). Dit werd bekomen 
door elk kilometerhok met voldoende gegevens in te geven als een opname, waarbij de abundantie voor 
elke soort ofwel 0 ofwel 1 bedroeg. Zodoende werden de kilometerhokken dichotomisch opgesplitst in 
groepen, die elk door bepaalde plantensoorten worden gekarakteriseerd. De groepen die door de verst 
doorgedreven splitsing werden bekomen leken niet altijd even relevant, daarom werd in meerdere gevallen 
voor groepen gekozen die minder ver opgesplitst waren.  

In totaal werden tien groepen kilometerhokken weerhouden. Deze worden op hun niveau afgescheiden op 
basis van de aanwezigheid van volgende plantensoorten:  
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- groep 1 (00): Bosanemoon (Anemone nemorosa), Muskuskruid (Adoxa moschatellina), Gevlekte aronskelk 
(Arum maculatum), Kruipend zenegroen (Ajuga reptans), Hazelaar (Corylus avellana), Geel nagelkruid (Geum 
urbanum), Wilde kamperfoelie (Lonicera periclimenum), Drienerfmuur (Moehringia trinervis), Schaduwgras (Poa 
nemoralis), Slanke sleutelbloem (Primula elatior), Gewone salomonszegel (Polygonatum multiflorum), 
Speenkruid (Ranunculus ficaria), Grote muur (Stellaria holostea); 

- groep 2 (0111): Helm (Ammophila arenaria), Heggenrank (Bryonia dioica), Veldhondstong (Cynoglossum 
officinale), Geel walstro (Galium verum) en Kruipend stalkruid (Ononis repens); 

- groep 3 (0101010): Oeverzegge (Carex riparia), Gewone hoornbloem (Cerastium fontanum), Kleine 
varkenskers (Coronopus didymus), Grote varkenskers (Coronopus squamatus), Liesgras (Glyceria maxima), Gele 
lis (Iris pseudacorus), Klein kroos (Lemna minor), Riet (Phragmites australis), Ridderzuring (Rumex obtusifolius), 
Blaartrekkende boterbloem (Ranunculus sceleratus) en Witte krodde (Thlaspi arvensis); 

- groep 4 (0110): Kleine teunisbloem (Oenothera parviflora); 

- groep 5 (10): Schijfkamille (Matricaria discoidea) en Gewone raket (Sisymbrium officinale); 

- groep 6 (0100): Gewoon reukgras (Anthoxanthum odoratum), Gewone engelwortel (Angelica sylvestris), Grote 
waterweegbree (Alisma plantago-aquatica), Scherpe zegge (Carex acuta), Kale jonker (Cirsium palustre), 
Moeraswalstro (Galium palustre), Liesgras (Glyceria maxima), Echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi), 
Penningkruid (Lysimachia nummularia), Grote wederik (Lysimachia vulgaris), Gele waterkers (Rorippa 
amphibia) en Echte valeriaan (Valeriana officinalis); 

- groep 7 (11): Dotterbloem (Caltha palustris), Zwarte zegge (Carex nigra), Wateraardbei (Comarum palustre), 
Holpijp (Equisetum fluviatile), Moerasspirea (Filipendula ulmaria), Melkeppe (Peucedanum palustre), Bosbies 
(Scirpus sylvaticus), Moerasmuur (Stellaria uliginosa) en Echte valeriaan (Valeriana repens); 

- groep 8 (010100): Zwarte els (Alnus glutinosa), Gewoon reukgras (Anthoxanthum odoratum), Moerasspirea 
(Filipendula ulmaria), Gewone hennepnetel (Galeopsis tetrahit), Pitrus (Juncus effusus), Moerasrolklaver (Lotus 
uliginosus), Grote wederik (Lysimachia vulgaris), Zomereik (Quercus robur), Grasmuur (Stellaria graminea); 

- groep 9 (01011): Wijfjesvaren (Athyrium filix-femina), Ruwe berk (Betula pendula), Rapunzelklokje 
(Campanula rapunculus), Dolle kervel (Chaerophyllum temulum), Hazelaar (Corylus avellana), Mannetjesvaren 
(Dryopteris filix-mas), Gewoon wilgenroosje (Epilobium angustifolium), Geel nagelkruid (Geum urbanum), 
Muizenoortje (Hieracium pilosella), Schermhavikskruid (Hieracium umbellatum), Schaduwgras (Poa nemoralis), 
Zoete kers (Prunus avium), Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina), Robinia (Robinia pseudoacacia),  

- groep 10 (0101011): Geel nagelkruid (Geum urbanum), Robertskruid (Geranium robertianum) en Schaduwgras 
(Poa nemoralis). 

 

19.3.3 Florist sche karakterisering en uniformiteit van ecodistricten i

Het voorkomen van de TWINSPAN-groepen in de verschillende ecodistricten en ecoregio’s wordt 
getoond in figuur 19.13. Daaruit blijkt dat de groepen in veel gevallen goed overeenkomen met de indeling 
in ecodistricten of in ecoregio’s. Zo komen de groepen 5 en 7 haast uitsluitend voor in de ecoregio van de 
Kempen, waarbij opvalt dat groep 5 ook in het Zandig Maldegems cuestadistrict en in het Zandig 
Houtlanddistrict sterk vertegenwoordigd is. Groep 2 komt uitsluitend voor in het Kustduinendistrict. 
Groep 4 komt overwegend voor in het Getijdenschelde- en –poldersdistrict, en daarnaast ook nog 
plaatselijk in het Kustpoldersdistrict. Overigens komen in deze twee ecodistricten vooral kilometerhokken 
voor die behoren tot groep 3, dat verder ook vertegenwoordigd is in de ecoregio van de westelijke 
interfluvia, en in het Pleistoceen riviervalleiendistrict. Groep 6 is minder sterk gelocaliseerd, en komt voor 
in de Ecoregio van de Pleistocene riviervalleien, maar ook in omgevende ecodistricten zoals in het 
Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict en in het Westelijk zandig Booms cuestadistrict. Dit geldt ook 
voor groep 8, dat vaak in dezelfde ecodistricten als groep 6 voorkomt. Groep 9 is in hoofdzaak 
geconcentreerd in de ecoregio van de zuidoostelijke heuvels, maar komt in kleine aantallen voor in bijna 
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alle andere ecoregio’s, behalve de meest westelijke. Groep 10 tenslotte komt voornamelijk voor in de 
ecoregio van de krijtleemgebieden, de ecoregio van de zuidwestelijke heuvels en de ecoregio van de 
grindrivieren. 

 

Figuur 19.13: Het voorkomen van de TWINSPAN-groepen in de verschillende ecodistricten en ecoregio’s 

 

In tabel 19.1 wordt het procentueel aantal hokken van elke plantengroep aangegeven per ecodistrict. Dit is 
berekend op het aantal geïnventariseerde hokken per ecodistrict. Naast deze percentages staat per 
ecodistrict het percentage geïnventariseerde hokken op het totaal aantal hokken in dit ecodistrict. De 
gemiddelde graad van inventarisatie voor de kilometerhokken in Vlaanderen bedroeg volgens deze 
gegevens 15%, maar dit varieerde sterk per ecodistrict, gaande van 4% in het Oostelijk zandig Booms 
cuestadistrict tot 53% in het Kustduinendistrict. Deze cijfers zijn lager dan de werkelijke 
inventarisatiegraad, omdat de kilometerhokken die in meerdere ecodistricten liggen, in deze analyse 
weggelaten werden. Het aantal TWINSPAN-groepen dat per ecodistrict voorkomt geeft de floristische 
uniformiteit ervan aan. Een groot aantal floristische groepen in één ecodistrict kan wijzen op het feit dat 
het ecodistrict niet overeenkomt met een floristische entiteit, maar het kan ook wijzen op een ecodistrict 
dat op floristisch vlak een overgangsgebied vormt. 
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Tabel 19-1: Per ecodistrict het procentueel aantal hokken waarin de 10 plantengroepen voorkomen (in de laatste kolom staat 
het aantal geïnventariseerde hokken per ecodistrict, uitgedrukt als een percentage van het totaal aantal hokken in het 
ecodistrict) 

code ecodistrict 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 %inventarisatie

1.1  Kustduinendistrict  0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.0 

2.1 
Kustpoldersdistrict (Middel- en oudland) 
(Kustpoldersdistrict) 0.0 0.0 88.7 7.5 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0 10.0 

2.1 
Kustpoldersdistrict 
(Nieuwland)(Kustpoldersdistrict) 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 

2.2 Getijdenschelde- en -poldersdistrict 0.0 0.0 34.8 50.0 3.0 4.5 0.0 3.0 0.0 4.5 27.0 

3.1 Pleistoceen riviervalleiendistrict 5.0 0.0 16.0 1.6 2.8 20.1 0.9 48.9 3.1 1.3 22.0 

3.2 Noord-Vlaams dekzandruggendistrict 9.1 0.0 22.7 0.0 13.6 9.1 0.0 45.5 0.0 0.0 8.0 

3.3 Zandig Poekebeekdistrict 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 20.0 10.0 

4.1 Zandig Houtlandcuestadistrict 8.3 0.0 12.5 0.0 37.5 4.2 0.0 33.3 0.0 4.2 8.0 

4.2 Zandig Maldegems cuestadistrict 0.0 0.0 0.0 0.0 85.7 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 13.0 

4.3 Westelijk Zandig Booms cuestadistrict 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 4.8 0.0 76.2 9.5 0.0 16.0 

4.4 Zandlemig Booms cuestadistrict 18.0 0.0 10.7 7.1 1.8 19.6 0.0 26.8 12.5 3.6 21.0 

5.2 Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict 0.0 20.0 

0.0 0.0 

5.4 Oost-Kempisch puinwaaierdistrict 0.0 2.4 1.2 

0.0 33.3

0.0 6.0 

2.7

0.0

8.3 14.3 

0.0

0.0 

50.0 9.6 

0.0 

 

4.5 Oostelijk zandig Booms cuestadistrict 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 20.0 20.0 20.0 0.0 4.0 

5.1 Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict 0.0 0.0 0.0 0.0 81.6 1.4 3.4 12.2 1.4 0.0 23.0 

3.0 0.0 0.3 62.5 3.4 22.0 6.2 1.7 0.3 

5.3 Zuid-Kempisch heuveldistrict 0.0 0.0 59.5 0.0 27.0 8.1 5.4 0.0 15.0 

0.0 0.0 61.9 0.0 31.0 0.0 3.6 16.0 

5.5 Roerdalslenkdistrict 0.0 0.0 0.0 0.0 73.9 0.0 17.4 8.7 0.0 0.0 14.0 

5.6 Zandig Maasterrassendistrict 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 

6.1 Zandig Mandeldistrict 0.0 33.3 16.7 16.7 0.0 0.0 16.7 0.0 16.7 

6.2 Zandig Leie-Schelde interfluviumdistrict 11.0 0.0 44.4 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2 0.0 22.2 33.0 

6.3 Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict 5.5 0.0 71.2 0.0 0.0 0.0 6.8 0.0 13.7 10.0 

6.4 Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict 21.4 0.0 57.1 0.0 0.0 0.0 7.1 0.0 14.3 10.0 

7.1 Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict 38.0 0.0 4.7 0.0 2.3 9.3 2.3 34.9 7.0 2.3 13.0 

7.2 Vochtig Beneden-Dijledistrict 67.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 13.3 13.3 17.0 

8.1 West-Vlaams lemig heuveldistrict 66.7 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 

8.2 Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict 58.0 0.0 1.8 0.0 0.0 3.7 0.0 11.0 4.3 20.9 18.0 

Lemig Brabants cuestadistrict 57.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.6 0.0 8.0 

9.1 Brabants lemig heuveldistrict 53.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 30.6 12.2 19.0 

9.2 Droog Boven-Dijledistrict 64.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 28.6 0.0 20.0 

9.3 Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict 32.0 0.0 0.0 21.1 0.0 0.0 15.8 21.1 10.5 12.0 

9.4 Velpe-Getedistrict 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7 13.3 9.0 

9.5 Vochtig Haspengouws leemdistrict 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 1.9 21.2 9.6 24.0 

10.1 Golvend Haspengouws leemdistrict 40.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 12.3 45.7 17.0 

10.2 Haspengouws leemplateaudistrict 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 8.0 

11.1 Voerens krijtdistrict 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 

12.1 Maasdistrict 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.0 14.0 

 GEMIDDELDE          15.0 

 

In vier ecodistricten komt slechts één plantengroep voor, namelijk in het Kustduinendistrict, het Voerens 
krijtdistrict, het Kustpoldersdistrict (Nieuwland), en het Haspengouws leemplateaudistrict. In het 
Kustduinendistrict komt enkel TWINSPAN-groep 2 voor. Deze groep komt overigens nergens anders 
voor in Vlaanderen. Het Voerens krijtdistrict bevat uitsluitend hokken met de plantengroep 1, een groep 
die ook de belangrijkste is in andere ecodistricten met lemige gronden (zie verder). Het Kustpoldersdistrict 
(Nieuwland) bevat uitsluitend groep 3. Tenslotte bestaat het Haspengouws leemplateaudistrict voor 100% 
uit groep 10. 
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Er zijn ook vier ecodistricten waarin de hokken slechts tot twee floristische groepen behoren. Dit is 
vooreerst het Zandig Maldegems cuestadistrict, waar 86% van de hokken planten van groep 5 bevatten en 
de overige van groep 8. Het Maasdistrict bestaat voor 75% uit groep 5 en voor 25% uit groep 1. Zowel in 
het West-Vlaams lemig heuveldistrict als in het Zandig Maasterrassendistrict neemt de belangrijkste groep 
67% van de hokken in. In het eerste geval is dat groep 1, met ernaast ook hokken van groep 3. In het 
tweede geval is de grootste groep 5, en de andere groep 7; beide zijn groepen karakteristiek voor zandige 
bodems. 

De volgende vijf ecodistricten bevatten hokken van drie verschillende groepen. Het Kustpoldersdistrict 
(Middel- en oudland) zijn floristisch nog sterk homogeen, vermits ze voor 89% bestaan uit groep 3, 
dezelfde groep die volledig het Kustpoldersdistrict (Nieuwland) beslaat. Het Roerdalslenkdistrict bestaat 
voor 74% uit groep 5, en voor het overige uit de groepen 7 en 8. De eerste twee zijn groepen die 
kenmerkend zijn voor zandige bodems, maar de laatste hoort thuis in natte, alluviale vlakten. Dan komen 
het Droog Boven-Dijledistrict en het Lemig Brabants cuestadistrict, waarvan de belangrijkste groep 1 is 
met resp. 64 en 57%, gevolgd door groep 9, en tenslotte groep 8. Tenslotte is er het Velpe-Getedistrict, 
dat qua floristische groepen sterk gelijkt op de twee vorige ecodistricten, behalve dat de minst belangrijke 
groep er groep 10 is ipv groep 8. 

Het grootste deel van de ecodistricten bevat hokken die behoren tot vier verschillende TWINSPAN-
groepen. Dit is het geval voor het Westelijk zandig Booms cuestadistrict, het Zuid-Kempisch 
heuveldistrict, het Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict, het Vochtig Beneden-Dijledistrict, het 
Golvend Haspengouws leemdistrict, het Zandig Leie-Schelde interfluviumdistrict, het Zandig 
Poekebeekdistrict, en het Oostelijk zandig Booms cuestadistrict. Bij de vier eerste hiervan is er een 
floristische groep die duidelijk belangrijker is dan de andere, in het Westelijk zandig Booms cuestadistrict 
beslaat dit zelfs 76% van de hokken. Bij de andere zijn er twee of meer ongeveer gelijkwaardige groepen. 

Binnen de groep ecodistricten met vijf of zes verschillende floristische groepen schommelt het relatief 
belang van de groepen binnen elk ecodistrict sterk. Zo zijn er enkele waarin één groep sterk boven de 
andere uittorent, terwijl in andere gevallen er twee tot zelfs vijf min of meer gelijkwaardige groepen. Het 
Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict bestaat voor 82% uit groep 5, met daarnaast overwegend groep 8. 
Het Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict bezit hoofdzakelijk hokken van groep 3, en op de tweede plaats 
van groep 10. Het Oost-Kempisch puinwaaierdistrict bestaat voor nagenoeg twee derde uit dezelfde groep 
als het Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict (5), maar voor het overige derde uit groep 7. In het 
Getijdenschelde- en -poldersdistrict behoort de helft van de hokken tot groep 4, een groep geassocieerd 
met voornamelijk (zwaar) kleiige profielloze bodems. Groep 3 is er ook van belang. Het Brabants lemig 
heuveldistrict bestaat voor meer dan de helft uit groep 1, met daarnaast overwegend groep 9. In het 
Zandig Houtlandcuestadistrict zijn er twee ongeveer gelijkwaardige groepen, namelijk de groepen 5 en 8. 
In het Noord-Vlaams dekzandruggendistrict komen vooral de groepen 8 en 3 voor. Deze laatste groep 
primeert binnen het Zandig Mandeldistrict, met voor de rest vier even sterke groepen. In het Brabants 
Diestiaanheuvelruggendistrict overweegt groep 1, met verder vier bijna gelijkwaardige groepen, o.a. groep 
5, die voornamelijk in de Kempen belangrijk is, en groep 9, geassocieerd met zandleem en leem. Dit wijst 
erop dat dit ecodistrict een overgangsgebied is. De drie volgende ecodistricten bezitten ook hokken die 
behoren tot zes verschillende plantengroepen, maar elk met één belangrijke groep met de helft of meer 
van de hokken op hun gebied, met name groep 5 in het Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict, en 
groep 1 in het Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict en in het Vochtig Haspengouws leemdistrict.  

Er komen acht groepen voor in het Zandlemig Booms cuestadistrict en het Midden-Vlaams glooiend 
zandleemdistrict, maar daar ontbreekt een dominante groep. Het Pleistoceen riviervalleiendistrict heeft 
negen verschillende groepen, maar de helft van de hokken behoort er tot groep 8. 
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19.4 Clustering van ecodistricten met biotische gegevens 

Uit het voorkomen van de 10 TWINSPAN-groepen binnen de verschillende ecodistricten (tabel 19.1) kan 
ook geconcludeerd worden dat verschillende ecodistricten op elkaar gelijken door de aan- of afwezigheid 
en het belang van de floristische groepen. Dit werd verder onderzocht door zowel een hiërarchische 
clustering als een niet-hiërarchische clustering met deze gegevens uit te voeren.  

19.4.1 Hiërarchische clustering 

* Single-linkage methode 

Er werd een clustering uitgevoerd met single-linkage methode en euclidische afstand, hetgeen een 
boomstructuur levert zoals voorgesteld in figuur 19.14.  

 

Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict
Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict 

Kustpoldersdistrict (Middel- en oudland) 
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Vochtig Beneden-Dijledistrict 
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Figuur 19.14: Single linkage clustering van de ecodistricten o.b.v. het  voorkomen van de floristische TWINSPAN-groepen 

Opvallend is dat het Kustduinendistrict apart staat, en binnen de afstanden van het diagramma zelfs niet 
gekoppeld wordt aan de overige ecodistricten. Deze liggen overigens onderling tamelijk dicht bij elkaar. 
Als eerste wordt het Getijdenschelde- en -poldersdistrict afgescheiden, gevolgd door het Westelijk zandig 
Booms cuestadistrict. Daarop volgt een groep van merendeels Kempische ecodistricten, namelijk het 
Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict, het Zuid-Kempisch heuveldistrict, het Oost-Kempisch 
puinwaaierdistrict, het Zandig Maasterrassendistrict, het Roerdalslenkdistrict en het Noord-Kempisch 
kleisubstraatdistrict, samen met het Zandig Maldegems cuestadistrict, en op iets meer afstand het Oostelijk 
zandig Booms cuestadistrict. Merk op dat deze groep ook het Zandig Maldegems cuestadistrict bevat, dat 
blijkbaar zeer dicht bij het Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict ligt. Met uitzondering van het Oostelijk 
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zandig Booms cuestadistrict liggen alle ecodistricten binnen deze groep zeer dicht bij elkaar, vooral het 
Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict bij het Zuid-Kempisch heuveldistrict, en het Oost-Kempisch 
puinwaaierdistrict bij het Zandig Maasterrassendistrict. 

De tweede groep die afsplitst bevat het Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict, het Lemig Leie-Schelde 
interfluviumdistrict, het Kustpoldersdistrict (Middel- en oudland), de Nieuwlandpolders, het Zandig Leie-
Schelde interfluviumdistrict, met daarbij het West-Vlaams lemig heuveldistrict en het Zandig 
Mandeldistrict. Daarin leunt vooral het Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict sterk aan bij het Lemig Leie-
Schelde interfluviumdistrict, en het Kustpoldersdistrict (Middel- en oudland) bij het Kustpoldersdistrict 
(Nieuwland). Een volgende groep bestaat uit het Haspengouws leemplateaudistrict en het Maasdistrict. 
Dan zijn er vijf ecodistricten die één voor één bij de restgroep geplaatst worden, namelijk het Zandig 
Houtlandcuestadistrict, het Golvend Haspengouws leemdistrict, het Zandig Poekebeekdistrict, het 
Voerens krijtdistrict en het Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict.  

In de resterende groep onderscheiden zich nog drie groepen, waarvan de eerste bestaat uit het Droog 
Boven-Dijledistrict, het Brabants lemig heuveldistrict, het Velpe-Getedistrict, het Lemig Brabants 
cuestadistrict en het Vochtig Beneden-Dijledistrict. Het Droog Boven-Dijledistrict ligt zeer dicht bij het 
Brabants lemig heuveldistrict. Het Pleistoceen riviervalleiendistrict vormt samen met het Noord-Vlaams 
dekzandruggendistrict de volgende groep, en tenslotte is er een groep met het Zuid-Vlaams lemige 
heuveldistrict, het Vochtig Haspengouws leemdistrict, het Zandlemig Booms cuestadistrict en het 
Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict.  

* Ward’s linkage methode 

Een tweede clusteringsalgorithme dat toegepast werd is de methode van Ward. Dit leverde een 
boomstructuur op met duidelijker afgescheiden clusters of groepen (figuur 19.15).  
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Figuur 19.15: Ward’s clustering met de floristische TWINSPAN-groepen 
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De eerste groep die zich duidelijk afsplitst, is dezelfde grotendeels Kempische groep als met single-linkage 
werd onderscheiden. Het enige verschil is dat het Oostelijk zandig Booms cuestadistrict er niet in ligt, dat 
trouwens ook met vorige methode het verst verwijderd lag van de anderen. Voor de rest is de structuur 
binnen deze groep identiek. 

In tweede instantie splitst een groep af die overeenkomt met de tweede groep bekomen door single-
linkage, plus het Getijdenschelde- en -poldersdistrict. De interne structuur binnen de groep is wel wat 
verschillend, maar de ecodistricten die in vorige analyse zeer sterk bij elkaar aanleunden, doen dit ook 
volgens deze methode. Hier liggen het Kustpoldersdistrict (Middel- en oudland) en het Kustpoldersdistrict 
(Nieuwland) evenwel het verst verwijderd binnen de groep, en gelijken het meest op het Getijdenschelde- 
en -poldersdistrict. 

De derde groep bestaat uit het Haspengouws leemplateaudistrict en het Maasdistrict, zoals hierboven. De 
vierde groep bevat het Westelijk zandig Booms cuestadistrict, het Midden-Vlaams glooiend 
zandleemdistrict, het Zandlemig Booms cuestadistrict, het Zandig Poekebeekdistrict, het Pleistoceen 
riviervalleiendistrict en het Noord-Vlaams dekzandruggendistrict, met daarbij nog het Oostelijk zandig 
Booms cuestadistrict en het Zandig Houtlandcuestadistrict. Dit zijn gebieden met lichte bodemtextuur; de 
groep komt niet overeen met een vorige groep. Wel liggen dezelfde ecodistricten per twee dicht bij elkaar, 
zoals ook volgens de single-linkage-methode. 

Daarna scheidt het Kustduinendistrict af, dat alleen ligt, zoals hierboven, maar wel dichter bij andere 
groepen ligt. De laatste groep bevat voornamelijk lemige ecodistricten, met name het Droog Boven-
Dijledistrict, het Brabants lemig heuveldistrict, het Velpe-Getedistrict, het Brabants lemig cuestadistrict, 
het Vochtig Beneden-Dijledistrict en het Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict; alsook het Golvend 
Haspengouws leemdistrict, het Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict, het Vochtig Haspengouws leemdistrict, 
en het Voerens krijtdistrict. De eerste subgroep (tot en met het Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict) is 
identiek aan de derde laatste groep bekomen met single-linkage, waaraan het Brabants 
Diestiaanheuvelruggendistrict is toegevoegd.  

Door vergelijking van de indeling die met de twee verschillende algorithmen bekomen werden, kan een 
aantal besluiten getrokken worden. Er zijn immers bepaalde groepen die steeds opduiken. Een eerste is de 
Kempische groep, die steeds het Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict, het Zuid-Kempisch 
heuveldistrict, het Oost-Kempisch puinwaaierdistrict, het Zandig Maasterrassendistrict, het 
Roerdalslenkdistrict, het Zandig Maldegems cuestadistrict en het Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict 
bevat. Een tweede groep bevat het Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict, het Lemig Leie-Schelde 
interfluviumdistrict, het Kustpoldersdistrict (Middel- en oudland), het Kustpoldersdistrict (Nieuwland), 
het Zandig Leie-Schelde interfluviumdistrict, het West-Vlaams lemig heuveldistrict en het Zandig 
Mandeldistrict. De derde groep bestaat uit het Maasdistrict en het Haspengouws leemplateaudistrict. Het 
Kustduinendistrict wordt steeds apart gehouden. 

Daarnaast besluiten we ook dat de volgende ecodistricten per twee op basis van hun plantengroei sterk 
aan elkaar verwant zijn:  

• het Zuid-Kempisch heuveldistrict en het Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict 
• het Oost-Kempisch puinwaaierdistrict en het Zandig Maasterrassendistrict 
• het Zandig Maldegems cuestadistrict en het Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict 
• het Pleistoceen riviervalleiendistrict en het Noord-Vlaams dekzandruggendistrict 
• het Kustpoldersdistrict (Middel- en oudland) en het Kustpoldersdistrict (Nieuwland) 
• het Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict en het Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict 
• het Droog Boven-Dijledistrict en het Brabants lemig heuveldistrict 
• het Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict en het Vochtig Haspengouws leemdistrict 
• het Noord-Vlaams dekzandruggendistrict en het Pleistoceen riviervalleiendistrict 
• het Zandlemig Booms cuestadistrict en het Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict. 
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19.4.2 Niet-hiërarchische clustering 

De niet-hiërarchische clustering (k-means) werd uitgevoerd voor resp. 2, 4, 6, 7, 8 en 10 clusters. Bij 
toenemend aantal clusters verkleint de totale afstand van alle ecodistricten ten opzichte van het 
middelpunt van de cluster waarin ze geplaatst zijn van 4,76 tot 1,73. De opsplitsing van de ecodistricten bij 
toenemend aantal clusters wordt voorgesteld in figuur 19.16 a-e. 

  

(a)          (b) 

   

(c)          (d) 

  

(e) 

Figuur 19.16 a-e: k-means clustering met de floristische TWINSPAN-groepen, voor resp. 2, 4, 6, 8 en 10 clusters 

 

Bij twee clusters bevat de eerste cluster acht westelijk gelegen ecodistricten, echter zonder het 
Kustduinendistrict, het Pleistoceen riviervalleiendistrict en het Noord-Vlaams dekzandruggendistrict. 
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Deze cluster wordt vooral door plantengroep 3 gekarakteriseerd. De andere cluster wordt vooral door 
groep 10 gekenmerkt. 

Bij opsplitsing in vier clusters wordt de vroegere eerste cluster van acht ecodistricten behouden, maar 
wordt de tweede opgesplitst, in een hoofdzakelijk Kempische cluster van acht ecodistricten, een cluster 
van zeven centraal gelegen en aan elkaar grenzende ecodistricten, en een cluster van meer zuidelijk gelegen 
ecodistricten. Deze laatste cluster bevat in hoofdzaak ecodistricten met (zand)lemige bodems, maar ook 
het Kustduinendistrict, en is zeer heterogeen. De grotendeels Kempische cluster daarentegen blijft bij 
verdere opsplitsing grotendeels behouden, maar verliest eerst het Oostelijk zandig Booms cuestadistrict (8 
clusters), en tenslotte ook het Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict samen met het Zandig Maldegems 
cuestadistrict (10 clusters). De cluster van centrale ecodistricten blijft eveneens behouden, en verliest 
slechts bij tien clusters het Zandig Houtlandcuestadistrict. Dit laatste vormt dan samen met het Oostelijk 
zandig Booms cuestadistrict een aparte cluster. Het Kustduinendistrict vormen een aparte cluster vanaf 
zeven clusters. Ze worden voor 100% gekenmerkt door groep 2. Het Haspengouws leemplateaudistrict en 
het Maasdistrict worden samen als cluster onderscheiden, en bestaan voor 90% uit plantengroep 5.  

In tabel 19.2 staan de ecodistricten per cluster (voor 10 clusters), met de afstand tot het centrum van de 
cluster, en met hun kenmerkende TWINSPAN-groepen. 

Tabel 19-2: De 10 clusters van ecodistricten en hun karakteriserende TWINSPAN-plantengroepen. Voor elk ecodistrict is 
ook de afstand tot het middelpunt van de cluster waarin het geplaatst is, vermeld 
Cluster plantengroep Ecodistrict afstand 

1 groep 2 (100%)  Kustduinendistrict  0,00 

0,09 

Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict 0,02 

Vochtig Haspengouws leemdistrict 0,05 
2 groep 10 (20%) 

Voerens krijtdistrict 0,07 

Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict 0,07 

Zandig Mandeldistrict 0,06 

Zandig Leie-Schelde interfluviumdistrict 0,07 

Getijdenschelde- en -poldersdistrict 0,12 

3 groep 8 (40%) en groep 4 (10%) 

West-Vlaams lemig heuveldistrict 0,07 

Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict 0,06 
4 groep 3 (90%) 

Kustpoldersdistrict (Middel- en oudland) 0,02 

Haspengouws leemplateaudistrict 0,04 
5 groep 10 (90%) 

Maasdistrict 0,04 

Droog Boven-Dijledistrict 0,03 

Brabants lemig heuveldistrict 0,03 

Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict 0,06 

Lemig Brabants cuestadistrict 0,05 

Vochtig Beneden-Dijledistrict 0,05 

6 groep 9 (25%) en groep 1 (10%) 

Velpe-Getedistrict 0,05 

Noord-Vlaams dekzandruggendistrict 0,05 

Pleistoceen riviervalleiendistrict 0,04 

Zandig Poekebeekdistrict 0,07 

Westelijk zandig Booms cuestadistrict 0,11 

Zandlemig Booms cuestadistrict 0,07 

7 groep 8 (45%) 

Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict 0,04 

Zandig Maldegems cuestadistrict 0,01 
8 groep 5 (85%) en groep 8 (10%) 

Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict 0,01 

Zandig Houtlandcuestadistrict 0,05 
9 groep 5 (40%) en groep 8 (25%) 

Zandig Booms cuestadistrict 0,05 

10 groep 5 (65%) en groep 7 (25%) Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict  0,02 

Golvend Haspengouws leemdistrict 
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Oost-Kempisch puinwaaierdistrict 0,02 

Zandig Maasterrassendistrict 0,03 

Zuid-Kempisch heuveldistrict 0,02 

Roerdalslenkdistrict 0,04 
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19.5 Vergelijking biotische clustering met abiotische clustering 

Ecodistricten kunnen gegroepeerd worden zowel op basis van hun abiotische kenmerken als op basis van 
hun floristische samenstelling. Voor de abiotische kenmerken (de gemiddelde waarden per ecodistrict ) 
werd zowel hiërarchische als niet-hiërarchische clustering toegepast. Voor de floristische gegevens, die 
uitgedrukt worden als aan- of afwezigheid van een bepaalde plantensoort in een gebied, kan dit niet op 
dezelfde wijze. Het aantal plantensoorten ligt immers te hoog voor dergelijke verwerking met de huidige 
computerprogramma’s. Daarom werd voor deze analyses gebruik gemaakt van de indeling in bepaalde 
plantengroepen of associaties, en meer bepaald van hun aanwezigheid per ecodistrict. Deze 
plantengroepen zijn echter zelf het resultaat van een dichotomische opsplitsing van kilometerhokken 
volgens plantensoorten, uitgevoerd met het programma TWINSPAN, Two-Way INdicator SPecies 
ANalysis (Hill 1979). Bij de hiernavolgende vergelijking van de abiotische en van de floristische indelingen 
moet hiermee dus rekening gehouden worden, omdat elk type verwerking zijn invloed heeft op de 
bekomen indeling. 

In hetgeen volgt zullen de abiotische en floristische indelingen vergeleken worden voor toenemende 
aantallen clusters of groepen (bekomen met k-means). Al vanaf twee groepen wordt een sterk 
verschillende indeling bekomen met beide groepen kenmerken. Op basis van de abiotische kenmerken 
worden ongeveer gelijke helften bekomen die oost-west verdeeld zijn (wel ligt het Noord-Kempisch 
kleisubstraatdistrict bij de westelijke helft). Op basis van de flora echter is het oostelijk deel veel 
omvangrijker dan het westelijk, en daarbij wordt ook het Kustduinendistrict geplaatst. Het is opmerkelijk 
dat op basis van de flora het Kustduinendistrict verder ook afzonderlijk gezet wordt. 

Volgens de abiotische kenmerken wordt vanaf vier clusters de Voerstreek apart geplaatst, en het overige 
gebied wordt in drie verdeeld in een westelijk deel (verschillend van de vorige), een noordoostelijk en een 
zuidoostelijk deel. Op basis van de flora blijft het westelijk deel behouden zoals bij twee groepen, terwijl 
het oostelijk deel opgesplitst wordt in drie delen, namelijk een groep van Kempische districten plus het 
Zandig Maldegems cuestadistrict, een groep met in hoofdzaak lemige bodems, inclusief het Voerens 
krijtdistrict en het Lemig Maasterrassendistrict, en een groep met zandige en zandlemige bodems 
gegroepeerd rondom het Pleistoceen riviervalleiendistrict, inclusief het Kustduinendistrict.  

Bij zes groepen wordt de indeling op basis van abiotische kenmerken weer grondig veranderd, en de oude 
begrenzingen tussen de groepen verdwijnen. Zo verschuift het Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict vanuit 
het zuidoostelijk deel naar een centrale groep. Het oostelijk deel van de Kempen wordt afgesplitst, en 
daarnaast ontstaat een noordelijke groep met o.a. het Getijdenschelde- en -poldersdistrict, het Noord-
Kempisch kleisubstraatdistrict en het Noord-Vlaams dekzandruggendistrict. Op basis van de flora worden 
weerom de bestaande groepen verder opgesplitst. Van de westelijke groep wordt een groep afgesplitst met 
het Getijdenschelde- en -poldersdistrict, het West-Vlaams lemig heuveldistrict, het Zandig Mandeldistrict 
en het Kustduinendistrict. De lemige groep wordt opgesplitst in een westelijk deel met het Voerens 
krijtdistrict erbij, en een kleiner oostelijk deel. 

Vanaf acht groepen blijft de abiotische indeling redelijk stabiel, en is er enkel een opsplitsing van de 
zuidoostelijke groep in drie delen, waarbij het golvend Haspengouws leemdistrict apart gezet wordt, 
evenals een groep van het Oostelijk zandig Booms cuestadistrict, het Zuid-Kempisch heuveldistrict, het 
Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict en het Vochtig Haspengouws leemdistrict. De flora-indeling 
verandert sterker: er verschijnen twee nieuwe groepen, met name het Maasdistrict samen met het 
Haspengouws leemplateaudistrict, en het zandig Houtland cuestadistrict samen met het Oostelijk zandig 
Booms cuestadistrict. Het Kustduinendistrict wordt nu afzonderlijk geplaatst, en de ecodistricten die er 
vroeger bij geplaatst waren, worden nu geplaatst bij de westelijke groep van ecodistricten. Verder 
verandert het Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict van groep.  

Bij tien groepen splitst de noordelijke groep op basis van abiotische kenmerken in twee, waarbij het 
Getijdenschelde- en -poldersdistrict samen met het Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict afgescheiden 
wordt. Er ontstaat ook een groep bestaande uit het Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict en het Lemig 
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Brabants cuestadistrict, evenals een groep van het Oostelijk zandig Booms cuestadistrict en het Vochtig 
Beneden-Dijledistrict. De indeling op basis van de flora geeft weer een opsplitsing, ditmaal van de 
Kempische groep, waaraan het Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict samen met het Zandig Maldegems 
cuestadistrict ontnomen wordt. De ecodistricten die in de vorige stap van bij het Kustduinendistrict 
weggehaald waren naar de westelijke groep, worden nu weer uit de westelijke groep gehaald en samengezet 
met het Lemig en met het Zandig Leie-Schelde interfluviumdistrict. Binnen de twee lemige, zuidoostelijke 
groepen ruilen het Voerens krijtdistrict en het vochtig Haspengouws leemdistrict van groep. 

Uit het vorige blijkt duidelijk dat de indeling van ecodistricten op basis van abiotische kenmerken de 
indeling op basis van floristische gegevens niet volgt. De abiotische indeling verloopt hoofdzakelijk 
volgens een oost-westgradiënt, en er is een sterk geografische component aanwezig voor de afsplitsing van 
de groepen. Dit laat vermoeden dat vooral het klimaat en de hoogte hun stempel drukken op de bekomen 
indeling. De bodemkundige kenmerken blijken slechts een ondergeschikte rol te bezitten, in tegenstelling 
tot bij de indeling op basis van de floristische gegevens.  

De floristische indeling bevat een minder sterke geografische component, in die zin dat de bekomen 
groepen ruimtelijk veel minder aan elkaar hangen dan in de abiotische indeling. Er zijn enkele 
opmerkelijke verschillen in de indelingen, zoals het feit dat met abiotische factoren het Kustduinendistrict 
niet in een afzonderlijke groep geplaatst wordt, maar dichtbij het Kustpoldersdistrict (Middel- en 
oudland). Bovendien wordt het Pleistoceen riviervalleiendistrict gescheiden van het Noord-Vlaams 
dekzandruggendistrict, en wordt de groep van Kempische ecodistricten, die sterk aaneenhangt op basis 
van plantensamenstelling, gesplitst op basis van de abiotische factoren. Tenslotte worden het Zandig 
Houtlandcuestadistrict en het Zandig Maldegems cuestadistrict wel afzonderlijk geplaatst, zoals bij de 
indeling op basis van de flora, maar het laatst vermelde ecodistrict wordt niet bij de Kempische 
ecodistricten maar bij het Noord-Vlaams dekzandruggendistrict geplaatst. Opmerkelijk is verder dat op 
basis van abiotische kenmerken het Voerens krijtdistrict en het Lemig Maasterrassendistrict duidelijk in 
een aparte groep geplaatst worden, terwijl dit voor de analyse op basis van de flora niet gebeurt. Dit kan te 
wijten zijn aan de TWINSPAN-opdeling, die in het algemeen weinig rekening houdt met kleine groepen, 
alsook met het feit dat voor het Lemig Maasterrassendistrict geen floristische gegevens voorhanden waren. 
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20 Aardewerk – historische bosbodemprofielgegevens & historische 
bodemgegevens voor gebieden met natuurfunctie 

20.1 Bronnen 

Leroy I., Van Meirvenne M., Depuydt S. & Hofman G. (2000). Digitalisatie en verwerking van historische 
bosbodemprofielgegevens: eindverslag. Onderzoeksproject in opdracht van het Instituut voor Bosbouw en 
Wildbeheer.  

Leroy I., Van Meirvenne M. & Hofman G. (2002). Opmaak van een GIS-databank historische bodemgegevens voor 
gebieden met natuurfunctie. Onderzoeksproject in opdracht van Aminal, Afdeling Natuur ism Instituut voor 
Natuurbehoud 

Van Orshoven J. & Vandenbroucke D. (1993). Handleiding bij AARDWERK. Databestand van 
bodemprofielgegevens. Rapport 18A, IWONL, 43 p. 

Van Orshoven J., Maes J., Vereecken H., Feyen J. & Dudal R. (1988). A structured database of Belgian soil profile 
data. Pedologie, 38 : 191-206. 

McCune B. & Mefford M.J. (1999). PC-ORD. Multivariate Analysis of Ecological Data, version 4. MjM Software 
Design, Gleden Beach, Oregon, USA. 

20.2 Toelichting bij gebruikte data 

Bij de Nationale Bodemkartering, die plaats vond tussen 1947 en 1973, werden tienduizenden 
bodemprofielbeschrijvingen en analyses uitgevoerd. In 1988 werden deze gegevens in een gestructureerde 
databank, ‘Aardewerk’ verzameld door Van Orshoven et al. (1988). Uit gebruikservaring is echter gebleken 
dat deze databank een aanzienlijk aantal tekortkomingen bevat, zoals bijvoorbeeld exacte horizontdieptes, 
het exacte organische koolstof-gehalte,… Bovendien werden tal van ingavefouten niet gecorrigeerd en is 
de databank onvolledig. Informatie over één of meerdere horizonten en zelfs volledige profielen bleken te 
ontbreken. Ook de informatie omtrent de oppervlaktemonsters werd niet in de databank opgenomen. 
Hierdoor ontbreekt een belangrijke bron van ruimtelijke bodeminformatie. Het Instituut voor Bosbouw 
en Wildbeheer en Aminal, afdeling Natuur gaven opdracht om deze databank voor de bosbodems en 
bodems in gebieden met natuurfunctie te screenen, te corrigeren en te herstructureren, teneinde ze 
operationeel te maken (Leroy et al., 2000 & Leroy et al., 2002).  

In Aardwerk Noord (ten noorden van Samber en Maas) zijn 6.453 profielen en 26.921 horizonten in 
Vlaanderen gelegen.  

In de addenda (rapporten met de profielbeschrijvingen en analyseresultaten, opgemaakt ten tijde van de 
Nationale Bodemkartering) werden 669 profielen gekarakteriseerd als ‘onder bos gelegen’. Deze 669 
profielen omvatten 4.275 horizonten. Bijkomend werden de gegevens omtrent de oppervlaktemonsters, 
met name 1.173 punten gelegen onder bos en 1.961 punten in een buffer van 100 meter rond bos, in het 
kader van de studie (Leroy et al., 2000) gedigitaliseerd.  

In een volgende studie (Leroy et al., 2002) werden de bodemgegevens van de profiel- en 
oppervlaktepunten (bemonsterd gedurende de Nationale Bodemkartering) gelegen in 
Vogelrichtlijngebieden, Habitatrichtlijngebieden, natuurreservaten, de uitbreidingsperimeter van de 
natuurreservaten en de zeer waardevolle gebieden (volgens de Biologische Waarderingskaart, IN) 
ingevoerd in een databank. Hierbij werden de profielen die reeds in de vorige studie waren ingevoerd niet 
heropgenomen in de databank. Aldus gaat het in totaal over bijkomend 846 profielen (5.220 horizonten) 
en over 571 oppervlaktemonsters.  
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20.3 Resultaten 

20.3.1 Clusteranalyse 

Op basis van de gegevens van de chemische analyse van de verschillende bodemprofielgegevens, 
uitgevoerd in het kader van de Nationale Bodemkartering, kan onderzocht worden of er verschillende 
‘bodemtypes’ gevonden kunnen worden. Voor deze analyse wordt gebruik gemaakt van de 
bosbodemprofielgegevens en de bodemgegevens voor gebieden met natuurfunctie, waarbij alle chemische 
analyses berekend worden voor de bovenste 40 cm van de profielput. Zo is het CaCO3-gehalte het totale 
kalkgehalte (in gewichtsprocent) dat gevonden wordt binnen de eerste 40cm van de profielput. Voor 
verschillende chemische analyses ontbreken echter een aanzienlijk aantal gegevens (wat de clusteranalyse 
negatief zou beïnvloeden), zodat de volgende analyses geselecteerd werden: CaCO3, pH KCl (potentiële 
zuurtegraad), pH H2O (actuele zuurtegraad), CEC tot (totale sorptiecapaciteit van de grond), C tot 
(koolstofgehalte) en de mediaan (mediaan van de granulometrische verdeling). Dit resulteert uiteindelijk in 
een gegevensset van 398 bosbodemprofielen en 608 bodemprofielen in gebieden met natuurfunctie (in de 
verdere tekst zullen deze laatste bodemprofielen als natuurbodemprofielen aangeduid worden).  

Er werd gebruik gemaakt van een clusteranalyse, uitgevoerd met het softwarepakket PC-ORD version4, 
met als instellingen Ward’s methode en euclidische afstand. Het resultaat van deze wiskundige analyse is te 
zien op figuur 20.1. Hierbij zijn 4 groepen te onderscheiden. Voor een gemakkelijke (visuele) interpretatie 
van deze 4 groepen werd het ‘grootste’ gebied van voorkomen voorgesteld met behulp van een ovaal. Alle 
bodemprofielen (die tot één van deze 4 groepen werd ingedeeld) werden vervolgens in een ruimte 
voorgesteld (bekomen door PCA-ordinatie). As 1 en 2 van de scores van de bodemprofielen zijn uitgezet, 
samen met deze van de bodemanalyses, voorgesteld door de (zwarte) lijnen. Het is niet zozeer de absolute 
lengte van deze pijlen die belangrijk is, doch eerder de relatieve lengte en de richting (en zin). Om de 
relatie van een punt met een pijl (variable) te kennen, wordt een loodrechte projectie hierop gemaakt. Hoe 
verder dit geprojecteerde punt van de oorsprong verwijderd is, hoe meer (al dan niet positieve) correlatie 
kan verwacht worden.  

Opvallend op de figuur is de sterke onderlinge correlatie tussen CaCO3-gehalte, pH KCl en pH H2O. Verder 
bezit de mediaan eveneens een sterke, maar negatieve correlatie met het CaCO3-gehalte. Er kan ook 
vastgesteld worden dat globaal gezien de pH en het kalkgehalte dalen bij het stijgen van de mediaan, 
m.a.w. de de meer zandige (en/of grindrijke) bodems bezitten een lagere pH. Opvallend ook is dat er een 
sterke correlatie is met de factor ‘locatie’. Voor deze factor werden de natuurbodemprofielen aangeduid 
met waarde 1, de bosbodemprofielen met waarde 0. Zoals deels te verwachten zijn bosbodemprofielen 
meestal gelegen in iets zuurdere bodems. Bijkomende analyse is hier echter nodig voor verdere conclusies 
(verband tussen abiotische en biotische standplaatsfactoren). 

Op basis van de resultaten van de clusteranalyse kunnen ruwweg 4 bodemtypes onderscheiden worden:  

- Groep 1: vrijwel uitsluitend zandgronden (eventueel met grindbijmenging) met vrij lage pH, laag 
kalkgehalte, een lage totale sorptiecapaciteit en een laag koolstofgehalte.  

- Groep 2: zandgronden en lemig zandgronden met intermediaire waarden 

- Groep 3: vrij heterogene groep, gaande van zandgronden tot leemgronden, maar met voornamelijk 
lemig zandgronden, licht zandleemgronden en zandleemgronden 

- Groep 4: leemgronden en (zware) kleigronden met hogere pH, vrij hoog kalkgehalte, een hoge 
sorptiecapaciteit en een hoger koolstofgehalte. 

Hoewel er vrij duidelijk een aantal bodemtypes kunnen onderscheiden worden via de clusteranalyse, is de 
meerwaarde van deze clusteranalyse toch vrij beperkt. De onderscheiden groepen worden voornamelijk 
bepaald door hun textuur (mediaan), waarbij de andere parameters wijzigen in functie van de verandering 
van de textuur.  
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In het kader van de bodemprofielgegevens werden een aanzienlijk aantal analyses in laboratoria 
uitgevoerd. Uit deze clusteranalyse blijkt dat alle parameters uiteindelijk sterk afhankelijk zijn van de 
textuurklasse waartoe ze behoren. De pH (en het kalkgehalte) is vrij sterk (negatief) gecorreleerd met de 
mediaan-waarde, waarbij kan vastgesteld worden dat deze parameters stijgen bij een daling van de 
mediaan. Nadeel van deze clusteranalyse is dat enerzijds maar gebruik werd gemaakt van een beperkt deel 
van de aardewerk-databank (enkel de bos- en natuurbodemprofielgegevens werden in de analyse 
betrokken) en anderzijds werden bij een groot aantal bodemprofielen verschillende parameters niet 
gemeten. Hierdoor werden in deze analyse uiteindelijk (slechts) 1004 bodemprofielgegevens gebruikt.  

Indien we figuur 20.2, met de locatie van de bodemprofielen, onderverdeeld in de verschillende 
clustergroepen nader bekijken, blijken deze locaties algemeen vrij goed overeen te komen met de te 
verwachten locatie, met name dat de meer zandige bodems gelocaliseerd zijn in het noorden van 
Vlaanderen en de meer lemige bodems in het zuiden. In het Getijdenschelde- en -poldersdistrict vinden 
we vooral meetpunten uit groep 4 (kleigronden). 

Hoewel de gegevens uit aardewerk een aanzienlijke hoeveelheid informatie bevatten, lijkt voor afbakening 
van ecodistricten van gelijkaardige ‘bodemtypes’ de (digitale) bodemkaart toch interessanter te zijn, temeer 
daar deze laatste gebiedsdekkend voor Vlaanderen beschikbaar is.  
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Figuur 20.1: PCA biplot van de aardewerkgegevens (eerste 2 assen), waarbij de 4 groepen uit de clusteranalyse met een verschillend symbool voorgesteld zijn, en hun grootste concentaties met 
een ovaal zijn aangeduid 
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Figuur 20.2: Locatie van de bodemprofielen, onderverdeeld in de verschillende clustergroepen 
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20.3.2  Chemische analyses

Op basis van de 669 historische bosbodemprofielen, aangevuld met 1.173 oppervlaktemonsters gelegen 
onder bos of binnen een buffer van 100 m rond bos en 846 natuurbodemprofielen, aangevuld met 571 
oppervlaktemonsters gelegen onder ‘natuur’ werd een gemiddelde berekend van het CaCO3-gehalte, de 
gemiddelde pH-H2O, het gehalte koolstof en de gemiddelde mediaan per ecodistrict (dit steeds op basis 
van 0 tot 40 cm, aangezien voor de oppervlaktemonsters geen metingen op grotere diepte werden 
uitgevoerd). Deze waarden zijn weergegeven in tabel 20.1. Voor een aantal ecodistricten zijn er geen 
(Zandig Mandeldistrict, Lemig Maasterrassendistrict en Voerens Krijtdistrict) of slechts een zeer beperkt 
aantal meetpunten (Zandig Leie-Schelde interfluviumdistrict) beschikbaar.  

Aan de hand van deze gemiddelde waarden werd vervolgens een PCA-ordinatie uitgevoerd met het 
softwarepakket PC-ORD version4. De ecodistricten zonder gemiddelde waarden werden uiteraard niet in 
de analyse betrokken. Alle ecodistricten met hun gemiddelde waarde werden in figuur 20.3 in een ruimte 
voorgesteld (bekomen door PCA-ordinatie). As 1 en 2 van de scores van de bodemprofielen zijn uitgezet, 
samen met deze van de bodemanalyses, voorgesteld door de (zwarte) lijnen. Het is niet zozeer de absolute 
lengte van deze pijlen die belangrijk is, doch eerder de relatieve lengte en de richting (en zin). Om de 
relatie van een punt met een pijl (variable) te kennen, wordt een loodrechte projectie hierop gemaakt. Hoe 
verder dit geprojecteerde punt van de oorsprong verwijderd is, hoe meer (al dan niet positieve) correlatie 
kan verwacht worden.  

Door de assen 1 en 2 wordt samen 72 % van de variatie verklaard. Opvallend op de figuur is de sterke 
onderlinge correlatie tussen CaCO3-gehalte en pH H2O. Er kan ook vastgesteld worden dat globaal gezien 
de pH en het kalkgehalte dalen bij het stijgen van de mediaan, met andere woorden bezitten de meer 
zandige (en/of grindrijke) bodems een lagere pH.  

In de figuur 20.3 werden de verschillende ecodistricten, behorend tot eenzelfde ecoregio met een ander 
symbool aangeduid. Enkele ecoregio’s werden bij deze ordinatie ruimtelijk sterk geconcentreerd (zie 
verder bespreking resultaten). 
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Tabel 20-1: Gemiddeld kalkgehalte, gemiddelde pH-H O, gemiddeld koolstofgehalte en gemiddelde mediaan per ecodistrict op basis van Aardewerkgegevens 

     

2

Ecodistrict CaCO3 pH-H2O koolstof mediaan

 N gem st. afw. N gem st. afw. N gem st. afw. N gem st. afw. 

17 2,04 2,67 17 6,97 0,99 17 1,43 0,73 17 157,65 

Kustpoldersdistrict          186   186 3,72 5,14 186 7,12 0,83 186 1,87 1,32 38,60 33,51

Getijdenschelde- en –poldersdistrict 258 3,12 3,10 258 7,33 0,98 258 1,83 0,96 266 50,03 33,72 

Pleistoceen riviervalleiendistrict             166 4,39 12,26 166 6,15 1,26 166 2,60 2,50 160 76,54 49,44

Noord-Vlaams dekzandruggendistrict             64 0,00 0,00 64 5,28 0,60 64 1,41 0,71 78 130,81 16,45

Zandig Poekebeekdistrict             4 0,10 0,20 4 6,50 0,50 4 1,32 0,85 4 71,00 18,80

Zandig Houtlandcuestadistrict             36 0,07 0,27 36 5,11 0,73 36 1,36 0,69 40 109,70 24,04

Zandig Maldegems cuestadistrict             5 0,82 1,83 5 5,46 1,08 5 2,10 1,36 9 88,33 29,48

Westelijk zandig Booms cuestadistrict 22 0,10 0,35 22 5,26 0,84 22 0,92 0,48 30 94,93 31,88 

Zandlemig Booms cuestadistrict             23 1,02 3,37 23 5,74 0,80 23 2,25 1,69 23 76,43 29,68

Oostelijk zandig Booms cuestadistrict 5 0,00 0,00 5 4,70 0,62 5 2,56 2,08 5 71,20 54,62 

Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict             270 0,00 0,00 270 5,11 0,77 270 2,46 2,03 274 140,08 34,39

Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict 714 0,06           1,04 723 5,08 0,86 723 2,36 2,47 702 136,35 34,97

Zuid-Kempisch heuveldistrict             96 0,03 0,22 97 5,08 0,77 97 1,94 2,13 92 136,90 39,57

Oost-Kempisch puinwaaierdistrict             407 0,00 0,04 408 4,85 0,86 408 2,02 1,43 405 146,51 29,07

Roerdalslenkdistrict           129,74  122 0,01 0,08 124 5,71 0,92 124 2,43 2,21 124 28,40

Zandig Maasterrassendistrict             60 0,02 0,13 60 4,96 0,99 60 2,47 0,98 57 120,37 22,90

Zandig Mandeldistrict           - - - - - - - - - - - -

Zandig Leie-Schelde interfluviumdistrict - - - - - - - - - 4 108,75 14,73 

Lemig IJzer-Leie interfluviumdistrict 22 0,08 0,20 23 5,56 0,92 24 0,92 0,54 24 67,75 31,01 

 Kustduinendistrict  45,90 
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Ecodistrict CaCO3 pH-H2O koolstof mediaan 

 N gem st. afw. N gem st. afw. N gem st. afw. N gem st. afw. 

Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict    8         8 0,00 0,00 5,35 1,05 8 1,21 0,59 7 21,29 10,34

Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict 50 0,13 0,89 50 5,38 0,82 50 1,16 0,67 31 56,68 38,50 

Vochtig Beneden-Dijledistrict             43 0,20 0,73 43 5,81 0,82 43 2,42 1,75 43 35,09 23,39

West-Vlaams lemig heuveldistrict 13 0,18 0,32 13 5,94 1,27 13 1,05 0,63 13 59,54 62,70 

Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict             176 0,12 0,45 176 5,82 1,16 176 1,67 0,98 73 48,38 44,91

Lemig Brabants cuestadistrict 4 0,00 0,00 4 5,42 0,09 4 0,72 0,58 4 52,75 38,96 

Brabants lemig heuveldistrict 135 0,13 0,77 136 4,96 0,84 137 1,33 1,11 128 51,41 52,05 

Droog Boven-Dijledistrict             91 0,15 0,84 91 4,73 0,69 91 2,48 1,87 91 59,45 54,26

Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict            87,68 124 0,00 0,05 127 4,75 0,71 128 2,37 3,25 92 111,38

Velpe-Getedistrict             35 0,02 0,07 35 5,17 0,70 35 2,27 1,74 34 41,82 29,97

Vochtig Haspengouws leemdistrict 25 0,06 0,24          25 5,51 1,15 26 2,03 1,02 8 49,13 14,67

Golvend Haspengouws leemdistrict 25 1,87 3,03          25 7,02 0,94 25 2,30 1,23 18 26,22 10,57

Haspengouws leemplateaudistrict             6 0,37 0,65 6 6,58 0,64 6 1,93 1,29 4 20,50 3,00

Lemig Maasterrassendistrict             - - - - - - - - - - - -

Voerens krijtdistrict             - - - - - - - - - - - -

Maasdistrict             13 1,42 2,53 13 6,81 0,67 13 2,85 1,06 12 20,50 6,91

TOTAAL 3.225            0,77 3,54 3.243 5,51 1,20 3.247 2,09 1,93 3.058 157,65 45,90
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Figuur 20.3: PCA-ordinatie aan de hand van de gemiddelde waarden per ecodistrict voor CaCO3, pH-H2O, koolstof en mediaan 
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20.4 Bespreking resultaten 

De ecoregio van de kustduinen wordt gekenmerkt door een hoge mediaanwaarde (zandig), maar bezit in 
vergelijking met bijvoorbeeld de ecoregio van de Kempen een vrij hoog kalkgehalte en pH. 

De ecodistricten uit de ecoregio van de polders en de getijdenschelde zijn sterk geclusterd, met een hoge 
pH, een hoog kalkgehalte en lage mediaanwaarde (zware texturen). De ecoregio van de Kempen bezit 
eveneens een sterke clustering, met een hoge mediaanwaarde en laag kalkgehalte en pH. Opvallend is dat 
eveneens het ecodistrict 9.3 (Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict) hiermee een sterke correlatie bezit. 
De ecodistricten uit de ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone bezit eveneens een vrij sterke clustering, 
hoewel de gemiddelde gehaltes aan koolstof hierin vrij sterk verschillen. De ecoregio van de zuidoostelijke 
heuvelzone neemt een meer centrale positie in het assenstelsel in (met uitzondering van het Brabants 
Diestiaanheuvelruggendistrict). De ecodistricten van de ecoregio van de krijt-leemgebieden zijn eveneens 
sterk geclusterd, met een lage mediaan en hoge pH en kalkgehalte.  

De ecodistricten van de ecoregio van de Pleistocene riviervalleien situeren zich sterk verspreid, waarbij het 
Noord-Vlaams dekzandruggendistrict een lagere pH en kalkgehalte en een hogere mediaanwaarde 
(zandrijker, met name vooral stuifduinen) bezit in vergelijking met het Pleistoceen riviervalleiendistrict en 
het zandig Poekebeekdistrict Het Zandig Poekebeekdistrict bezit in vergelijking met de andere 
ecodistricten uit de ecoregio (vooral het Noord-Vlaams dekzandruggendistrict) een gemiddeld lagere 
mediaanwaarde (zwaardere textuur). 

De ecoregio van de cuesta’s bezitten een sterke clustering. Zoals te verwachten wijkt het Zandlemig 
Booms cuestadistrict hier licht van af, door de lagere mediaanwaarde. De ecodistricten uit de ecoregio van 
de westelijke interfluvia liggen sterk verspreid. Belangrijkste reden hiervoor is dat voor het Zandig Leie-
Scheldeinterfluviumdistrict veel gemiddelde waarden ontbraken (enkel voor de mediaan waren 4 
aardewerkpunten beschikbaar). 

Het pleistoceen riviervalleiendistrict bezit een opvallend hoog kalkgehalte. Merk echter op dat de spreiding 
hierop zeer groot is (4,39 ± 12,26 %). Reden hiervoor is het plaatselijk voorkomen van zeer kalkrijke 
gebieden (vb. Moervaartdepressie met moeraskalk), hetgeen het gemiddelde kalkgehalte doet stijgen.  
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