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1 Overzicht soorten vaatplanten, mossen en lichenen 

De soorten uit het meetnet Vlaamse prioritaire plantensoorten werden geselecteerd op basis 

van hun vermelding op de Bijlagen II en IV van de Habitatrichtlijn, het belang van 

Vlaanderen voor de totale instandhouding van de soort, hun vermelding in de Europese Rode 

lijst (Bilz et al. 2011) en hun Rode Lijst status en/of zeldzaamheid in Vlaanderen (Van 

Landuyt et al. 2006) en de omliggende landen of regio’s (Dines et al. 2005, Korneck et al. 

1996, van der Meijden et al. 2000, UICN et al. 2012). Soorten die geen permanente 

populaties (meer) vormen in Vlaanderen maar slechts hier en daar efemeer opduiken werden 

niet opgenomen in de selectie omdat het opzetten van een meetnet voor dergelijke soorten 

erg moeilijk is. Het betreft o.a. een aantal akkeronkruiden die nu slechts nog sporadisch als 

adventief voorkomen. Op basis van deze eerste selectie werd door het ANB een prioritering 

opgesteld. Voor soorten die op de Bijlagen van de Habitatrichtlijn staan is de 6-jaarlijks 

rapportering over areaal-grootte, areaal-trend, populatiegrootte en populatietrend een 

Europese verplichting voor alle lidstaten. 

Tabel 1 geeft een overzicht van de vaatplanten, mossen en lichenen die op de Bijlagen (II,  

IV of V) van de Habitatrichtlijn vermeld staan. Tabel 2 geeft een overzicht van de overige 

soorten prioritair voor het Vlaams beleid. Deze overige soorten kunnen verder onderverdeeld 

worden in: 

 A = soorten van de Europese Rode Lijst (categorieën: CR, EN en VU); 

 B = soorten die in Europa (Atlantisch) onder druk staan; 

 C = bijkomende prioritaire soorten. 

In eerste instantie opteren we voor een gegevensinzameling via een gestructureerd meetnet. 

Dat houdt in dat : 1) gegevens verzameld worden op basis van een standaardprotocol dat bij 

alle terreinbezoeken gevolgd wordt, en 2) de bezochte locaties vooraf zijn uitgekozen 

volgens een procedure die streeft naar een representatieve bemonstering van de 

doelpopulatie. De criteria voor het al dan niet ontwikkelen van een gestructureerd meetnet 

werden uitgewerkt in Westra et al. (2013).  

Tabel 1. Overzicht van de soorten vaatplanten, mossen en lichenen opgenomen op Bijlagen 

II, IV of van de Habitatrichtlijn, de Rode Lijstcategorie in Vlaanderen en in Europa, of de 

soort al dan niet via een gestructureerd meetnet dient opgevolgd te worden en relatief 

belang Vlaamse populaties in West-Europese context. CR = Critically endangered, 

EN=Endangered, LC = Least Concern, VU = Vulnerable, NT = Near Threatened, DD = Data 

Decifient; ZB = zeer belangrijk, MB = matig belangrijk, GB = van gering belang. Meetnet: 1 

= ja, 0 = geen meetnet. 

Ned. Naam Wet. naam HRL 
Rode 

Lijst VL 
RL  

Europa 
Meetnet Belang 

Vaatplanten 

      Drijvende waterweegbree Luronium natans II & IV VU LC 1 ZB 

Kruipend moerasscherm Apium repens II & IV CR NT 1 ZB  

Groenknolorchis Liparis loeselii II & IV CR NT 1 MB  

wolfsklauwen Lycopodiaceae V - - 0 GB  

Mossen 

      Geel schorpioenmos Hamatocaulis vernicousus II & IV - DD 0 GB 

Kussentjesmos Leucobryum galucum V - - 0 GB 

veenmossen Sphagnum spec. V - - 0 GB 

Lichenen 

      rendiermossen Cladina spec. V - - 0 GB 
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Tabel 2. Overzicht van vaatplanten prioritair voor het Vlaams beleid, de Rode Lijststatus in 

Vlaanderen en in Europa, of de soort wordt opgevolgd via een gestructureerd meetnet en het 

selectiecriterium voor opname. Voor meer informatie over gebruikte codes, zie legende van 

Tabel 1.  

 

Ned. naam Wet. naam 
Rode 

Lijst VL 
RL 

Europa Meetnet Selectiecriterium 

Drienervige zegge Carex trinervis R - 1 B 

Driekantige bies Schoenoplectus triqueter  CR LC 1 B 

Moerassmele Deschampsia setacea CR - 1 B 

Gesteelde zoutmelde Halimione pedunculata  CR - 1 B 

Pilvaren Pilularia globulifera VU NT 1 B 

Witte waterranonkel Ranunculus ololeucos EN DD 1 B 

Moerasweegbree Baldellia ranunculoides  R NT 0 B 

Fijn goudscherm Bupleurum tenuissimum CR - 0 B 

Ronde zegge Carex diandra CR - 0 B 

Kleine wolfsklauw Diphasiastrum tristachyum CR - 0 B 

Slank wollegras Eriophorum gracile CR NT 0 B 

Duingentiaan Gentianella uliginosa CR - 0 B 

Veenmosorchis Hammarbya paludosa CR LC 0 B 

Honingorchis Herminium monorchis CR DD 0 B 

Polei Mentha pulegium CR LC 0 B 

Koprus Juncus capitatus CR - 0 B 

Harlekijn Orchis morio CR NT 0 B 

Purperorchis Orchis purpurea EN LC 0 B 

Grote bremraap Orobanche rapum-genistae R - 0 B 

Spits fonteinkruid Potamogeton acutifolius R NT 0 B 

Welriekende nachtorchis Platanthera bifolia EN LC 0 B 

Weegbreefonteinkruid Potamogeton coloratus EN LC 0 B 

Plat fonteinkruid Potamogeton compressus R DD 0 B 

Stekende bies Schoenoplectus pungens CR LC 0 B 

Kleine schorseneer Scorzonera humilis EN - 0 B 

Krabbenscheer Stratiotes aloides CR LC 0 B 

Bleekgeel blaasjeskruid Utricularia ochroleuca CR DD 0 B 

Klimopklokje Wahlenbergia hederacea CR - 0 B 
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2 Meetnet vaatplanten 

2.1 Populatietrend - gestructureerd meetnet 

2.1.1. Meetvraag 

Daalt, over heel Vlaanderen, het gemiddeld aantal individuen van de geselecteerde soorten 

per standplaats (percelen, gebieden) over een periode van 24 jaar met minstens 25% of 

stijgt het met minstens 33% ? %) (Westra et al. 2013)? 

[Noot: Het gaat om relatieve wijzigingen met respectievelijk een factor 1.33 en 2. 

Omgerekend naar procentuele veranderingen geeft dat asymmetrische waarden.] 

2.1.2. Doelpopulatie en steekproef 

Doelpopulatie (en steekproefkader): gezien de meeste planten uit de lijst van geselecteerde 

soorten voor deze monitoring op minder dan 50 locaties voorkomen, wordt in dit geval alle 

bekende locaties opgenomen en heeft het geen zin hierin nog een steekproef te voorzien. De 

doelpopulatie zijn in dit geval alle nog gekende populaties, het steekproefkader de gekende 

locaties (percelen) waar de soort voorkomt. 

Op deze manier worden voldoende gegevens verzameld om met de gewenste 

nauwkeurigheid een antwoord te kunnen geven op de meetvraag. Tevens zal de 

bemonstering met de voorgestelde 3-jaarlijkse cyclus toelaten om eventuele wijzigingen op 

kortere termijn te detecteren. 

Voor een beperkt aantal soorten wordt voorgesteld om te werken met trends in aan-/ 

afwezigheid. Hier is het steekproefkader de percelen van de Natura 2000 habitatkartering die 

door het INBO wordt uitgevoerd. De doelpopulatie is dit deel van de populatie van de soort 

dat zich binnen die percelen bevindt. Het betreft soorten die nagenoeg volledig gebonden 

zijn aan de habitattypes van de Habitatrichtlijn.  

2.1.3. Werkwijze 

In Nederland werd door de stichting Floron een landelijk meetnet voor de flora uitgewerkt: 

het Landelijk Meetnet Flora – Aandachtssoorten (Vreeken et al. 1999). Dit meetnet heeft als 

doel de populatiegrootte en de veranderingen hierin van enkele honderden zeldzame en 

bedreigde soorten op te volgen. De hieronder voorgestelde methodiek is grotendeels op dit 

meetnet gebaseerd. Deze methodiek is bruikbaar voor alle zeldzame en bedreigde soorten 

die op een beperkt aantal, relatief stabiele en grotendeels gekende vindplaatsen voorkomen. 

Voor soorten die her en der tijdelijk opduiken en daarna weer verdwijnen (bv. 

akkeronkruiden) is de methode niet geschikt. 

Het inschatten van de populatiegrootte gebeurt door de groeiplaats systematisch af te lopen 

in transecten die ongeveer 5 meter van elkaar liggen (Figuur 1). Elke groeiplaats wordt met 

een hand-GPS ingemeten of met een smart-phone met ingebouwde GPS (precisie ongeveer 

5-10 meter). De voorkeur gaat uit naar een GPS of smart-phones die ook de mogelijkheid 

heeft om de gevolgde weg (“track”)  op te slaan. Het opslaan van de track laat enerzijds de 

waarnemer toe om dubbeltellingen te vermijden en laat anderzijds toe om bij de verwerking 

met de inventarisatie-inspanning rekening te houden.  Bij elke precisie locatie waar de soort 

gevonden wordt, wordt een punt ingemeten met de GPS en de abundantie ingeschat. Dit 

laatste gebeurt door het aantal individuen of de oppervlakte waar de soort groeit in te 

schatten op een vrij ruwe schaal. Er wordt voorgesteld om de populaties van elke soort in 

een cyclus van 3 jaar op te volgen waarbij elk jaar 1/3 van de populatie opgevolgd wordt.  

De keuze tussen het inschatten van de oppervlakte of het aantal individuen is 

soortgebonden. Voor soorten die rozetten vormen of waarvan individuele exemplaren 
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gemakkelijk te onderscheiden zijn gaat de voorkeur naar het inschatten van het aantal 

rozetten of individuen (vb. krabbenscheer, groenknolorchis). Bij soorten die zich vegetatief 

vermeerderen via uitlopers of die zoden vormen is het vaak moeilijk of zelfs onmogelijk om 

het aantal individuen in te schatten. Het is niet de bedekking van de soort zelf die ingeschat 

wordt maar de aaneengesloten oppervlakte waarbinnen de soort aanwezig is. De 

populatieschatting gebeurt telkens tijdens een éénmalig terreinbezoek per locatie in de 

optimale periode om de soort te treffen (dit is afhankelijk van het groei- en/of bloeiseizoen 

van elke soort). Er wordt voorgesteld om de populaties van elke soort in een driejarige 

cyclus op te volgen waarbij elk jaar 1/3 van de populaties opgevolgd wordt. 

 

Tabel 3. Floron-schaal voor het inschatten van de grootte van de populaties van 

aandachtsoorten (Vreeken et al. 1999). 

Code Aantal individuen Opp. ingenomen door de groeiplaats 

A 1 <1 m² 

B 2-5 1-5 m² 

C 6-25 >5-25 m² 

D 26-50 >25-50 m² 

E 51-500 >50-500 m² 

F 501-5000 >500-5000 m² 

    

 

Figuur 1. Voorbeeld van de transecten die gelopen worden om de populatie in te schatten 

(track opgeslagen door de hand-gps tijdens de inventarisatie van Kruipend moerasscherm in 

Oostduinkerke 2011). 
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Tabel 4. Overzicht van het aantal locaties per soort (aantal kilometerhokken sinds 1972 of 

tussen haakjes na 2000: ?=onbekend of onzeker), voorstel staalname (volledig / synergie 

met andere meetnetten of habitatkartering) en methodiek voor het inmeten van de 

populatiegrootte. 

 

Soort 
Aantal km-
hokken ¥ 

Staalname Methodiek 

Drijvende waterweegbree  101 (49) 
Deels synergie 

kwaliteitsmeetnet/habitatkartering 
Opp. m² 

Groenknolorchis 3 (3) Volledig (INBO) Aantal ind. 

Kruipend moerasscherm 11 (10) Volledig (INBO) Opp. m² 

Driekantige bies 11 (10) volledig Opp. m² 

Drienervige zegge 30 (22) Synergie kartering 2190/2130 Aan-/afw. 

Moerassmele 15 (?) Volledig Opp. m² 

Gesteelde zoutmelde 4 (4) Volledig Opp. m² 

Pilvaren 84 (?) Synergie kartering 3130 Aan-/afw. 

Witte waterranonkel 26 (?) Volledig Opp. m² 

Bleekgeel blaasjeskruid 2 (?) Volledig Opp. m² 

Duingentiaan 8 (8) Volledig Aantal ind. 

Fijn goudscherm 2 (2) Volledig Aantal ind. 

Grote bremraap 38 (18?) Volledig Aantal ind. 

Harlekijn 8 (1) Volledig Aantal ind. 

Honingorchis 4 (3) Volledig Aantal ind. 

Kleine schorseneer 7 (4-5) Volledig Aantal ind. 

Kleine wolfsklauw 7 (3?) Volledig Aantal ind. 

Klimopklokje 6 (4?) Volledig Opp. m² 

Koprus 3 (2) Volledig Aantal ind. 

Krabbenscheer 14 (2) Volledig Aantal ind. 

Moerasweegbree 65 Synergie kartering 3130 Aan-/afw. 

Plat fonteinkruid 16 (5?) Volledig Opp. m² 

Polei 3 Volledig Opp. m² 

Purperorchis 17 (12) Volledig Aantal ind. 

Ronde zegge 10 Volledig Opp. m² 

Slank wollegras 5 (5) Volledig Opp. m² 

Spits fonteinkruid 26 Volledig Opp. m² 

Stekende bies 4 (4) Volledig Opp. m² 

Veenmosorchis 3(2) Volledig Aantal ind. 

Weegbreefonteinkruid 9(6) Volledig Opp. m² 

Welriekende nachtorchis 22 (7) Volledig Aantal ind. 
 

¥ In het geval van het aantal locaties na 2000 niet met zekerheid gekend is (=?), wordt om 

pragmatische redenen verder rekening gehouden met het aantal vindplaatsen sinds 1972. 

 

Voor twee soorten gebeurt al gestructureerde monitoring door het INBO, nl. Groenknolorchis 

en Kruipend moerasscherm. De monitoring van Kruipend moerasscherm gebeurt sinds 2008 

op alle recente vindplaatsen volgens de hogerop beschreven methodiek (Van Landuyt & 
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T'Jollyn 2011). De monitoring van Groenknolorchis loopt eveneens sinds 2008 en kadert in 

een onderzoek naar populatiefluctuaties in functie van fluctuaties van grondwaterpeilen en 

fysico-chemische kenmerken van de habitat. Hierbij wordt elk individu met een RTK-Gps 

ingemeten en het jaar erna wordt de overleving gecontroleerd. Gezien het zeer 

arbeidsintensieve karakter van dit onderzoek lijkt het niet opportuun om dit als standaard te 

gaan gebruiken voor de lange termijnmonitoring van deze soort. 

Voor vier soorten uit tabel 4 wordt ervan uitgegaan dat ze kunnen meegenomen worden in 

het meetnet van de habitattypes van de Habitatrichtlijn, dat door het INBO wordt uitgevoerd. 

Voorwaarde hiervoor is dat het voorkomen van de soort beperkt is tot bepaalde habitattypes 

van de Habitatrichtlijn en dat ze bovendien voldoende algemeen is binnen deze habitats. 

 

2.2 Verspreiding 

De verspreiding van de plantensoorten is vrij goed gekend dankzij het goed gestructureerde 

IFBL-karteerproject dat al sinds 1939 loopt en dat in Vlaanderen momenteel door de vzw. 

Flo.Wer (Floristische Werkgroepen) verdergezet wordt. Voor zeldzame soorten geeft de 

website www.waarnemingen.be beheerd door Natuurpunt vaak extra of recentere informatie. 

 

2.3 Werklast en materiaal 

De tijdsinspanning voor het inschatten van de populatiegrootte op één groeiplaats is enorm 

afhankelijk van de omvang van het potentieel geschikt habitat op die locatie en het gemak 

waarmee soorten gedetecteerd kunnen worden. Zo zijn bloeiende purperorchissen van op 

meters afstand te detecteren terwijl je voor Kruipend moerasscherm of Groenknolorchis 

gebukt lopend het terrein moet afspeuren. Bepaalde populaties zijn gebonden aan de oever 

van enkele poelen en zijn snel te karteren (vb. Kruipend moerasscherm in de 

Houtsaegerduinen te De Panne, 10 minuten per karteerronde), andere populaties zijn over 

een grote oppervlakte aanwezig en vergen veel meer tijdsinspanning (vb. Kruipend 

moerasscherm in het Vrijbroekpark te Mechelen, 7 uur per karteerronde / vb. gesteelde 

zoutmelde in het Zwin, drie dagen per karteerronde). In Tabel 5 wordt een schatting 

gemaakt van de tijdsinspanning voor het bepalen van de populatiegrootte gebaseerd op het 

vermoedelijk aantal actuele vindplaatsen van de soort en, indien gekend, de omvang van het 

terrein/habitat waar de soorten aanwezig zijn. 

Voor soorten die in synergie gebeuren met het meetnet voor de habitats wordt hier geen 

extra tijdsinspanning berekend. We gaan er van uit dat deze soorten ofwel sowieso geschat 

worden via dit meetnet of dat het noteren van de aan-/afwezigheid geen extra 

tijdsinspanning vraagt. 

 

  

http://www.waarnemingen.be/
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Tabel 5. Overzicht van het aantal locaties per soort (aantal kilometerhokken sinds 1972 of 

tussen haakjes na 2000 (?=onbekend of onzeker)), inschatting van de inventarisatie-

inspanning per soort (- impliceert dat het gebeurt in synergie met andere INBO-meetnetten 

of dat op het INBO reeds een structurele monitoring van de soort gebeurt).  

 

Soort 
Aantal km-hokken 

¥  
dagen / 3 jaar 

synergie met  
INBO meetnet 

Drijvende waterweegbree 101 (49) - ja 

Groenknolorchis 3 (3) - ja 

Kruipend moerasscherm 11 (10) - ja 

Driekantige bies 11 (10) 5 nee 

Drienervige zegge 30 (22) - ja 

Moerassmele 15 (?) 7 nee 

Gesteelde zoutmelde 4 (4) 4 nee 

Pilvaren 84 (?) - ja 

Witte waterranonkel 26 (?) 26 nee 

Bleekgeel blaasjeskruid 2 (?) 2 nee 

Duingentiaan 8 (8) 8 nee 

Fijn goudscherm 2 (2) 1 nee 

Grote bremraap 38 (18?) 9 nee 

Harlekijn 8 (1) 0,5 nee 

Honingorchis 4 (3) 2 nee 

Kleine schorseneer 7 (5) 4 nee 

Kleine wolfsklauw 7 (3) 1,5 nee 

Klimopklokje 6 (4?) 4 nee 

Koprus 3 (2) 2 nee 

Krabbenscheer 14 (2) 1 nee 

Moerasweegbree 65 (?) - ja 

Plat fonteinkruid 16 (5?) 2,5 nee 

Polei 3 (2?) 2 nee 

Purperorchis 17 (12) 6 nee 

Ronde zegge 10 (8?) 8 nee 

Slank wollegras 5 (5) 5 nee 

Spits fonteinkruid 26 (?) 13 nee 

Stekende bies 4 (4) 2 nee 

Veenmosorchis 3(2) 2 nee 

Weegbreefonteinkruid 8(6) 3 nee 

Welriekende nachtorchis 22 (7) 4 nee 

 

totaal / 3 jaar 124,5 

 

 

totaal / jaar 41,5 

  

 

¥ In het geval van het aantal locaties na 2000 niet met zekerheid gekend is (=?), wordt om 

pragmatische redenen verder rekening gehouden met het aantal vindplaatsen sinds 1972.  



 

110 INBO.R.2014.2319355 www.inbo.be 

3 Meetnet mossen 

3.1 Mossen op te volgen via losse waarnemingen 

In het kader van de Habitatrichtlijn moet enkel gerapporteerd worden voor het Geel 

schorpioenmos (Hamatocaulis vernicosus), een Bijlage II en IV-soort. Deze soort komt op 

slechts een locatie (= 1 perceel) voor in zeer geringe aantallen. Eigenlijk kan deze soort 

slechts met zekerheid op naam gebracht worden door materiaal in te zamelen en 

microscopisch te onderzoeken. Gezien de zeer kleine aantallen waarmee de soort hier nog 

voorkomt is het eigenlijk onverantwoord om op regelmatige basis materiaal in te zamelen 

om de populatiegrootte in te schatten gezien de destructieve techniek om de soort op naam 

te brengen (persoonlijke med. Dirk De Beer). Uitbreiding naar andere terreinen kan enkel 

gedetecteerd worden via losse waarnemingen op voorwaarde dat het materiaal 

microscopisch gecontroleerd is door specialisten. 

Ook Tonghaarmuts (Orthotrichum rogerii), een soort die eveneens op de Bijlage II en IV van 

de Habitatrichtlijn staat, werd recent gevonden in Vlaanderen. De soort werd echter niet 

aangemeld omdat het nog geen standvastige populaties vormt. De enige vindplaats is 

overigens ondertussen weer verdwenen. Ook deze soort kan enkel op naam gebracht worden 

door materiaal in te zamelen en microscopisch te determineren. Voor deze soort kan beroep 

gedaan worden op losse waarnemingen op voorwaarde dat het materiaal microscopisch 

gecontroleerd is door specialisten. 

 

3.2 Mossen op te volgen via synergiën met andere gestructureerde 

meetnetten 

Op de Bijlage V van de Habitatrichtlijn staat Kussentjesmos (Leucobryum glaucum) en alle 

veenmossoorten (Sphagnum spec.). Veenmossen moeten niet soort per soort gerapporteerd 

worden maar de rapportage mag gebeuren voor het geheel van alle soorten samen. Zowel 

Kussentjesmos als veenmossen (als groep) zijn gemakkelijk in het veld te herkennen. De 

monitoring van Kussentjesmos wordt in principe mee genomen worden met de monitoring 

van de bosinventarisatie door het ANB. In de eerste bosinventarisatie werden terrestrische 

mossen mee opgenomen, dit is jammer genoeg niet gebeurd in de tweede bosinventarisatie. 

Mocht Kussentjesmos consequent worden genoteerd kan een “trend in occupancy” (trend in 

Aan-/afw.) berekend worden over de jaren heen. Een vergelijkbare methodiek zou bruikbaar 

zijn voor veenmossen via de karteringen voor de habitats 4010, 6410, 7110, 7150 en 7230. 

Ook veenmossen in bossen zullen mee opgenomen worden bij de monitoring van de 

bosinventarisatie door het ANB. Veenmossen in andere habitattypes vormen een onderdeel 

van de habitatkartering door het INBO. 

Het bestaande netwerk voor het verzamelen van losse waarnemingen zijn voor zowel 

Kussentjesmos als voor veenmossen onvoldoende om trends in abundantie en/of areaal in 

kaart te brengen. Voornaamste reden is dat dit voldoende herhaalde en onafhankelijke 

waarnemingen binnen hetzelfde gebied en hetzelfde jaar vereist wat voor deze soorten 

momenteel niet het geval is. 

Gezien voorgesteld wordt om deze soorten in synergie met de meetnetten van de 

bosinventarisatie of het habitatmeetnet op te volgen wordt hiervoor geen extra 

tijdsinspanning voorzien.  
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4 Meetnet lichenen 

Wat betreft de lichenen staan enkel rendiermossen (Cladonia subgenus Cladina) voor 

Vlaanderen vermeld op Bijlage 5 van de Habitatrichtlijn. Rendiermossen zijn relatief 

gemakkelijk te onderscheiden van andere Cladonia-soorten. Cladina-soorten kunnen 

opgevolgd worden in synergie met de meetnetten voor de habitattypes. In Vlaanderen 

komen rendiermossen voornamelijk voor langs de kust in vastgelegde kustduinen met 

kruidvegetatie (grijze duinen, habitattype 2130), Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen 

(habitattype 2150) en in het binnenland in droge heideterreinen, nl. psammofiele heide met 

Calluna en Genista (habitattype 2310), open grasland met Corynephorus- en Agrostis-

soorten op landduinen (habitattype 2330) en droge Europese heide (habitattype 4030). 

Indien de aan- of afwezig van Cladina-soorten consequent genoteerd worden bij de kartering 

van deze habitattypen zou op basis van deze gegevens een  “trend in occupancy” (trend in 

aan-/afwezigheid) kunnen berekend worden. 

Het bestaande netwerk voor het verzamelen van losse waarnemingen is voor rendiermossen 

onvoldoende om trends in abundantie en/of areaal in kaart te brengen. Voornaamste reden 

is dat dit voldoende herhaalde en onafhankelijke waarnemingen binnen hetzelfde gebied en 

hetzelfde jaar vereist wat voor deze soorten momenteel niet het geval is. 

Gezien voorgesteld wordt om deze soorten in synergie met het habitatmeetnet op te volgen 

wordt hiervoor geen extra tijdsinspanning voorzien. 
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5 Synthese en haalbaarheid 

5.1 Expertise van de (vrijwillige) medewerkers 

De veldmedewerkers dienen ervaring te hebben met het opsporen en herkennen van de 

verschillende soorten planten, mossen en lichenen. 

5.2 Jaarlijkse tijdsinvestering 

Gezien de monitoring van een aantal soorten meegenomen wordt in andere meetnetten of 

karteringen van het INBO of ANB worden ze hieronder niet vermeld in de jaarlijkse 

tijdsinvestering. Tabel 6 geeft de totale werklast op jaarbasis per soort. Er moet echter 

rekening mee gehouden worden dat de monitoring op een driejaarlijkse cyclus gebaseerd is 

en dat voor soorten met een zeer beperkt aantal locaties niet ieder jaar even veel locaties 

dienen bezocht te worden. Bovendien is het aantal locaties een optimistische schatting en is 

het waarschijnlijk dat op een aantal locaties de soort al verdwenen is. 

Tabel 6. Geschatte werklast op jaarbasis. 

Soort #loc/jaar veldwerk (u) 
verwerking 

(u) 
TOT 

veldwerkdagen 

Driekantige bies 3,33 5 1 1,67 

Moerassmele 5 7 1,4 2,33 

Gesteelde zoutmelde 1,33 4 0,8 1,33 

Witte waterranonkel 8,67 26 5,2 8,67 

Bleekgeel blaasjeskruid 0,67 2 0,4 0,67 

Duingentiaan 2,67 8 1,6 2,67 

Fijn goudscherm 0,67 1 0,2 0,33 

Grote bremraap 6 9 1,8 3 

Harlekijn 0,33 0,5 0,1 0,17 

Kleine schorseneer 1 2 0,4 0,67 

Kleine wolfsklauw 1,67 4 0,8 1,33 

Klimopklokje 1 1,5 0,3 0,5 

Koprus 1,33 4 0,8 1,33 

Krabbenscheer 0,67 2 0,4 0,67 

Moerasweegbree 0,67 1 0,2 0,33 

Plat fonteinkruid 1,67 2,5 0,5 0,83 

Polei 0,67 2 0,4 0,67 

Purperorchis 4 6 1,2 2 

Ronde zegge 2,67 8 1,6 2,67 

Slank wollegras 1,67 5 1 1,67 

Spits fonteinkruid 8,67 13 2,6 4,33 

Stekende bies 1,33 2 0,4 0,67 

Veenmosorchis 0,67 2 0,4 0,67 

Weegbreefonteinkruid 2 3 0,6 1 

Welriekende nachtorchis 2,33 4 0,8 1,33 

Totaal 60,67 124,5 24,9 41,5 
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5.3 Haalbaarheid 

De haalbaarheid van het monitoringmeetnet staat of valt met het aantal vrijwilligers dat 

hieraan wil deelnemen. Voor de Westhoek en de Oostkust zal het een uitdaging zijn om de 

nodige vrijwilligers te vinden. Het zwaartepunt van de meetnetten ligt voor de planten in de 

provincie Antwerpen. Daarna volgt West-Vlaanderen, Limburg, Vlaams-Brabant en tenslotte 

Oost-Vlaanderen. Voor verder afgelegen populaties is er weinig animo. 

Aangezien lang niet alle plantenkenners en werkgroepen bereid zijn om deel te nemen aan 

een meetnet, zal er actief gezocht moeten worden naar bijkomende tellers. We zien hiervoor 

wel mogelijkheden door gerichte bevraging aan terreinbeheerders en personen die nu reeds 

bepaalde populaties opvolgen, maar dit zal bijkomende tijdsinvestering vragen naar de 

organisatie hiervan. 
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