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1 Achtergronden 

Dit rapport hoort bij de digitale bestanden van de Biologische Waarderingskaart (BWK), 

versie 2, voor de kaartbladen 24. De BWK is een uniforme inventarisatie en evaluatie van het 

gehele Vlaamse grondgebied aan de hand van een set karteringseenheden die staan voor 

vegetaties, grondgebruik en kleine landschapselementen (lijn- en puntvormige elementen). 

Ook met de aanwezigheid van belangrijke fauna-elementen werd rekening gehouden. 

Algemene achtergronden kunnen nagelezen worden in De Blust et al. (1985), De Knijf et al. 

(2008) of op www.inbo.be. Een actuele en uitgebreide handleiding bij de BWK versie 2 is in 

voorbereiding en publicatie is voorzien tegen eind 2010 (Vriens et al. in voorbereiding). 

Van de BWK bestaan er 2 versies. Versie 1 dateert uit de periode 1978 – 1997 en geeft meer 

de algemene landschapsstructuur weer. 

De vernieuwde BWK, versie 2, tracht, in vergelijking met de versie 1, aan meer vereisten en 

noden te voldoen. Deze zijn o.a.: 

• een grotere nauwkeurigheid en meer detaillering; 

• meer aandacht voor de kleine landschapselementen (o.a. in het agrarische en urbane 

milieu); 

• het vermijden van ecologisch heterogene complexen; 

• meer aandacht voor de graslanden, in het bijzonder de soortenrijke cultuurgraslanden; 

• meer aandacht voor de bossen en voor de ondergroei van populierenbestanden en 

andere aanplantingen; 

• inconsequenties wegwerken in de waardering en complexen beter naar hun biologische 

waarden inschatten; 

• stelselmatige werkwijze en controleerbare criteria voor de fauna-afbakening. 

De BWK, versie 2, van de kaartbladen 24 geeft globaal de toestand weer in de periode 

2000–2007. De gebruiker kan in de digitale bestanden per kaartvlak de herkomst van de 

gegevens natrekken. Hoofdstuk 2 en Figuren 2.1 en 2.2 vatten deze informatie samen voor 

deze kaartbladen. Hieruit kan o.a. afgeleid worden of er voor een bepaald gebied of perceel 

veldwerk gebeurd is en zo ja wanneer. Een ervaren gebruiker kan hieruit conclusies trekken 

i.v.m. de nauwkeurigheid van een kartering (zo worden bijvoorbeeld bossen met 

voorjaarsflora best gekarteerd in de periode april – begin mei, vele graslanden in de periode 

mei tot half juni …). 

De administratieve situering van de kaartbladen wordt weergegeven in Figuur 1.1. 
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2 Herkomst kaartgegevens 

De ruimtelijke spreiding van de herkomst van de gegevens wordt weergegeven in Figuur 2.1, 

deze van de spreiding over de seizoenen in Figuur 2.2 (zie bijlage). 

Tabel 2.1 Betekenis van, en verdere informatie over de codes in het attribuutveld 

“herk”(herkomst) 

Per polygoon enkel raadpleegbaar in de digitale bestanden 

97 Veldwerk 1997 (1) door S. Delafaille 

98 Veldwerk 1998 (1) door J. Heirman 

99 Veldwerk 1999 (1) door R. Guelinckx & M. Van Hove 

00 Veldwerk 2000 (1) door H. Bosch & K. Scheldeman 

01 Veldwerk 2001 (1) door K. Scheldeman en overgenomen van Guelinckx et al. 2004. (40 
polygonen op grens met de kaartbladen 32) 

02 Veldwerk 2002 (1) door R. Guelinckx, overgenomen van Guelinckx et al. 2004. (8 polygonen op 
grens met de kaartbladen 32) en overgenomen van Oosterlynck et al. 2010 (54 polygonen op 
grens met de kaartbladen 25) 

03 Veldwerk 2003 (1) overgenomen van Oosterlynck et al. 2010  

(1 polygoon op grens met de kaartbladen 25) 

04 Veldwerk 2004 (1) door Guelinckx R. en Van Ormelingen J. 

05 Veldwerk 2004 (1) door Guelinckx R. en overgenomen van Oosterlynck et al. 2010 (41 polygonen 
op grens met de kaartbladen 25) 

06 Veldwerk 2006 (1) door Boone N., Van Landuyt W. en Lommaert L. in kader van INBO.A.2006.157 
(8 polygonen te Rotselaar) en overgenomen van Oosterlynck et al. 2010 (10 polygonen op grens 
met de kaartbladen 25) 

07 Veldwerk 2007 (1) door H. Bosch, S. De Saeger, F. T’jollyn, L. Vriens, R. Guelinckx & P. 
Oosterlynck  

09 Veldwerk 2009 (1) door Guelinckx R.  (8 polygonen) 

ex Voor de kartering werd een beroep gedaan op de medewerking en de informatie van een aantal 
externe vegetatie- en/of landschapsdeskundigen. Volgende personen leverden 
vegetatiegegevens, die na kritische evaluatie opgenomen werden:  

- Gilbert Capelle (Het Torfbroek en het oostelijk deel van het Silsombos, mondelinge 

mededeling 2000); 

- Peter Hendrickx (mondelinge mededeling 2001); 

- Luc Vervoort (mondelinge mededeling 2004); 

- Jan Wouters, Luc Denys (Het Torfbroek; mondelinge mededeling 2009) 

l Literatuur en databanken. Er werd gebruik gemaakt van de volgende gegevens: 

� Vlaamse Landmaatschappij 2003 en 2004 (landbouwgebruikspercelen); 

� Ondersteunend Centrum GIS Vlaanderen 2001. Bosreferentielaag Vlaanderen; 

� Butaye & Hermy, 1997; 

� Denys et al., 2000. Ecologische typologie en onderzoek naar een geïntegreerde 

evaluatiemethode voor stilstaande wateren; 

� Verstuyft, 2006. Monitoringsrapport Silsombos; 

� De Becker et al., 2006. Ecohydrologische studie Life zuiderkempen; 

� Cornelis et al., 2007. Veranderingen in de vegetatie van de Herenbossen in Hulshout. 
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De weergegeven kartering is enkel gebaseerd op interpretatie van orthofoto’s en ander 
kaartmateriaal. Meestal gaat het om één of enkele perceeltjes die tijdens het veldwerk over het 
hoofd werden gezien. 

Orthofoto’s en topografische kaarten: Opname Schaal 

Ondersteunend Centrum GIS Vlaanderen, 1997. Orthofoto’s zwart-wit. 
Digitale zwart-wit orthofoto’s van Vlaanderen en Brussel, opname 1995 
en vliegschaal 1/43.000. NGI. CD-ROMS.  

Basis voor digitalisaties veldwerk uitgevoerd in 2000. 

1995 Vliegschaal  

1/43000 

VLM/Ondersteunend Centrum GIS Vlaanderen & Provincie Vlaams-

Brabant, 2003. Orthofoto’s, middenschalig, kleur, provincie Vlaams-

Brabant, opname 2002, digitale versie. 

Basis voor digitalisaties veldwerk Vlaams-Brabant. 

2002 Vliegschaal 

1/12000 

VLM/Ondersteunend Centrum GIS Vlaanderen & Provincie Antwerpen, 
2004. Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie Antwerpen, opname 
2003, digitale versie. 

Basis voor digitalisaties veldwerk Antwerpen. 

2003 Vliegschaal  

1/12000 

Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen & Provincie 
Antwerpen, 2008. Orthofoto’s middenschalig kleur, provincie Antwerpen, 
opname 2007, digitale versie 

Controle van digitalisaties veldwerk Antwerpen. 

2007 Vliegschaal 

1/12000 

o  

Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen & Provincie 
Vlaams-Brabant, 2008. Orthofoto’s middenschalig kleur, provincie 
Vlaams-Brabant, opname 2007, digitale versie. 

Controle van digitalisaties veldwerk Vlaams-Brabant 

2007 Vliegschaal 

1/12000 

lb Overname uit BWK versie 1 (Instituut voor Natuurbehoud  2001) na kritische evaluatie via 
literatuurbronnen (zie hoger) + interpretatie van orthofoto’s (38 polygonen). 

ob  Overname uit BWK versie 1 (Instituut voor Natuurbehoud  2001) na kritische evaluatie via 
interpretatie van orthofoto’s (100 polygonen). 

 

 

Bij de veldkartering werden vanaf 2000 de meest recente orthofoto’s als basisdocument 

gebruikt. Bij oudere karteringen is gebruik gemaakt van topologische kaarten : 

 

 Uitgave Schaal 

NGI, Topografische kaarten, klassieke reeks,  2de editie, 1/10 000, 

opname 1976-1977  

1979-9980  1/10000 

NGI, Topografische kaarten, Noord en Zuid kaarten, numerieke reeks, 1e 

editie, 1/10.000, opname 1990 (kaarten 24/1-2-5-6) of 1998 (kaarten 

24/3-4-7-8) 

1994-1995 

en  

2001-2002 

1/10000 

VLM/Ondersteunend Centrum GIS Vlaanderen & Provincie Vlaams-

Brabant, 2003. Orthofoto’s, middenschalig, kleur, provincie Vlaams-

Brabant, opname 2002, digitale versie. 

Basis voor digitalisaties veldwerk Vlaams-Brabant. 

2002 Vliegschaal 

1/12000 

VLM/Ondersteunend Centrum GIS Vlaanderen & Provincie Antwerpen, 
2004. Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie Antwerpen, opname 
2003, digitale versie. 

Basis voor digitalisaties veldwerk Antwerpen. 

2003 Vliegschaal 

1/12000 
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3 Terreinopname 

Het grootste deel van de kaartbladen 24 werd in 2007 gekarteerd (Tabel 2.1 en Figuur 3.1).  
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Figuur 3.1 Oppervlaktepercentage per herkomst.  

 

In de periode ’97-‘99 werd gestart met de actualisatie van de kaartbladen 24, maar slechts 

een klein aandeel van dit veldwerk is behouden gebleven in gepubliceerde bestand. Vooral 

de karteringen in het kader van het MAP (1997) en de verspreide karteringen uit 1998 zijn 

grotendeels herzien bij de veldcampagne van 2007.  

In het voorjaar van 1999 ging de aandacht gericht uit naar een aantal bossen en aanplanten 

op de westelijke kaartbladen. Datzelfde jaar werd in september op kaartblad 24/7 een hele 

reeks waardevolle graslanden, struwelen, populierenaanplanten en moerasbossen in kaart 

gebracht.  

In 2000 werd een groot aantal aaneengesloten gebieden in kaart gebracht. In het voorjaar 

bezochten de karteerders de vallei van de Leibeek te Boortmeerbeek en de daarop 

aansluitende bossen ten zuidoosten van Haacht, de bossen gelegen in de vallei van de 

Weesbeek en de Molenbeek ten oosten van Kampenhout en Nederokkerzeel, de Demervallei 

tussen Werchter, Rotselaar en Betekom en de vallei van de Molenbeek ten zuidoosten van 

Wezemaal. Hetzelfde voorjaar werd ook een aantal bosrijke gebieden te Tielt-Winge bezocht, 

o.a. gedeelten van het Walenbos. In de zomer kwamen op de westelijke kaartbladen de 

vallei van de Spuibeek ten westen van Keerbergen en de vallei van de Molenbeek ten 

noordoosten van Hever aan bod. Ook de vallei van de Laak ten zuiden van Tremelo en 

populierenbossen, moerasspirearuigten en broekbossen ten zuiden van Rotselaar werden 

bekeken, evenals de grotendeels verkavelde naaldhoutaanplanten te Bonheiden en 

Keerbergen. Op de oostelijke kaartbladen werd tijdens de maand juni de Demervallei van 

Aarschot tot Zichem in kaart gebracht. In juli werd aandacht besteed aan gedeelten van de 



 

 
www.inbo.be Toelichting bij de kaartbladen 24 11

 

Netevallei in de buurt van Westerlo en het valleigebied van de Rode Laak ten zuiden van 

Veerle. De rest van de zomer werd gespendeerd aan de kouters ten zuiden van Aarschot en 

naaldhoutaanplanten bij Averbode. In het najaar werden verspreid over de kaartbladen nog 

aanvullende karteringen uitgevoerd.  

Het veldwerk met herkomstjaar 2001 situeert zich vooral op kaartblad 24/8 en werd 

grotendeels uitgevoerd in het voorjaar. Het betreft onder meer de vallei van de Grote Motte 

en de Demer tussen Langdorp en Rillaar, grote bossen en enkele graslanden ten oosten en 

ten zuiden van Rillaar en gedeelten van het Walenbos en het bos oostwaarts van Tielt-Winge.  

In 2002 beperkte het veldwerk zich tot enkele verspreide percelen in de Demervallei en 

delen van de bossen van Averbode.  

In 2004 werd met het oog op de afwerking van de kaarten in februari bijkomend veldwerk 

uitgevoerd in het koutergebied ten oosten van Nieuwrode.  

In 2005 en 2006 was het veldwerk beperkt tot enkele kleine aanvullingen in de omgeving 

van Begijnendijk.  

Wegens de kleine hoeveelheden veldwerk, uitgevoerd in de periode tussen 2001 en 2006, 

zijn deze in Figuur 3.1 als één enkele periode weergegeven. 

In 2007 werd alsnog een intensieve veldcampagne opgezet omdat de kaarten zoals ze dan 

op tafel lagen niet voldeden aan de eisen zoals beschreven in §1. Uit de grondgebruikkaart  

(Wils et al. 2004) die de toestand tot en met 2003 weergeeft, blijkt dat voor 46% van de 

totale kaartoppervlakte de kartering gebaseerd was op luchtfoto-interpretatie of 

overgenomen was van de Biologische Waarderingskaart versie 1. Het betrof vooral grote 

geürbaniseerde gebieden, de tuinbouwstreek op de twee noordwestelijke kaartbladen en 

agrarische gebieden elders. De meeste bossen, populierenaanplanten en reeds gekende 

waardevolle of zeer waardevolle biotopen waren wel geactualiseerd in de voorafgaande 

jaren. De verspreide karteringen in 2004 en de expertise van vrijwillige medewerkers 

toonden aan dat de aanwezige natuurwaarden onvoldoende tot uiting kwamen. Vooral in de 

tuinbouwstreek ontbraken vele, kleine soortenrijke graslanden of verruigde verlaten 

graslanden. Ook in en nabij de urbane gebieden zijn deze kaartbladen rijk aan waardevolle 

graslanden. Het betreft percelen in gebruik voor hobbylandbouw, vaak begraasd door 

paarden of schapen en deze waren nauwelijks gelokaliseerd. Binnen de agrarische gebieden 

ontbrak informatie over de aanwezige bomenrijen, houtkanten en soortenrijke 

perceelsranden en er was nood aan een betere typering van de naaldhoutaanplanten en een 

meer nauwkeurige lokalisatie van bos- en heiderelicten  op de bebouwde stuifzandruggen. 

Het terreinwerk van 2007 startte omstreeks half april met een verkenning van de 

kaartbladen en het speuren naar ‘pinksterbloemgraslanden’ en bossen met voorjaarsflora. 

Vervolgens werden grote bosgebieden en verspreide bossen in de valleigebieden (o.a. de 

Grote en de Kleine Laak) bezocht. Speciale aandacht ging uit naar een aantal kleine 

beekvalleien, waar tegelijkertijd ook de graslanden bekeken werden. Later in het voorjaar 

werden grote gedeelten van de Dijlevallei te Boortmeerbeek en Bonheiden gebiedsdekkend 

in kaart gebracht, evenals gedeelten van de vallei van de Grote Nete te Heist-op-den-Berg, 

Herselt en Westerlo en de vallei van de Laak ten zuiden van Tremelo. In de maand mei 

gebeurde (vnl. op de westelijke kaartbladen) er een tweede controle naar het voorkomen 

van scherpe boterbloem en reukgras in graslanden, ook buiten de valleigebieden. Door deze 

werkwijze kunnen we stellen dat het merendeel van hp*-graslanden op kaartbladen 24 

gelokaliseerd zijn. Van juni tot half september werden grote aaneensluitende arealen 

gebiedsdekkend in kaart gebracht, vooral op de noordelijke kaartbladen. Tussen half 

september en begin november kwamen de intensieve agrarische gebieden gelegen op de 

zuidelijke kaartbladen aan bod. Hierbij werd steeds veel aandacht geschonken aan de kleine 

landschapselementen, zodat de huidige kaart een gedetailleerd overzicht geeft van de 
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natuurwaarden.  De bebouwde stuifzandruggen van Bonheiden, Keerbergen, Tremelo en 

Rotselaar werden in het najaar gescreend op relictvegetaties in de bos- en heidesfeer. 

Globaal gezien is er aan de kaartbladen 24 een inspanning geleverd vergelijkbaar met 9 

voltijdse persoonsjaren. Hierbij zijn de doelstellingen van de versie 2 gehaald en is de 

detailgraad groter dan deze van de eerder gepubliceerde kaarten van de versie 2 en van 

kaarten waar de hoofdmoot van het veldwerk vóór 2000 lag. 
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4 Aanduiding van gebieden met belangrijke 

fauna-elementen 

Bepaalde gebieden worden opgenomen in het digitale bestand ‘faunistisch belangrijke 

gebieden’ omwille van de aanwezigheid van bepaalde fauna-elementen. Voor de afbakening 

van deze gebieden hielden we zowel rekening met Rode Lijstsoorten, categorieën ‘Met 

uitsterven bedreigd’, ‘Bedreigd’ en ‘Kwetsbaar’, als met die soorten die vermeld staan op de 

bijlagen van de Europese Vogelrichtlijn of Habitatrichtlijn. We maakten gebruik van de 

gepubliceerde Rode Lijsten van zoogdieren (Criel et al. 1994), amfibieën en reptielen 

(Bauwens & Claus 1996), vissen en rondbekken (Vandelannoote & Coeck 1998), sprinkhanen 

en krekels (Decleer et al. 2000) en de herziene Rode Lijst van dagvlinders (Maes & Van Dyck 

1999), broedvogels (Devos et al. 2004) en libellen (De Knijf 2006). 

Een bepaald gebied is faunistisch belangrijk omdat er meestal verschillende Rode 

Lijstsoorten samen voorkomen, of een soort er in hoge aantallen of dichtheden aanwezig is, 

of het gebied op Vlaamse schaal belangrijk is voor een bepaalde soort.  

Voor de broedvogels baseren we ons op de soortterritoria zoals die verzameld werden in het 

kader van het atlasproject gedurende de periode 2000-2002 (Vermeersch et al. 2004). Voor 

die gebieden waarvan geen soortterritoria bekend zijn, hielden we rekening met bijkomende 

informatie. Bij vogels wordt er ook rekening gehouden met overwinterende watervogels. Als 

norm voor Vlaanderen stellen wij voor om, in overeenstemming met Kuijken (1984), de 5%- 

norm van het in Vlaanderen overwinterend aantal per soort te hanteren. Deze 5% werd 

bepaald op het wintermaximum per soort zoals die soort vanaf de winter 1995-1996 tot en 

met de winter 2005-2006 in Vlaanderen voorkwam.  

Voor de vleermuizen beperken we ons bij de afbakening tot de belangrijke 

overwinteringplaatsen en indien gekend ook de zomerverblijfplaatsen.  

Van verschillende andere faunagroepen bestaat er nog geen Rode Lijst of zijn de 

verspreidingsgegevens te fragmentarisch of niet beschikbaar op kilometerhokniveau. Bij de 

afbakening van de faunagebieden wordt er met die groepen in regel géén rekening 

gehouden.  

Voor de kaartbladen 24 zijn de gegevens afkomstig van de verspreidingsgegevens zoals ze 

in de diverse databanken zijn opgenomen (Tabel 4.1) en de hierboven aangehaalde andere 

bronnen. De vertaling van deze gegevens in een gebiedsafbakening werd uitgevoerd door 

Robin Guelinckx.  
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Tabel 4.1 Herkomst faunagegevens 

Diergroep Eigendom Databank Contactpersoon 

Dagvlinders Vlaamse Vlinderwerkgroep  Dirk Maes 

Libellen Libellenvereniging Vlaanderen  Geert De Knijf 

Sprinkhanen en krekels Sprinkhanenwerkgroep Saltabel Tim Adriaens & Kris 

Decleer 

Vissen en Rondbekken Visdatabank (INBO) Gerlinde Van Thuyne 

Amfibieën en reptielen INBO en Hyla Natuurpunt Dirk Bauwens & Robert 

Jooris 

Broedvogels Broedvogelatlas (INBO & partners) Glenn Vermeersch 

Watervogels Watervogeltellingen (INBO) Koen Devos 

Zoogdieren Natuurpunt Zoogdierenwerkgroep / 

Vleermuizenwerkgroep en JNM-

Zoogdierenwerkgroep. 

Goedele Verbeylen 

 

De afbakening (Figuur 4.1) zit vervat in een afzonderlijk digitaal bestand, dat steeds in 

combinatie dient gebruikt te worden met het bestand met de waardering en de 

karteringseenheden. 
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5 Opmerkingen i.v.m. de gehanteerde karterings-

eenheden, evaluatie en het attribuutveld “info” 

De karteringseenheden en het toekennen van de waardering worden uitgebreid beschreven 

in de Algemene verklarende tekst (De Blust et al. 1985). Ook via www.inbo.be/bwk is 

informatie hierover te vinden, zoals een folder die de karteringseenheden oplijst. 

Specifieke, eventueel van bovenstaande referenties afwijkende aspecten voor de kaartbladen 

24 worden hier verder toegelicht. 

 

Plassen, vijvers en grachten 

Waterpartijen (ae, aer, kn) werden soms aangeduid op basis van interpretatie van de 

recentste orthofoto’s. Het gaat hier vooral om vijvers of poelen die tijdens het veldwerk niet 

bezocht zijn, o.a. omdat ze  in privaat ontoegankelijk gebied gelegen zijn. Dergelijke poelen 

en plassen kunnen in realiteit zwak of juist heel goed ontwikkeld zijn, zodat een te hoge of 

een te lage waardering niet uit te sluiten is. Niet bezochte plassen werden als aer (biologisch 

waardevol) gekarteerd als uit vergelijking met oude kaarten blijkt dat het recente plassen 

betreft. Als een plas op een oude kaart aanwezig is, maar de vorm is helemaal veranderd 

dan werd deze ook aer genoemd. In alle andere gevallen werd een niet bezochte plas als 

ae(°) getypeerd.   

Waterpartijen bij weekendverblijven worden vaak gekenmerkt door afwezigheid van een 

inheemse waterplantenvegetatie en onnatuurlijke of verharde oevers en werden dan als ae° 

en aer° gekarteerd (beide biologisch waardevol). Bekkens of recente plassen voor opvang 

van regenwater bij serres zijn niet weergegeven of zijn aangeduid als aer° (en dan als 

biologisch minder waardevol geëvalueerd).  

De eenheid ae* werd enkele malen gebruikt voor plassen met een goed ontwikkelde 

vegetatie van inheemse water- en oeverplanten.  

Oligotroof tot mesotroof water (ao, aom) komt vooral voor op de kaartbladen 24/3 en 24/4. 

De voedselarmere plassen zijn hier meestal van het mesotrofe type (aom) en worden 

getypeerd door het voorkomen van bijvoorbeeld vlottende bies, moerashertshooi,  

duizendknoopfonteinkruid, drijvende waterweegbree of pilvaren. De plassen in het Torfbroek 

te Kampenhout kregen deze typering omwille van typische kranswieren. Enkele plassen in 

het natuurreservaat de Langdonken te Herselt werden als aom* gekarteerd om hun hoge 

soortenrijkdom en de aanwezigheid van zeldzame soorten zoals ondergedoken 

moerasscherm, moerasweegbree, ongelijkbladig fonteinkruid en drijvende waterweegbree. 

Sloten of beken zijn in principe niet gekarteerd, tenzij er een interessante vegetatie 

aanwezig is. Dit is echter niet stelselmatig op terrein gecontroleerd. Waar wel waardevolle 

waterplantenvegetaties opgemerkt zijn is dit terug te vinden als k(ae) of een enkele keer als 

k(aom). 

De grote rivieren (Dijle, Demer, Grote Nete), het Dijlekanaal Leuven–Mechelen en brede 

waterlopen (de Laak, de Hulpe) zijn als wat gekarteerd.  
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Moerassen 

Uniforme vegetaties van rietgras of liesgras zijn als mr° of k(mr°) gekarteerd. De 

karteringseenheid k(mr°) kan echter ook betrekking hebben op ijle of onderbroken 

rietkragen. Gezien vele sloten een vrij intensief onderhoud kennen, wordt de aan-

/afwezigheid van vegetatie hierdoor soms sterk beïnvloed. Bijgevolg kunnen sloten 

gekarteerd als k(mr°) er op bepaalde tijdstippen ook vegetatieloos uitzien. 

 

Graslanden 

Halfnatuurlijke graslanden 

Struisgrasvegetaties (ha) komen algemeen en verspreid voor op deze kaartbladen. Meestal 

is het aantal typische soorten van dit graslandtype echter beperkt (ha°) en komt bv. enkel 

schapenzuring voor, naast soorten met een veel ruimer voorkomen zoals gewone veldbies, 

duizendblad en biggenkruid (graslanden met (monotone) vegetaties van voorgaande soorten 

werden eerder als hp* gekarteerd). Mooi ontwikkelde schrale vegetaties herbergen soorten 

als schermhavikskruid, grasklokje, muizenoortje, zandblauwtje en klein vogelpootje. Zeer 

soortenrijke vegetaties met hoge aantallen van deze soorten of waar zeldzame soorten zoals 

blauwe knoop of Echte guldenroede aanwezig zijn, werden als ha* aangeduid.  

Dotterbloemgraslanden (hc) zijn niet zeldzaam op kaartbladen 24. Vermits deze kaartbladen 

voor een groot deel ingenomen worden door zandgronden en arme leemgronden kennen hc-

graslanden hier een specifieke soortensamenstelling en is o.a. dotterbloem zelden aanwezig. 

Soorten als veldrus, moerasrolklaver,  biezenknoppen, egelboterbloem, melkeppe of bosbies 

bepalen het uitzicht. Afhankelijk van de standplaats treft men overgangen naar kleine 

zeggenvegetaties ms aan, met soorten als gewone waternavel, zwarte zegge, blaaszegge of 

snavelzegge. 

De typering hc* werd toegekend omwille van een grote soortenrijkdom of het voorkomen 

van gevlekte orchis. Twee percelen, gelegen in het Silsombos te Kortenberg herbergen het 

zeldzame paddenrus. 

Moerasspirearuigten  (hf) komen frequent voor op deze kaartbladen, al dan niet in de 

ondergroei van populierenaanplanten. Op voedselarmere bodems zijn deze ruigten 

gekenmerkt door het voorkomen van grote wederik en soorten zoals melkeppe, hennegras, 

biezenknoppen e.a. Het voorkomen van moerasspirearuigten met moesdistel is eerder 

beperkt. Deze zijn vooral gesitueerd in het Silsombos te Kortenberg, in de bossen ten zuiden 

van Haacht en in de bossen ten noordoosten van Holsbeek. Er werd gelet op het voorkomen 

van poelruit en de percelen waar deze soort voorkomt zijn aangeduid met hft. 

Poelruitvegetaties zijn ondermeer terug te vinden in de Demervallei en het Trichelhoek te 

Laakdal.  

Hf(c)* is gebruikt voor moerasspirearuigten met veel karwijselie (Dunbergbroek te 

Holsbeek, Walenbos te Tiet-Winge). 

Relicten van vochtig schraalland (hm) komen bijna uitsluitend voor op de oostelijke 

kaartbladen. Het graslandtype is vooral terug te vinden in natuurreservaten (o.a. in het 

Vorsdonkbos-Turfputten, de Demervallei te Aarschot, het Walenbos te Tielt-Winge, de 

Langdonken te Herselt). Differentiatie in subtypes is niet steeds mogelijk, omdat het meestal 

om kleine, verarmde relicten gaat (hm°). Waar mogelijk werd onderscheid gemaakt tussen 

vochtig heischraal grasland (hmo) en vegetaties die meer bij echte blauwgraslanden 

aanleunen (hm en hmm). Dit onderscheid werd enkel in 2007 systematisch gemaakt, 

waarbij zowel als hm als hmm gekarteerde vegetaties in principe het mesotrofe type 

betreffen.   
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De veldrusassociatie met soorten als veldrus, biezenknoppen, tormentil en pijpenstro is 

weergegeven als hc + hm(°). 

Voor één perceel in de Langdonken werd hmo* aan de kartering toegevoegd omwille van 

het voorkomen van zeldzame soorten als Spaanse ruiter en klokjesgentiaan. In de 

Demervallei te Rillaar werd één perceel gekarteerd als hmm* omwille van een rijkdom aan 

orchideeën.  

De droge variant van het heischraal grasland (hn en ha*) komt slechts een 30-tal maal voor 

op kaartbladen 24. Meestal in zwak ontwikkelde vorm of in complex met andere 

karteringseenheden. Soorten als tandjesgras, fijn schapengras, mannetjesereprijs, tormentil, 

hondsviooltje, borstelgras, blauwe knoop, echte guldenroede en veelbloemige veldbies zijn 

er typisch voor.  

Mesofiel hooiland hu wordt ruim verspreid aangetroffen op deze kaartbladen, vooral in zwak 

ontwikkelde vorm, maar er zijn ook nog heel wat goed ontwikkelde voorbeelden. Knoopkruid, 

margriet, grote bevernel, goudhaver, reukgras, wilde peen, rode klaver, veldlathyrus en 

gewone rolklaver bepalen het aspect. De aanduiding hu* werd gebruikt om de aanwezigheid 

van zeldzame soorten zoals grote pimpernel, gevlekte orchis, blauwe knoop, karwijselie… 

aan te duiden. 

 

Cultuurgraslanden hp, hp*, hpr, hpr*, hx 

In uitgestrekte, intensief bewerkte akker- en graslandgebieden met lage biologische waarde 

werd eveneens een gedetailleerde gebiedsdekkende inventarisatie op perceelsniveau 

uitgevoerd en werden akkers  en permanent grasland nauwelijks in complex gekarteerd.   

Er werd veel aandacht geschonken aan het bekijken van de perceelsranden. Graslanden met 

een geringe botanische waarde, maar met botanische waarden in de rand of onder de 

prikkeldraad zijn als hp + k(hp*), hp + k(hf), hp + k(hu), hp + k(mr),… genoteerd. 

hp*, hpr*: tot deze eenheid behoren die graslanden waar onder meer volgende soorten 

frequent aanwezig zijn: pinksterbloem, scherpe boterbloem, veldzuring, zilverschoon, 

reukgras, kamgras en veldgerst (zie o.a. Demolder et al. 2003). Behalve die genoemde 

soorten die indicatief zijn voor hp* worden ook tal van anderen soorten gebruikt om voor 

deze eenheid te kiezen. Het gaat om alle soorten die een zekere botanische waarde vertonen 

in grasland zonder dat daaraan een bestaande karteringseenheid kan gekoppeld worden (bv. 

abundante aanwezigheid van duizendblad of biggenkruid).   

De karteringseenheid hpr werd in het verleden gereserveerd voor polder- of valleigraslanden 

met microreliëf en/of dicht slotenpatroon. In de tweede karteringsronde gebruikten we deze 

eenheid voor alle graslanden die gekenmerkt worden door microreliëf, depressies, bulten 

en/of de aanwezigheid van talrijke slootjes. Op de kaartbladen 24 werd hpr slechts 

uitzonderlijk gebruikt voor graslanden op (zeer) sterke hellingen met microreliëf. 

Onder de eenheid hpr° vallen graslanden met een zeer zwak ontwikkeld slotenpatroon en/of 

microreliëf zonder afwijkende soortensamenstelling ten opzichte van de rest van het perceel 

(enkel toegepast op de westelijke kaarten). Indien er ook verspreid botanisch waardevolle 

soorten aanwezig waren, werd dit als complex hpr° + hp* weergegeven.  

De eenheid hx staat voor ingezaaide, soortenarme graslanden. Het gaat om monotone 

raaigraslanden, vaak met een sterke bemestingsdruk. Bij wisselgebruik met akkers, vaak 

nog binnen hetzelfde jaar, is dit beschreven als hx + b. of b. + hx afhankelijk van het 

aandeel in oppervlakte van beide karteringseenheden. 

Minder soortenrijk grasland met een permanent karakter is steeds aangeduid als hp.  
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In bepaalde gevallen (bv. het grasland is ontoegankelijk of net gemaaid, zie attribuutveld 

“info”) werden graslanden aangeduid als hp of hx via luchtfoto-interpretatie en/of via 

raadpleging van het bestand van de landbouwgebruikspercelen (‘l’ in attribuutveld “herk”; 

Vlaamse Landmaatschappij 2003 en 2004). Deze kunnen in realiteit evenwel soortenrijk zijn, 

zodat een onderwaardering niet uitgesloten is. Bij grote onzekerheid werd  enkel h als 

karteringseenheid ingevuld. 

Ook enkele graslanden die zeer kort afgegraasd waren door schapen of paarden (zie 

attribuutveld “info”) werden als soortenarm, permanent grasland gekarteerd. Ook deze 

kunnen in realiteit evenwel soortenrijk zijn, zodat een onderwaardering niet uitgesloten is. 

Grasvelden voor sportbeoefening kregen standaard de aanduiding hx + uv, tenzij een meer 

waardevol graslandtype werd opgemerkt (bv. hp* + uv). Ook andere graslanden met een 

recreatief karakter (speel- en ligweiden, paardensport…) kregen de kartering van het 

betreffende graslandtype + uv. 

 

Opwaardering valleigraslanden 

Valleigraslanden palend aan laaglandbeken met goede structuurkenmerken en/of 

waterkwaliteit (en er niet van gescheiden door een dijk) krijgen in het attribuutveld “info” de 

vermelding ‘hpriv, hxriv of riv’. In geval van hp- en hx-graslanden impliceert dit dat ze als 

waardering ‘complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen’ krijgen. 

De basis hiertoe zijn de digitale bestanden die horen bij Bervoets et al. (1993, 1996a en 

1996b).  

Verder wordt bij de opmaak van de Biologische Waarderingskaart met de beken zelf geen 

rekening gehouden. Het is dan ook ten sterkste aan te bevelen deze bestanden en kaarten in 

combinatie te gebruiken met bovenvermelde referentie. 

 

Heidegemeenschappen 

Op deze kaartbladen komen heidevegetaties in ruime mate voor. Met uitzondering van de 

heuvels van Beerzel, Heist-op-den-Berg, Grootlo en enkele vlekken op de duinengordel 

Bonheiden-Tremelo zijn ze vooral gesitueerd op de oostelijke kaartbladen. Hier zijn ze terug 

te vinden op de stuifzandrug tussen Aarschot en Averbode, op de heuvels en 

heuvelcomplexen tussen Zoerle-Parwijs en Averbode, ten oosten van Aarschot en Herselt en 

ten zuidwesten van Aarschot. 

In oude boscomplexen werd soms geopteerd om onder naaldhoutaanplanten vegetaties 

gedomineerd door pijpenstrootje, bochtige smele of adelaarsvaren meer te benadrukken 

door respectievelijk cm, cd of cp als ondergroei te vermelden (bv. ppmh/cm). De zeer 

waardevolle vegetaties van droge heide (cg) in ondergroei van oude naaldhoutaanplanten 

zijn wel steeds aangeduid (bv. ppms/cg). 

Vochtige en natte heide (ce) is beperkt tot enkele relicten en recente ontwikkeling op 

plagplekken (o.a. in het Goor-Asbroek bij Westmeerbeek en de Langdonken te Herselt). 

Behalve dopheide groeien er ook soorten als kleine zonnedauw, bruine snavelbies, blauwe 

zegge en veenpluis. Op enkele plaatsen werd moeraswolfsklauw en klokjesgentiaan 

aangetroffen.  

Eenmaal werd cv gebruikt voor een droge heide met veel blauwe bosbes. 
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Vegetatieloos stuifduin (dm) is zeer zeldzaam op kaartbladen 24 en het betreft steeds kleine 

oppervlakten. Wanneer de duinen reeds begroeid waren is dit in de kartering weergegeven 

met een /, bijvoorbeeld ha/dm.   

 

Ruigten en struwelen 

Eerder banale ruderale vegetaties met soorten als distels, kamille, varkensgras, hanenpoot, 

melganzenvoet, perzikkruid,… werden als ku° gekarteerd. Vaak betrof het tijdelijke situaties 

zoals vergraven terreinen in het kader van verkavelingen of een braakliggende akker. In 

combinatie met hp werd ku° ook soms gebruikt voor gelijkende vegetatie, ontstaan door 

vertrappeling (meestal door paarden), aan te duiden. 

De kartering ku* komt een 10-tal maal voor op kaartbladen 24. Het betreft enerzijds 

soortenrijke ruigten met thermofiele soorten zoals slangenkruid, wilde reseda of marjolein. 

Anderzijds werden er soortenrijke pioniersvegetaties op plagplekken mee aangeduid (o.a. in 

de Langdonken). Dergelijke geplagde vegetaties zijn vaak soortenrijk maar zijn in de 

pioniersfase moeilijk vegetatiekundig te plaatsen. 

hr° werd gebruikt voor  soortenarme, verruigde graslanden of andere ruigtes met 

dominantie van grote brandnetel, kleefkruid en/of akkerdistel.  

sz° kan wijzen op zeer jonge opslag, maar ook op een klein aandeel in een complex. Een 

enkele keer duidt deze kartering op opslag van Japanse duizendknoop (zie “info” veld). 

 

Bossen 

Eiken– en beukenbossen 

Eiken- en beukenbossen met voorjaarsflora (qa, fa) liggen vooral ten zuiden van Dijle en 

Demer, maar ook ten noorden komt dit bostype verspreid voor. Wanneer slechts één of 

enkele voorjaarssoorten in lage aantallen voorkomen, werden ze als qa° gekarteerd. 

Hiermee wordt dus aangeduid dat het voorjaarsaspect slechts zwak ontwikkeld is. Het betreft 

in deze gevallen geen jonge bossen. Op de overgangen met eerder zure eikenbossen is dit 

bostype vaak in complex gekarteerd als qa + qs of qs + qa(°). Vaak manifesteert het 

voorjaarsaspect zich slechts plaatselijk,  aan de randen of langs de paden. Het bostype 

bevindt zich ook in de ondergroei van populierenaanplanten, waarbij het voorjaarsaspect al 

dan niet goed ontwikkeld is. Deze vindt men terug onder de vorm van lh./qa(°). 

Het arm eikenberkenbos (qb) komt algemeen en ruim verspreid voor. De meest constante 

kruidlaagsoorten zijn pijpenstrootje, bochtige smele, blauwe bosbes, pilzegge en dubbelloof. 

Struikheide werd tijdens de karteringen van 2007 minder vaak aangetroffen. Waar een 

typische ondergroei nagenoeg ontbrak, is dit aangeduid met qb°, net als voor percelen met 

bosverjonging. Het bostype komt regelmatig voor in mozaïek met (relicten van) droge heide 

waarbij beide moeilijk van elkaar te scheiden zijn. Het complex qb + cg(b) geeft weer dat er 

nog heiderelicten in het eikenberkenbos  aanwezig zijn.  

In deze voedselarme bossen komen soms ook vochtigere laagten voor waar zich vegetaties 

met veenmossen en soms koningsvaren ontwikkelen. Bij voldoende oppervlakte werd dit 

aangeduid door vo, meestal slechts vo° (voedselarm berkenbroek), aan het boscomplex toe 

te voegen. 

Een groot aandeel van het qb-areaal bestaat uit oude naaldhoutaanplanten met een qb-

ondergroei, meestal gekarteerd als ppmb/qb of uit bossen van Amerikaanse eik met 

dergelijke ondergroei (qb + quer).  
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Zuur beukenbos (fs) komt amper voor. Het betreft bijna altijd bospercelen die deel uitmaken 

van oude kasteeldomeinen (o.a. het Kareelbos te Buken, de Vijverbossen te Wespelaar, 

bossen bij Kleerbeek en Meertels ten noorden van Aarschot). Het zure eikenbos (qs) is het 

meest voorkomende bostype op de kaartbladen 24, met een hoger aandeel van dit bostype 

op de westelijke kaartbladen, terwijl op de oostelijke kaartbladen het aandeel aan 

eikenberkenbos iets hoger ligt. Veel van deze bossen zijn ingeplant met soorten als 

Amerikaanse eik en tamme kastanje.  Deze bossen werden als volgt gekarteerd: 

� qs quer, cas,…: een bos met een boomlaag van grote oude Amerikaanse eiken of 

tamme kastanje, op structuurrijke of oude bospercelen. In de beste gevallen is nog 

een relatief goed ontwikkelde kruid– en struiklaag aanwezig.  

� n quer, cas,…: een jongere aanplanting van Amerikaanse eik, tamme kastanje,… 

zonder typische kruid- en struiklaag. 

 

De eenheden qs en fs werden zowel gebruikt voor bossen met een ondergroei die typisch is 

voor zure bossen (valse salie, lelietje-van-dalen, adelaarsvaren en dalkruid), als voor bossen 

zonder of arm aan typische kruiden. In dit laatste geval wordt het bos gekarakteriseerd door 

een dikke strooisellaag of domineren er soorten als braam of grote brandnetel. Qs° is zowel 

gebruikt in de betekenis van jonge opslag of jonge aanplantingen op oud gekapt bos als in 

de zin van zwak ontwikkeld (vaak als de boomlaag uit gemengd loofhout, Amerikaanse eik of 

tamme kastanje bestaat). In een aantal gevallen betreft kleine, sterk antropogeen 

beïnvloede bosjes. 

Ruderale bossen 

Er werden enkele relicten van het zeldzame ruderaal olmenbos (ru) aangetroffen. 

Belangrijkste kensoorten zijn maarts viooltje, vogelmelk en verschillende looksoorten. Olm is 

de dominante boomsoort, vlier de dominante struik. Dergelijke bossen hebben eerder een 

struweelachtige structuur. Deze vegetaties worden best in het vroege voorjaar gekarteerd. 

Aangezien de  koutergebieden en wegbermen, waar veruit de meeste olmenhoutkanten 

voorkomen, buiten deze optimale periode gekarteerd werden, kunnen relicten van dit 

bostype over het hoofd gezien zijn. Dominantie van olmensoorten in de houtkanten werd wel 

steeds weergegeven als khu en kunnen dus beschouwd worden als het potentiële areaal 

voor dit bostype. 

Vallei- en moerasbossen 

Vallei- en moerasbossen zijn talrijk aanwezig. Nitrofiele elzenbossen en mesotroof 

elzenbroek vormen de hoofdmoot. Valleibossen met voorjaarsbloeiers en oligotroof 

elzenbroek komen verspreid voor. Elzen-essenbos van bronnen en bronbeken werd slechts 

één maal opgemerkt.  

Het onderscheid tussen populierenaanplanten met struiken (lhb), populierenaanplanten in 

evolutie naar valleibos (bv. lh/va) en aanplanten van populier in oud bos (bv. va + pop) is 

stelselmatig op terrein uitgevoerd.  

Op de kaartbladen 24 verschilt het aspect van deze mesotrofe elzenbroekbossen (vm) 

afhankelijk van de regio waarin ze gelegen zijn. Ten noorden van de Dijle en Demer betreft 

het  een Kempische variant met als  typerende soorten elzenzegge, moerasvaren, zwarte 

bes, melkeppe, wijfjesvaren en grote wederik. In minder goed ontwikkelde bossen van dit 

type domineert soms pijpenstrootje. De elzenbroekbossen uit de leemregio verschillen van 

de Kempische variant door het (nagenoeg) ontbreken van deze soorten. Hier betreft het een 

rijke variant, vaak met een vegetatie behorend tot de Rietklasse. Typische soorten die in 

deze bossen frequent, en in de meeste gevallen aspectbepalend voorkomen 

zijn moeraszegge, gele lis, wolfspoot, bitterzoet, holpijp, waterviolier, blauw glidkruid en ijle 

zegge. Deze valleibossen kenmerken zich meestal door een jaarrond hoge waterstand (van 

nature de komgronden waar sterke kwel optreedt). Ze zijn vaak structuurrijk, met veel dood 

hout, en bezitten een ondoordringbaar karakter. De meeste van deze bossen zijn geen 
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historische bossen en zijn, net zoals vele valleibossen in de leemstreek, ontstaan uit verlaten 

beemden die vol geplant werden of spontaan verbosten. Doordat de afwateringsgreppels in 

onbruik raakten trad vernatting op. 

De karteringseenheid vf werd minder benut, hoewel vochtig of vrij vochtig elzen-eikenbos in 

realiteit vaker aanwezig kan zijn. Het betreft overgangen tussen va en qa en deze bossen 

vertonen kenmerken van beide bostypes. Op de oostelijke kaartbladen zijn ze bovendien 

meestal in complex met qa gekarteerd.  

 

Aanplanten 

Naaldhoutaanplanten 

De karteringseenheden pms en ppms staan volgens De Blust et al. (1985) voor 

naaldhoutaanplanten met een ondergroei van lage struiken (bramen, varens, brem, heide). 

Deze eenheid werd echter ruimer geïnterpreteerd en eveneens gebruikt voor 

naaldhoutaanplanten met een jonge, lage struiklaag van o.a. vlier, Amerikaanse vogelkers, 

spork en wilde lijsterbes. 

Populierenaanplanten 

Populierenaanplanten werden zoveel mogelijk bekeken in april of mei wanneer de kruidlaag 

het gemakkelijkst te typeren is. Hierbij werd gericht het onderscheid gemaakt tussen een  

kruidlaag kenmerkend voor voormalig graslandgebruik, moerasvegetaties of een bepaald 

bostype. De aanwezigheid van dergelijke vegetaties werden weergegeven door een /-

verhouding (bv. lh/hf). 

Het onderscheid tussen populierenaanplanting op natte bodem (lh) en op droge bodem (ls) 

werd op het terrein bepaald aan de hand van de aanwezige kruidlaag. Indien deze niet 

typerend was, werd er op het terrein gekeken naar de aard van de bodem, de ligging (bv. 

naast een beek) en de vegetatie in de aanpalende percelen.  

Het onderscheid tussen l./hr en lhi of lsi is te interpreteren als enerzijds een 

populierenaanplanting met een verruigde, meestal begraasde graslandvegetatie in de 

ondergroei en anderzijds een populierenaanplanting met een ruige, meestal niet beheerde 

kruidvegetatie in de ondergroei.  

Aanwezigheid van maretak in populierenaanplanten is aangeduid als lh* of kbp* wanneer 

het een populierenrij betreft.  Dit werd tevens vermeld als ‘maretak’ in het veld info in de 

attributentabel. 

Loofhoutaanplanten 

Jonge loofhoutaanplanten zijn als n gekarteerd, ook wanneer de ondergroei van een 

aanplanting (nog) een graslandaspect had. Dit werd met een /-verhouding weergegeven en 

vaak staat de vermelding ‘zeer jonge aanplanting’ in het attribuutveld “info”.    

De karteringseenheid n° staat voor aanplantingen van exoten, groenschermen en soms ook 

voor sterk antropogeen verstoorde aanplantingen.  

 

Akkergemeenschappen 

Akkers met een waardevolle akkerkruidgemeenschappen gaande van klei, leem (bu* en bl*)  

tot armere zandbodems (bs*) kregen een opwaardering tot waardevol indien frequent 

minder algemene akkeronkruiden zoals akkerleeuwenbek, korenbloem, gele ganzenbloem, 

akkerandoorn en akkerboterbloem aanwezig waren. 
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Braakliggende akkers met andere waardevolle vegetaties werden als ku (of in combinatie 

hiermee) gekarteerd. 

 

Parken 

Kasteelparken met een duidelijk parkachtig karakter werden als kpk gekarteerd, zonder 

meer, en het domein werd dan omwille van het privékarakter niet  nader bekeken. Hierbij is 

het niet uitgesloten dat zij toch interessante bos-, water- en eventueel graslandvegetaties 

bevatten en dus in wezen onvoldoende hoog gewaardeerd zijn. Kasteelparken die wel 

bezocht zijn, werden grondig onderzocht op (relicten) van meer (half)natuurlijke biotopen. 

De zeer waardevolle elementen werden als afzonderlijk vlakken weergegeven.   

kp werd niet alleen voor parken s.s. gebruikt maar ook voor groter, parkachtige tuinen waar 

biologisch waardevolle elementen aanwezig zijn. Parken, grote tuinen of kerkhoven binnen 

bebouwing met weinig bomen en weinig of geen natuurelementen werden als kp° 

gekarteerd. 

 

Hoogstamboomgaarden 

Hoogstamboomgaarden (kj) met in de ondergroei soortenarm grasland (hp) werden zonder 

meer als kj gekarteerd. Bij waardevolle graslanden werd het graslandtype als tweede 

karteringseenheid  in de verhouding weergegeven (bv. kj/hp*).  

De eenheid kj* werd gebruikt voor oudere, goed ontwikkelde hoogstamboomgaarden en/of 

met maretak (zie attribuutveld “info”). Boomgaarden van notelaar werden aangeduid met kj 

jug. De eenheid kj° werd gebruikt wanneer er slechts enkele fruitbomen van een 

hoogstamboomgaard overbleven en had dan geen invloed op de waardering van het 

complex. Een enkele keer staat kj° voor een recent aangeplante hoogstamboomgaard. 

 

Kleine landschapselementen 

Bij de actualisatie van de BWK werd er veel aandacht besteed aan de lineaire en 

puntvormige landschapselementen. Indien deze deel uitmaken van een gebruiksperceel 

werden ze meestal als complex met de vegetatie van het gebruiksperceel gekarteerd. 

Wanneer bomenrijen of grazige vegetaties deel uitmaken van de bermen werden ze 

afzonderlijk uitgedigitaliseerd. Ook in het akkerareaal werden lineaire elementen zo veel 

mogelijk als afzonderlijke polygoon uitgedigitaliseerd. 

Bomenrijen (kb) werden bijna altijd van een soortaanduiding voorzien. Aaneengesloten rijen 

van oude bomen of zeer oude dreven werden als kb* gekarteerd. Bij populierenrijen heeft 

dit meestal betrekking op de aanwezigheid van maretak, dit werd stelselmatig in het 

attribuutveld “info” vermeld. 

De karteringseenheid kb° staat zowel voor onderbroken, zwak ontwikkelde bomenrijen als 

voor bomenrijen van exoten of jonge boompjes. Wanneer het exoten betrof, werd dit 

meestal in het attribuutveld “info” vermeld. 

Dreven met bomenrijen welke liggen binnen een zeer waardevol bosgebied werden eveneens 

opgewaardeerd naar ‘z’ (zie “info” veld). 

De meeste houtkanten met dominantie van olm (khu) werden te laat op het jaar gekarteerd 

om vegetaties van het ruderale olmenbostype (zie onder ru) terug te vinden. Het is niet 
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uitgesloten dat het wel lineaire vormen van dit bostype zijn, al dan niet in gedegradeerde 

toestand. 

Bij taluds (kt), dijken (kd) en oude spoorwegbeddingen (ks) werd steeds de aanwezige 

begroeiing weergegeven.  

Wegbermen werden niet systematisch gekarteerd, aangezien bijna alle wegbermen 

biologisch waardevol zijn. Wanneer het echter een opmerkelijke vegetatie betrof, of wanneer 

de bermen een aanzienlijke breedte innamen zijn ze op de kaarten aangeduid als een lineair 

element, meestal als weg + k(biotoop). Wanneer de wegberm gelegen is op een talud werd 

dit eveneens weergegeven door bijvoorbeeld kt(hu°) of weg + kt(hu°). Bij onverharde 

veldwegen werd een vermelding van ‘veldweg’ in het veld “info” toegevoegd. 

Ten zuiden van de snelweg E314 werden occasioneel ruigtestroken langs grachten en 

beekjes weergegeven als k(ku) als ze niet behoren tot de Moerasspirearuigten (hf). Elders 

werd eerder voor k(hr) gekozen om meer ruderale, maar biologisch waardevolle elementen 

met soorten als bijvoet, grote brandnetel, akkerdistel, … weer te geven. 

Waardevolle muurvegetaties worden met km aangeduid. Er werd echter niet getracht om 

een volledig beeld te krijgen van de aanwezige muurvegetaties. Meestal gaat het om 

toevallige waarnemingen en vooral de zwak ontwikkelde en minder soortenrijke 

muurvegetaties (km°) komen zeker vaker voor dan aangeduid op de kaartbladen. 

Muurvegetaties waar over een grotere oppervlakte muurvaren, muurleeuwenbek en/of gele 

helmbloem in beperkte mate voorkomen, werden al km° aangeduid. Komen deze soorten 

voor met een hoge bedekking dan werd de code km. Buiten deze meer algemene soorten 

werden op enkele van deze plaatsen ook andere typische en meer zeldzame muurplanten 

aangetroffen zoals steenbreekvaren, tongvaren en muurhavikskruid. Het voorkomen van één 

of meerdere van bovenvermelde zeldzamere soorten was op zich al voldoende om het 

biotoop als km te typeren. 

Holle wegen (kw) zijn bijna uitsluitend gesitueerd op kaartbladen 24/7 en 24/8. De 

begroeiing werd meestal aangeduid met bijkomende karteringseenheden. Kw° heeft 

betrekking op holle wegen van geringe diepte en/of op brede verharde holle wegen. Zeer 

mooie, diepe holle wegen werden aangeduid met kw*. In enkele gevallen werd kw* ook 

toegekend vanwege het voorkomen van zeldzame soorten. Dit gebeurde echter niet 

systematisch voor het gehele kaartblok. 

 

Bebouwing en urbaan gebied 

Niettegenstaande grote delen van het urbane gebied doorkruist werden, is dit niet overal 

even intensief gebeurd. Dorpscentra die bezocht werden en waar met de meest recente 

luchtfoto open ruimten of begroeiingen opgespoord en gekarteerd werden, kregen in het 

herkomstveld het jaartal van de terreinopname vermeld. 

In het landelijke gebied werd af en toe de karteringseenheid ur + ui gebruikt voor agro-

industriële vestigingen met bebouwing in agrarisch gebied. Door de toevoeging van de 

eenheid ur behouden we het onderscheid met de klassieke industrieterreinen.  

Weekendhuisjes werden aangeduid als uv, met eventuele vermelding van meer natuurlijke 

elementen zoals vijvers, bosrelicten of aanplantingen. Wanneer de recreatieve infrastructuur 

slechts een klein aandeel inneemt en geen impact heeft op de meer natuurlijke omgeving, 

werd dit aangeduid met uv° en leidde dit niet tot een lagere waardering van het complex. 

Brede, verharde wegen zijn als aparte polygoon uitgedigitaliseerd (weg). Kleinere wegen 

werden enkel afzonderlijk gekarteerd als ze geflankeerd zijn door bomenrijen of bermen met 



 

 
24 Toelichting bij de kaartbladen 24 www.inbo.be

 

halfnatuurlijke vegetaties (bv. weg+k(hu°)). Bij niet verharde wegen werd de eenheid weg 

niet toegevoegd bij het in kaart brengen van dergelijke natuurwaarden maar werd dit 

aangegeven met de vermelding ’veldweg’ in het infoveld 

 

Het attribuutveld “info” 

Dit attribuutveld bevat zowel vooraf gecodeerde als door de karteerder te bepalen 

vrijblijvende formuleringen. 

Bij percelen met toevoeging ‘op afstand gezien’, ‘vanaf de rand gezien’ in het attribuutveld 

“info” is men vrij zeker dat de typologie correct is en daarom kregen deze percelen “herk” = 

veldwerk. Deze toevoeging in het attribuutveld “info” is mogelijk niet stelselmatig gebeurd. 

Indien men minder zeker was, kregen dergelijke percelen een typering met “herk”= o.   

Wanneer hp- en hx-graslanden palen aan een rivier met een goede structuur of een goede 

waterkwaliteit, is dit stelselmatig vermeld (hpriv, hxriv, riv). Dit is ook stelselmatig gebeurd 

voor akkers en andere graslandtypen. 

Verder wordt onder het attribuutveld “info” vermeld: 

� verantwoording voor een afwijkende biologische waardering (bv. z <…); 

� verduidelijking van, of uitleg over een karteringseenheid of een zgn. /-verhoudingen 

(attribuutvelden v1, v2, v3); 

� verduidelijkingen over de herkomst; 

� vroegere toestand als het een wijziging betreft waarvan de vroegere situatie 

gedocumenteerd is. 

 

Specifiek voor de kaartbladen 24 wordt volgende informatie stelselmatig vermeld: 

� ‘spoorwegberm’ of ‘(snel)wegberm’ voor hellingen, kleine landschapselementen of 

biotopen langs (spoor)wegbermen;  

�  ‘ruimtelijk samenvallend’ voor bomenrijen die ruimtelijk samenvallen met de in 

complex gekarteerde houtkant en daardoor ‘zeer waardevol’ als waardering krijgen; 

� ‘z < in bosverband’ wanneer dreven, gelegen binnen zeer waardevol bos, 

opgewaardeerd werden; 

� ‘l: referentie’ om de herkomst ‘literatuur’ te verklaren als het niet om de algemeen 

gebruikt landbouwgebruikskaarten (VLM 2003 en 2004) of de bosreferentielaag (OCG 

2001) gaat; 

� ‘maretak’ om de aanwezigheid van maretak in populierenrijen of boomgaarden aan 

te duiden; 

� ‘wijngaard’ voor als kl gekarteerde wijngaarden; 

� ‘plagplek’ voor (pioniers)vegetaties op recent geplagde percelen. 

 

Specifiek voor de kaartbladen 24 wordt tevens regelmatig (maar niet stelselmatig) volgende 

informatie vermeld: 

� ‘gemaaid’ of ‘korte grasmat’ slaan op het feit dat de vermelde graslandtypologie 

slechts benaderend bepaald kon worden omdat het grasland tijdens de 

terreincontrole net gemaaid of zeer kort afgegeten was; 

� ‘jonge aanplant’ om aan te geven dat het om een zeer recente aanplant (n) gaat; 

� ‘veldweg’ voor kleine landschapselementen (bv. k(hp*)) die langs onverharde 

veldwegen gelegen zijn; 

� ‘paardensport’ voor overbegraasde en vertrappelde (hobby) graslandjes en 

zandvlakten in gebruik voor paardenhouderij; 

� ‘herkomst: KE’ (bv. 006: bl) = info over oudere (her)karteringen; 

� ‘tuin’ om te verduidelijken dat de gekarteerde percelen in principe deel uitmaken van 

een private tuin; 
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� ‘deel van …’ om aan te geven dat de polygoon deel uitmaakt van een groter geheel, 

zoals een kasteelpark of een groter graslandperceel; 

� ‘helling’ voor enkele als hpr gekarteerde graslanden, wegens ligging op een helling. 
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6 Digitaal bestand  

Distributie 

De verdeling van de digitale bestanden gebeurt door het Agentschap voor Geografische 

Informatie Vlaanderen (AGIV). Bestellen kan via de module GIRAF op de website 

http://giraf.agiv.be 

 

Metadata 

Gelieve de metadatabank GIS-Vlaanderen te raadplegen via http://metadata.agiv.be (zoek 

op BWK2). 

 

Digitalisatie, controle 

BWK Bosch H., De Saeger S., T’jollyn F., Vriens L. en Guelinckx R. 

Faunistisch belangrijke 
gebieden 

R. Guelinckx 

Topologie, technische 
controle 

C. Wils 
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7 Analoge documenten 

Van de kaartbladen 24 zijn voor de BWK, versie 2 geen gepubliceerde kaarten beschikbaar. 
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Bijlage: Figuren 
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Figuur 21.1 Administratieve situering  
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Figuur 32.1 Herkomst van de gegevens 
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Figuur 42.2 Spreiding van het veldwerk over de seizoenen 
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Figuur 45.1 Biologische Waarderingskaart met aanduiding van de faunistisch belangrijke 

gebieden 
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