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Dankwoord

De Biologische waarderingskaart is ontstaan dank zij de medewerking van talrijke
personen

Vooreerst zijn er de talrijke karteerders, het personeel van het Coördinatiecentrum
binnen het l.H.E. en de toenmalige Wetenschappelijke Stuurgroep die de vele
werkzaamheden gedragen hebben in de periode '78 - '86. Enkele van hen hebben
hun activiteiten voortgezet na '86 in opdracht van het lnstituut voor Natuurbehoud.
Het betreft o.a. L. Demarest, J. Heirman, P. Hermans, M. Janssens en D. paelinckx.

Binnen het lnstituut voor Natuurbehoud heeft een grote groep medewerkers
bijgedragen tot de verdere evolutie en ontwikkeling van de BWK. B. Berten, l.
Brichau, G. De Knijf, ï. Defoort, s. Delafaille, H. Demolder, L. Denys, J. Heirman, K.
Rombouts, M. Van Hove en A. Zwaenepoel vezorgen de kartering van de BWK,
fase 2. P. De Becker en E, van Beek hielpen met het veldwerk. M. Blokken, p.
Decat, w. Den Ruyter, c. Dubois, s. De smet, B. Lelievre en G. Vannijlen dragen of
droegen in sterke mate bij tot het ontstaan en/of de venruerking van de digitale BWK.
T. Van ïilborgh en L. Callebert zorgen voor de nodige informatica ondersteuning. K.
Hinoul, E. Mullie en K. Van den Broeck zorg(d)en voor de logistieke ondersteuning.

Ook het personeel van de UIA-Dept Biologie en van het Lisèc, in het bijzonder D. De
Baere, H. Heyrman, J. Beuten en H. Troosters droegen bij tot de digitale BWK.

Niet het minst is er een uitgebreide groep vrijwillige medewerkers die hun
terreinkennis ter beschikking stellen van de BWK. Het betreft personen die aan de
BWK, versie 1 en/of versie 2 hebben meegewerkt. (de actieve vrijwilligers worden op
een "gouden bladzijde" vermeld in de definitieve uitgave).

Het ontstaan van de BWK, versie 2 is mede mogelijk gemaakt door de financiële
steun van de Vlaamse Landmaatschappij, in opdracht van het Kabinet van Leefmilieu
en Tewerkstelling.
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Hoofdstuk 1

De Biologische waarderingskaart, algemeen

1.1. wat is de Biologische waarderingskaart (BWK): een synthese

lnventarisatie

De inventarisatie gebeurt aan de hand van een vooraf opgestelde set karteringseenheden. Er
werd één lijst van karteringseenheden opgesteld om België volledig te karteren. Een
dergelijke gestandaardiseerde lijst is noodzakelijk wanneer de kartering door verscheidene
karteerders gebeurt, en de vergelijkbaarheid tussen de kaarten zoveel mogelijk moet
behouden blijven. Niet alleen voor de eenheden maar ook voor de hele kartering zelf werd
een zo groot mogelijke éénvormigheid nagestreefd.

De lijst karteringseenheden is uitgebreid beschreven in de Algemeen Verklarende Tekst.
Omdat de ervaring uitwees dat het gebruik ervan niet altijd tot eenduidige interpretatie van de
concrete veldsituatie leidt en omdat een aantal veldsituaties niet zondermeer te typeren valt
werd een aanvulling gemaakt op deze lijst. Deze aanvulling komt uitvoerig aan bod in
hoofdstuk 4. ln grote lijnen worden de meeste aanvullingen van hoofdituk 4 reeds
aangewend vanaf versie 1.1 (tabel 2.1).

Bewust werd hierbij gekozen om binnen de bestaande set karteringseenheden te blijven en
geen echt nieuwe eenheden te creëren. De argumenten die hieraan ten grondslag liggen zijn:t een nieuwe set karteringseenheden zou een volledig nieuwe veldcampagne verèÈen, wat

niet haalbaar is zonder de afwerking op de lange baan te schuiven;

De biologische waarderingskaart is een inventarisatie én evaluatie van het gehele Vlaamse
en Brusselse grondgebied en van delen van Wallonië. De inventaris omvat het grondgebruik
(bebouwing, grasland, bos, ...) en de eventuele aanwezige vegetatie (plantengroèi zoals
natte heide, dotterbloemhooiland,...).Tevens wordt aandacht besteed aan kleine
landschapselementen (veedrinkpoelen, bomenrijen, dijken,...). De evaluatie berust op
biologische criteria (bv. diversiteit, zeldzaamheid van de vegetatie, aanwezigheid van
belangrijke fauna-elementen). Zij wordt enezijds aangeduid onder vorm van een inkleuring
(evaluatie op basis van meer vegetatiekundige criteria) en andezijds onder vorm van een
zwarte arcering (opwaardering vanwege fauna-elementen).

Het betreft zowel gedrukte kaarten (schaal 1125.000 met stafkaartondergrond) als digitale
bestanden (Geografisch lnformatiesysteem).

ln de bijhorende teksten worden de karakteristieke milieu- en natuurkenmerken per streek
besproken en wordt voor een aantal gebieden een uitgebreide bespreking gemaakt van de
daar aanwezige vegetaties met specifieke flora- en fauna-elementen. Als dusdanig kan de
BWK tevens gezien worden als een streekgebonden landschapsecoÍogische
analyse.Ïevens wordt aandacht besteed aan mogelijke bedreigingen en voorstellen voor
beheer en bescherming.

ln functie van de kenmerken en nauwkeurigheid bestaan volgende versies van de BWK
(hoofdstukken 2 en 3):
. Versie 1: periode '78 - '96

. Versie 1.0: '78-'86

. Versie 1.1. en 1.2:'87 -'96. Versie 2: vanaf '97
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recente fytosociologische ovezichten van bepaalde vegetatie§pes ontbreken nog
steeds, zodat het samenstellen van een nieuwe lijst oÍ de uitbreiding van de oude niet op
een gefundeerde wijze kan gebeuren;
de set van de "Algemeen Verklarende Tekst" is inmiddels bij vele gebruikers ingeburgerd.

Evaluatie

Ondanks de reserves die de wetenschappelijke stuurgroep van het BWK-project maakte,
werd onder druk van de afgevaardigden uit politieke en beleidsmiddens een evaluatie
toegevoegd. Om de subjectiviteit zo klein mogelijk te houden werd gekozen elk van de
karteringseenheden een vaste waardering toe te kennen. De inschatting van deze waardering
gebeurde op basis van de ervaring van de wetenschappelijke stuurgroepleden, gebruik
makend van de criteria "zeldzaamheid", "vervangbaarheid", "biologische kwaliteit', (o.a.
soortend iversiteit) en "algemene kwetsbaarheid".

De evaluatie is dus een "best professional judgement", niet gebaseerd op kwantitatieve
gegevens en zonder rekening te houden met de werkelijke terreinsituatie. Van de
"voorgeschreven waardering" kan eventueel door de karteerders, mits grondige motivatie,
afgeweken worden. Dit is slechts sporadisch gebeurd.

Bij de BWK, versie 1.0 zijn alle vlakken geëvalueerd met de eerste drie categorieën uit taóel
1.1, ook als het complexen betreft. Dit heeft tot gevolg dat sommige gebieden op- of
ondergewaardeerd moeten worden. Vanaf versie 1.1 is het mogelijk om aan complexen een
gemengde waardering toe te kennen (tabel 1.1). Er blijven dus in feite drie
waarderingsklassen, maar deze kunnen binnen éen vlak gecombineerd gebruikt worden.

Tabel 1 . 1 : overzi c ht v an de w aarderingsklassen

zwarte arcerinq op de kaarten = inbrenq fauna

Door de evaluatie te koppelen aan de karteringseenheden blijven een aantal gebieden,
ondanks hun faunistische waarden ongekleurd op de kaart, wat de indruk wekt dat de
biologische waarde hier klein is. Voor wat het botanisch aspect betreft is dit in een aantal
gevallen, relatief gezien, juist. Evenwel zijn bv. sommige grote graslandgebieden van

Waarderingsklassen Aanduiding op kaaÉ Aanduiding in digitaal bestand

Versie 1.0
"waarde"
('78 -'86)

Versie 1.í
en 1.2

ttwaardet'

('87 -'96)

Versie Z
ttgvalt'

('97 - )

Biologisch zeer waardevol Donkergroen 3 3 z

Biologisch waardevol Lichtgroen 2 2 w

Eiolog isch m i n de r wa ardevol wit 1 1 m

Biolog i sch m inder wa a rdevol
met w aardevoll e ele me nte n

Wit met fijne lichtgroene
arcering

I 12 MW

Biolog isch m i n de r wa a rdevol
met zeer waardevolle elementen

Wit met fijne donkergroene
arcering

I 13 mz

Biologisch waardevol met zeer
waardevolle elementen

Lichtgroene met
donkergroene banden

I 23 wz

Biolog isch m i n de r waa rdevol
met waardevolle en zeer
waardevolle elementen

VÍit met donkergroene
banden

I 123 mwz
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onvervangbare betekenis voor bv. weidevogels, ovenryinterde ganzen,... Ook andere
diersoorten kunnen grote en diverse leefgebieden hebben (bv. prooivogels, das, ...)waarin
een gevarieerd landschap vereist is zonder dat dit in zijn geheel biologisch waardevol of zeer
waardevol is (bv. atwisseling bos, graslanden, akkers).

Alleen door een opwaardering van dergelijke gebieden kon gewezen worden op hun
bijzondere betekenis en specifieke kwetsbaarheid, ondanks hun lagere botanische waarde.
De opwaardering gebeurde door een arcering op de kaart en werd in de begeleidende
verklarende tekst steeds gemotiveerd.
De wijze waarop de fauna inbreng gebeurde en de gehanteerde criteria verschillen sterk
tussen de verschillende versies (zie § 2.1 .4 en 3.2.4).

Waterlopen

ln de BWK, versie 1, werd de opdracht gegeven geen rekening te houden met de waterlopen
omdat die het domein vormden van een andere ondezoeksgroep onder de hoede van het
toenmalige l.H.E.

lnmiddels is er een degelijke database opgebouwd en zijn er kaarten uitgegeven rond de
ecologische typologie en evaluatie van waterlopen, zowel uitgaande van de waterkwaliteit als
van de structuurkenmerken van de waterlopen. Gezien het uitermate belangrijk is de BWK in
combinatie met deze kaarten te gebruiken volgt een opsomming van de referenties.
Het betreft:
. Bervoets, et aI.1989, 1990, 1991, 1993;
. Nagels, et al. 1992, 1993, 1994;
. Schneiders ef a/. 1991, 1995.

1.2. De BWK in kaaÉen en teksten

De kaarten dragen dezelfde nummering als de topografische kaarten (figuur 1.1).Yoor de
BWK, versie 2, wordt nagegaan in hoeverre een uitgave op schaal 1/10.OOO nuttig en
haalbaar is.

Figuur 2.1 en 3.í geeft de indeling volgens de BWK versies. Onmiddellijk valt op dat de
BWK, versie 1, nooitvolledig gepubliceerd zal worden. De publicatie van de BWK, versie 2,
start in 1998 en zal in 1999 voltooid zijn voor het areaal aangeduid in figuur 3.í. Hopelijk
volgt nadien een volledige atwerking van versie 2.

Wat wordt u aangeboden?

Een Algemeen Verklarende Tekst en een Aanvullende Algemeen Verktarende Tekst
(deze tekst)

23 kaaÉensets, telkens bestaande uit:
. Een blok van 8 (of meer) kaartbladen, schaal 1125.000
. Een ovezichtskaart met een landschapsecologische indeling
. Een specifieke verklarende tekst
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1.3. De digitale BWK

De BWK is omgezet in een digitaal G.l.S. (Geografisch lnformatie Systeem) -bestand

De kenmerken hiervan zijn:

. vectorieel éénlagig polygoonbestand;

' zowel bestanden van de individuele kaarten als per provincie (de kaarten werden
aÍzonderlijk gedigitaliseerd en nadien samengevoegd tot een geheel) zijn voorhanden; de
provinciale kaarten zijn ontstaan door toevoeging van de stafkaartranden;. projectiesysteem: BelgischeLambertprojectie;

' label: unieke label per vlak (volgnummer met stafkaartnummer als voozetsel);. attributen: waardering en karteringseenheden
t.o.v. de gepubliceerde kaarten wijkt de codering af, nl. :. waardering : zie tabel 1.1. karteringseenheden :

- notatie: § 2.2.1, 3.4 en 4.10;
- inhoudelijke verklaring: hoofdstuk 4 en Algemeen Verklarende Tekst (De

Blust ef a/. 1985);. de digitalisatie gebeurde op verschillende wijzen (s 2.2)
' versie 1: tablet, semi-automische vectorisatie na scanning, ... Uitgaande van

verschillend basismateriaal
' versie 2: interactief op digitale stafkaartondergrond, schaal 1/10.000; gemiddelde

digitalisatieschaal 1 17 000 à 1/8000;. afwerkingsgraad:
. versie 1: afgewerkt voor geheel Vlaanderen. versie 2 voor het areaalaangeduid in figl.3.í.: 1999;. geografischenauwkeurigheid:

' versie 1: de bestanden zijn alle ontstaan op een schaal van ca 1t25.000; tevens
vertoont het basismateriaal vaak aanzienlijke afwijkingen t.o.v. een
stafkaartondergrond; bijgevolg zijn geografische onnauwkeurigheden van 20
meter en meer geen uiEondering

' versie 2: geografische onnauwkeurigheid t.o.v. de digitale stafkaartondergrond
(Ondersteunend Centrum GlS-Vlaanderen 1996) in de orde van S m;. kaartranden:

' versie 1.0 en 1.1: grote discontinuiteiten (geografisch en inhoudelijk)
' versie 1.2 en 2: (nagenoeg) volledig continue kaarten (geografisch en inhoudelijk

aansluitend) binnen het kaartblok en met aanpalende kaarten van dezelfde
(deel)versie. Grote discontinuiïeiten blijven bestaan bij de kaartranden wanneer
verschillende (deel)versies aanpalend zijn;. omvang: ca 1 MB per kaart.

Ontstaan
Verschillende instellingen droegen bij tot het ontstaan van dit digitaal bestand. Met name UIA-
dept. Biologie, Provinciebestuur van Antwerpen en Lisec werkten mee. Er werden ook
opdrachten uitbesteed aan privé-firma's (Photogravure De Schutter, Eurosense en
Aquaterra). ln § 2.2 wordt hierop dieper ingegaan.

Beschikbaarheid
Alle bestaande bestanden van de BWK zijn beschikbaar. De wijze van beschikbaarheid is
functie van de aard van de aanvragende instelling en/of het al dan niet ondertekenen van een
samenwerkingsakkoord. Steeds is een overeenkomst noodzakelijk. Iaöel 1.2vatdit samen.
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Tabel 1.2: beschikbaarheid van de BWK, versie 1 en 2

(1) contact: rpen, Dienst Organisatie en
(2) bij grote hoeveelheden tegen verstrekkingskost, tenzij in het kader van een

samenwerkin gsakkoord ;

(3) in geval de opdrachtgever behoort tot één van bovenvermelde categorieën, worden de bestanden
via de opdrachtgever gevraagd;
kaarten met minder dan ca 2/3 bedekking worden gratis bij andere bestanden geleverd;

(4) enkel voor BWK, versie 1 (BWK, versie 2 via het lN en OC-GIS Vlaanderen).

Het opvragen via het lN gebeurt via onze ftp-sites (bwk.instnat.be). Hierbij kunnen de
bestanden gratis opgehaald worden voor specifieke doeleinden (bv. milieu-etfect-rapportage)
na het invullen van een samenwerkingsakkoord waarbij de aanvrager er zich toe verbindt
informatie en eventuele geactualiseerde of afgeleide bestanden terug te leveren. Ook wordt
ondezocht of de BWK via internet geraadpleegd kan worden. Het lnstituut voor
Natuurbehoud levert geen bijstand bij het inlezen van de bestanden. Op onze site wordt ook
steeds informatie vermeld van eventuele aangepaste versies.
U itwissel i n g sfo rmate n :

. via lN: MIF;r prov. Antwerpen: ARCINFO ;. via OC - Gis Vlaanderen: standaard via ARCINFO-export, ARCVIEW-shape file en MIF;
andere formaten kunnen ondezocht worden.

1.4. Nut van de BWK: een blik op de toepassingen

Over het nut van de BWK en de mogelijke toepassingen is reeds in de Algemeen Verklarende
Tekst uitgebreid geschreven.

De grootste kracht van de BWK is ongetwijfeld dat zij een ovezichtelijk én zeer toegankelijk
ovezicht geeft van het grondgebruik en het biologisch milieu van het gehele Vlaamse
grondgebied. Zonder de BWK zou in vele gevallen nog minder aandacht besteed worden aan
het biologische milieu dan nu vaak het geval is.

Ondanks alle gebreken en tekortkomingen of het fout of onbewust negatief gebruik (zie § 2.3)
is het gebruik ervan, in combinatie met de kaarten en bestanden van de eco§pologie van de
waterlopen (§ 11) absoluut aan te bevelen. Belangrijk hierbij is dat elke gebruiker zich
bewust is van de gebreken en tekortkomingen en zoveel mogelijk onderstaande stelregels
volgt.

Aard instelling Aanvragen bij Kostprijs

Regionale overheden en
openbare instellingen

OC - GIS Vlaanderen, lN
(02t543.72.00)

Gratis

Provinciale en gemeentelijke
overheden, intercommunales

Prov. Antwerpen (4)

Overige provincies

Prov. Antwerpen (1), lN

OC-GlS Vlaanderen, lN

Gratis

Gratis
Universiteiten,
natuurverenigingen

IN Gratis (2)

Privé - sector in opdracht van
één van bovenstaande

Via opdrachtgever Gratis (2)

Privé - sector met
samenwerkinqsakkoord

IN Gereduceerde prijs tot gratis

Privé - sector zonder
samenwerkinqsakkoord

IN 2000 BEF per kaartblad of
30000 per provincie (3)



11

Een uitgebreide behandeling van het gebruik zou ons hier te ver leiden. Tabel 1.3 geeft een
ovezicht van een aantal voorbeelden met venrtrijzing naar eventuele literatuur.

Tabel 1.3: enkele voorbeelden van gebruik van de BWK

Stelregels bij het gebruik van de Biologische waarderingskaaÉ

o

houd niet alleen rekening met de evaluatie maar analyseer de ecologische informatie
vervat in de kaarten (karteringseenheden, begeleidende tekst);
gebruik de BWK nooit als enige informatiebron voor kleinere gebieden en voor ingrepen
met lokale effecten;
tracht de BWK zoveel mogelijk te gebruiken voor positieve acties die de natuur ten goede
komen en niet alleen voor in principe natuurvernietigende ingrepen;
maak gebruik van de reeds bestaande richtlijnen om een onjuist gebruik te voorkomen,
en informeer naar nieuwe richtlijnen en uitgewerkte methodologieën, bv. via onze
homepage www. instnat. be.

Aard gebruik Belangrijke referenties

a

Basis voor het aanwenden van juridische
instrumenten:
. vegetatiewijzigingsbesluit
. situering habitats invogelrichtlijngebieden
. bebossing in valleigebieden

gebiedsgerichte verscherpte bemesting in
het kadervan het MAP

. B.V.E. 16.6.96 (8.S.22.8.96)

. Paelinckx et al. 1997
o Ministriële omzendbrief LNW96/1 (B.S

4.2.97)
. Paelinckx et al. 1994, 1997

Hulpbron voor de invulling van de "Natuurlijke
structuur" in het kader van het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen
Hulpbron voor de voorbereiding van
gewestplanhezieningen ten gunste van de
aanduiding van "groene" en "geelgroene"
bestemmingen

a Talrijke praktijkvoorbeelden (adviezen en
kleine nota's)

m.e.r a AMINAL 1997
Kwetsbaarheidsanalysen i. f.v. strategische
m.e.r.

. Peymen 1997

. Van Straaten & Peymen 1997
Hulpbron t. b.v. landinrichting a Van Ghelue eÍ a/. 1993
Afl eiden van grondgebruikskaarten a Paelinckx & Kuijken 1994
Kwantificering van zeldzaamheid van
biotopen

. De Blust ef a/.1996 ; Blokken et al. 1992

. Paelinckx ef a/. 1998
Opsporen van terreinen i.f.v. aankoopbeleid
en inrichting van natuurreservaten

Talrijke praktijkvoorbeeldena

GNOP'S Talrijke voorbeelden,
bv. Paelinckx ef a/.1995

a

Provinciaal beleid Stevaert 1992a

Ontwikkeling van regionale beleidsvisies De Blust ef a/. 1992,1995o

Enkele van bovenstaande voorbeelden worden iets verder uitgewerkt.
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Voorbeeld 1: bepaling van zeldzaamheid van "vegetatietypen" - "ecotopen',

Zeldzaamheid is steeds een belangrijk criterium in het natuurbehoud. Hoewel er een
algemeen beeld bestaat over de zeldzaamheid van specifieke vegetaties en dit beeld mede
onderdeel vormt van de evaluatie vermeld op de Biologische waarderingskaart, was het tot
heden onmogelijk een inschatting te maken van de oppervlakte en de verspreiding van de
vegetaties. Wel is er een kwantitief beeld van de zeldzaamheid van de samenstellende
soorten, maar door alleen hiervan gebruik te maken kan slecht een ruw beeld van de
verspreiding en zeldzaamheid van vegetaties verkregen worden (De Baere eÍal. 1986). Met
de digitale BWK kan de oppervlakte wel berekend worden.

Het gebruik van complexen levert bij dergelijke toepassing grote problemen en laat in de
meeste gevallen slechts een ruwe schatting van de reële oppervlakte toe. Dit doet evenwel
geen afbreuk aan het belang van dergelijke benaderingen.
Zo wordt bij de oppervlaktebenadering van de graslanden de grote zeldzaamheid van
halfnatuurlijke graslandtypen én van meer extensieve cultuurgraslanden ontegensprekelijk
aangetoond. Wil de overheid een voldoende groot areaal soortenrijk grasland behouden dan
zijn dringend maatregelen noodzakel'tjk, waarbíj de ontwikkeling van dergelijke biotopen uit
soortenarmere graslanden noodzakelijk zal zijn. Dit gegeven ligt mede aan de grondslag om
in de BWK, versie 2, aandacht te besteden aan soortenrijke bermen en/of perceelsgrenzen.
Dit geeft immers informatie over de potenties van graslandcomplexen.

Voorbeeld 2: aanduiding habitat binnen vogelrichtlijngebieden i.f.v. MAP

ln het ministerieel besluit, dat de aanduiding van de vogelrichtlijngebieden regelt, zijn de
perimeters gegeven en werd gespecificeerd op welk habitat binnen deze perimeter de
bescherming van toepassing is. De habitat zelf werden niet gesitueerd wat er mede toe leidt
dat het besluit weinig concrete invloed heeft.

ln functie van het MAP werd in '95 een eerste afbakening gedaan (Paelinckx & Kuijken 1995).
Deze was weliswaar onderhevig aan fouten van de BWK, versie 1, maar hieraan wordt in de
daartoe opgemaakte BWK, versie 2, voor een belangrijk deel verholpen (Paelinckx et a/.
1 9e7).

Vanzelfsprekend kan hierbij de kritiek geuit worden dat door de aanduiding van de habitat de
rest van de vogelrichtlijngebieden vogelvrij verklaard wordt. Bedenk hierbij evenwel dat de
enige juridische instrumenten die tot heden reële bescherming bieden t.a.v. de
vogelrichtlijngebieden gebruik maken van de BWK eenheden of van de afbakening van de
habitats (n l. vegetatiewijzigingsbesluit, MAP).

Vo o rb ee I d 3 : kw eE b a a rh ei ds an al ysen i.f .v. strateg i sc h e m er

De strategische m.e.r., d.i. de m.e.r. op beleids- en planningsniveau omvat vaak grote
arealen. ln dergelijke arealen is het doorgaans onmogelijk om met de beschikbare middelen
en binnen de beschikbare tijdsspanne uitgebreide biologische informatie te vezamelen.
Tevens dient dergelijke biologische informatie vertaald te worden naar geïntegreerde en meer
abstracte, maar eenvoudig interpreteerbare kaartbeelden.

Ervaringen binnen de Mobiliteitscel hebben uitgewezen dat zgn. kwetsbaarheidsanalysen
tezake het meest geëigende instrument vormen. Hierin speelt de BWK een belangrijke rol.
Ook hier blijkt evenwel het grote belang van een kwalitatief veel betere BWK én de noodzaak
zo weinig mogelijk gebruik te maken van complexen of op zijn minst te streven naar
ecologisch meer homogene complexen.
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Hoofdstuk 2

De Biologische waarderingskaart, versie 1

(1e78 - 1ee6)

2.1. Hoofdkenmerken van de BWK, versie 1

2.1.1. lnleiding

Versie 1 stemt overeen met de "oude BWK". Deze versie is weliswaar voor geheel
Vlaanderen afgewerkt, maar de publicatie is slechts ten dele voltooid (fig. 2.1). De overige
kaarten van versie 1 zullen niet meer uitgegeven worden. Zij bestaan enkel in ontwerpversie
en in digitale vorm.

Diverse kenmerken van de BWKzijn reeds in §1.1 beschreven. ln dit hoofdstukworden een
aantal aanvullingen gegeven.

2.1.2. Historische context

De jaren '70 brachten een grote doorbraak in het natuurbehoudsgebeuren en in het algemene
milieubewusEijn, mede door het Europese Natuurbeschermingsjaar 1970 en het verschijnen
van het Rapport van de Club van Rome. De reeds lang actieve natuurverenigingen kregen
een grotere aanhang bij het publiek, bij de overheid en in politieke kringen. Door het vezet
van de bevolking t.a.v. een aantal overheidsinitiatieven en door de opstelling van de
gewestplannen werd de nood aan ecologisch advies groot. lnmiddels was het, vooral in
Nederland, populair geworden natuunaraarden "hard" te maken via milieukartering. ln
Vlaanderen werd in 1973 een driekleurige signaalkaart opgesteld voor het noordelijk deelvan
Oost- en West-Vlaanderen. Voor dit gebied verscheen in 1977 een zgn. Ecologische
Waarderingskaart op schaal 1/200.000 (Kuijken 1974, 1977).
Het was in bovengeschetst klimaat dat de toenmalige Minister van Volksgezondheid en
Leefmilieu de deskundigen van 11 universitaire en andere wetenschappelijke instellingen (de
latere stuurgroep), vezocht een éénvormige landschapskartering en een evaluatiemethode
uit te werken voor het gehele Belgische grondgebied. Het lnstituut voor Hygiëne en
Epidemiologie vezorgde de coördinatie. Fig. 2.2 geeft de taakverdeling tussen de
verschillende karteercentra weer.

De oorspronkelijke opzet was een oppervlakkige evaluatie van het biologisch milieu binnen
een termijn van 1 à 2 jaar. Onder impuls van bovenvermelde stuurgroep evolueerde het
project tot een grondige kartering van het gehele grondgebied. Doordat de medewerkers van
het project in het stelsel "bijzonder tijdelijk kade/' (BTK) en later "derde arbeidscircuit" (DAC)
aangeworven werden, was er een relatief grote personeelswissel. Dit had, mede door het
regelmatig onderbreken van het project, vertragingen tot gevolg. Uiteindelijk werden in 1985
de eerste kaarten gepubliceerd. De oorspronkelijke naam "Ecologische kartering ... " werd
gewijzigd in "Biologische Waarderingskaart", o.a. omdat de biotische variabelen niet expliciet
in verband gebracht werden met het abiotische milieu.

ln 1986 kon het project niet meer doorgaan op nationaal niveau. Op dat ogenblik waren
ongeveer 40o/o van de kaarten gepubliceerd (fig. 2.1, versie 1.0).
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Voor Vlaanderen wordt het project sinds 1986 verder gezet onder impuls van, en
gecoördineerd door het lnstituut voor Natuurbehoud. ln 1990 werd daartoe een zgn. "cel
BWK" aan het lnstituut toegevoegd.
De taakstelling van deze groep bestaat uit:
- het afwerken van de kaarten en begeleidende monografieën en het verder publiceren

ervan;
- de opbouw van een G|S-databank BWK;
- de opvolging en begeleiding bij het gebruik van de kaarten;
- de analyse en integratie ten behoeve van het natuurbehoudsbeleid;
- de vertaling van de BWK informatie naar kwetsbaarheden, effectvoorspelling, ruimtelijke

planning en prioriteiten voor natuurbeheer (bv. Groene Hoofdstructuur Vlaanderen);
- de actualisering (updatíng) en controle;
- het toevoegen en actualiseren van gedetailleerde biologische informatie.

ln 1989 startte de U.l.A. met de digitalisatie van de kaarten voor het grondgebied van de
Antwerpse provincie en dit in opdracht van het Provinciebestuur (Heyrman & Verheyen 1991)
Het hoofddoel van dit project was het ondersteunen van het provinciaal milieubeheer en -
beleid. De verdere ontwikkeling van de digitale database Biologische Waarderingskaart voor
Vlaanderen (verder afgekort GIS BWK) gebeurt door het lnstituut voor Natuurbehoud. Het
hoofddoel van de digitalisatie is de operationele en verdere publikatie van de kaarten en het
ondezoek ten behoeve van het beleid.

Begin '97 kreeg het project een belangrijke impuls qua middelen en personeel dankzij het
Kabinet van Leefmilieu en Tewerkstelling en dit via de Vlaamse Landmaatschappij. Hierdoor
is de realisatie van de BWK, versie 2 mogelijk geworden. De opdracht kadert enezijds in het
Mestactieplan, andezijds bestaat ze uit de actualisatie en publicatie van de nog niet
uitgegeven kaarten. Hopelijk volgt ook een heruitgave van de reeds gepubliceerde kaarten
van de BWK, versie 1.

2.1.3. Verschillende deelversies van de BWK, versie 1

Hoewel het steeds de bedoeling is geweest een zo uniform mogelijke BWK te creëren is dit
slechts ten dele gelukt. Naast de kleinere verschillen tussen de individuele kaarten (zie § 2.3)
moeten er op dit vlak binnen versie 1 verschillende deelversies onderscheiden worden. Tabel
2.1 vat de verschillen samen enfiguur 2.1 geett de geografische spreiding weer. Versie 1.2
kan gezien worden als een aanloop naar versie 2.
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Tabel 2.1: ovenicht van de verschlíen Íussen de kaaften van versie 1

(*) bv. vezameld in het kader van specifieke
derden

aan hand van gegevens

(*") t.o.v. de aangrenzende kaarten van de aanpalende kaartblokken werden enkel aanpassingen
doorgevoerd binnen het areaal van versie 1.1 en 1.2 wanneer deze stroken met de reële terreinsituatie
(mogelijk zal het aantal niet doorlopende overgangen hier zelfs verhoogd zijn)
("**) t.o.v. digitale ondergrond van de topografische kaart 1/'t0.000
(****) in versie 1 .1 en 1.2 zijn reeds een aantal richtlijnen uit hoofdstuk 4 gevolgd (bv. Hp", Ku*); met niet
opgaande kleine landschapselementen is evenwel nog geen rekening gehouden.

Versie 1.0

Omdat niet alle kaarten in dezelfde periode gekarteerd zijn wordt dit in Íaóeí 2.2 meer in
detail weergegeven. Voor de gepubliceerde kaarten zijn deze gegevens ook in de kaartrand
af te lezen.

door

Kenmerk Versie í.0 Versie 1.í Versie 1.2

Hoofdperiode
basisveldwerk

1978 - 1986
(tabel2.2)

1978 - 1986
(tabel2.3)

1978 - 1986
(tabel2.3)

Aanpassingen na
basisveldwerk

Occasioneel aan de
hand van specifieke
informatie (*)
(tabel2.2)

Stelselmatige recente
"beperkte
actualisatie" in'94
(zie verder)

Stelselmatige en
grondige recente
"beperkte
actualisatie" in'95
(zie verder)

lnhoudelijke
nauwkeurigheid
(zie ook § 2.3)

Gevoelig hoger t.o.v
versie 'Í.0

Hoogste
nauwkeurigheid
binnen versie 1

Kaartranden Meestal inhoudelijk
en geografisch (grote)
discontinuïteiten ("*)

Kaartra ndd iscontin uï-
teiten binnen blok
voor een belangrijk
deelweggewerkt (**)

Kaartra ndd iscontinuï-
teiten binnen blok
volledig weggewerkt
(**)

Digitalisatieschaal
Geografische
nauwkeuriqheid (""")

1t25.000
12 ->20 m

1/25.000
12->20m

1t25.000
12->20m

Evaluatie
(zie ook § 1.1)

Geen gemengde
waarderingen voor
complexen

Gemengde
waardering voor
complexen
(karteringseenheden met
een airvijkende evaluatie
worden in een ander
kleuólokje geplaatst op de
gedrukte kaarten)

Duidelijk gemengde
waardering voor
complexen
(aangeduid met behulp van
arcering op de gedrukte
kaarten)

lnventarisatie
(zie ook § 1.1)

a.h.v. karterings-
eenheden van de
Algemeen
Verklarende Tekst

Karteringeenheden:
Algemeen
Verklarende Tekst +
hoofdstuk 4 (**'*)

Karteringeenheden:
Algemeen
Verklarende Tekst +
hoofdstuk 4 1****,

Fauna
(§ 1.1 en 2.1.a)

Enkel op basis van
bepaalde
voqelsoorten (§ 2.1.4)

Enkel op basis van
bepaalde
vogelsoorten (§ 2.1.4)

bepaalde vogels
amfibieën en
reptielen (§ 2.1.4)

Areaal gepubliceerd
(tig.2.1)

1-7,2-8, 4-11-12,5-
13,22,25,26,29, 30,
32, 33

6-14
21

34-3542

Areaaldigitaal
(fis.2.6)

Geheel Vlaanderen
m.u.v. deze van
versie 1.1 en 1.2

6-14
21

34-3542
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Tabel 2.2: detaillering van de periode van veldwer? voor de BWK, versie 7.0

Versie 1.1 en 1.2

Met "beperkte actualisatie" wordt bedoeld:
. vergeltjking met de orthofotoplans van Eurosense, recente topografische kaarten,

literatuurgegevens, beschikbare meer recente en/of meer gedetailleerde
terreininventarisaties, ...

. een beperkte hoeveelheid gerichtveldwerk in de periode'94 (kaartbladen 6-14 en 21) of
'95 (kaartbladen 34-35-42).

Deze werkwijze laat enkel toe (grote) verschuivingen of karteerfouten in grondgebruik en
landschapsstructuur op te sporen. Tevens werd de aanwezigheid van kleine
landschapselementen meer kwantitatief weergegeven op basis van hun densiteit op de ortho-
foto's (tabel4.5.).
Mogelijke reële wijzigingen die met de toegepaste methodologie niet konden opgespoord
worden zijn bv.:
. eventuele degradatie van halfnatuurlijke graslanden;
. omzettingen van grasland naar akkers;
. vegetatiekundige verschuivingen in bossen (evoluties tussen naald- en loofhout en/of in

de kruidlaag);
. de begroeiing van taluds, holle wegen, ...

De beperkte actualisatie kon grondiger gebeuren voor de kaartbladen 34-3542 (BWK, versie
1.2) omdat deze digitaal beschikbaar waren. Bij de herkarteringen ten behoeve van het MAp
(BWK, versie 2) is duidelijk gebleken dat hierdoor op inhoudelijk vlak een aanzienlijk
nauwkeuriger kaart ontstaat, ondanks het feit dat een deel van het referentiemateriaal (ortho-
foto's) uiteindelijk ook uit 1984 dateerde (tabel 2.3).
Samengevat kan gesteld worden dat de versies 1.1 en 1.2 in grote lijnen het landschapsbeeld
en het grondgebruik weergeven uit de periode '88 -'91 en dit afhankelijk van de gebruikte
orthofoto's of topografische kaart (tabel 2.3). Het vegetatiebeeld stemt eerder overeen met de
periode van de veldkartering. Lokaal werd dit aangevuld met recentere veldgegevens
(literatuur of eigen kartering '94 -'95).

KaaÉblad Hoofdperiode Bijkomend
veldwerk

Kaartblad Hoofdperiode Bijkomend
veldwerk

1-7 '79 -'80 23 '78 -'79 88
2-8 '81 -',82 '84 -'85 24t1,2,6,7,8

24t3,4
24t5

'79 -'83
'85
'gg

'87 ',88

4-11-12 '78 -'.80 25 '80 -'82 '85
5-1 3 '78 -'82 26 '78 -'81

15 '78 -',82 '86 -'88 27-28-36 '78 -'84
16t1,2,5,6,7,8

16t3,4
'80
'85

'82
'86

88
88

29 79 -',82 '85

?_o

17
82
86

86
88

30 '78 -'89

10-18 '78 -',79 '86 31 '78 -',79 '81 -'82
19-20 '78 -'85 32 '78 -'84

22 '78 -',84 33 '84 -'85
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Tabel 2.3: referentiebeeld van de BWK, yersÍes 1.1 en 1.2

"ondergeschikt want ouder dan orthofoto

2.1.4. Fauna inbreng

Zoals in § 1.1 reeds vermeld worden sommige gebieden, van onvervangbare betekenis voor
bepaalde avifauna-elementen, opgewaardeerd door een zwarte arcering op de gedrukte
kaarten.

Bij de BWK, versie 1, werd rekening gehouden met de aanwezigheid van grote concentraties
overwinterende watervogels en ganzen, met hoge dichtheden aan broedende weidevogels en
met sterk bedreigde soorten als de Ortolaan.

Enkel voor de vermelde groepen werd indertijd (begin jaren '80) een opwaardering gedaan:
(1)enkel voor watervogels en steltlopers waren er voldoende gegevens voorhanden om

een beeld te verkrijgen van het belang van specifieke gebieden voor de betreffende
vogelsoorten;

(2)veel vogelrijke gebieden werden reeds omwille van hun vegetatiekundige betekenis
hoog gewaardeerd, zodat een verdere opwaardering onnodig was;

(3) voor de broedende roofuogels waren de dichtheden onvoldoende gekend om dit voor
geheel Vlaanderen toe te passen. Toch werden een aantal gebieden opgewaardeerd
omwille van het voorkomen van deze groep;

(4)voor de andere fauna-groepen, zeker voor de ongewervelden was de kennis in
verband met verspreiding en hun ecologische eisen onvoldoende om er rekening mee
te houden.

ln de praktijk voldoen binnen versie 1 enkel de kaarten van Oost- en West-Vlaanderen aan
bovenstaande criteria. Door het ontbreken van duidelijke richtlijnen tezake zijn in andere
provincies andere criteria gehanteerd. Dit wordt vermeld in de specifieke begeleidende tekst.
Zo werden bij kaartblad 2-8 alle gebieden met een uitgesproken faunistisch belang zwart
gearceerd waarbij een hoge soortendiversiteit, het voorkomen van populaties roofuogels,
amfibieën en reptielen... eveneens gehanteerd werden. Bij de kaartbladen 34-35-42 is
informatie over amflbieën, reptielen en vlinders gebruikt om de juistheid en volledigheid van
de kartering te controleren en op die wijze hun habitats hoog te waarderen.
Bij andere kaartbladen is dan weer de arcering van grote gebieden belangrijk voor
bovenvermelde avifauna-elementen niet doorgevoerd (bv. kaartblad 25, 26, 32, 33, 34-35-
42). Voor de niet gepubliceerde kaarten is de informatie slechts ten dele omgezet in een
arcering op de ontwerpkaarten.

2.2. Aanvullingen in verband met de digitale BWK

De hoofdkenmerken van de digitale BWK zijn reeds besproken in § 1 3 Enkele aspecten
worden hier in detail besproken.
De verschillen tussen de codering in het digitaal bestand en de gedrukte kaarten worden
behandeld in § 4.10.

Versie Kaartblad Periode "vegetatiebeeld" Periode "landschapsbeeld" en
grondgebruik

HoofdkaÉering Bijkomende
karteringen

Ortho-foto Topografische
kaart NGI

1.1 6 -14 1978 -1984 1 994 1 989
1.1 21 1978 - 1980 1982, 1985-

'86
1 994

1 989

1.2 34 1982 - 1986 1 995 1 984 1988
1.2 35 1982 - 1984 (1 995) 1 990
1.2 42 1 993 1 995 I 991
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2.2.1. Structuur van de database

Tabel 2.4: structuur van de database van de attributen van de BWK, versie 1

2.2.2. Ontstaan en eigendomssituatie van de digitale bestanden van de
BWK, versie 1

Zoals in § 1.3 reeds aangestipt is het digitaal bestand van de BWK, versie 1 methodologisch
op verschillende werkwijze en uitgaande van verschillende basisdocumenten samengesteld
(fÍ9.2.3 en 2.4). De vermelde drukfilms zijn manueel getekend op schaal 1/12.500, de
ontwerpkaarten zijn topografische kaarten 1/25.000 waarop de kartering manueel ingetekend
is. Op zich leidt het basisdocument niet tot gevoelige verschillen in geografische
nauwkeurigheid. De gehanteerde methode heeft meer invloed. Het interactief digitaliseren
met als referentiebeeld (ondergrond) de digitale topograflsche kaart 1/10.000 is de enige
werkwijze die een nauwkeurigheid van een 1/10.000 digitalisatie haalt (ca 5 m afwijking t.o.v.
de digitale topografische kaart). Deze werkwijze is pas vanaf versie 2 toegepast. Alle andere
methoden halen een nauwkeurigheid in de grootteorde van een 1125.000 digitalisatie (ca 20
m of meer) afwijking t.o.v. de digitale topografische kaart). De semi-automatische
digitalisaties met behulp van het pakket Genarave scoren daarbij het minst goed, zeker als ze
vertrekken van een ingescande ontwerpkaart.

Doordat er verschillende opdrachtgevers geweest ziin treden er verschillen op in
eigendomssituatie en werkten verschillende instellingen en bedrijven mee (fig.2.5).
De beschikbaarheid wordt weergegeven in tabel 1.2.
Fig. 2.6 geeft de onderverdeling van de BWK, versie 1 (zie tabet 2.1).

Naam van het attribuutveld Betekenis Verklaring symbolen

tag (label) uniek vlaknummer voor
geheel Vlaanderen

stafkaart _ volgnummer
(bv.143_19)

waarde biologisch waardering zie tabel 1.1
ecol eerste karteringseenheid van

complex
zie'.
- Algemeen Verklarende Tekst
- hoofdstuk 4
- speciale aandacht § 4.10
bv. Hp + Hco + Kb-(s,p)
ecol = Hp
eco2 = Hc'
eco3 = Kbs+
eco4 = Kbp+

ecoZ tweede karteringseenheid van
complex

eco3
eco4
ecoS
ecoG zesde karteringseenheid van

complex
ecoT
ecoS
t1 eerste / verhouding in

complex
zie § 4.2

l1 = 23 wil zeggen
eco2leco3

t2 tweede / verhouding in
complex

t3
eco9 negende karteringseenheid

van complex
ecol 0
ecol 1
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2.3 Beoordeling van de BWK, versie 1: een kritische noot

Zoals al blijkt uit de Algemene Verklarende Tekst bij de Biologische Waarderingskaart van
België (De Blust et al., 1985) was de wetenschappelijke stuurgroep zich bewust van de
intrinsieke beperkingen van de BWK. We zetten nog even op een rijtje en wijzen op de
beperkingen die hieruit volgen voor het gebruik.

TekoÉkomingen bij de inventarisatie

De liist van de kaÉerinoseenheden

De lijst van eenheden is te heterogeen om als "ecotopenlijst" te mogen doorgaan. Hij omvat,
naast vegetatiekundige formaties, ook andere elementen zoals spoorwegberm, holle weg,
veedrinkput, fort, dijk, ln feite werden dus vegetatiekundige en morfologische criteria doór
elkaar gebruikt. Bepaalde eenheden wijzen dus enkel op structuren, zonder weergave van de
biologische inhoud. Dit veroozaakt soms problemen bij de evaluatie (op een talud bv. kunnen
zowel ruderale als zeer waardevolle vegetaties voorkomen).

Omdat de samenstellers van de lijst van karteringseenheden meer aandacht besteedden aan
half-natuurlijke gemeenschappen dan aan de in Vlaanderen veel algemenere vegetaties van
min of meer intensief gebruikte landbouwgrond, worden de soms subtiele, en voor het
natuurbehoud relevante verschillen tussen verschillende vegetaties herleid tot enkele, vaak
weinig toepasselijke karteringseenheden. Dit valt vooral op bij de ruigten en de graslanden.
Men was daarom genoodzaakt zijn toevlucht te nemen tot "varianten" van bestaande
eenheden, die helaas vaak een erg variabele inhoud kunnen hebben (bv. Hp*, Ku*).

Er bestaan, als gevolg van een gebrek aan eensluidende richtlijnen, vaak aanzienlijke
individuele verschillen tussen de karteerders wat betreft de samenvoeging van
karteringseen heden tot complexen.

Beoerkinoen het conceot

De inventarisatie is een momentopname van een dynamisch proces. De bruikbaarheid van
de vezamelde informatie is bijgevolg beperkt in de tijd. Gezien de duur van het project zijn
sommige kaarten bij publicatie mogelijk reeds verouderd. De actualisering is des te
belangrijker wanneer de gegevens gebruikt zouden worden om verreikende beleidsuitspraken
te doen, die zeker niet op een éénmalig terreinbezoek zouden mogen steunen.

De veÉicale relaties, die toelaten de ecotopen te zien als resultante van een geologische,
pedologische en historische ontwikkeling, zijn in de eenheden niet expliciet aanwezig. Ze
kunnen er ook niet letterlijk uit afgeleid worden. Dit betekent dat de Biologische
Waarderingskaart enkel de actuele toestand van het biologisch milieu weergeeft op het
ogenblik van de terreinopname, en niet de potentiële. Bij het opzetten van de BWK streefde
men immers naar het vastleggen van de actuele toestand. Het was dus uitdrukkelijk niet de
bedoeling de potentiële natuurlijke vegetatie te karteren. Dit is een fundamenteel verschil met
de Landelijke Milieukartering in Nederland (Kalkhoven et at. 1976). Bijgevotg zou het
onverantwoord zijn de 'witte' gebieden als planologisch vogelvrij te beschouwen. Vooreerst
kunnen ingrepen aldaar elders effect hebben. Ten tweede kunnen kleine, zeer waardevolle
landschapselementen op een schaal 1125.000 niet steeds weergegeven worden, ofschoon ze
wel degelijk van plaatselijk belang kunnen zijn. Tenslotte kan een goed natuurtechnisch
beheer de potenties van een landschap tot ontwikkeling brengen of herstellen.

De gebruikte inventarisatiemethode liet ook niet toe rekening te houden met de relaties
tussen de verschillende landschapselementen (= fueil=ontale of chorologische relaties). De
onderlinge invloeden tussen naast elkaar gelegen eenheden zijn moeilijk of niet uit de BWK af
te leiden. Vandaar de benaming Biologische en niet Ecologische Waarderingskaart. De
ecologie is ímmers net die wetenschap die de onderlinge relaties bestudeert. Vermits de
landschapsecologische relaties niet rechtstreeks uit de kaarten af te leiden zijn, is raadpleging
van deskundigen tezake bij elke geplande ingreep onontbeerlijk.
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Bij de inventarisatie werd (om begrijpelijke redenen) vooral aandacht besteed aan het open
landelijk gebied, en nauwelijks aan de open ruimte ingesloten tussen de bewoningskernen.
Nochtans blijkt uit meerdere studies dat er zich ook temidden de sterk bebouwde kom zeer
waardevolle terreinen kunnen bevinden met een grote soortendiversiteit en zelfs vrij
zeldzame planten. Deze groene vlekjes hebben dan ook een belangrijke reservoir- en
laboratoriumfunctie, doch vooral omwille van hun recreatieve, sociale en esthetische functies
is hun behoud in de dichtbevolkte centra belangrijk. Voor een toch wel onmisbare
natuurbehoudsstrategie voor het verstedelijkte Vlaanderen, zal een aangepaste benadering
nodig zijn.

De inventarisatie van de aquatische flora van de waterlopen werd helaas níet weerhouden,
omwille van de vermeende overlapping met reeds eerder uitgevoerde of aan gang zijnde
studies i.v.m. de waterkwaliteit van deze biotopen. Deze leemte werd later wel opgevuld door
het project "Ondezoek naar de verspreiding en de §pologie van ecologisch waardevolle
waterlopen in het Vlaamse Gewest" (Bervoets & Schneiders 1989 e.v.). Het is uitermate
belangrijk dat beide instrumenten aanvullend gebruikt worden, wat helaas vaak niet gebeurt.

Het kaÉeerproces zelf

Niet elk onderdeel van de open ruimte kon met evenveel detail ondezocht worden
(problemen van toegankelijkheid, ovezichtelijkheid e.d.), maar dit kan men niet uit de kaarten
afleiden.
Kleine elementen van grote betekenis konden cartografisch niet worden weergegeven en zijn
niet noodzakelijk terug te vinden in de begeleidende teksten.
Seizoensgebonden ecologische kenmerken zijn bij eenmalig terreinbezoek'ontsnapt'.
Van overheidswege werd er niettemin op aangedrongen dat de volledige kaartoppervlakte
zou ingevuld worden, en niet enkel de werkelijk biologisch waardevolle terreinen, zoals de
meeste wetenschappers hadden gewenst. Het doel hiervan was uiteraard dat men over niet
het geringste terrein twijfels wou laten bestaan; in feite werd hierdoor echter een schijn van
nauwkeurigheid geschapen. lnderdaad waren de karteerders hierdoor verplicht een veel
grotere oppervlakte te omspannen, en werd vaak geëxtrapoleerd. Gezien de omstandigheden
waarbinnen gewerkt moest worden was het onvermijdelijk dat onvolkomenheden, foute
extrapolaties en zelfs manifeste karteerfouten optraden. Dit zou niet eens zo'n bezwaar
geweest zijn, als de opdrachtgever, in zijn verlangen een mooi ogend product af te leveren,
niet een indruk van volledige bedekking had willen scheppen. Gezien voortdurend op
snelheià werd aangedrongen, werd zo goed en kwaad mogeiilt< gekarteerd en dit vaak in een
weinig geschikte periode (tot laat in het najaar). Met name vegetaties met uitgesproken
voorjaarsaspect, zeker niet de onbelangrijkste, zijn daardoor vaak onopgemerkt gebleven.
Weliswaar werden door latere verlengingen van het project aanvullingen en correcties
mogelijk gemaakt. Het precaire statuut van de medewerkers, en dientengevolge de
veelvuldige personeelswisselingen, waren hierbij echter een hinderpaal.

Tekortkomingen bij de evaluatie

Veel wetenschappers staan huiverig tegenover waardering, en binnen de stuurgroep van de
BWK was dat niet anders. Deze terughoudendheid is niet nieuw; in Nederland en elders is er
uitgebreid over gediscussieerd (zie bv. Burggraaff et a|.1979', Goldsmith 1983). Kern van de
zaak is dat het uitspreken van een waarde-oordeel, in tegenstelling tot het objectieve
inventariseren, een subjectieve stap is. Het uitspreken van een voorkeur, in casu een
voorkeur voor het behoud van bepaalde vegetatietypes, is iets wat wetenschapslui doorgaans
trachten te vermijden. Een goede reden daarvoor is dat dit niet herhaalbaar is. Het meer of
minder belang toekennen aan iets wordt mee bepaald door allerlei omstandigheden zoals
historische context en ervaring van de waarnemer.
Ondanks deze reserves bij een aantal leden wenste de meerderheid toch een evaluatie. Om
de subjectiviteit zo klein mogelijk te houden besliste de stuurgroep niet de concrete
plaatselijke situaties te waarderen. Er werd voor gekozen aan elk van de type-ecotopen een
vast waardecijfer toe te kennen. Dit cijfer werd geschat aan de hand van vier criteria,
namelijk de biologische kwaliteit, algemene kwetsbaarheid, vervangbaarheid en
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zeldzaamheid. Deze nogal heterogene groep criteria werd op een wat onduidelijke manier
samengevat in een globaal waarderingscijfer, aanvankelijk in 5, later in 3 trappen. Hoewel
men zich - wellicht terecht - niet waagde aan ingewikkelde mathematische formules, wordt
andezijds slechts vaag vermeld hoe de globale waarderingscijfers tot stand kwamen, wat ook
de reproduceerbaarheid van de methode niet dient. Deze reproduceerbaarheid wordt
eveneens aangetast door de (soms subjectieve) waarderingscorrecties die de karteerders af
en toe uitvoerden in functie van de reële veldsituatie en in functie van het toekennen van een
waardeoordeel aan complexen.

De a priori koppeting van evaluatie aan karteringseenheden en niet aan werkelijke
terreinsituaties is praktisch, maar ook problematisch (in de stuurgroep waren er zowel voor-
als tegenstanders van natuunrvaardering). Door het verbinden van de waardering aan de
karteringseenheden in plaats van aan de concrete biotopen (of complexen daarvan; werd de
herhaalbaarheid min of meer vezekerd. Dit ging echter ten koste van de holistische kijk die
in de ecologie nagestreefd wordt. Een nadeel van de gevolgde werkwijze is immers dat
horizontale relaties in het landschap helemaal niet tot uiting komen. Het is nochtans een
bekend gegeven dat precies gradiënten en grensvegetaties bijzonder soortenrijk kunnen zijn
(Baaijens, 1985). De toekenning van één'waarde' aan elke karteringseenheid liet te weinig
nuanceringsmogelijkheden toe; vooral bij grotere landschapscomplexen met versnipperdà
elementen van uiteenlopende 'waarde' kunnen onder- of overschatting van de globale
betekenis hiervan het gevolg zijn, zonder dat dit voor buitenstaanders verifièerbaar is.

De inconsequenties komen echter het duidelijkst aan het licht daar waar complexen van
vegetatiekundig en morfologisch gedeflnieerde karteringseenheden moesten gewaardeerd
worden. Graslandcomplexen met bomenrrlen (Hp + Kb) krugen een hogere waardering dan
boomloze graslanden; wanneer echter het aantal bomenrijen zodanig toeneemt dat jé van
een aanplant kan gaan spreken (bv. Lsh), wordt de laagste waarde toegekend. Boomloze
graslanden waarin verspreid dergelijke populieren-aanplanten voorkomen, worden in principe
eveneens laag gewaardeerd. Voor het onderscheid tussen vochtige en droge
populierenaanplanten werden trouwens geen objectieve criteria aangereikt. Toch leidt dit
onderscheid tot een onderscheid in waardering. Dergelijke inconsequenties worden in de
BWK, versie 2 vermeden.

Er bestond bij de samenstellers van de evaluatiecijfers een tendens om bossen en
aanplanten in de regel hoger te waarderen dan graslanden. Vermoedelijk heeft het
criterium 'vervangbaarheid' hier nogal veel gewicht in de schaal gelegd. Nochtans kunnen bv.
soortenrijke cultuurgraslanden (in de BWK, versie 1.0 enkel met Hp en dus biologisch minder
waardevol aan te duiden) in realiteit biologisch belangrijker zijn dan sommige aanplanten.

Er is aanvankelijk uitdrukkelijk gekozen voor een kartering op louter fytosociologische basis
(waar wetenschappelijk gezien niets op tegen is, zolang men niet beweert àlle naiuurwaarden
te inventariseren). Met het oog op beleidssturing vond men het later nuttig de kaart aan te
vullen met faunagegevens. Dit is tot nog toe verre van volledig en weinig systematisch
gebeurd. Hierdoor ovenvaardeert men de gebieden waarover faunagegevens beschikbaar
zijn ten opzichte van de gebieden waarover dergelijke informatie (nog) niet voorhanden is.

Gevolgen voor de bruikbaarheid

De BWK geeft geen garanties of aanduiding voor volledigheid of gelijke detailleringsgraad. De
kaart geeft de situatie van enkele jaren terug en juist de ecologische toestand van het
landschap is iets dat aan snelle veranderingen onderhevig is. Zowel de inventarisatie als de
evaluatie lopen het gevaar een schijn van nauwkeurigheid te scheppen, die helaas niet
overal kon bereikt worden. De vrees bestaat dat planologen, cultuurtechnici e.a. zich
uitsluitend gaan baseren op dergelijke tijdsgebonden documenten die enkel in functie van het
natuurbehoud werden opgesteld en vooral als signaalkaart zijn bedoeld. Het blanco-gebied
mag niet als iets 'vogelvrij' beschouwd worden (kleine landschapselementen werden niet
weergegeven of gelokaliseerd).
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De BWK geeft geen directe aanduiding van natuurbehoudspotenties, kwetsbaarheden t.a.v.
bemesting, ontwatering, versnippering e.d., of van functionele horizontale en verticale
relaties. De verwachte invloed van menselijke activiteiten op de aard en de betekenis van het
natuurlijk milieu is niet direct uit de kaart af te leiden (het is dus geen kwetsbaarheidskaart).

De gebruikte eenheden zijn te globaal om inrichtings- en beheersadviezen voor specifieke
gebieden op te stellen. Ook de regionale verschillen in relatieve waarde van eenzelfde
eenheid worden aldus over het hoofd gezien.

Het gebruik van de kaart als planologisch basisdocument kan een ondemocratisch karakter
krijgen. Een ecologisch verantwoord beleid belangt eenieder aan. Het volstaat niet zich
hiervoor enkel te baseren op momentopnames uitgevoerd door 'specialisten'. Men moet
tevens streven naar meer inspraak, zo ruim mogelijk, maar alleszins door het ter zake goed
geïnformeerde segment van de bevolking. lnspraak werd trouwens duidelijk voozien in de
conceptnota's over het Structuurplan Vlaanderen. lmmers, de ecologische belangen kunnen
slechts hard gemaakt worden als een voldoende grote achterban er steun aan verleent. Ook
had een meer gestructureerde inbreng van natuur- en milieugroeperingen bij het tot stand
komen van de Btologische Waarderingskaart ongetwijfeld heel wat tekortkomingen kunnen
opvangen. Toch moet men zich tegelijk bewust blijven van het belang van objectiviteit:
iedereen vindt immers zijn eigen achtertuin het belangrijkste!

Besluit

Bepaalde tekortkomingen aan de BWK zijn te verbeteren, maar sommige zijn inherent aan
het concept zelf . Dit heeft voor gevolg dat ze beter geschikt zin als
natuurontwikkelingskaarten, dan voor kwetsbaarheidsanalyses. Bij gebruik als signaalkaart,
om snelde actueel meestwaardevolle delen van een gebied op te sporen en d.m.v. aankoop,
beheer e.d. veilig te stellen, is er weinig aan de hand. Ondanks de fouten en bezwaren is het
dan een zeer interessant en bruikbaar instrument. De problemen ontstaan wanneer ze
gebruikt wordt om natuuronvriendelijke activiteiten planologisch in te passen. Dit is vooral het
gevolg van het feit dat de BWK louter een statische ecotopenbenadering is en geen
systeembenadering. Deze problemen zijn groter wanneer de kaarten gebruikt worden door
mensen die geen inzicht hebben in de manier waarop ze tot stand kwamen, en in abiotische
en chorologische condities voor ontstaan en voortbestaan van (sub-) spontane
levensgemeenschappen.

Bij het plannen van milieuonvriendelijke ingrepen wordt de hele kwestie vaak herleid tot een
locatieprobleem. Hoogstens wordt nog naar enkele zogenaamde "randvoonaraarden"
gevraagd, maar verder reikt de bevoegdheid van ecologen vaak niet. Kritische Nederlandse
biologen drukten dit uit met de slagzin: "Ecologen zoeken precies uit welke landschappen
kapot mogen" (geciteerd door Deneef & Van den Bremt 1980). Case-studies in Nederland
hebben trouwens uitgewezen dat ecologisch ondezoek zelden leidt tot wezenlijke
verbeteringen, vanuit milieuoogpunt, van een bepaald inrichtingsplan (Cramer 1983). De
inmiddels ingevoerde mer-plicht heeft daarin (nog) geen drastische verandering gebracht.
Het gevaar is inderdaad niet denkbeeldig dat de op de Biologische Waarderingskaart laagst
gewaardeerde zones planologisch vogelvrij worden verklaard. Ook mensen die wél inzicht
hebben in de beperkingen van de BWK kunnen niet helemaal ontkomen aan de dwingende
suggestie die lijkt uit te gaan van een kleurig kaartbeeld. Dit bezwaar is ten dele eigen aan
het concept zelf van de BWK, en kan niet volledig ongedaan gemaakt worden door het
opvullen van hiaten in de karteringen, door meer gedetailleerde karteringen zoals dit het
geval is in de BWK, versie 2. Het concept van de BWK is niet zondermeer te veranderen. Wel
kan foutief gebruik van de BWK mogelijk beperkt worden door het ter beschikking stellen van
duidelijke richtlijnen en uitgewerkte methodologieën waarin talrijke informatiebronnen min of
meer geïntegreerd worden. Recent zijn hiertoe een aantal initiatieven genomen (bv. AMINAL
1997).
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Hoofdstuk 3
De Biologische Waarderingskaart, versie 2

(1ee7 - )

3.í.lnleiding

3.1.í. Bondige motivatie

Zoals uit de kritische noot in § 2.3 en uit de noden van gebruikers (§ 1.4) bl|kt zi)n er
voldoende argumenten om tot een vernieuwde BWK te komen. De BWK wordt momenteel in
veel studies gebruikt. Gebruikers hebben vaak niet de mogelijkheid (te hoge tijdsdruk en/of te
grote arealen) opnieuw veldcontroles uit te voeren zodat hun adviezen vaak op deels
verkeerde of onvoldoende basisgegevens steunen. De enige mogelijkheid om dit te verhelpen
is te zorgen dat de kaaÉen nauwkeuriger worden!
Deze nood wordt nog versterkt door het gebruik van de BWK in het beleidsondersteunende
ondezoek op het niveau Vlaanderen, waarbij veldcontroles helemaal uitgesloten zijn. Een
voorbeeld hiervan is de afbakening van een "Natuurlijke structuur'' in het kader van het
Structuurplan Vlaanderen. De realisatie van de BWK, versie 2 is mogelijk geworden dank zij
de impulsen in het kader van de gebiedsgerichte afbakening van het MAp.

3.1.2. Vereisten voor een vernieuwde BWK

Uit de beperkingen van de BWK, versie 1 (§ 2.3) en de nieuwe noden die blijken uit recente
toepassingen (§ 1.4) kunnen een aantal vereisten afgeleid worden waaraan de BWK, versie
2, zoveel mogelijk zou tegemoet moeten komen.

Deze zijn:
. de behoefte aan een grotere nauwkeurigheid en detaillering; (zeker in de biologisch rijke

gebieden maar ook in de "witte" gebieden);
. meer aandacht voor kleinere biotopen gelegen in biologisch waardevolle zones (bv.

wegbermen, veedrinkpoelen, densiteit bomenrijen, biotooprelicten);
. een eenvormiger werkwijze, betere afspraken rond de vertaling van veldsituaties naar

karteringseenheden, meer overleg tussen de karteerders;
. minder gebruik van complexen of ten minste het gebruik van ecologisch homogener

complexen;
. meer aandacht voor graslanden via een betere §pologie en perceelsgerichte

veldbezoeken in het juiste seizoen (zie evenwel§ 3.2.2.);
. inconsequenties wegwerken in de waardering en complexen beter naar hun biologische

waarden inschatten;
. meer aandacht voor fauna.
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3.2. Hoofdkenmerken van de BWK, versie 2

3.2.1 Waar en in welke graad geactualiseerd?

ln eerste instantie zal de BWK, versie 2, niet gebiedsdekkend zijn voor geheel Vlaanderen
(fig.3.1).

De uiteindelijke kaarten en bestanden vertonen intern een differentiatie qua detaillering en
nauwkeurigheid:
. binnen de "groene. en geelgroene" I gewestplanbestemmingen en binnen de

vogelrichtlijngebieden' gebeurt in 1997 een herkartering voor het gehele Vlaamse
gewest. Voor de "groene" bestemmingen omvat de veldcampagne van 1997 vaak enkel
de agrarisch gebruikte percelen. De nietagrarisch uitgebate percelen komen in 1998 aan
de beurt;

. binnen de habitatrichtlijngebieden3 gebeurt in 1998 een herkartering voor het gehele
Vlaamse gewest;

. de volledige kaarten van de nog niet in '96 gepubliceerde kaarten (fig. 2.1) worden op
een "beperkte w'rjze" stelselmatig geactualiseerd in 1998;

. de kaarten gepubliceerd voor 1997 worden momenteel niet stelselmatig geactualiseerd.

Met "beperkte actualisatie" wordt hier bedoeld:
. enkel grondige herkartering binnen bovenvermelde gewestplanbestemmingen, vogel- en

habitatrichtlijngebieden, evenals in een aantal andere biologisch interessante complexen
(bv. potentiële "groene" gewestplanwijzigingen);

. stelselmatige vergelijking van de overige zones met recente orthofoto's en allerlei
beschikbare randinformatie (§ 3.3.1); hierbij is de veldcampagne minder intensief dan in
bovenstaande gebieden.

3.2.2. Karteringseen heden - i nventarisatie

Zowel de herkartering als de beperkte stelselmatige actualisatie gebeuren met dezelfde set
karteringseenheden als deze van versie 1. Hoewel uit § 2.3 blijkt dat deze set een aantal
problemen en beperkingen met zich brengt is een volledige heziening van de
karteringseenheden niet haalbaar. Dit zou immers leiden tot een volledig nieuwe BWK en zou
dus een volledig nieuwe veldcampagne vereisen. Dit laatste is niet wenselijk omdat het de
afwerking van een BWK met een voldoende kwaliteit op korte termijn onmogelijk maakt.

Wel zijn een aantal nuances aangebracht en werden duidelijke richtl'rjnen opgesteld voor het
vertalen van problematische veldsituaties naar de karteringseenheden (hoofdstuk 4).
Hierdoor wordt een grotere reproduceerbaarheid en homogeniteit gerealiseerd en dus een
grotere nauwkeurigheid.

Hoewel uit hoofdstuk 4 bl1kt dat in sterke mate aan de kartering van graslandcomplexen en
grasland§pen gesleuteld werd blijft de BWK, versie 2, grote tekorten vertonen op dit vlak.
Dit hangt samen met het ontbreken van een degelijke grasland§pologie en met de korte
tijdsspanne waarin graslanden kunnen gekarteerd worden (mei tot half juni). Dit laatste
aspect blijft eveneens de grootste beperking t.a.v. bossen (april-mei). De inbreng van
vrijwilligers kan hieraan slechts ten dele verhelpen.

' Met "groene' gewestplanbestemmingen worden hier bedoeld: natuurgebied (N), natuurgebied met
wetenschappelijke waarde (R), bosgebied en bosgebied met wetenschappelijke waarde. 'Geelgroene"
bestemmingen staan voor valleigebied en agrarisch gebied met wetenschappelijke of bijzondere
waarden.
2 Speciale beschermingszones voor het behoud van de vogelstand in uitvoering van richtlijn
79/409/EEG, besluit van de Vlaamse executieve van 18.10.88 en aangevuld door het besluit van de
Vlaamse executieve van 20 oktober 1996.t Richtliln gA4g.EËG van de Raad van 21 mei 1991, inzake de instandhouding van de natuurlijke
habitat en de wilde flora en fauna.
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3.2.3. Evaluatie: " biotoopwaarderi ng "

Zoals in §1.1 vermeld bestaat de BWK naast de inventarisatie uit een evaluatie. Deze
evaluatie is gebaseerd op het voorkomen van bepaalde planten en hun onderlinge
samenhang in plantengemeenschappen en biotopen. Waardevolle en zeer waardevolle
biotopen zijn vaak ook rijk aan, of belangrijk voor, specifieke fauna-elementen.

Voor de evaluatie wordt de aangepaste werkwijze van versie 1.2 (§ 1 1 en 2.1) verder
toegepast. Dit impliceert dat aan een gebied gekarteerd als een complex van
karteringseenheden een gemengde waardering kan toegekend worden. Dit leidt tot de
legende weergegeven in tabel 1.1.

Het uitbreiden van de legende betekent niet dat het aantal waarderingscategorieën is
toegenomen. Deze bltjven beperkt tot de eerste drie legende eenheden. Enkel wordt de
mogelijkheid geboden om een gebied gekarteerd als bv. "soortenarme graslanden en akkers
met verspreide bomenrijen" naar de juiste biologische waarde te schatten, namelijk een
matrix die biologisch minder waardevol is (de akkers en de soortenarme graslanden) waarin
biologisch belangrijke elementen voorkomen (de bomenrijen). ln versie 1.0 werden dergelijke
complexen vaak integraal opgewaardeerd tot biologisch waardevol. ln versie 2 gebeurt dit
enkel als bv. de densiteit aan goed ontwikkelde bomenrijen zeer hoog is. De karteerders
kunnen ook om andere redenen een opwaardering toekennen; argumentatie in de
begeleidende tekst en bij voorkeur ook in de database is steeds vereist.

De waardering in versie 2 gebeurt verder volgens dezelfde regels als in versie 1, d.w.z. aan
elke karteringseenheid wordt een vaste waardering toegekend. Deze vaste waardering is,
behoudens het wegwerken van enkele discrepanties, niet gewijzigd. De waardering is dus
nog steeds een "best-professional judgement" van een groep deskundigen zonder gebruik
van kwantitatieve gegevens. Behalve het wegwerken van inconsequenties en het streven
naar een betere inbreng en waardering van faunagegevens blijven dan ook de in § 2.3
vermelde "tekortkomingen bij de evaluatie" gelden.
Concrete aanpassingen en richtlijnen t.a.v. de evaluatie van karteringseenheden en
complexen worden verstrekt in hoofdstuk 4.

3.2.4. Fauna en BWK

Sommige gebieden die volgens bovenvermelde evaluatie ongekleurd op de kaart verschijnen
zijn belangrijk voor bepaalde fauna-elementen. Alleen door een aanduiding met een zgn.
"fauna waarderinq" kan gewezen worden op de brjzondere betekenis en specifieke
kwetsbaarheid van dergelijke gebieden, ondanks hun lagere botanische waarde. Deze
aanduiding gebeurt door een zwarte arcerinq op de kaart. De reden hiertoe wordt in de
begeleidende teksten beschreven.

Een andere reden om fauna-elementen aan te wenden in het BWK - gebeuren is hun
indicatieve waarde voor specifieke milieuomstandigheden en/of biotopen.
à Door hun verspreiding te vergelijken met de BWK-kartering kunnen onvollediqheden of
fouten opoespoord worden.
Voorbeeld: de aanwezigheid van vlindersooften van heischrale graslanden geeft een
indicatie dat het betreffende biotooptype in een bepaalde omgeving moet voorkomen.
/s hef te vervvachten biotooptype niet op de kaaften te vinden dan is dit een reden om gericht
veldwerk uit te voeren. Vaak kunnen zo relicten van bepaalde biotopen opgespoord worden.
) De aanwezigheid van een dergelijk fauna-element kan ook leiden tot een opwaardering via
de " biotoopwaardering". *

o 
Om verwarring te vermijden wordt hier niet alleen de term "opwaardering" gebruikt omdat deze zowel

slaat:
. op een toename van de zgn. "biotoopwaardering" (bv. van biologisch waardevol naar biologisch

zeer waardevol)
. de aanduiding van het belang voor fauna-elementen d.m.v. een zwarte arcering (verder "fauna

waardering' genoemd)
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Voorbeeld: evaluatie van een graslandcomplex met enkele veedrinkpoelen ats biologisch zeer
waardevol vanwege het voorkomen van een diverse amfibieënwereld waaronder de
zel dzam e Ka m sal am an de r.

Randvoorwaarde voor de keuze van de fauna-elementen:
. voor de betreffende fauna elementen moeten voldoende gegevens bekend zijn om het

belang van een gebied ten aanzien van dat fauna-element in te schatten;
Dit criterium is de hoofdreden waarom in versie 1 slechts enkele vogelgroepen
weerhouden werden. Gezien de kennis van verschillende faunagroepen sterk is
toegenomen (bewijs daarvan o.a. het verschijnen van verschillende Rode lijsten
van ongewervelden), leek het ons wenselijk om de vroeger weerhouden groepen
te hezien en aan te vullen. Deze heziening gebeurde na overleg met
verschillende medewerkers van het lnstituut voor Natuurbehoud om zo tot een min
of meer eenduidige selectie te komen. Waar mogelijk is de uitbreiding en
heziening zoveel mogelijk op soortniveau gesitueerd waarbij de Rode lijsten,
waar mogelijk, als referentiekader gebruikt worden;

. vooral fauna-elementen die grote en diverse leefgebieden hebben (bv. roofuogels en
grote zoogdieren) en/of vooral in agrarische gebieden voorkomen (bv. weidevogels)
komen in aanmerking voor een opwaarderíng d.m.v. een zwarte arcering;

. fauna-elementen die vooral in botanisch rijke biotopen voorkomen en eerder kleine
leefgebieden hebben worden niet aangewend voor het aanbrengen van arceringen, wel
voor het eventueel opsporen van het biotoop ofvoor een opwaardering van de
"biotoopwaardering".

De toepassing van vermelde randvoonraarden leidt tot het aanwenden van volgende fauna-
elementen ten behoeve van opwaardering d.m.v. zwarte arcering:
. grote concentraties ovenrvinterende watervogels en ganzen;

de belangrijke traditionele pleisterplaatsen van:
. Kleine en Wilde zwaan
. Kolgans, Kleine rietgans, Rietgans en (Brandgans)
. eenden (vooral Smient, Wintertaling, Pijlstaart en Slobeend)
. steltlopers (vooralWulp, Kemphaan, Goudplevier en Grutto). grote aantallen enlof zeldzame broedende weidevogels;
. primaire weidevogels: Zomertaling, Slobeend, Grutto, Wulp, Tureluur, Watersnip

en (Kemphaan)
. secundaire weidevogels: Kwartelkoning, Kluut, Paapje en Grauwe gors. sterk bedreigde soorten zoals de Ortolaan, Grauwe klauwier, Klapekster en andere

soorten specifiek voor kleinschalige agrarische landschappen;
. het voorkomen van de Das (de bestaande gegevensbanken van andere zoogdieren

moeten nog verder ondezocht worden in functie van bovenvermelde eerste
randvoorwaarde).

Onderstaande soorten(groepen) worden eerder gebruikt voor opwaardering via de
"biotoopwaardering" en/of voor het opsporen van biotopen:
. amfibieën en reptielen (databank Hyla)
. dagvlinders (databankVlinderwerkgroep)
. specifiek voor graslanden:

(1) dagvlinders: Veldparelmoer en Bont dikkopje (alle poputaties), hoge dichtheden
van Hooibeestje en Oranjetipje zijn eveneens indicatief voor de betere graslanden;

(2) sprinkhanen: een opwaardering van graslanden kan gebeuren bij aanwezigheid
van de Greppelsprinkhaan (Metrioptera roeselií), de Gouden sprinkhaan
(chrysochraon dispar) en de Kustsprinkhaan (chorthippus atbomarginatus).
Bovendien zijn graslanden waar veel sprinkhanen wegspringen bij het betreden in de
maanden juli en augustus zeker het vermelden waard;
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(3) insecten in het algemeen: van groot belang voor veel soorten zijn die graslanden
waar er nog enige structuur in de vegetatie voorkomt. Vaak betreft het trapgaten van
vee, waar er botanisch misschien niets te beleven valt, maar die voor diverse
loopkevers, wantsen, ... noodzakelijk zijn.

3.2.5. Waterlopen

Ook voor versie 2 is het de bedoeling dat de BWK steeds in combinatie gebruikt wordt met de
kaarten en bestanden van de ecologische evaluatie van de waterlopen (§ 1.1). Gezien deze
kaarten zich dan weer beperken tot de waterloop zelf wordt nagegaan in hoeverre het
mogelijk en nuttig is waardevolle beekvalleien in hun geheel aan te duiden.

3.3. Ontstaan van de BWK, versie 2

3.3.1. Werhrijze

Fig.3.2 geeft de werkwijze bij het tot stand komen van de BWK, versie 2, schematisch weer.

Basisdocumenten z[n de bestaande BWK en recente orthofotoplans en luchtfoto's. Vooral de
digitale NGI orthofotoplans (zwart-wit, opname 1995) en de AeroAtlassen (uitgeverij Lannoo
en het Gemeentekrediet 1995, 1996, 1997) worden aangewend. Hieruit kunnen we bv.
afleiden of een bos al dan niet gerooid is, of het om naald- of loofhout gaat, of l'rjnvormige
elementen (bv. bomenrijen) nog aanwezig zijn en welke hun densiteit is,... De
orthofotoplans hebben wel enige beperkingen: bv. het onderscheid tussen akker en grasland
is niet altijd evident en verschillende typen grasland kunnen niet onderscheiden worden.

Bijkomende basisinformatie wordt verkregen via:
r de meest recente NGI topografische kaarten (1/10 000 of 1i 25 000);
. boskartering (Bos en Groen, begin jaren '80): kaarten met oppervlaktes van

boomsoortengroepen. Regionale gegevens over boomsoorten, houtvolumes, fauna
en flora ontbreken;

. bodemkaart;

. gebiedsgerichte literatuur (dossiers Monumenten en Landschappen, Erkende
natuurreservaten, vegetatiestudies en -karteringen allerlei, Gemeentelijke
Natuurontwikkelingsplannen (GNOP's), beschrijvingen in tijdschriften, thesissen,
beschrijvingen en kaartmateriaal opgemaakt in het kader van ruilverkaveling een
landinrichtingspQect, ... );o gedetailleerde biologische informatie verstrekt door derden (§ 3.3.2):
- inbreng vrijwilligers;
- opmerkingen gebruikers;
- via gerichte contacten (bv. met bos- en natuurwachters,...).

Voor die gebieden die niet stelselmatig opnieuw gekarteerd zijn (§ 3.2.1.) wordt
bovenstaande informatie verwerkt en onderling vergeleken. lndien de verkregen gegevens
elkaar tegenspreken worden deze op het terrein gecontroleerd. Gebieden die geactualiseerd
kunnen worden op basis van de basisinformatie worden dus niet meer geherkarteerd. Wel
kan de verkregen informatie steekproefsgewijs gecontroleerd worden. Op die manier wordt
een deel van het veldwerk geselecteerd en beperkt. Zones waarvoor geen of onvoldoende
basisinformatie bestaat worden opnieuw gekarteerd. Het veldwerk gebeurt steeds op
topografische kaarten, schaal 1/10 000.

Bij dit alles wordt naar een veel hogere nauwkeurigheid en detailgraad gestreefd in de
gebieden gespecificeerd ín § 3.2.1.



Fig 3.2: Overzicht van het ontstaan van de BWK, versie 2,
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3.3.2. Rol van vrijwillige medewerkers en gebruikers

Om de opbouw van de BWK, versie 2 mogelijk te maken werkt gedurende 1997 en'1998
binnen het lnstituutvoor Natuurbehoud een projectgroep van 10 karteerders,4 technici en 1

secretaresse onder de hoede van een coördinator-ondezoeker, bijgestaan door 2 informatici.
Toch is het niet haalbaar (noch qua tijd noch qua financiering) om Vlaanderen volledig te
herkarteren. Het ontbreekt ons ook aan voldoende tijd om een zelfde gebied op verschillende
tijdstippen in het jaar (bv. voorjaar en zomer) te karteren. Een zo groot mogelijke inbreng van
vrijwilligers en gebruikers is daarom essentieel.

Deze vrijwilligers kunnen zowel personen (individuele of groepen natuurliefhebbers) als
instellingen die inventarisaties, karteringen, ... ter beschikking willen stellen.

De vrijwilligers hebben de bestaande BWK gecontroleerd voor gebieden die ze goed kennen.
Hun inbreng varieert van eerder "sporadisch" en "toevallige" waarnemingen tot stelselmatige
controles (gaande van een specifiek natuurgebied tot bv. een gemeente of een kaartblad).
Ook informatie over reeds gepubliceerde kaarten wordt hierbij zeer op prijs gesteld omdat die
informatie digitaal venruerkt wordt, deze digitale bestanden meer en meer gebruikt worden in
het beleid, de mer, ... Tevens is het mogelijk dat hier ook na 1998 geen aanvullende
karteringen gebeuren zodat de inbreng van de vrijwilligers dan de enige mogelijkheid biedt
om tot betere kaarten te komen.

Vrijwilligers zijn onontbeerlijk in hel aanbrengen van de nodige faunistische informatie.
Het spreekt voor zich dat een éenmalig terreinbezoek ons niet alle informatie in verband met
de aanwezigheid van bepaalde diersoorten kan bezorgen. Zelfs een tweede of een derde
bezoek aan het gebied is meestal nog onvoldoende. Veel soorten zijn immers actief op een
ander tijdstip van de dag of in een ander seizoen. Bovendien zijn meestal verschillende
bezoeken noodzakelijk om bv. te kunnen vaststellen of een bepaalde vogelsoort al dan niet
succesvol broedt. Deze extra informatie is meestal wel bekend bij lokale natuurverenigingen
of bij bepaalde personen.

De gegevens van de vrijwilligers worden in de mate van het mogelijke geëvalueerd aan de
hand van de beschikbare basisinformatie en indien nodig aangevuld met een terreinbezoek.

ln de mate van het mogelijke worden alle opmerkingen venruerkt. Toch is het mogelijk dat
bepaalde informatie op de volgende publicatie van de BWK niet of slechts ten dele te vinden
is. Dit kan o.a. samenhangen met de schaal van de gedrukte kaart (basiskaart 1110 000 en
mogelijke publicatie op 1125 000). Mogelijk is de informatie wel weerhouden in de digitale
versie (generalisatie van het digitale bestand om de gedrukte kaarten leesbaar te houden).

Vrijwillige medewerkers na'98

Een permanente inbreng van vrijwilligers is belangrijk. Zelfs al vervalt de huidige projectgroep
begin '99, binnen het lnstituut blijft op zijn minst een kleine groep permanent actief in het
BWK-gebeuren. De vrijwillig medewerker zou dan wel eens de enige persoon kunnen worden
die wijzigingen op het terrein kan doorgeven. Hoewel deze gegevens dan niet zullen kunnen
leiden tot een nieuwe publicatie zullen ze wel ingevoerd worden in het digitale bestand. Met
de toename van de geografische informatieverwerking zal een permanente verbetering van
de digitale BWK belangrijk zijn om de juiste basisinformatie ten behoeve van het natuur- en
milieubeleid te verstrekken.
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3.4. Aanvullingen in verband met de digitale BWK, versie 2

De hoofdkenmerken van de digitale BWKzijn reeds besproken in § 1.3. Enkele aspecten
worden hier in detail besproken.
De verschillen tussen de codering in het digitaal bestand en de gedrukte kaarten worden
behandeld in § 4.10.

3.4.1. Structuur van de database

Tabel 3.1: structuur van de database van de attribuutgegevens van de BWK,
versie 2

3.4.2. Ontstaan en eigendomssituatie van de digitale bestanden van de
BWK, versie 2

De digitalisatie is voor alle kaarten gebeurd door interactieve digitalisatie met de digitale
topografische kaarten 1/10.000 als achtergrond (Ondersteunend Óentrum GlS-Vlaanderen
1996). Aanvullingen (bv. grenzen die niet uit de stafkaarten af te leiden zijn) gebeurden aan

Naam van het
attribuutveld

Betekenis Verklaring symbolen

tag (label) uniek vlaknummer voor geheel
Vlaanderen

stafkaart _ volgnummer
(bv.1 43_1 9)

eval biologische waardering zie tabel 1.1
eenhl eerste karteringseenheid van

complex
zre:
- Algemeen Verklarende Tekst
- hoofdstuk 4
- speciale aandacht § 4.10

bv. Hp + Hco + Kb"(s,p)
eenhl = Hp
eenh2 = Hc'
eenh3 = Kbs+
eenh4 - Kbp+

eenh2 tweede karteri ngseenheid van
complex

eenh3
eenh4
eenh5
eenhO
eenhT
eenhS
eenh9 negende karteringseenheid van

complex
eenh 1 0
eenh 1 I
eenh 1 2
eenh 1 3

eenh 1 4
eenhl 5

v1 eerste / verhouding in complex zie § 4.2

v1 = 23 wil zeggen
eenh2/eenh3

v2 tweede / verhouding in complex
v3

map aanduidingen in het kader van
het MAP

informatie enkel op aanvraag
(zijn slechts hulpgegevens die
een onvolledig beeld geven)

informatie extra aanduidingen bv. toestand voor wiiziqinq
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de hand van de digitale NG|-orthofoto's (Ondersteunend Centrum GlS-Vlaanderen 1gg7). De
gemiddelde digitalisatieschaal is 117000 à 1/8000.

De BWK, versie 2, is integraal binnen het lnstituut voor Natuurbehoud ontstaan en dit mede
dank zij de financiële steun door de Vlaamse Landmaatschappij en met de hulp van talrijke
jobstudenten. Het eigendomsrecht situeert zich volledig bij het lnstituut voor Natuurbehoud.
De beschikbaarheid is weergegeven in tabel 1.2.

3.5. Beoordeling van de BWK, versie 2

Hoewel de BWK, versie 2 een hogere nauwkeurigheid realiseert, wijzigt er niets aan het
concept (§ 2 3 ). De inventarisatie blijft een momentopname zodat bij ieder gericht gebruik
veldcontroles noodzakelijk blijven. Doordat de BWK, versie 2 ook geen resultante is van de
integratie van verticale en/of horizontale landschapsecologische relaties, moeten vele
toepassingen met de nodige omzichtigheid én door specialisten tezake blijven gebeuren.
"witte" gebieden mogen hierdoor, evenals door de bl'rjvende beperkingen t.a.v. kleine
landschapselementen nog steeds niet als planologisch vogelvrij behandeld worden.

De gehanteerde werkwijze maakt het contrast in "bruikbaarheid" t.a.v. het open landelijk
gebied en de "open ruimte" in bewoningskernen groter. Daarenboven zijn de kaarten in de
biologisch meer interessante gebieden gevoelig nauwkeuriger geworden, dan in het meer
intensiever, agrarische gebied.

Andere beperkingen werden reeds in § 3.2 behandeld.
Het betreft o.a.:
. de onvolledigheden en fouten t.g.v. eenmalige terreinbezoeken in een minder gunstig

seizoen worden slechts ten dele opgevangen door gebruik van bijkomende informatie en
de inbreng van vrijwilligers (§ 3.2.2.);

o vele tekortkomingen t.a.v. de evaluatie blijven gelden (§ 3.2.3 en § 2.3.);
o niet het gehele grondgebied werd geherkarteerd en de actualisatie gebeurde niet overal

in heEelfde detail (wel is af te leiden waar welke graad van actualisatie geldt (§ 3.2.1 en §
3.3.1).

Het vermijden van het gebruik van complexen of dit gebruik beperken tot ecologisch meer
homogene entiteiten heeft zowelvoor- als nadelen.
De voordelen zijn:
. het grondgebruik en de vegetatie zijn vaak perceelsgewiize aÍ te leiden, wat voor vele

toepassingen noodzakelijk is (bv. vegetatiewijzigingsbesluit, controle bebossing in
valleigebieden, vertaling i.f.v. de gebiedsgerichte verscherping in het kader van het MAP,
voorstellen t.b.v. gewestplanwijzigingen, mer,... );. afgeleide kaarten t.b.v. allerlei doeleinden zijn eenvoudiger en juister te maken (bv.
regionale kaarten met grondgebruik, verpreiding van vegetatietypes en habitat ,.. );o interpretatie naar de onderliggende ecologische condities wordt iets meer haalbaar (bv.
gevoeligheidskaarten).

De nadelen zijn:
. grote natuurrijke entiteiten worden uiteengerafeld tot een mozaïek van verschillende

waarderingen; hierdoor wordt het feit dat de BWK geen rekening houdt met horizontale
relaties in hoge mate verstrekt;

. een gebiedsgerichte benadering wordt bemoeilijkt omdat de landschappelijke entiteiten,
minder duidelijk in het oog springen én de middelen worden aangereikt die het mogelijk
maken bewust geen rekening te houden met de eenheid binnen een gebied. Een
dergelijk gebruik kan zelfs via juridische weg opgelegd worden (Paelinckx et a/. 1998);

. gezien vele gebruikers zich hoofdzakelijk zullen blijven baseren op de waardering én het
"witte" gebied als planologisch vrij zullen blijven beschouwen, wordt het gevaar van
ecologisch niet-inpasbare ingrepen reëler.

Er wordt ondezocht of deze nadelen kunnen opgeheven worden door een extra aanduiding
toe te voegen die de landschappelijke entiteiten duidelijk weergeeft.
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Hoofdstuk 4
Opmerkingen en aanvullingen bij de tijst van

karteringseen heden

4.l.lnleiding

Om in de BWK, versie 2, een betere kartering en evaluatie toe te laten is het noodzakelijk (zie
hoofdstukken 2 en 3):
. richtlijnen te geven voor het vertalen van concrete veldsituaties naar karteringseenheden;. een aantal specifieke gebruiken van karteringseenheden te beschrijven (zgn. "nieuwe

karteringseen heden") ;. een aantal discrepanties in de evaluatie weg te werken.

Dit hoofdstuk dient als aanvulling en geeft opmerkingen bij de "Lijst van karteringseenheden"
van de Algemeen Verklarende Tekst (verder AW genoemd). Beide dienen dan ook
gezamenlijk gehanteerd te worden. ln onderstaande tekst worden enkel deze eenheden
vermeld waarover opmerkingen te formuleren zijn. De bespreking gebeurt in dezelfde
volgorde als die van de Algemeen Verklarende Tekst.

lntermezzo: BWK en vegetatiekunde

Vele BWK karteringseenheden hebben een vegetatiekundige basis. De vegetatiekunde werkt
via een hiërarchisch systeem, gebaseerd op het veelvuldig samen voorkomen van een aantal
soorten (kensoorten). Om dit systeem te onthouden is een vergelijking met het hiërarchisch
systeem van de systematiek het meest aangewezen:

Systematiek (sooÉen) Vegetaties Uitgang van
wetenschappelijke namen

Klasse

Orde

Familie

Soort

Ondersoort

Klasse

Orde

Verbond

Associatie

Subassociatie

(Phragmitetalia)

(Phragmitetea)

(Phragmition)

(Phragmitetum)

-etalia

-etea

-ion

-etum

De karteringseenheden van waters, moerassen en graslanden bevinden zich meestal op
verbondsniveau, deze van heiden en bossen meestal op associatieniveau (Algemeen
Verklarende Tekst en De Blust et a/. 1994). Struwelen zijn verdeeld over beide niveaus
(kapvlakten op niveau van klasse).
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4.2. Relaties tussen karteringseenheden en extra aanduidingen

+ complex (digitaal bestand: opeenvolging van velden;tabel 2.4 en 3.1)

Waar het moeilijk of onmogelijk is de verschillende, samen voorkomende eenheden
nauwkeurig af te lijnen, worden deze samengevoegd tot een complex. De eerst vernoemde
karteringseenheid dient te domineren in dit complex.
Eenheden die vaak samen, maar in wisselende configuratie voorkomen, zoals bijvoorbeeld
een cultuurlandschap met afwisseling van akkers en regelmatig begraasde weiden, worden
soms als één geheelvoorgesteld.
Voorbeeld
Bl + Hp complex van akkers en weiden

ln de BWK, versie 1, zijn vaak ecologisch sterk uiteenlopende biotopen tot een complex
samengevoegd (bv. Hp + Hc). ln de BWK, versie 2, wordt dit zoveel mogelijk vermeden zodat
de complexen ecologisch gezien homogener zijn. Dit is voor vele toepassingen essentieel.

De volgorde in de complexen geeft een reële rangorde weer qua oppervlakte (eerste heeft
grootste aandeel in oppervlakte).

oonakelijk verband, evolutie (digitaal bestand: aangeduid in afzonderlijhe
velden, tabel 2.4 en 3.1)

ln een aantal gevallen is de oorspronkelijke vegetatie nog herkenbaar, hoewel zij door bv.
aanplanting of kapping gewijzigd werd. Dit wordt weergegeven met een schuine streep. De
schuine streep wijst dus op een oozakelijk verband. De tweede component wijst vaak op de
ondergroei.
Voorbeeld
Lhi / Hf populierenaanplant in een moerasspirearuigte

De schuine streep kan ook wijzen op een evolutie.
Voorbeeld
Ppmb/Qb aanplant van Grove pijn met een ondergroei die wijst op een evolutie

naar een eiken-berkenbos.

Tenslotte kan een schuine streep ook verwijzen naar een, tijdens de kartering, recent
verdwenen habitat. De vroegere aanwezigheid ervan moet met zekerheid gekend zijn. Deze
aanduiding is van belang voor bijvoorbeeld het achterhalen van potenties of een onrechtmatig
verdwenen habitat.
Voorbeeld
Hx/l1c (zonder dat Hc kensooften aanwezig zijn)

wijst op een omgeploegd en ingezaaid grasland waar met zekerheid voordien
een Hc aanwezig was (in de digitale BWK wordt deze informatie omschreven
in het veld "info").

" goed ontwikkeld of hoge densiteit (digitaal bestand: +) zie ook § 4.5

Een sterretje achter een karteringseenheid wijst meestal op een goed ontwikkeld ecotoop.
Voorbeeld

Hc" wijst op een bijzonder soortenrijk dotterbloemhooiland met vele zeldzame tot zeer
zeldzame sooften.

ln enkele gevallen heeft de combinatie "karteringseenheid"" een specifieke betekenis
gekregen. Dit is het gevalvoor Hp", B.* en Ku* (§ 4.5, 4.8, 4.9)
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Voor kleine landschapselementen wijst de * op een veelvuldige aanwezigheid van deze
elementen (§ 4.5)
Voorbeeld
Hp * Kb" grasland met veel, meestal goed ontwikkelde bomenijen

o slecht ontwikkeld of lage densiteit (digitaal bestand: ')

" wijst op een zwak ontwikkeld ecotoop.
Voorbeeld
Hc" wiist op een dofterbloemhooiland waarin s/echts een aantal algemenere

kensoorten aanwezig zijn. Het kan ook een cultuurgrasland betreffen met
verspreid duidelijk elementen van de dotterbloemhooilanden.

Bij kleine landschapselementen wijst " op een lage densiteit (slechts enkele elementen) die
dan vaak nog zwak ontwikkeld zijn (§ 4.5, tabel 4.5)
Voorbeeld
Hp * Kb" graslandcomplex met s/echfs één of enkele bomenrijen waaruan mogetijk

s/echfs enkele bomen overblijven

Relatie ontwikkelinqsqraad - densiteit

Bij wilgen- en populierenrijen zijn beide parameters vaak gecorreleerd. Bij andere soorten
(Zomereik, Beuk, Es) zal een lage densiteit vaak samengaan met ontwikkelde (eventuele
solitaire) bomen (Kb'q, Kb'f, Kb'fr). Betreft het zeer waardevolle bomen, dan is het
aanbevolen het 'teken niet te gebruiken.

n niet gekafteerd (digitaal bestand: Ng)

Niet-toegankelijke privé-terreinen en militaire gebieden werden in bepaalde gevallen
getypeerd door extrapolatie van de waarnemingen langs de grenzen. Wanneer de
nauwkeurigheid niet groot genoeg verondersteld werd, werd het betreffende terrein niet
gekarteerd en voorzien van het symbool 'n'.

4.3. Klasse A: stilstaande waters

4.3.1. Waterlopen

ln de BWK wordt geen rekening gehouden met de waterlopen zelf. De kaarten dienen
gezamenlijk gebruikt te worden met deze van de "ecologische typologie van waterlopen"
(§ 1 1)

Bij de opmaak van de BWK, versie 2, wordt wel nagegaan of bij de waardering van het
gehele valleisysteem de ecologische evaluatie van de aanwezige waterloop een rol kan
spelen.
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4.3.2. Sti Istaande waters

Verspreidingsgegevens van amfibieën (o.a. door stelselmatige raadpleging van de HYLA
databank) worden aangewend om de karteringen op juistheid en volledigheid te controleren
en om desgewenst de waardering bij te sturen. Belangrijk zijn:
. het voorkomen van zeldzame soorten als Kamsalamander, Rugstreeppad, Knoflookpad,

Vroedmeesterpad en Boomkikker. Hierbij mag niet uit het oog verloren worden dat
soorten als Rugstreeppad, Knoflookpad en Vroedmeesterpad buiten het
voortplantingsseizoen mogelijk ver van de voortplantingsplas kunnen voorkomen;

. plassen waarin geen van voormelde soorten voorkomt maar waar verder zowat alle
andere mogelijke amfibieën worden aangetroffen of waar een aanzienlijke populatie van
één of meer soorten aanwezig is.

Beide moeten leiden tot een a2onderlijke kartering van hun biotoop als "goed ontwikkeld"
(bv. Ae", Kn") en een aanduiding als "biologisch zeer waardevof'. Hiervoor is niet alleen de
plas of veedrinkpoel op zich belangrijk maar ook de omgeving ervan. Als gebruik wordt
gemaakt van een complex (bv. Hp + Kn* of Hp + Ae") wordt dit integraal opgewaardeerd.
Wordt een plas of veedrinkpoel als individueel vlak afgebakend dan dient ook het perceel
waarin deze ligt afgebakend en opgewaardeerd te worden (minimaal "biologisch waardevof').

Kn Veedrinkpoel

Veedrinkpoelen worden op de BWK meestal in complexen (bv. Hp + Kn) weergegeven,
gezien de schaal van 1125 000. Bij karteringen op schaal 1/10 000 worden ze soms
individueel aangeduid, maar dient de omgeving mede bekeken te worden in functie van de
biologische waarden van de plas (zie boven).

De BWK, versie 1, is zeer onvolledig op dit vlak. ln de BWK, versie 2, is getracht
veedrinkpoelen stelselmatig op te sporen.

Wanneer een veedrinkpoel een belangrijke rol speelt in een blok, is het mogelijk het hele blok
op te waarderen.

Grote weideplassen worden beter als Ae of Ah (polders) gekarteerd, al dan niet met
toevoeging van een ".

Ah Min of meer brakke plas

Het betreft kreken, wielen en andere (gegraven) plassen met indicatoren voor brak water
(Zannichellia, Zilte waterranonkel...). lndien waterplanten ontbreken dan kan het brakke
karakter eventueel afgeleid worden uit de oevervegetatie (bv. : Zilte rus, Zeebies, Zilte
schijnspurrie, Kweldergrassen, ...). De oevervegetatie wijst evenwel niet steeds op een nu
nog brakke plas omdat zilte soorten nog lang kunnen naijlen.

Grazige zilte depressies zonder langdurig open water worden als Da gekarteerd, meestal in
complex met de omliggende graslanden (bv. Hpr + Da).

Ae Eutrofe plas (Nympheion)

Het verdient aanbeveling zoveel mogelijk de ontwikkelingsgraad op te geven

Aeo zonder waterplantenvegetatie (hypertroof,
algenbloei)
weinig tot matige waterplantenvegetatie
met veel waterplanten en/of rijke fauna (zie boven)

Ae
Aet
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Een derde letter voor het aanduiden van een dominante soort (AW: "bv. n, h, r, s") werd tot
hiertoe niet gebruikt. Als ze toch aangewend wordt dan dient de verklaring van de afkorting in
een legende toegevoegd om alle verwarring uit te sluiten.

Naar oorsprong kunnen onderscheiden worden:
Aev "natuurlijke" plassen of oude gegraven

plassen
Aer recent gegraven plassen of deze met

oeverversterking
opvallende kunstmatige

Ae of Aev worden enkel aangewend voor plassen met een relatief "natuurlijk uiterlijk", d.i.
plassen waar de begroeiing niet (grotendeels) verdwenen is en waar een oevervegetatie
mogelijk is (dus geen opvallende kunstmatige oeverbescherming). ln andere gevalleÀ dient
"Aed' gebruikt te worden, tenzij het natuurlijk een andere karteringseenheid betreft (bv. Am,
Ap). Plassen met oeverversterking waar toch veel waterplanten of een rijke fauna aanwezig is
kunnen bv. als Aer/Ae* gekarteerd worden.

Am Kweekvijvers

De vroegere benaming ("mesotrofe waters") wordt bij voorkeur niet meer aangewend omdat
het vaak over (zeer) voedselrijke plassen gaat, waar de begroeiing evenwel sterk
teruggedrongen is door menselijke beïnvloeding.

"Am" wordt enkel in specifieke gevallen van doorstroomvijvers en intensieve viskweekvijvers
met weinig of geen begroeiing of voor waterkerskwekerijen aangewend.

Vijvers uitgebaat voor de hengelsport, met duidelijke infrastructuur daartoe, worden
gekarteerd als Aeo + Uv of Ae + Uv , afhankelijk van de ontwikkeling van de waterplanten.

Ao Oligotrofe tot mesotrofe waters

Het betreft vooral vennen, maar ook gegraven plassen met zacht hellende oevers (zie
evenwel Apo) en venvegetaties.

Ook waterpartijen geheel of op de oever begroeid met vegetaties behorend tot het
Oeverkruidverbond (Littorellion) vallen onder Ao, hoewel het gaat om mesotrofe waters.

De soortenlijst die opgegeven wordt voor oligotrofe waters is wel niet erg correct Ranunculus
aquatilis, R. peltatus, Callitriche hamulata en Nymphaea alba komen evengoed in mesotrofe
tot eutrofe waters voor.

Ap Diep of zeer diep water

Zandwinningen, havendokken,...

App

Apo

de meeste gegraven plassen hebben steile
oevers
kan in veel gevallen beter als Ao
gekarteerd worden

Dergelijke waters kunnen belangrijk zijn voor fauna, met name voor ovenvinterende
watervogels: zwarte arcering voor faunistische opwaardering.
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Evaluatie van e waters

4.4. Klasse M: Moerassen

Mr Rietland (Phragmition)

Niet alleen vegetaties gedomineerd door Riet, maar ook deze met als dominanten
Mattenbies, Keine of Grote lisdodde, Lresgrag Rietgras of Kalmoes.

Verruigde rietlanden, met veel Grote brandnetel, Haagwinde en Harig wilgeroosje, kunnen als
Mro of Mru aangeduid worden.

Md Drijfzoomenlofdrijftil(Phragmition,Magnocaricion)

Slechts toor echt drijvende vegetaties.

Ms Zuur laagveen (Caricion cufto-nigrae = Cartcion canescentis)

ln beekvalleien in de Kempen kunnen elementen van zure laagvenen voorkomen in
depressies in graslanden (bv. Wateraardbei, Waterdrieblad, Moerasviooltje, Melkeppe):
HP* * Ms.

4.5. Klasse H: Graslanden

Het gebruik van complexen van soortenrijkere en soortenarme grasland§pen wordt zo veel
mogelijk vermeden om de exactheid van de kartering te verhogen (dus liever niet Hp + Hc).
ln sommige gevallen is dat toch niet te vermijden, bijvoorbeeld in valleigebieden, waar talrijke
langwerpige, smalle perceeltjes druktechnisch geen perceelsaanduiding toelaten. De
complexonderdelen worden dan in volgorde van belang geschikt. De complexen worden liefst
afgebakend naar landschappelijke eenheden (bv. grenzen valleigebied).

lndividuele gebruikspercelen met vlekken van één bepaalde vegetatie (bv. Hp") in een matrix
van een andere kunnen in principe ook als complex aangeduid worden: bijvoorbeeld Hp +

Biologisch zeer waardevol Biologisch waardevol Biologisch minder
waardevol

Ae
Ae*
Aev, Aer/Ae*
Ao

Aeo
Aer
Ae+Uv
Ap (ingericht t.b.v. natuurbehoud)

Ap (zonder inrichting
t.b.v. natuurbehoud)
Vaak wel met zwarte
arcering (fauna belang)
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Hp". Omwille van de verwarring die dit kan scheppen als dat perceel in een geheel van
analoge percelen ligt is het echter beter te kiezen voor heEij Hp of Hp' in het voorbeeld.

Hc Vochtig,lichtbemestgrasland('dotterbloemhooilanden")

Deze eenheid wordt ruimer geïnterpreteerd dan hetgeen vegetatiekundigen verstaan onder
de term "dotterverbond" (Calthion). Zo werden percelen met wat Pijptorkruid, die eigenlijk een
soort is van de rietklasse, eveneens als Hc gekarteerd. De aanduiding op de BWK-kaart wekt
dan ook vaak te hoge verwachtingen. Daarom is het absoluut aangewezen expliciet aan te
geven in een begeleidende tekst welke soorten gebruikt werden en in welke concentraties,
om tot deze eenheid te beslissen.

Het gebruik van Kale jonker als Hc-indicator is eveneens bediscussieerbaar, want
dit is eigenlijk een kensoort van de Pijpestrootjesorde, waardoor deze soort evenzeer in Hf
thuishoort als in Hc.

Bij het gebruik van diverse Russensoorten als indicatoren zijn nog grotere bedenkingen te
maken. Vooral Prïrus heeft een veel ruimere ecologische amplitude; wanneer deze soort
domineert gaat het overigens over Hj.

Deze opmerkingen impliceren niet dat bovenvermelde soorten niet mogen gebruikt worden
als indicatoren voor Hc. Wel dienen zij in combinatie met "betere" indicatoren gebruikt te
worden. Tevens wordt gewaarschuwd tegen te enge vegetatiekundige interpretatie van deze
eenheid. Hc staat duidelijk voor meer dan alleen het dotterverbond. Dezelfde opmerking gaat
trouwens op voor alle volgende karteringseenheden.

Hc-graslanden worden op zich als "biologisch zeer waardevol'geëvalueerd.

lndien alleen elementen van het dotterverbond in de randen van de percelen voorkomen
wordt een aanduiding + K(Hc) gegeven, bijvoorbeeld Hp + K(Hc). Dergelijke complexen
krijgen een gemengde waardering (in het voorbeeld: biologisch minder waardevol met zeer
waardevolle ele menten).

Hj Vochtig licht bemest grasland overwoekerd door russen

Wordt bij voorkeur enkel gebruikt voor banale Prïrus-vegetaties en, in de polders, voor
soortenarme Zeeg roe ne rus-vegetaties.
Van zodra Zeegroene rus (een kensoort van het Zilverschoonverbond) begeleid is door meer
soorten van het vermelde verbond (Zilverschoon, Aardbeiklaver, Valse ciperzegge,...) wordt
geopteerd voor andere aanduidingen, waarvan Hp" en Hpr* de meest plausibele zijn.
Vaak komen soortenarme faciës van Zeegroene rus vooral in perceelsranden e.d. voor,
waarbij de aanduiding Hp + K(Hj) exacter is.
ln de Kempen worden soms monotone Pitrus-vegetaties aangetroffen, die vermoedelijk
samenhangen met uitgedroogde geëutrofieerde vennen <if vergraven, natte gronden. Deze
worden met Hj' aangeduid.

Deze graslanden worden op zich als "biologisch waardevol'geëvalueerd.

Voor vegetaties met Veldrus wordt de eenheid Hj beter niet meer gebruikt. Percelen waarin
Veldrus veelvuldig voorkomt zullen vaak tot de dotterbloemhooilanden (Hc, eventueel Hc")
gerekend kunnen worden of eventueel tot de Kleine zeggevegetaties (Ms) en dit afhankelijk
van de begeleidende soorten.

Hf Natte ruigte met Moerasspirea

De letter f verwÍjst naar het moerasspireaverbond (Filipendulion), maar net zoals bij Hc
hebben ook hier een groot aantal soorten een andere vegetatiekundige herkomst. Wilde



46

bertram, Kale ionker, ... hebben een bredere amplitude (horen in de P4pesÍrooÍTbsorde thuis)
en zouden daardoor even indicatief kunnen zijn voor het dotterverbond (Hc). Harig
wilgeroosie, Rrefgras , ... hebben zelfs nog minder gemeen met het moerasspireaverbond.

Deze eenheid wordt dus best beperkt tot moerassige ruigten met een dominantie of
veelvuldig optreden van Moerasspirea, Echte valeriaan, Adderwortel, Gewone engelwortet,...

Hf wordt als "blologisch zeer waardevof' geëvalueerd.

O n bem est, voc htig p ij pestrootj esg raslan d

Hmo (oligotroof type) wordt niet gebruikt voor monotone pijpestrootjesvlakten in heiden
Hiervoor wordt immers Cm aangewend.

Ha Struisgrasvegetatie op zure bodem

Ha heeft eveneens een nogal ruime interpretatie. Het kan bv. gaan over:
. Eerder soortenarme duinpioniervegetaties met o.a. Zandstruisgras, Zandzegge,

Buntgras, ...
. Soortenrijke graslanden waarin bv. Zandblauwtje, Grasklokje en Vogelpootje opvallen

Laatstgenoemde vegetatie komt in de Kempen veel voor langs bermen en dijken en wordt
dan gekarteerd als + K(Ha) of Kd(Ha).

Ha wordt op zich als "biologisch zeer waardevof' geëvalueerd

Hn Zure borstelgrasvegetatie

ln Vlaanderen komt deze eenheid nagenoeg niet voor en dient zij voorbehouden te worden
voor die heischrale graslanden waar Borstelgras veelvuldig tot dominant voorkomt.

Hn wordt op zich als "biologisch zeer waardevof'geëvalueerd.

Hu Mesofiel hooiland

Hoge grassen (vooral Glanshaver), diverse schermbloemigen en/of composieten zUn
aspectbepalend. Vegetatiekundig betreft het zogenaamde Arrhenateion graslanden.

Echte Glanshaververbonden of Arrhenatherions (met Wilde peen, Pastinaak, Groot
streepzaad, Goudhaver,...) zijn in landbouwgraslanden behoorlijk zeldzaam. Goed
ontwikkeld komen ze eigenlijk alleen nog op kalkrijkere bodems voor (kalkhoudende leem of
klei, kalkhoudend zand, kalkbodem). De eenheid Hu werd in het verleden vooral gebruikt voor
verruigde graslanden, mel Fluitekruid, Bereklauw e.d. ln dat geval suggereren wij eerder Hu'
te gebruiken. Nog sterker verruigde graslanden, met veel Margrieten, Knoopkruid,... werden
vaak als Hu gekarteerd, terwijl de amplitude van deze soorten echter veel ruimer is dan het
Glanshaververbond. Wij suggereren hiervoor enkel Hu te gebruiken als er nog aanduidingen
zijn van meer §pische soorten, zoals vermeld in Íaóel 4.1. Bij het ontbreken van die meer
§pische soorten is Hp" meer aangewezen.



Hr/Hu (zie ook
tabel4.4l

Huo Hutu

Glanshaver

Ruigtekruiden
abundant tot

dominant
(Brandnetel,

distels, bramen,
Kleefkruid,... )

+
Bereklauw
Fluitekruid
Zevenblad

Ruigtekruiden
afwezig of met

lage abundantie

Fluitekruid
Bereklauw

Knoopkruid (1)
Klein streepzaad
Wikke-soorten

Weinig of geen overige Hu-soorten
-+ ("negatief' gekenmerkt, door het

ontbreken van soorten)

Goudhaver
Wilde peen
Pastinaak

Groot streepzaad
Margriet (1)

Knolsteenbreek
Bevernel

Biologisch
waardevol

Biologisch zeer waardevol
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Tabel 4.1: differentiatie Íussen mesofiele hooilanden

(1) niet en soort lage abundantie (dan eerder Hp')

Banale wegbermen werden in de BWK, versie 1, vaak met Hu of Hu'aangeduid. De
aanduiding K(Hu') is indicatiever, omdat het dan meteen duidelijk is dat het om een lijnvormig
element gaat. Bevat de berm een goed ontwikkelde Hu dan wordt dit als K(Hu.) aangeduid.

Arrhenatherions op dijken werden meestal als Kd + Hu aangeduid. De aanduiding Kd(Hu) is
echter correcter.

De lJzerbroeken herbergen een specifiek type vegetatie met het voorkomen van
Weidekerueltorkruid als een belangrijke relictsoort. Deze vegetatie is indicatief voor
overstromingen. ln de BWK, versie 1, staan deze vegetaties als Hpr gekarteerd. Bij de
herkartering worden ze als Hpr/Hu aangeduid.

Hp Relatiefsooftenarmpermanentcultuurgrasland

ln de BWK, versie 1, werd Hp omschreven als "graasweide met Engels raaigras en \y'Íitte
klaved' of "Kamgrasweide (Cynosurion)". Dit schept verwarring omdat enezijds ingezaaide
graslanden gedomineerd door Engels raaigras behoren tot Hx en anderzijds Kamgras en
andere "Cynosurion" soorten nu gehanteerd worden als kensoorten voor Hp*.

We handhaven de vroegere soortentypering voor Hp, behalve dat de indicatorsoorten
Kamgras, Timoteegras, Scherpe boterbloem en Pinksterb/oem niet weerhouden worden als
indicatoren, maar verhuizen naar Hp" (tabel 4.2). Engels raaigras, Ruw beemdgras, Rood
zwenkgras, Beemdlangbloem, Gewoon struisgras, Wtte klaver, Smalle weegbree, Grote
weegbree, Vertakte leeuwetand, Madeliefje en Kruipende boterbtoem worden gehandhaafd
voor Hp. Grote abundantie van Madeliefes en/of Veftakte leeuwetand zijn overigens ook
eerder indicatief voor Hp".
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De Hp graslanden krijgen normaal als biologische waarde "biologisch minder waardevof'
tenzij ze een matrix vormen met biologisch interessante lijn- en puntvormige elementen.
Afhankelijk van de densiteit van deze elementen worden dergelijke complexen geëvalueerd
met een gemengde waardering of integraal opgewaardeerd (tabel4.5).

Beweiding overheerst bij Hp op het gebruik als hooiland.

Hp* Soortenrijkpermanentcultuurgrasland

Permanente graslanden met Kamgras, Timoteegras, Scherpe boterbloem, Pinksterbloem of
andere "interessante" soorten die niet onder Hp opgesomd zijn worden aangeduid met Hp*.
Het betreft dus graslanden met relictsoorten van halfnatuurlijke graslanden, waarbij evenwel
de echte kensoorten van deze halfnatuurlijke graslanden ontbreken. Hp" heeft dus geen
duidelijke vegetatiekundige betekenis. Door het ontbreken van een gedetailleerde set
graslandkarteringseenheden behoren de meeste bloemrijke cultuurgraslanden tot Hp*.

Deze graslanden worden op zich als "öiologisch waardevol'geëvalueerd.

Tabel 4.2 dient de §pering van Hp versus Hp'te vereenvoudigen.

Tabel 4.2: onderscheid Íussen Hp en Hp*

tot nant
(o-d) = occasioneel tot frequent
(s-0 = sporadisch tot frequent
(1) = weinig abundant en zonder andere typische Hu-soorten; anders Hu

Hpr Weilandcomplex met veel sloten en/of microreliëf

Deze karteringseenheid reserveren we expliciet voor weiden met microreliëf (bulten,
trapgaten, laantjes, slenken) en/of talrijke slootjes. lndien de soortensamenstelling soortenrijk
of talrijk is wordt als aanduiding Hpr* gebruikt.
Om de differentiatie binnen poldergraslanden weer te geven wordt de §pologie vermeld in
tabel4.3 gehanteerd.

Poldergraslanden waar het "microreliéf' alleen of mede gevormd wordt door interessante
poelen worden aangeduid met Hpr + Kn.

Hp Hp*

Eerder soortenarm met vooral banale soorten
aangepast aan intensieÍ landbouwgebruik.
Eerder getypeerd door het "ontbreken" van
soorten.

Soortenrijk met diverse soorten die wijzen op minder
intensief landbouwgebruik.

Engels raaigras (a-d)
Ruw beemdgras
Rood Zwenkgras
Beemdlangbloem
Gewoon struisgras
Witte klaver
Kruipende boterbloem
Smalle weegbree
Madelief,e (s-f)
Vertakte leeuwetand (s-f)

Kamgras
Reukgras
Timoteegras
Scherpe boterbloem 1a-01
Pinksterbloem (o-d)
Vertakte leeuwentand (a-d)
Margriet (1)

Knoopkruid ('l)
. diverse indicatorsoorten van meer

halfnatuurlijke graslanden, moerassen,
. Hp soorten, maar niet dominant en

vergezeld van bovenstaande soorten

Hpr graslanden worden op zich als "biologisch waardevof' geëvalueerd
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Tabel 4.3: typologie van poldergraslanden

(1) in de G|S-database een veld ("info) vermeld of ke -arme
exemplaren bevat. Dicotylenarme Hpr'worden gekenmerkt door Kamgras en Veldgerst wat wijst op
niet gescheurde graslanden. De dicoslen zijn door herbiciden verdwenen.

Hpr" Sooftenrijke weilanden met veelsroten en/of microreliëf

Hp* met veel sloten en/of microreliëf.

De waarde-aanduiding blijft weliswaar identiek aan deze van Hpr (biologisch waardevot),
maar het is duidelijk dat impliciet een hogere waarde verondersteld wordt dan bij Hpr zonder
meer.

Hpr + Da Zilte graslanden

Zilte graslanden worden doorgaans gekarteerd als Hpr + Da (of Hpr' + Da) omdat:
. de kenmerkende soorten ook in zilte schorren (Da) voorkomen;
. de zilte elementen vaak beperkt zijn tot de lagere delen van microreliëfrijke graslanden.

Bestaat het volledige perceel uit zilt grasland dan is de aanduiding Hpf(Da) logischer.
Minimaal wordt als evaluatie "biologisch waardevol met zeer waardevolle elementen"
toegekend.

Soortenrijkdom Aspect Symbool Evaluatie

Halfnatuurlijke tot
mesofiele graslanden

Hc, Hj, Hu, Biologisch
waardevol tot zeer
waardevol

Soortenrijk (cfr. Hp") Microreliëf en sloten Hpr- (1) Biologisch
waardevol

Hpr" + Da (+ 2;11s

elementen)
Hpr*/Ha (+schrale
elementen op meer
zandige bodems)

Biologisch
waardevolmet
zeer waardevolle
elementen

HPr- (Da) = volledig
gekenmerkt door zilte
elementen

Biologisch zeer
waardevol

Minder soortenrijk tot
soortenarm (cfr. Hp)

Microreliëf en sloten Hpr Biologisch
waardevol

Hpr/Hu
(Weidekervelkruid)
Hpr+Da (+zilte
elementen)

Biologisch
waardevolmet
zeer waardevolle
elementen

Minder soortenrijk tot
soortenarm (cfr. Hp,
Hx)

Geen microreliëf, wel
sloten

Hpr" Biologisch minder
waardevolmet
waardevolle
elementen

Minder soortenrijk tot
soortenarm (cfr.Hp)

Geen microreliëf,
noch sloten

Hp
Biologisch minder
waardevolZeer soortenarm,

ingezaaid (cfr. Hx)
Geen microreliëf,
noch sloten

Hx
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Hx Zeer soortenarme graslanden

Hx wordt voorbehouden voor zeer soortenarme, ingezaaide, sterk bemeste graslanden. Vaak
betreft het tijdelijk grasland met een dominantie van ltaliaans of Engels raaigras. Bij
twijfelgevallen (ingezaaid raaigras met relictsoorten van waardevoller grasland,
herkolonisatiepotenties van omliggende interessante percelen) kan evenwel Hp of zelfs Hp*
gebruikt worden.

ln de BWK, versie 1, gebruikten veel karteerders Hx en Hp door elkaar. Het blijft verre van
eenvoudig om altijd eensluidend tot de ene of de andere categorie te beslissen . Zeker buiten
de optimale karteerperiode voor mei, na het maaien, of na juni is het onderscheid moeilijk. Bij
twijfel is Hp aangewezen omwille van de iets hogere ecologische betekenis.

Hx graslanden worden op zich als "blologlsch minder waardevof'geëvalueerd.
Frequent maaien (silo voeder) overheerst bij Hx op het gebruik als weiland.

Hr Geruderaliseerd,verlatenmesofielgrasland

Hr werd in de BWK, versie 1, wel eens als synoniem gebruikt voor
ruigtekruidgemeenschappen. ln de BWK, versie 2, wordt Hr wel degelijk gereserveerd voor
ruige verlaten graslanden. Naast grassen zullen Brandnetel, drsfe/s, riddenuring en
Kleefkruid vaak aanwezig tot abundant zijn. Ruderale vegetaties op verlaten akkers en
opgehoogde terreinen worden als Ku of Ku" gekarteerd.

De soortensamenstelling zal vaak afhangen van de uitgangssituatie of van het
succesiestadium. Zo mogelijk wordt dit via een / verhouding weergegeven.

lndien er boomopslag optreedt: Hrb of Hr+Sz (mozaïek).

Doorgaans zal Hr als "biologisch waardevof' tot "zeer waardevof' geëvalueerd worden
afhankelijk van de soortensamenstelling (tabel 4.4).

Tabel 4.4: botanísche typering van verruigde graslanden

Aanduiding

Frequent tot abundant
voorkomende soorten naast de

constante "Brandnetel,
Kleefkruid, distels, bramen

en/of Ridderzuring"

Evaluatie

Hr/Hf Rietgras en nog enkele
planten van Moeraspirea,
Valeriaan, Addenrvortel,

Bosbies

Biologisch zeer waardevol

Hr/ Hu
of
Hr"

Bereklauw, Fluitekruid,
Glanshaver, Zevenblad

(zonder meer typische Hu-
soorten)

Biologisch waardevol
Hr/Ha Sint-Janskruid, Gewoon

struisgras, Zwenkgrassen,
Schapezuring

Hr/Hp* Verruiging van een bloemrijk
hooiland (zonder voldoende

indicatorsoorten)
Met bv. Margriet, Knoopkruid,

Zilverschoon, Hondsdraf
Hr/Hp Dominantie van Gestreepte

en Gladde witbol, Kweek,...
met verspreid distels,

Brandnetel,...
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H.. + (zowelopgaande als kruidachtige) kleine landschapselementen

Waar in de BWK, versie 1, enkel de mogelijkheid bestond complexen met kleíne
landschapselementen op of onder te waarderen wordt nu een juistere inschatting gemaakt
van de biologische waarden door het gebruik van gemengde waarderingen in functié van de
densiteit en de aard van de kleine landschapselementen. Vroeger werd ook enkel aandacht
besteed aan "opgaande" kleine landschapselementen (bomenrijen, houtkanten, taluds, ...).
Nu worden ook soortenrijke bermen, perceelsranden, sloten tussen de percelen mee in
rekening gebracht d.m.v. de aanduiding K(karteringseenheid) (bv. H.. + K(Ae), H.. + K(Hu).

Onderstaande tabel geeft een aantal voorbeelden gebaseerd op H.. = Hx, Hp (al dan niet in
complex met akkers).
ls H.. gelijk aan b.v. Hp., Hpr, Hj dan is de waardering minimaal gelijk aan "biologisch
waardevof'. Bíj H.. = Hc, Hu, ... is de waarde "biologisch zeerwaardevof'.

Tabel 4.5: kwantificering van kleine landschapselementen

staat voor een ander grasland§pe dan is de gelijk aan deze van
graslandtype.

4.6. Heiden, hoogvenen, duinen, slikken en schorren (C, T, D)

Zelden rijzen hier problemen.

ln een heidegebied komen niet alleen karteringseenheden van de "C" reeks voor, maar bv.
ook Ha (heischraal grasland), Dm (stuifduin), jonge opslag tot oudere bossen,...

Bij heiden met verspreide boomopslag wordt aan de karteringseenheid een "b" toegevoegd
(bv. Cgb, Cmb). ls de opslag zeer dicht zodat eerder een struweel of jong berkenbos ontstaan
is dan wordt dit b.v. als Qb'/Cmb en "symbool berk" als de ondergroei een pijpestrootjesmat

Aard
karteringseenheid

H.. = Hx of Hp
(1)

Lage densiteit
(eventueelzwak

ontwikkeld)
(zie § a.2.)

"normale" densiteit
(voor Kb ook: zeer

waardevolle, solitaire
bomen of kleine
boomgroepen)

Hoge densiteit of
goed ontwikkeld

Bomenrijen, heggen,
houtwallen

H.. + Kb', Kh", Khw'

Biologisch minder
waardevol

H.. + Kb, Kh, Khw

Biologisch minder
waardevolmet

waardevolle elementen

H.. + Kb*, Kh", Khw"

Biologisch
waardevol

Veedrinkpoelen,
plassen

H.. + Kn, H..+A

Biologisch minder waardevol met zeer
waardevolle elementen

H.. + Kn*, H..+4..*

Biologisch zeer
waardevol

Soortenrijke kruidige
wegbermen,

perceelgrenzen,
sloten, ...

Voorbeeld: Hu, Hp*

Hp of Hx

Biologisch minder
waardevol

H.. + K(Hu), K(Ae), K(Ae)
Biologisch minder waardevol met zeer

waardevolle elementen

H.. + K(Hp")
Biologisch minder waardevol met waardevolle

elementen
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Ces NaÍte heide met elementen uit de hoogveenflora

ln Vlaanderen komen hoogvenen praktisch niet voor. Het voorkomen van Beenbreek,
Veenbes en zelf Lavendelheide en Eenarig wollegras wijst eerder op Ces. Voor echt
hoogveen (T), d.w.z. veenvegetaties zonder beïnvloeding van de grondwatertafel, moeten
naast deze soorten ook §pische hoogveenmossen voorkomen.

Da Schorre

Deze eenheid wordt gebruikt voor zilte schorren en zilte graslanden (zie § a.5).

Zoetwaterschorren worden gekarteerd aan de hand van de aanwezige begroeiing,
bijvoorbeeld Mr + Sf.

4.7. Struwelen, bossen en aanplanten (S, F, Q, V, P, L, N)

4.7.1. lnleiding

Grasland of heide en bos kunnen gezien worden als twee uitersten van een spectrum, waarbij
zomen (ruigten met hoogopgaande kruiden) en mantels (struwelen, klimplanten) zowel
ruimtelijk als in de tijd op de overgang tussen beide staan. Het is dus logisch dat bepaalde
struweel§pes en bepaalde bostypes bij elkaar horen (ze kunnen op wat langere termijn in
elkaar overgaan).

4.7.2. Zoom- en mantelvegetaties van droge en natte plaatsen en
struwelen

Opvallende mantel- of zoomvegetaties worden bij voorkeur aangeduid en dit als "ruigte" (Ku*)
als het kruidige vegetaties betreft of als struweel. ls het niet haalbaar een afzonderlijk vlak te
maken dan wordt aan het complex bv. Kh (Sp) toegevoegd, waarb| Kh slaat op het
lijnvormige karakter en Sp op de vegetatiekundige samenstelling van de zoom (§ 4.9.1).

Se Kapvlakte

Volgens de Algemeen Verklarende Tekst staat Se voor struwelen op kapvlakten. ln de
praktijk wordt het ook voor recente kapvlakten zonder begroeiing of enkel met een kruidige
begroeiing gebruikt.

Kapvlakten vormen steeds een tijdelijke situatie. De aanduiding ervan zal dan ook vaak snel
gedateerd zijn. Nochtans is het de enige mogelijkheid om kapvlakten aan te duiden omdat de
toekomstige situatie niet zondermeer te achterhalen is en de BWK hoe dan ook steeds de
actuele toestand op het tijdstip van het eigenlijke veldwerk weergeeft (en niet de potentiële
situatie). De snelle evolutie is een argument om geen verder onderscheid te maken tussen
kapvlakten met of zonder boomopslag.

De aanduiding kan staan voor een pas gekapt bos (waarbij mogelijk een ander grondgebruik
beoogd wordt), voor een kruidige ruigte met bv. Wilgenroosje en bramen, voor een
bramenstruweel, voor een jonge opslag met bv. veel Wilgenroosje en bramen. ln het laatste
geval is verwarring met Sz mogelijk. Bij een Brandnetel - Kleefkruid ruigte is er dan weer
venruarring mogelijk met Hr en bij kruidige ruigten kan er verwarring zijn met Ku. ln alle
twijfelgevallen wordt Se alleen gebruikt wanneer het duidelijk gaat om een kapvlakte. ln alle
andere gevallen wordt Sz (spontane opslag op verlaten land), Hr (verruigd verlaten grasland)
respectievelijk Ku (kruidige ruigte op opgehoogde terreinen of voormalig bouwland) gebruikt.
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Voor bramenstuwelen zonder verdere opslag is Se de enige mogelijke karteringseenheid
Hier betreft het evenwel niet altijd kapvlakten.

Sz Opslag van allerlei aard

Deze eenheid is zeer divers en heeft op zich geen vegetatiekundige betelenis. Meestal wordt
Sz gekarteerd voor spontane opslag op ruderale terreinen (slibstorten, spoorwegbermen).
Soorten als Vlier, Meidoorn, Vogelkers en/of enkele wilgen zijn typisch. Het kan ook een
mengeling van diverse soorten betreffen (symbool Sz + gemengd loofhout). Belangrijk is dat
deze eenheid wordt voorbehouden voor opslag op minder natte gronden. Wanneer 2wafte els
of wilg domineren is het beter te spreken van een struweel op natte grond met een zwakke
ontwikkelingsgraad (So", Sf) of enkel het boomsymbool "wilg" op het perceel aan te duiden.

Het verdient altijd aanbeveling:
. indien de opslag uitsluitend of overwegend bestaat uit één soort het boomsymbool

hiervan toe te voegen; betreft het een duidelijke aanplant dan wordt alleen het
boomsymbool gebruikt en niet Sz;

. indien de oorspronkelijke vegetatie nog herkenbaar is dit aan te duiden met een /
verhouding (bv. Sz/Ku, Sz/Hr).

Jonge loofhoutaanplanten op akkers worden niet als Sz aangeduid (want zijn niet spontaan)
maar enkel met het boomsymbool (zie § 4.7.5).

Sf Vochtige meso- tot eutroof wilgenstruweel

Alle vochtige, eutrofe wilgenstruwelen werden hierin ondergebracht. Deze karteringseenheid
wordt dus ruimer opgevat dan het Salicetum triandrae viminatis zoals beschreven in de
Algemene Verklarende Tekst.

Meestal zijn deze wilgenstruwelen terug te vinden op zeer natte alluviale bodems. Zij worden
aangetroffen langs rivieren die regelmatig overstromen of in de buurt van stilstaande waters
als overgangsvegetatie van rietland naar bos. Kenmerkende soorten zijn: Schietwilg, Boswitg
en Kraakwilg met Riet, Haagwinde, Leverkruid, Grote brandnetel, Haig wilgenroosje,
Smeerwortel, Gele lis,...

4.7.3. Mesofiele en ruderale bossen (Q, F, R)

Het onderscheid tussen de verschillende typen heeft enezijds te maken met de
voedselrijkdom van de bodem (bv. Qb = oligotroof, Qs = mesotroof, Qa = van nature uit
eutroof) en andezijds met het al dan niet Atlantische karakter (Vr/ilde hyacint wordt
gehanteerd als gidssoort voor meer Atlantische bosspen).

De dominante boomsoort bepaalt de aanduiding van de klasse, namelijk "F" staat voor
dominantie van Beuk, "Q" voor dominantie van Zomereik. Het verdient aanbeveling het
symbool "Q" zonder verdere aanduiding voor te behouden voor bossen met dominantie van
Zomereik. Aanplanten van Amerikaanse eik hebben doorgaans een soortenarme ondergroei
zodat een onderscheid door de aanduiding van "Q" met het "boomsymbool van Amerikaanse
eik" de voorkeur verdient.

ln algemene termen moet gesteld worden dat als de dominante boomsoort niet bestaat uit
Beuk of Zomereik, maar het bos wel past binnen de vegetatiekundige typering, bij voorkeur
steeds ter aanvulling het boomsymbool van de dominante soort(en) wordt vermeld. Gaat het
evenwel duidelijk om aanplanten (vegetatiekundig moeilijk of niet te typeren, zie § 4.7.5) dan
dienen de daarvoor bedoelde eenheden gebruikt te worden.

Vochtige venige eikenbossen worden best gekarteerd als Qb + Vm'.
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ln de BWK, versie 1, wordt naar analogie van Qb ook Fb gehanteerd. Dit leidt tot verwarring
op vegetatiekundig vlak en wordt in de BWK, versie 2 geweerd. Qb is immers vegetatiekundig
goed getypeerd (eiken-berkenbossen) en vertoont meestal een goed ontwikkelde kruid- en
eventueel struiklaag. "Fb" werd evenwel gebruikt voor het aanduiden van aanplanten van
Beuk met weinig of geen ondergroei en met een zeer dik dor bladerdek (het zgn. Fagetum
nudum). Een aanduiding als Fs" voor dergelijke situaties is vegetatiekundig wel juist.

ls in de ondergroei een "niet bosvegetatie" te herkennen dan wordt dit met een / verhouding
aangeduid.
Bv. Qb/Cgb staat voor eiken-berkenbos (meestal zeer soortenarm en vaak nog gedomineerd
door berk) met in de ondergroei (lees ontstaan uit) droge heide. Let wel: Qb + Cgb slaat op
een eiken-berkenbos met open plekken begroeid met droge heide met houtige opslag.

Loofbossen kunnen door allerlei omstandigheden geruderaliseerd zijn (opslag van Grote
brandnetel, Keefkruid, Hondsdraf, bramen,...). Als het over vlekken of stroken in verder
goed ontwikkeld bos gaat wordt hieraan geen aandacht besteed. ls het hele bos (vaak bij
kleine geïsoleerde bosjes) geruderaliseerd dan is een aanduiding als zwak ontwikkeld (bv.
Qb') aan te bevelen, of, indien het eigenlijke type niet meer te onderscheiden is, als Q".
Dergelijke bossen dienen eerder als brblogisch waardevol (i.p.v. zeer waardevol) geëvalueerd
te worden.
Geenszins mag zo maar de eenheid "Ru" (ruderaa! olmenbos) gebruikt worden in
bovenvermelde situaties, omdat deze eenheid staat voor oeverwalbossen. Deze ziln
gekenmerkt door, naast bovenvermelde nitrofielen, soorten als vlier, olm (evenwel heel vaak
verdwenen), Vogelmelk en Maarts viooltje. Dit bostype komt slechts sporadisch voor en dan
nog vaak als moeilijk herkenbaar relict onder populier.

Tot slot moet gesteld dat eiken-haagbeukenbos niet betekent dat Haagbeuk dient aanwezig
te zijn. Veelal bestaat de struiklaag in dergelijke bossen bv. eerder uit Hazelaar.

4.7.4. Vallei-, moeras- en veenbossen (V)

Nog meer dan bij bossen op droge gronden is het onderscheid tussen sommige typen
praktisch enkel mogelijk in het voorjaar. Zo wordt het verschil tussen nitrofiel alluviaal
elzenbos (Vn) en alluviaal essen-olmenbos (Va) in vele gevallen bepaald door het feit dat
bij het tweede type een uitbundige voorjaarsflora aanwezig is. ln beide typen komen immers
veelvuldig moeras- en ruigtekruiden voor. Daarenboven is het aspect van het gehele bos
belangrijk om het onderscheid tussen Va en Vn te maken. Op de natste plaatsen in een
alluviaal essen-olmenbos (Va) zijn immers eveneens de eigenlijke bosplanten verdwenen
door de te hoge vochtigheidsgraad.

Vele vallei-, moeras- en veenbossen zijn in meerdere of mindere mate beplant met populier.
Op deze problematiek wordt dieper ingegaan in § 4.7.5. bij de bespreking van de
popu lierenaan planten.

Va Alluviaalessen-olmenóos

Zelden wordt de olm nog aangetroffen zodat deze niet als gidssoort kan optreden voor dit
bos§pe.
Zie ook bovenvermelde opmerking.

Vc Eronöossen

Reuzenpaardesfaart en Daslook zijn evenals Goudveil en Bittere veldkers indicatoren voor
bronsituaties. Dus ook boszones met dominantie van deze soorten worden als Vc aangeduid.
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Vaak zal Vc in een mozaïek gekarteerd worden met het omliggende bos (vaak eiken- of
beuken-haagbeukenbos) omdat de eigenlijke bronbossituaties meestal kleinere vlekken en
stroken vormen in het bos.

Vm Mesotroof elzenbos met zeggen

Belangrijk voor het aanduiden van dit bostype is de vegetatiekundige samenstelling, niet de
onderliggende bodem. Dit type komt wel vooral voor op een veenbodem, maai op een
dergelijke bodem kan ook Vn en zelfs Va voorkomen.

4.7.5. Aanplanten (P, L, N, boomsymbolen)

Al onze bossen zijn door de mens beïnvloed, sommige in hoge mate, andere minder.
De overgang tussen kruidige of grazige vegetaties en bos wordt bij ons vaak kortgesloten
door aanplanting. Afhankelijk van de ouderdom van dergelijke aanplantingen, en du§ van de
tijd die bossoorten hebben gehad om zich te vestigen en te verspreiàen, vind je in de
kruidlaag allerlei mengvormen van graslandsoorten en bossoorten. Dergelijke situaties komen
vaak voo_r en zijn soms erg moeilijk in een systeem te plaatsen, wat het gebruiken van
aízonderlijke karteringseenheden voor aanplanten zinvol maakt. Het verschil met zgn. echte
bossen is echter vaak zo efemeer dat het grote verschil in waardering niet altijd gerechtvaardigd
is. Daarom is het belangrijk dat, wanneer ontwikkeling in de richting van een bepaald bostype
duidelijk aanwijsbaar is, dit wordt aangeduid met een / verhouding. Zo betekent ppmb/eb dat
het een aanplant van Grove pijn betreft die in volle evolutie is naar een eiken-berkenbos. Een
dergelijke situatie wordt aangeduid met een gemengde waardering (in het voorbeeld biotogisch
waardevol met zeer waardevolle elementen).

Ook als de ondergroei van een aanplant niet aansluit bij een bosvegetatie is het belangrijk deze
ondergroei te karakteriseren m.b.v. een / verhouding. Zo staat Lhi/Hf vóor een
populierenaanplant met in de ondergroei een moerasspirearuigte. Ook hier kunnen gemengde
waarderingen toegevoegd worden. Zo is er een duidelijk verschil in natuurbehoudsbetekenis
tussen Lhi/Hf (biologisch zeerwaardevol) en LhVHr (biologisch waardevot).

4.7 .5.1. Naaldhoutaanplanten (P)

Hoewel in de BWK, versie 1, het onderscheid tussen pp (Grove pijn) en p (andere
naaldhoutsoorten) niet stelselmatig gemaakt is (de eenheid Pp is pas ingevoerd nadat al een
hoeveelheid veldwerk'was uitgevoerd) wordt dit onderscheid wel stelselmatig gemaakt in de
BWK, versie 2.

Voor andere naaldhoutaanplanten (P) dient het altijd aanbeveling de dominante
boomsoort(en) aan te duiden met het betreffende boomsymbool.

Voor jonge naaldhoutaanplanten zijn de eenheden Pi en Ppi geschikt. lndien het
oorspronkelijk vegetatie§pe nog herkenbaar is wordt dit aangeduid met een / verhouding (bv.
Ppi/Ku of Ppi/Se).
Een jonge aanplant met een mengeling van soorten wordt aangeduid met het symbool voor
"gemengd naaldhout". De eenheid Kq wordt voorbehouden voor echte boomkwekerijen en
wordt in dit verband niet gebruikt.

Gemengde bossen (naaldhout + loofhout) worden steeds aangeduid en dit op basis van het
dominante aspect. Onderstaande tabel geeft een aantal voorbeelden voor een juiste
aanduiding.



Aanduiding op de
BWK

Verklaring

Ppmb/Qb
Biologisch waardevol
met zeer waardevolle
elementen

Aanplant van Grove pijn met een ondergroei van bomen, struiken
en kruiden die duidelijk wrjzen op een evolutie naar eiken-
berkenbos

Qb en boomsymbool
Grove pijn (of andere
soort)
Biologisch zeer
waardevol

Eiken-berkenbos waarin Grove pijn is ingeplant (of andere soort)
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Tabel 4.6: een aantalvoorbeelden voor de aanduiding van gemengde bossen.

4.7 .5.2. Populierenaanplanten (L)

De karteringseenheden voor populierenaanplanten slaan alle op een meer visueel aspect
zonder vegetatiekundige betekenis. Dit maakt dat de ecologische interpretatie van een gebied
gekarteerd met L.. niet mogelijk is. Gezien vele populierenaanplanten evenwel liggen op
actueel of potentieel interessante sites is dit een belangrijk nadeel. ln de BWK, versie 2 wordt
dit zoveel mogelijk verholpen door onderstaande richtlijnen.

Onderscheid tussen drooe en natte populierenaanplanten (Ls versus Lhl

Dit onderscheid is in het verleden niet stelselmatig doorgevoerd omdat er geen eensluidende
criteria werden naar voor geschoven. Dit neemt niet weg dat in de oudere BWK publicaties
(BWK versie 1.0) tussen Lh en Ls een belangrijk verschil in waardering was. Deze
discrepantie is weggewerkt vanaf BWK, versie 1.1. Tabel 4.7 geeft de criteria aan om het
onderscheid tussen beide te maken.

Tabel 4.7: onderscheid Íussen droge en natte populierenaanplanten

(") voorgestelde n van een naar
samenstelling van populierenaanplanten versus soortensamenstelling. Dit criterium is dus wel een
goede leidraad, maar is ondergeschikt aan de vegetatiekundige samenstelling. Verder ondezoek is
vereist.
("") de invloed van de textuur in het verschil in de relatie tussen vochttrap en vegetatie heeft te maken
met het feit dat fijnere texturen in staat zijn een (tijdelijke) hangwatertafel te creëren en daardoor een
gemiddeld hogere vochtigheid kunnen hebben in de wortelzone.

Criterium Aard Droge aanplant, Ls Natte aanplant, Lh

Geen kenmerken van
bossen

Kruidlaag van drogere
graslanden, ruigten,

Moerasplanten en
soorten van natte
ruiqten

Ondergroei

Wel kenmerken van
bossen

Sluit aan bij deze van
de mesofiele bossen
(bv. berk, lijsterbes,
esdoorn, vogelkers,
ratelpopulier, vlier,
hondsdraf)

Sluit aan bijdeze van
de "V" reeks
(bv. els, wilg,
moerasplanten,
ruigtekruiden van
nattere qronden)

Meer zandige
texturen (*")

Vochttrappen (-):
atotd

Vochttrappen (')
e en natter

Bodemvochtigheid

Meer lemige tot
kleiiqe texturen (**)

Vochttrappen ("):
atotc

Vochttrappen (*):
d en natter
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Veqetatiekundiqe samenstellin g

Zoals boven vermeld heeft het onderscheid tussen Ls en Lh een vegetatiekundige betekenis,
maar dit volstaat niet. Voor een echte §pering is het noodzakelijk de eigenlijke vegetatie van
de ondergroei aan te duiden met een / verhouding. ln die context moet ook verdei ingegaan
worden op het onderscheid tussen LhbA/. en V. + pop (= boomsymbool voor populiérl De
aanduidingen Lsh, L.i, L,b zondertoevoeging krijgen hierdoor een specifieke betekenis.
De verschillen in ondergroei kunnen ook leiden tot verschillen in waardering.

Probleem bij dit alles is dat het onderscheid tussen bepaalde typen en aanduidingen enkel in
het voorjaar kan gebeuren omdat de aan- of afwezigheid van een voorjaarsflora bélangrijk is.
Tabel4.8 geeft een aantal voorbeelden.

Tabel 4.8: naar een vegetatiekundige typering van populierenaanplanten

Aanduiding op
de BWK

Verklaring Waardering

Lh/Hp of Ls/Hp
(*")

Populierenaanplant in huidig of voormalig
grasland; ondergroei heeft nog steeds een
graslandaspect; het onderscheid tussen Ls
en Lh zal meestal enkel op basis van de
bodemkaart kunnen, hoewel de vegetatie
langs greppels en in bermen een indicatie
kan geven

Biologisch waardevol
(naar analogie van de
opwaardering van Hp + Kbp*)

Lhi, Lsi Populierenaanplant waar Brandnetel en
KleeÍkruid duidelijk overheersen, eventueel
vergezeld van een aantal andere
ruigtekruiden zonder mogelijkheid tot
verdere vegetatiekundige typering; de
begeleidende kruiden kunnen een
onderscheid mogelijk maken tussen Lhi en
Lsi (anders is de bodemkaart het enige
criterium)

Biologisch waardevol

Ls/Ku ("*) Populierenaanplant in kruidenrijke ruigte
(zie Ku) waarbij brandnetel e.d. niet
dominant is

Biologisch (zee) waardevol
aÍhankelijk van de
samenstelling van de kruidlaag
(zie Ku)

Lh/Hc (".) Populierenaanplant in dotterbloemhooiland Biologisch zeer waa rdevol
Lhi/Hf of Lhb/Hf Populierenaanplant in moerasspirearuigte,

al dan niet met boomopslag
Biolog isch zeer waardevol

Lhb, Lsb Voorbehouden voor die aanplanten waar
verspreide jonge boomopslag aanwezig is
en waarbij een verdere vegetatie§pering
niet mogelijk is; de struiklaag maakt het
onderscheid tussen Lhb en Lsb moqeliik

Biologisch waardevol

Lsh Schept verwarring en geeft geen
duidelijkheid
== niet meer qebruiken

Lhb/sf (-) Populierenaanplant met jong wilgenstruweel
in ondergroei

Biologisch zeer waardevol

sf + Pop (') Goed ontwikkeld wilgenstruweel met inplant
van populier

Biologisch zeer waardevol

LhbA/n (*) ("**) Populierenaanplant met nitrofiel (mogelijk
jong) elzenbos in de ondergrond

Biologisch zeer waardevol

vn + Pop (*) (***) Nitrofiel elzenbos met inplant van populier Biologisch zeer waardevol
LhA/a Populierenaanplant met uitgesproken

voorjaarsaspect maar verder (nagenoeg)
zonder struiklaaq of andere boomsoorten

Biologisch zeer waardevol

Va + Pop (""*)
Alluviaal essen-olmenbos al dan niet met
dense inplant van populier

Biologisch zeer waardevol
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(") het onderscheid tussen L../KE of KE + pop is niet altijd eenduidig te maken en dus ten dele
subjectief. ln het eerste geval bestaat het landschapbeeld ("visueel aspect van op afstand") uit een
populierenaanplant (vitale bomen in hoge dichtheid), in het tweede geval uit deze van de KE (ijle en/of
wijnig vitale aanplant). Dit onderscheid wordt enkel gemaakt voor een ondergroei van struweel of bos,
en dus niet voor een kruidige of grazige ondergroei.
(*") hier wordt Lh gebruikt en niet Lhi, omdat de "i" duidelijk slaat op ruderale elementen zoals veel
Brandnetel, Kleefkruid wat wordt tegengegaan door het voortbestaande graslandbeheer in geval van Hp
of Hc. Eventueel kan er al wel verruiging beginnen optreden als het grasland recent verlaten is maar
dergelijke nuances inbrengen zou een schijn van nauwkeurigheid tot gevolg hebben. ln geval van Lhi/Hf
zal er wel een hoeveelheid echte ruigtekruiden voorkomen zodat hier de "i" mag toegevoegd worden,
hoewel het niet strikt noodzakelijk is.
(**") een Va is enkel mogelijk na een lange evolutie omdat echte bosplanten enkel daar voorkomen
waar langdurig (meer dan een eeuw) ononderbroken bos geweest is. B'rjgevolg wensen we de
aanduiding LhA/a enkel nog te gebruiken voor populierenaanplanten met uitgesproken voorjaarsaspect
maar verder (nagenoeg) zonder struiklaag of andere boomsoorten. Probleem is wel dat het onderscheid
tussen Va en Vn in aanwezigheid van populieren vaak niet mogelijk is buiten het voorjaar omdat de
aanwezigheid van populier steeds zal zorgen voor een zomeraspect gedomineerd door ruigtekruiden.
ln geval een struiklaag aanwezig is zal op basis hiervan vaak wel een onderscheid tussen Vn en Va
mogelijk zijn.

4.7.5.3. Andere loofhoutaanplanten (N en boomsymbolen)

De karteringseenheid "N", andere loofhoutaanplanten mag enkel aangewend worden
wanneer ze niet onder een bovenvermelde aanplant valt. ln de BWK, versie 2, zullen steeds
de boomsymbolen van de dominante soorten toegevoegd worden. Betreft het echt een
allegaartje dan wordt dit gekarteerd als N + symbool voor gemengd loofhout.

Ook hier is het aan te bevelen eventuele herkenbare vegetaties in de ondergroei als een /
verhouding aan te duiden.

Boomkwekerijen vallen hier niet onder maar worden gekarteerd als Kq

Boomsymbolen alleen (dus zonder andere karteringseenheid) worden enkel gebruikt voor
kleine, geïsoleerde en duidelijk kunstmatige aanplanten.

Vlakken met N of alleen een boomsymbool worden als biologisch waardevol geëvalueerd (in
de BWK, versie 1.0 was dit niet het geval).

4.8. Klasse B: akkers

Akkers met een opvallende akkerkruidflora en het voorkomen van minder algemene
akkerkruiden worden als B* gekarteerd en als biologisch waardevol (of biologisch zeer
waardevol ingeval van natuurtechnisch akkerbeheer met zeldzame akkerkruiden)
gewaardeerd.

4.9. Klasse K: andere gekaÉeerde elementen

4.9.1. Kleine landschapselementen

Het grote probleem bij het karteren van kleine landschapselementen is dat ze zelden of niet
individueel gekarteerd kunnen worden (schaal BWK). Meestal worden ze dan ook
toegevoegd aan een complex. Soms worden ze toch als een individueel vlak aangeduid. Dit
gebeurt bv. wanneer een landschap arm is aan opgaande begroeiingen met één of enkele
opvallende bomenrijen. Ook holle wegen (Kw) en taluds (Kt) worden meestal individueel
gekarteerd.
Voor veedrinkpoelen (Kn) venarijzen we naar § 4.3.
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Bomenrijen, houtkanten, hagen en houtwallen

Bij bomenrtlen (Kb) is de ondergroei arm aan struiken, zodat een zekere transparantie
onstaat. Houtkanten (Kh) bezitten een dense struiklaag (al dan niet met bomen). Bij een
houtwal (Khw) is de ondergrond verhoogd. Het onderscheid tussen hagen en houtkanten
(beide Kh) is niet uit de BWK af te teiden.

De dominante boomsoorten worden bij voorkeur aangeduid met een lettercode
(loofhoutsoorten) of een boomsymbool (naaldhoutsoorten). De verklaring van deze symbolen
is terug te vinden op de legendekaft van de kaarten en in de tabet 4.11 en 4.12.

Op de kwantificering van bomenrijen, houtkanten, hagen,... is in § 4.5 reeds uitgebreid
ingegaan (tabel 4.5). Hier dient nog vermeld dat Kb ook kan slaan op een goed ontwlkkeloe
solitaire boom of op een bomengroep of enkele verspreide exemplaren. Meestal zal dit dan
met Kb' worden aangeduid, maar als het om zeer waardevolle exemplaren gaat wordt Kb
genoteerd. ln de Gls database wordt onder "info" een en ander verduidelijkt.

lndien een houtkant erg breed en zeer goed ontwikkeld is wordt deze bij voorkeur
vegetatiekundig getypeerd (bv. Kh(Qs) of zelfs als bos aangeduid (bv. Qs). Als richtwaarde
voor de aanduiding als bos wordt een breedte van minimaal 10 m gehanteerd.

Houtkanten of hagen van Meidoorn en eventueel andere doornige struiken (Sleedoorn, rozen)
worden als Kh (Sp) gekarteerd.

K(karteringseenheid), bv. K(h u)

Zoals in § 4.5 vermeld wordt in de BWK, versie 2, ook rekening gehouden met interessante
niet opgaande begroeiingen van perceelsranden, sloten, wegbermen, ... Onderstaande tabel
geeft een aantal mogelijkheden. Meestal worden zij toegevoegd aan een complex, waarbij
een opwaardering plaats víndt of een gemengde waardering wordt toegekend. Eventueel kan
eer ' of * toegevoerd worden in functie van de densiteit en/of de ontwikkelingsgraad (zie §
4.2 en tabel 4.5).

Tabel 4.9: voorbeelden voor
landschapselementen

het typeren van niet opgaande kleine

Symboolop
kaaÉ

Symbool in
digitaal
bestand

Betekenis: aard of vegetatie
van bermen en/of
perceelsranden

Normale waardering

K(Ae) KAE soortenrijke waterhoudende
sloten (eventueel omwille van
fauna)

Biologisch zeer waardevol

K(MO KMr rietkragen of andere vegetaties
behorend tot de rietklasse

Biologisch zeer waardevol

K(Hc) KHc Verscheidene elementen van
dotterbloemhooilanden

Biologisch zeer waardevol

K(HJ) KHJ Hoge frequentie oÍ dominantie
van Pitrus of Zeegroene rus

Biologisch waardevol

K(Hf) KHf Verscheidene elementen van
moerasspirearuiqten

Biologisch zeer waardevol

K(Ha KHa Duideluk heischraal karakter Biologisch zeer waardevol
K(Hu) KHU Goed ontwikkelde Hu Biologisch zeer waardevol
K(Hp") KHP+ soortenrijke grazige begroeiing

zonder duidelijke
vegetatiekundige §pering (zie
Hp*)

Biologisch waardevol
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Kt, Kd, Ks: taluds, dijken en botanisch interessante spoorwegbermen

ln de BWK, versie 1 werden deze eenheden vaak gebruikt zonder vermelding van de
aanwezige vegetatie. Mogelijk werd wel een waardering als "biologisch waardevol" of
"biologisch zeer waardevol" toegekend, evenwel zonder de achterliggende criteria op kaart
aan te duiden.
ln de BWK, versie 2, wordt dit verholpen door de begroeiing wel aan te duiden (zeker als het
interessante vegetaties betreft maar bij voorkeur ook met minder interessante begroeiingen
op dijken en taluds). Tabel4.10 geefl een aantalvoorbeelden.

Tabel 4.10: voorbeelden voor het typeren van dijken, taluds en interessanÍe
spoonilegbermen

(1) zie § 4.10 voor notatie in digitaalbestand

4.9.2. Ku, Ku*: ruigtekruidgemeenschappen

Verlaten verruigde graslanden worden als Hr gekarteerd (§ 4.5, tabel 4.4). Moerassige
ruigten zullen doorgaans als Hf aangeduid worden. Overige ruigtekruidgemeenschappen
(verlaten akkers, opgehoogde terreinen) worden alle als Ku of Ku" gekarteerd. Botanisch kan
het zeer uiteenlopende begroeiingen betreffen.

Betreft het ruigten met eerder banale soorten (Wilgenroosje. Diste/s, akkerkruiden,
Leverkruid, ...) dan volstaat Ku. Vooral op opgehoogde terreinen kunnen evenwel bijzonder
interessante ruigtekruidgemeenschappen voorkomen die dan als Ku* gekarteerd worden (bv.
Slangekruid, Grijskruid, Wilde reseda, Teunisbloem,... ).

Alle ruigten kunnen vanuit faunistisch oogpunt interessant zijn. Ku wordt bijgevolg als
biologisch waardevol geëvalueerd, Ku' als biologisch zeer waardevol.

4.9.3. Andere (vaak kunstmatige) elementen

hoogstamboomgaarden

Hoogstamboomgaarden zijn een §pisch landschapselement in verschillende streken. Zij
bezitten zowel landschappelijk als biologisch (vooral faunistisch) belangrijke waarden. Goed
ontwikkelde hoogstamboomgaarden zijn zeldzaam geworden. Niet alleen het areaal slonk

Kj

Symboolop
kaart

(1)

Betekenis: vegetatie op dijken,
taluds of spoonaregbermen

Waardering

Kt(Ha), Kd(Ha),
Ks(Ha)

Duidelijk heischraal karakter Biologisch zeer waardevol

Kt(Hk), Kd(Hk),
Ks(Hk)

Diverse elementen van kalkgraslanden
(alleen b.v. Marjolein of Agrimonie
volstaat niet)

Biologisch zeer waardevol

Kt(Hu), Kd(Hu),
Ks(Hu)

Goed ontwikkelde Hu Biologisch zee r waardevol

Kt(Hp.),
Kd(Hp.),
Ks(Hp*)

Soortenrijke grazige begroeiing zonder
duidelijke vegetatiekundige typering
(zie Hp.)

Biologisch waardevol

Kt(Hp), Kd(Hp) Soortenarmere weiden Biolosisch minder waardevol
Kt(Sz), Ks(Sz Spontane opslag allerlei Biologisch waardevol
K(Ob"),
Ks(Qb')

Zwak ontwikkeld eiken-berken bos
(vaak ovenregend berk)

Biolog isch zeer waardevol
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drastisch. Ook zijn vele van de resterende boomgaarden sterk uitgedund en weinig vitaal.
Vanuit ecologisch en milieuoogpunt zijn hoogstamboomgaarden noóhtans belangrijkl T.o.v.
laagstamculturen zijn hoogstamsoorten veel minder eisend en veel resistentàr.- Massaal
pesticidegebruik en kunstmesttoediening is dan ook niet nodig. Op ecologisch vlak kunnen
hoogstamboomgaarden ten dele als vervangers en aanvullers van het bos fungeren en dit
zeker in bosarme streken. Het faunistisch belang is dan ook uitgesproken. Daarbàvenop komt
nog de belangrijke landschappelijke betekenis.
Bestaat de ondergroei van een hoogstamboomgaard uit een soortenrijk grasland dan wordt
dit met een / verhouding genoteerd (bv. Kj / Hp"). Kj' wordt voor[ehouden voor de
hoogstamboomgaarden gekend voor een specifiek botanisch of faunistisch belang (bv.
vleermuizenkolonie, fourageerterrein van dassen, zeet soortenrijke ondergroei) 

'op

voonryaarde dat de boomgaard op zich nog goed ontwíkkeld is.
Om bovenvermelde reden worden zij vaak aangeduid met een gemengde waardering, nl.
biologisch minder waardevol met waardevolle elementen. Bij degradatie (6'; of bij liggÉg in
een urbane zone behouden zij als evaluatie "biologisch minderwaardevof'. Kj" of Év.- «yÉp-
is biologisch waardevol.

Kf, Kp, Kpk oud fort, park en Rasteelpark

Waterpartijen, goed ontwikkelde moerasvegetaties, heiderelicten, struwelen, bossen en
botanisch rijke graslanden worden ofwel individueel gekarteerd of aan een complex
toegevoegd. Complexen worden opgewaardeerd of krijgen een gemengde waardering.

Kz opgehoogde terreinen

Kz zondermeer wordt voorbehouden voor opgehoogde terreinen zonder of met weinig
interessante begroeiingen. ls er wel een interessante begroeiing aanwezig dan wordt hel
gebied gekarteerd als Kz + type begroeiing. ls er van de ophoging visueel niets meer
waarneembaar dan valt Kz weg en wordt enkel de begroeiing getypeerd.

4.10. Omzettingen van de symbolen bij de digitale versie

Omwille van GIS technische analysen of praktische overwegingen dienen in de GIS versie
een aantal omzettingen te gebeuren. Deze worden in onderstaand ovezicht voorgesteld en
hebben zowel op de BWK, versie 1 als de versie 2 betrekking.

Enkele algemene opmerkingen:
o perveld (bv. ecol of eenhl) mag slechts één karteringseenheid staan;. het eerste karakter van de karteringseenheden is steeds een hoofdletter en dit zowel op

de analoge kaarten als in de database;
. in de database staan alle karakters (behalve de cijfers) links gealigneerd (dus zonder

spaties);
. de volgorde in de complexen geeft een reële rangorde weer qua oppervlakte (de eerste

eenheid heeft het grootste aandeel in oppervlakte).
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Waardering: zie tabel 1.1

Algemene symbolen (zie ook § 4.2)

Symbool op analoge kaaÉ ln digitale versie Voorbeeld

+
(complex)

wordt niet weergegeven maar
verspreid over verschillende
velden

I
(oozakelijk verband, evolutie)

wordt vertaald in de velden /1,
... of v'l,...

(tabel2.4 en 3.1)

LhbA/a + LhilHf )
eenhl (eco11 = 165
eenh2 (eco21 = Yg
eenh3 (eco31 = 1-5;

eenh4 (eco41 = 111

v1 (11) = ll
v2 (12) = 14

*

(goed ontwikkeld of veel)
+ Hp* ) Hp+

Kb.(p) à Kbp+

(weiniq ontwikkeld of weiniq)
Cg" ) Cg'

N
(niet qekarteerd)

Ng

wegen i nlet benoemd weg (waarde 0
spooMeg niet benoemd) S rde
brede waterlopen (niet
benoemd)

wat (waarde 0)

Dijken, taluds, holle wegen, ... (Kd, Ks, Kt, Kw)

Symboolop
analoqe kaaÉ

In digitale versie Voorbeeld

bv. Kt(Ha)
Kt(Hp")

(zie tabel 4.10)

a als Kd, Kt, Kw eenhl is: wordt als
complex behandeld (geldt altijd voor Kd
en Ks)
indien venararring mogelijk is omdat Kt(of
Kw) niet eenhl is wordt de notatie
bv.KtHu

a

a eenhl (eco1) = Kt
eenh2 (eco2) = Ha of Hp+
eenhl (ecol) = Hp
eenh2 (eco2) = KtHu

a
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Bomeririjen, houtkanten, houtwallen (Kb, Kh, Khw)

Voorbeeldln digitale versieSymboolop
analoge kaaÉ

eenhl (eco1) = KE1
eenh2 (eco2) = KÉ2
eenh3 (eco3) = Kbs+
eenh4 (eco4) = KbP+
eenh5 (ecoS) = KbPins

haakjes vallen weg
' of + staat achteraan (en slechts eenmaal
herhaald)
per boomsoort een afzonderlijk veld (*)

boomsymbolen worden omgezet naar één
(steeds kleine) letter (looÍhout) of naar de

lettercombinatie (naaldhout, begint met
hooÍdletter) (zie verder)

. wordt gevolgd door een kleine
het naaldhout betreft

a

a

a

a

a DUS:
letter

Kb,

KE1 + KE2+
Kb*(s,P) + Kb ?

KbGeml

KbGemn

Kb?

Kbx
KhSp
KhQs

Kh
Kh

(sp)
(as)

(*) vooral versie 1 zijn gesplitst en komt v. Kbspq voor

Niet opgaande kleine landschapselementen (K...)

Symbool op
analoge kaart

ln digitale versie Voorbeeld

bv. K(Ae*)

(zie Íarbel 4.9)

o haakjes vallen weg
o 'of + staat achteraan
o de karteringseenheid zelf behoudt haar

hoofdletter!

KAe+

(zie tabel 4.9)

LET DUS OP:

Kha verschilt van KHa:
Kha komt van Kh(a) en is een houtwal gedomineerd door Zwarte els (Alnus)

KHa komt van f(ifà) en slaat op bermen oÍ perceelsgrenzen met heischraal grasland

Boomsymbolen z tabel4.11 en 4.12

enkel voor aanplanten en/of in combinatie met N,

meerletterwoord
bij kleine landschapselementen (Kb, Kh, Khw):

* loofhoutsoorten:
- worden aangeduid door één (of twee) letters (zowel in GlS, als op kaarten)
* naaldhoutsoorten:

a

a

Se, Sz, Q.., ... in GIS vervangen door

- op kaarten met
- in G|S-bestand

"boomsymbool" bv. Kb F)
door meerletterwood
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Tabel 4.11: aanduiding van loofhoutsoorten op de laaften en in het GíS-

bestand

(1) zowel oP kaarten als in GIS-bestand
(2) op kaarten met boomsYmbool; in G|S-bestand als Geml

Loofhout

Lettercode in
attibutentabel (GlS)

Nederlandstalige
benaming

Achter Kb, Kh (í)BoomsymbooloP
kaart

PopPopulierp
I

BetBerkbI
FagBeukÍI
AcerEsdoomac

?
FraxEsÍrI
TitLindetI

AlngZwarte elsa
?

AlniGrauwe elsa
?

SalWilgs
?

UlmOlmu
?

GemlGemengd loofhout(2)I
QueEikq

Y
QuerAmerikaanse eikq

Y
RobRobiniaf?
CasTamme kastanjec?
AesPaardekastanjeae?
BuxPalmboompjebu

V
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Tabel 4.12: aanduiding van naaldhoutsooften op de kaarten en in hef GtS-
bestand

ook voor Kh,Kb

Naaldhout

Lettercode in
atfibutentabel (GlS-

bestand) (1)
Boomsymbool op kaart (í ) Nederlandstalige benaming

Pica
+

Fijnspar

PicsSitkaspar+
Abi

+ Zilverspar

Pse
+ Douglasspar

Lork Lar+
PinsGrove pijn

?
PinnZwarte pijn?
PintWeymouthpijnf
TsuI Westerse hemlocksPar

Gemnó Gemengd naaldhout

TaxTaxus

JunJeneverbesA
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