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Aanleiding
Voor het bepalen van de kwaliteitsfiches en de opmaak van een beheerplan voor het domein
Zevenbronnen (Sint-Genesius-Rode) zijn een recente kartering (BWK- en habitattypologie)
en beschikbare plantenwaarnemingen gewenst. In het kader van de INBO-opdracht voor het
doorlopend actualiseren van de Natura 2000 Habitatkaart en BWK is dit gebied in april 2016,
juli 2017 en april 2018 bezocht.

Vraag
Kunnen de geactualiseerde
gepubliceerd worden?
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Toelichting
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Situering

Het projectgebied maakt deel uit van de Speciale Beschermingszone ‘Hallerbos en nabije
boscomplexen met brongebieden en heiden’ (BE2400009-1).
Het projectgebied is gelegen in de gemeente Sint-Genesius-Rode (Figuur 1).

Figuur 1 Ligging van het projectgebied en het Habitatrichtlijngebied BE2400009 ‘Hallerbos en nabije
boscomplexen met brongebieden en heiden’ (Bron: topokaart AGIV 2008)

2

INBO.A.3684

www.inbo.be

2

Werkwijze

2.1

BWK- en habitatkartering

Het deelgebied Zevenbronnen van het Habitatrichtlijngebied ‘Hallerbos en nabije
boscomplexen met brongebieden en heiden’ (BE2400009-1), waarvan het projectgebied deel
uitmaakt, is gedeeltelijk in 2016, 2017 en 2018 geherkarteerd.
Deze karteringen gebeurden in het kader van de INBO-opdracht voor het doorlopend
actualiseren van de Natura 2000 Habitatkaart en BWK. Tijdens het terreinbezoek zijn de
BWK-codes toegekend en is het actuele Natura 2000 habitattype bepaald met behulp van de
karteerhandleiding (De Saeger et al. 2016a, De Saeger et al. 2016b, Scheers et al. 2016,
Vandekerkhove et al. 2016, De Saeger & Wouters 2018 en de interne, geactualiseerde
versies van deze rapporten) en voor de andere biotopen volgens het handboek Vriens et al.
2011.
Tijdens het terreinwerk zijn ook heel wat losse plantenwaarnemingen genoteerd die de BWKen habitattypering ondersteunen en/of bijkomende informatie over de staat van
instandhouding.
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Resultaten

De kaarten worden weergegeven in figuur 2 en 3 en zijn als shapefile toegevoegd (zie bijlage
1). Voor de leesbaarheid zijn in de figuren enkel de biologische waarde en de aanwezigheid
van Europees beschermde habitats weergegeven met een kleurenlegende. Details over de
karteringseenheden en habitatcodes per kaartvlak zijn in het digitaal bestand terug te
vinden. Het digitaal bestand is qua opbouw identiek aan dit van de recentste BWK &
Habitatkaart (De Saeger et al. 2016c). De attribuutvelden van de kaartlaag vermelden zowel
de karteringseenheden van de BWK als de eventueel voorkomende Natura 2000 habitattypen
en regionaal belangrijke biotopen, elk met hun procentueel aandeel binnen de afgebakende
percelen.
De actualisaties zullen automatisch deel uitmaken van de volgende officiële versie van de
BWK en Natura 2000 Habitatkaart (voorzien najaar 2018).
Tijdens de veldkartering werden bijna 100 losse plantenwaarnemingen genoteerd en
gelokaliseerd. Deze zijn als .csv bestand toegevoegd als bijlage 2. De waarnemingen werden
ingevoerd via het invoerportaal www.waarnemingen.be en zullen later nog gepubliceerd
worden met een CC BY licentie via GBIF. Voor sommige waarnemingen zijn aantallen
vermeld die informatie geven over de abundantie. Deze moeten als volgt geïnterpreteerd
worden:
1

Schaars of zeer schaars (<10 ind./ha) (of abundantie niet genoteerd)

10

Weinig talrijk (10-50 ind./ha) voor kruidachtigen;of weinig talrijk tot talrijk (>10 ind/ha, <5%) voor
bomen

100

Talrijk (>= 50 ind/ha) voor kruidachtigen; of bedekkend (5-25%) voor bomen

1000

Bedekkend (5 - 25%) voor kruidachtigen; of halfbedekkend of dominant (>50% bedekking) voor
bomen

10000

Kwartbedekkend (25 - 50%) voor kruidachtigen

100000

Halfbedekkend of dominant (>50% bedekking) voor kruidachtigen
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Figuur 2 Kaart met aanduiding van de biologische waarde van het projectgebied (Bron INBO: terreinwerk
2016-2018; topokaart AGIV 2008)
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Figuur 3: Kaart met aanduiding van de aanwezigheid van Europese habitattypen. (Bron INBO:
terreinwerk 2016-2018; topokaart AGIV 2008)

Conclusie
De BWK en Natura 2000 Habitatkaart van het gevraagde gebied zijn in de periode 20162018 geactualiseerd. Veel losse plantenwaarnemingen zijn verzameld en gelokaliseerd. De
resultaten worden weergegeven in figuur 2, figuur 3 en als shapefile (zie bijlage 1) en csv
bestand (bijlage 2). Deze actualisatie geeft de recentste beschrijving weer van het
grondgebruik en de aanwezige vegetaties binnen het studiegebied en vervangt hier bijgevolg
de BWK en Natura 2000 Habitatkaart uitgave 2016 (De Saeger et al. 2016c).
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Bijlage 1: Digitale kaartlaag
Digitaal bestand in ArcView-formaat met enkel de gewijzigde kaartvlakken naar aanleiding
van de in het kader van dit advies gevraagde actualisaties: INBO.A.3684_bijlage1
(gecomprimeerde map).
Voor opbouw en beschrijving van de attribuutvelden van het digitaal bestand wordt verwezen
naar De Saeger et al. 2016c.
Voor meer informatie over de karteringseenheden van de BWK en de Natura 2000
habitattypen wordt verwezen naar Vriens et al. 2011, Decleer et al. 2007 en weblink 1.

Bijlage 2: Losse plantenwaarnemingen
Lijst met alle losse plantenwaarnemingen en/of bijkomende informatie over de staat van
instandhouding, genoteerd en gelokaliseerd tijdens het terreinwerk. Bestand in cvs-formaat
met de wetenschappelijke en Nederlandse naam, datum van de waarneming en de XY
(Lambert) coördinaten: INBO.A.3684_bijlage2
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