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Voorlopig en tentatief overzicht van
de plantengemeenschappen van Vlaanderen

Gezien het voorlopig nog ontbreken van een ovezicht van de in Vlaanderen
voorkomende plantengemeenschappen t is dit ovezicht grotendeels gebaseerd op de
ovezichten betreffende Nederland (Westhoff & Den Held 1975; Schaminée et al.
1995a, 1995b, 1996, 1998 en Stortelder et al. 1999). Schaminée et al. (1.c.) werd als
leidraad genomen. Waar beschikbaar werd gebruik gemaakt van specifieke literatuur
met betrekking op Vlaanderen (zie ovezicht in literatuurlflsQ.
Enkel de in deze referenties vermelde syntaxa, die (vermoedelijk) ook in Vlaanderen
voorkomen werden opgenomen (een "??" , "?" of "?!" bij syntaxon of taxon duidt aan dat
het voorkomen in Vlaanderen onwaarschijnlijk tot onzeker is, een "!" betekenlzeer
waarschijnlijk voorkomend in Vlaanderen). Soorten die weliswaar diagnostisch zijn voor
een bepaald syntaxon, maar die niet in Vlaanderen voorkomen werden weggelaten.

De syntaxa worden in het algemeen besproken tot op het verbondsniveau, waarbij de
ertoe behorende associaties worden opgesomd. Er wordt aandacht besteed aan de
diagnostische taxa (ken- en differentiërende soorten) en de synecologie.

Formaties

Vegetatie-eenheid die wordt gekenmerkt door een bepaalde fysiognomie (vaak
overheerst één of enkele groeivormen)

Formatie 1 Vegetaties bestaande uit waterplanten en amfibische sooÉen

1.1 Lemnetea, 1.2 Charetea, 1.3 Potametea, 1.4 Littorelletea

Formatie 2 Vegetaties in rotsspleten en op muren

2.1 Asplenietea trichomanis

Formatie 3 In hoofdzaak uit therofyten bestaande één- tot veelsooÉige
primaire of secundaire pioniersvegetaties, in de meeste gevallen
een efemeer bestaan leidend (op open, min of meer stikstofrijke,
humusarme gronden)

3.1 Thero-Salicomietea, 3.2 Cakiletea maritimae, 3.3 lsoeto-Nanojuncetea, 3.4
Bide ntete a tri pa rtiti, 3. 5 Stel laietea mediae

I Momenteel wordt een vegetatiedatabank opgebouwd op het Instituut voor Natuurbehoud (Vlavedat) in het
kader van de opmaak van een systematiek van natuurtypen; deze databank moet in de toekomst toelaten om een
vegetatieanalyse op het niveau Vlaanderen uit te voeren.
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Formatie 4 SooÉenarme, nauwelijks gelaagde, min of meer open
pion iersvegetaties van meerjarige landplanten (ovenregend
geofyten) op beweeglijke, aan accumulatie en erosie onderhevige
substraten (mariene slikken en zeeduinen)

Formatie 5 Meersoortige, min of meer open, secundaire, niet zeer stabiele
vegetaties, hoofdzakelijk opgebouwd door meerjarige planten (i.t.t.
tot formatie 3)

5.1 Plantaginetea majoris, 5.2 Artemisietea vulgaris

Formatie 6 P ion iersvegetaties d ie hoofdzakel ij k u it tel matofyten (aa n gepast aa n
het leven in natte, zuurstofarme grond); stengels en wortels met
aërenchym) en andere helofyten bestaan; de structuur vertoont een
grof mozaiekpatroon waarin hoogopschietende Poaceae en/of
Gyperaceae ovenvegen; in min of meer eutrofe moerassen, waarin
het grondwater permanent of althans bijna het gehele jaar boven
het maaiveld staat

6.1 Phragmitetea

Formatie 7 Open tot gesloten graslandvegetaties, die voornamelijk bestaan uit
hemicryptoflrten, een niet onbelangrijk aantaltherofyten en verder
evt. geo- en chamaefften, op droge gronden, boven het bereik van
het grondwater, en in het grensgebied van droog en zilt milieu

7.1 Koelerio-Corynephoretea, 7.2 Sedo-Scleranthetea, 7.3 Festuco-Brometea, 7.4
Nardetea

Formatie I Gesloten, zelden half-open graslandvegetaties, die vnl. bestaan uit
hemicryptofyten, soms voor een groot deel uit chamaefften, met
veel geringer aandeel therofften dan formatie 7 op vochtige tot
natte gronden, onder invloed van het grondwater of van de
getijden, in zoet, brak en zilt milieu

8. 1 Aste retea ti polii, 8. 2 Molinio-Anhen atheretea

Formatie 9 Uit helofyten opgebouwde vegetaties met meestal goed ontwikkel-
de, soms overheersende bryofytenetage. In eu- tot oligotrofe
bronnen, slenken van hoogvenen en moerassen, waarin de vege-
taties met het grondwater mee rijzen en dalen of waarin het
grondwater althans een deel van het jaar boven het maaiveld staat

9. 1 Montio-Card aminetea, 9. 2 Paruoca ricetea, 9. 3 Scheuchze ietea
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4.1 Spaftinetea, 4.2 Ammophiletea



Formatie 10 Vegetatie van bulten in hoogveen en van heiden; meestal sterk
ontwikkelde dwergstruiklaag en goed ontwikkelde, soms
overheersende bryofytenetage

1 0. 1 Oxycocco-Sphag netea, 1 0.2 Call u no-U licetea

Formatie 11 Gesloten, soms meer open soortenrijke, stabiele vegetaties van
hoge overblijvende kruiden, veelal te beschouwen als
struweelzoomgemeenschappen in stabiele gradiëntmilieus

11.1 Tifolio-Geranietea, 11 .2 Melampyro-Holcetea mollis, 11.3 Galio-Urticetea

Formatie 12 Gesloten, soms halfgesloten ruigtegemeenschappen van hoge
overblijvende kruiden in gestoorde milieus op vochtige voedselrijke
bodems met snel mineraliserend strooisel

1 2.1 Convolvulo-Filipenduletea, 1 2.2 Epilobietea angustifolii

Formatie 13 Struwelen

13.1 Lonicero-Rubetea plicati; 13.2 Franguletea, 13.3 Salicetea purpureae, 13.4
Rhamno-Prunetea

Formatie 14 Bossen

14.1 Alnetea glutinosae, 14.2 Quercetea roboi-petraeae, 14.3 Querco-Fagetea
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1.1 LEMNETEA MINORIS - Eendenkroosklasse

diagn. taxa Spirodela polyrhiza (Veelwortelig kroos), Lemna minor (Klein kroos),
Lemna trisulca (Puntkroos), Wolffia arrhiza (Wortelloos kroos)

synecologie stilstaand tot zwak stromend, mesotroof tot eutroof , zoet tot oligohalien
water

Verbonden lAssociaties
minoris olffio-Lem netum gibbae

polyrhizae

lRiccietum

Lemnion trisulcae fluitantis
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LenaruetRlrA Mr NoRrs (Eeruoeuxnoos-onoe)

Lemnion minoris (Bultkroos-verbond)

diagn. taxa Lemna gibba (Bultkroos, trangr.)

synecologie eutroof of geëutrofieerd water (eutrofer water dan het volgende verbond)

Wolffro-Lemnetum gibbae ; Lemno-Spirodeletum polyrhizae

Lemnion trisulcae (Puntkroos-verbond)

diagn. taxa van de enige associatie binnen het gebied
Ri cci a fl u ita n s (Gewoon watervorkj e), Ri cci oca rp o s n ata ns (Kroosmos,
transg.), Lemna trisulca (Puntkroos, tevens klasse)

synecologie (van de enige associatie): relatief voedselarm tot voedselrijk, stilstaand,
helder water met meestal lagere pH, lagere alkanliniteit en EGV dan in het geval van
het Lemnion minoris

Riccietum fluitantis

N.B. Voor Vlaanderen (Scheldepolders) worden de synecologische trendverschillen
grotendeels bevestigd door Van den Balck et al, in voorb.) Zij concluderen dat Lemna
minor/Spirodela polyrhr2a gedomineerde waters in de Scheldepolders vooral
gekenmerkt worden door hoge nutriëntgehaltes, met name hoge POo'-- gn NOs- -
concentraties. Ook Lemna gibba-gedomineerde vegetaties komen voor in nutriëntrijke
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waters. Beide types behoren tot het Lemnion minois.
Lemna trisulca gekarakteriseerde vegetaties (Lemnion tisulcae) komen voor in relatief
nutriëntarme waters. Heel vaak worden door lemniden (of andere waterplanten)
bepaalde vegetaties gedomineerd door éen of enkele soorten en zijn ze soortenarm.
Vaak ook blijkt de scheiding in waterplantenvegetaties zoals voorgesteld in Schaminée
et al. (1995) in de praktijk moeilijk te maken; "mengvormen" komen zeer frequent voor.
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1.2 GHARETEA FRAGILIS - Kranswierenklasse

synecologie niet of weinig vervuild, meestal onbeschaduwd, stilstaand of zuak
stromend water, dat zoet, brak of zelfs zout kan zijn; optimaal in helder
mesotroof water gevoed door voedselarm grondwater, vaak op zand,
soms op kleibodems, opgebouwd uit submerse planten. Algemeen kan
men stellen dat Chara-gedomineerde vegetaties in alkalisch water en
Nitella-gedomineerde vegetaties in zuur water voorkomen (zie
Nitelletalia versus Charetalia).

N.B. Heel wat van de voor Nederland onderscheiden associaties komen vermoedelijk
in Vlaanderen niet voor, tenminste als men uitgaat van het feit dat vaak de
diagnostische taxa ontbreken of uiterste zeldzaam zijn. Vegetatiekundig ondezoek
naar kranswiervegetatie in Vlaanderen is ons onbekend.
Synecologisch kan men de volgende globaliserende indeling maken (dit op basis van
de auto-ecologie van de diagnostische taxa, zie onder meer Compère 1992).
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Verbonden lAssociaties
Nitellion fragilis

l-
itelletum translucentis

itellopsidetum obtusaefragilis

hispidae

asperae

vulgaris vulgaris

capillaris

prolifera

lcnaretum

canescentis

KLASSE ORDE

Charetea fragilis Nitelletalia flexilis

Charetalia hispida

-amprothamnetalia papulosa€

diagn. taxa Chara globulais (vrij algemeen in Vlaanderen), Nitella opaca (= N.
opaca p.p.). Behalve Charophyta kunnen ook Potamogetonaceae
optreden



zuur - neutraal Nitelletalia
flexilis

Nitellion flexilis Nitelletum
translucentis !

neutraal-
alkalisch

Charetalia
hispidae

boven
zandbodems,
diep tot ondiep
water

Charion fragilis diep water,
neutraal-
alkalisch

Nitellopsidetum
obtusae ??

alkalisch Charetum
hispidae I

neutraal-
alkalisch, soms
licht brak

Charetum
asperae ??

boven klei- of
veenbodems,
ondiep water

Charion
vulgaris

alkalisch, brak-
alkalisch

Charetum
vulgaris !

helder water,
neutraaltot
licht zuur

Lemno-
Nitelletum
capillaris ?!

zeer diep
permanent
water, wellicht
brakke invloed

Tolypelletum
proliferae ??

brak - zout Lamprothamne
talia papulosae

Chara canescens vermoedelijk uitgestorven in Vlaanderen, wel nog
in Zeeland en de NW-Franse littorale zone; enige associatie
(Charetum canescentis zaldus ook niet (meer) voorkomen ??

NrrelletRlrA FLEXTLTS (GlnruswreR-oRDE)

diagn. taxa: Nitella flexilis

Nitellion flexilis (Glanswier-verbond)

! N ite I letu m tra n sl u ce nÍ.s (Associatie va n Doo rsch ij nend gla n swier)

Nitella translucens komt voor in de Kempen en Scheldevallei en is vrij zeldzaam

CnRRerRlrA HrsprDAE (KnnrusauD-oRDE)

diagn. taxa: Chara aspera (zeer zeer zeldzaam in Vlaanderen), Chara hispida vn1
zeldzaam), Chara vulgais (vrij algemeen) (alle transgr.)

synecologie: relatief ionen- en kalkrijk water (vaak waarneembaar aan kalkafzetting op
de planten ten gevolge van COz-onttrekking door de plant), meestal
zoet, soms licht brak

Charion fragilis (Verbond van Stekelharig kransblad)

diagn. taxa: Chara contraia, Nitella hyalina

synecologie: helder, ondiep tot diep water boven zandige bodems, alkalisch
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? ? Nitellopsidetu m obtusae (Associatie van Sterkranswier/
! Charetum hispidae (Associatie van Stekelharig kransblad)
?? Charetum asperae (Associatie van Ruw kransblad)

Gharion vulgaris (verbond van Gewoon kransblad)

diagn. taxa: Chara vulgaris, Tolypella intrtcata

synecologie: tijdelijke gemeenschappen van ondiep water boven klei- en
veenbodems

! Charetum vulgaris (Associatie van Gewoon kransblad)
? ! Le mn o-N ite lletu m ca pi ll a i s (Associatie va n Klei n hoofd ig kra nswier)
?? Tolypelletum proliferae (Associatie van Groot boomkranswier)

?? LnupnorHAMNETALrA pApuLosae (Onoe vRN BnRrwRrrR-KRRrusamo)

diagn. taxa: Tolypella glomerata
synecologie: brak tot hyperhalien water
Komt vermoedelijk niet voor in Vlaanderen

?? Gharion canescentis (Verbond van Brakwater-Kransblad)
? ? C h a retu m ca n escenÍis (Associatie van B ra kwate r-Kran s blad )
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1 .3 POTAMETEA - Fonteinkruidenklasse

diagn. taxa Potamogeton crispus (Gekroesd fonteinkruid), P. berchtoldii(Klein
fonteinkruid ; transgr. )

synecologie eutroof tot mesotroof, stilstaand tot zwak stromend water; bijna
uitsluitend in permanent geïnundeerde omstandigheden, soms tUdelijk
droogvallen verdragend; de indeling in drie orden is synecologisch op
basis van zoutgevoeligheid, trofiegraad en waterhardheid

ZaruutcHellr EïALIA eEDTcELLATAT (Onor vRN GesreELDE zANNrcH ELLIA)

KLASSE ORDES Verbonden Associaties
Potametea Zannichellietalia

pedicellatae
Zannichellion pedicellatae Ceratophylletum submersi

Ranunculetum baudotii

Nupharo-Potametalia Nymphaeion Ranunculo fluitantis-Potametum perfoliati

Potametum luscentis

Myriophyllo-N upharetum

Potameto-Nyphoidetum

Hydrocharition morsus-ranae Stratiotetum

Urticularietum vulgaris

Parvopotamion Potametum berchtoldii

Groenlandietum densae

Ranunculetum circinati

Potametum obtusifolii

Myriophyllo verticil lati-Hotton ietum

Cal I itricho-Potametal ia Ranunculion peltati Call itricho-Hotton ietum

Ranunculetum hederacei

Callitricho Myriophylletum alternifoli

Callikicho hamulatae-Ranunculetum fl uitantis
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gemeenschappen van salien (extreem hoog EGV vnl door hoge NaCl-concentratie),
hard tot zeer hard, meestal eutroof tot hypertroof (fosfaatrijk) water, met soms zeer
hoge N H3-concentraties.

Zannichellion pedicellatae (Verbond van Gesteelde zannichellia)

diagn. taxa: Zannichellia palustris ssp. pedicellata, Enteromorpha div. spp.,
Vaucheria div. spp.

Ceratophylletu m submersl (Associatie van Fijn hoorn blad )
Ra n u n cu letu m ba u d oÍrï (Associatie va n Zi lte waterranon kel )

NupneRo-PornuerRln (Onor oeR ForuretNKRUtDEN EN WATERlrlres)

diagn. taxa: Potamogeton fiesii(Puntig fonteinkruid), P. coínpressus (Plat
fo ntei n kru id), H yd roch a ri s mo rs u s- ra n ae (Ki kkerbeet), My ri o p hyl I u m ve fti ci I I atu m
(Kransvederkruid), Ranunculus circinatus (Stijve waterranonkel), Utricularia vulgaris
(Groot blaasjeskruid), E/ode a nuttallii (Smalle waterpest)

synecologie: gemeenschappen van zoet, matig tot goed gebufferd 2(carbonaat-ion

dominant), meso- tot eutroof, stilstaand tot aruak stromend water

2 gebufferd milieu: milieu waarvan de zuurgraad bij beperkte toevoeging van zuren of basen weinig verandert
t2
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Nymphaeion (Waterlelie-verbond )

diagn. taxa Potamogeton lucens (Glanzig fonteinkruid), Nuphar lutea (Gele plomp),
Nymphaea a/ba (Witte waterlelie) (alle transgr.), dominantie van
nymphaeïden, die in staat zijn in anaërobe bodems te overleven (door
O2-transport van de oppervlaktebladeren naar de wortels)

synecologie gemeenschappen van eutroof diep water; de fysieke belasting van het
bewegend water (stroming, golfslag) is groot

Ranunculo fluitantis-Potametum perfoliati(Associatie van Doorgroeid fonteinkruid)
Potametum lucentis (Associatie van Glanzig fonteinkruid)
Myriophyllo-Nupharetum (Associatie van Witte waterlelie en Gele plomp)
Pota meto - N y m p h o id efum (Wate rgentiaa n-associatie)

Hyd rocharition morsus-ranae (Ki kkerbeet-verbond )

diagn. taxa Hydrocharis morsus-ranae (Kikkerbeet), komt echter ook voor in de
Lemnetea minoris

synecologie gemeenschappen in beschut, stilstaand, voedselrijk en vaak enigszins
dystroof3, carbonaatrijk, sulfaatarm water

Stratiotetum (Krabbescheer-associatie)
Utri cu I a rietu m v u lg a i s (Associatie va n G root blaasjeskru id )

Parvopotamion (Verbond der kleine fonteinkruiden)

diagn. taxa Potamogeton trichoides (Haarfonteinkruid), Potamogeton pusillus
(Tenger fonteinkruid), Elodea nuttallii (Smalle waterpest)

synecologie gemeenschappen van stilstaand tot zuakstromend, meestal helder,
mesotroof tot eutroof, 30 tot 100 cm diep water

P ota metu m be rchtold i i (Associatie va n Klei n fontei n kru id )
Groenlandietum densae (Associatie van Paarbladig fonteinkruid)
Ra n u cu I etu m ci rci n aÍi (Associatie va n Stijve waterra non kel )
Pota metu m o btu sifo I i (Associatie va n Sto m p fo ntei n kru id )
Myriophyllo vefticillati-Hottonietum (Associatie van Waterviolier en Kransvederkruid)

CRt-ltrRtcHo-PoTAMETALTA (onoe veru HexsrERREKRoos EN GRorE wATERRArrroruxel)

Orde met slechts één verbond (het Ranunculion peltatí) met gemeenschappen van
niet zeer voedselrijk, zu,ak gebufferd en (zwak) stromend water. Het Ranunculion

3 dystroof water: voedselarm water dat rijk is aan humuszuren en daardoor gewoonlijk bruin gekelurd is
l3



fluitantis, dat in Vlaanderen vermoedelijk niet maar elders in België, bv. in de Semois
(Gaume), wel voorkomt is gebonden aan tamelijk voedselrijk, niet gebufferd, (snel)
stromend water.

Ranunculion peltati (Verbond van Grote waterranonkel)

diagn. taxa Callitriche platycarpa (Gewoon sterrenkroos), C. hamulata
(Haa ksterren kroos), Ra n u n cu I u s pe ltatu s (G rote waterra non kel )

synecologie gemeenschappen van aruak gebufferd, min of meer stromend water van
het sulfaattypea of bicarbonaattypet (of eigenlijk chloridetype6-mijdend);
redelijk bestand tegen tijdelijk droogvallen, meestal mesotroof (vaak
gebruiken de plantensoorten in dit verbond COz als enige koolstofbron,
zoals in de Littorelletea)

C a I I itri ch o -H otto n i etum (Associatie va n W aterviol ier e n Ste rren kroos)
Ra n u n c u letu m h e d e racei (Associatie va n Kl i mop-wate rra non kel )
Callitricho Myiophyl letu m a lte rnrflori (Associatie van Teer vederkru id )
Callitricho hamulatae-Ranunculetum fluitantis (associatie van Vlottende waterranonkel

4 water van het sulfaattype: watertype met een hoog sulfaatgehalte, vaak (maar niet noodzakelijk !!) veroorzaakt
door ernstige verzuring door atmosferische depositie van ammoniumsulfaat; soorten met voorkeur hiervoor zijn
o.m. Myriophyllum alternifolium, Poíamogeton polygonifuloius, Lobelia dortmanna, Otricularia minor,
Callitriche hamàulata, Littorella uniflora, Pilularia bulbifera, e.a.
5 water van het bicarbonaattype: watertype met een hoog bicarbonaatgehalte, b.v. dankzij kalkrijke kwel of aan
voer van kalkrijk oppervlakte, waaraan soorten als Elodea nuttallii, Potamogeton perfoliatus, P. densus, P.
crispus, Lemna tisulca en vele andere gebonden zijn.
6 water van het chloridetlpe: water met hoog chloridegehalte, met voorkeursoorten als Ceratophyllum
demersum, Lemna gibba, Azollafiliculoides, Myriophyllum spicatum, Potamogeton pectinatus, Nitellaflexilis,
Zannichellia palusÍris ssp. pedicellata en Hippuris vulgaris
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KLASSE ORDE Verbonden hssociaties

Littorelletea Littorelletalia Littorellion uniflorae soeto-Lobelietum

Potamion graminei chinodoro-Potametum gram inei

parganietum minimi

Hydroco§lo-Baldell ion etum globuliferae

m fluitantis

leocharitetum multicaulis

ittorelletum

Eleocharition acicularis

l'
ittorello-Eleocharitetum acicularis

1.4 LITTORELLETEA - Oeverkruidklasse

diagn. taxa Littore I la u n ifl o ra (Oeverkru id), Bald e I lia ra n u n cu lordes (Klei ne
waterweeg bree), Eleoch a i s mu lti ca u I i s (Veelstengel ige waterbies),
Pota mogeto n polygo n ifo I i u s (Du izend knoopfontei n kru id ), J u n cu s
bulbosus (Kno! ru s), Lu ro n i u m n ata n s ( Drijvende waterweeg bree)

synecologie amfibische gemeenschappen van niet of weinig vervuilde, (matig)
voedselarme, meestal zwak gebufferde, stilstaande of zwak stromende
waters met wisselende waterstanden, meestal op minerale bodems, die
niet of slechts zeer ten dele bedekt zijn met een laagje sapropelium. De
samenstellende soorten gebruiken in het algemeen enkele COz als
koolstofbron en zijn daardoor erg gevoelig voor C-aanrijking (andere
competitievere soorten maken gebruik van deze extra C-bronnen en
overgroeien de Littorelletea-soorten ).

LtrroReuerAlrA (Orvrnrnu r D-oRDE)

Littorel lion unifl orae (Oeverkru id-verbond )

I soeto-Lo bel i etu m (Associatie va n B iesva ren en Waterlobel ia)

diagn. taxa Lobelia doftmanna (Waterlobelia), /soefes ech,nospora (Kleine
biesvaren) en /. /acustis (??; Grote biesvaren)(Littorella uniflora
(Oeverkruid) is een constante soort).

synecologie in oligotrofe maar niet dystrofe,zeer zachte, zure tot circumneutrale
wateren met geringe buffercapaciteit, op minerale bodem van relatief
diepe vennen, die zelden volledig droogvallen

l5



Potamion graminei (Verbond van Ongelijkbladig fonteinkruid)

diagn. taxa Potamogeton gramineus (Ongelijkbladig fonteinkruid); P. natans
(Drijvend fonteinkruid) differentieert t.o.v. de overige verbonden binnen
de klasse.

synecologie in wat diepere wateren dan de overige verbonden, zelden droogvallend,
met beter gebufferd water dan in het geval van het Littorellion.

Echinodoro-Potametum graminei (Associatie van Ongelijkbladig fonteinkruid)
Sparganietum minimi (Associatie van Kleinste egelskop)

Hydrocotylo-Baldellion (Verbond van Waternavel en Stijve moerasweegbree)

diagn. taxa Apium inundatum (Ondergedoken moerasscherm), Hypeicum elodes
(Moerashertshooi), Scirpus fluitans (transgr., Vlottende bies),
Ra n u n cu I u s ol ol e u cos (W itte wate rra no n kel ) ; A grosÍis ca n i n a
(Moerasstruisgras), Hydrocotyle vulgaris (Waternavel) en Ranunculus
fl ammula (Egelboterbloem) d ifferentiëren t.o.v. de overige Littorelletea-
verbonden

synecologie in ondieper water dan de overige verbonden, wat beter gebufferd dan in
het Liftorellion, mettoenemende aanwezigheid van helo- en
hemicryptofyten t.o.v. hyd rofyten.

Pi I u I a i etu m g lo b u I iferae ( P i lvaren-associatie )
Scirpetum fluitantis (Associatie van Vlottende bies)
Ele och a ritetu m m u lti ca u I is (Associatie va n Veel sten gel ige waterb ies)
Sa molo-Litto re I I et u m (Associatie va n W aterpu n ge en Oeve rkru id )

Eleocharition acicu laris ( Naaldwaterbies-verbond )

Lifto rello-Eleocha ritetu m a cicula ris (Naaldwaterbies-associatie)

diagn. taxa Eleocharis aciculais (Naaldwaterbies), Elatine hexandra (Gesteeld
glaskroos), Baldellia ranunculoides ssp. repens (Kruipende
moerasweegbree)

synecologie meestal periodiek droogvallende, open waters, met een, binnen de
klasse, relatief hoge pH en alkaliniteit, waarbij de bodem (meestal zand
op geringe diepte) bedekt is met een dunne laag organisch materiaal.
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2.1 ASPLENIETEA TRIGHOMANIS - Muurvarenklasse

diagn. taxa Asple n i u m ruta-m u ra i a (M u u rvaren ), CysÍop te ri s fragi li s (Blaasvaren ),
A s p I e n i u m t ri c h o m a nes (Stee n b ree kva re n ); C ete ra ch offi ci n a ru m
(Sch u bvare n), H ie ra ci u m a m plexi caule (Sten gelomvattend havi kskru id )

synecologie in en vanuit spleten van natuurlijke vaste gesteenten en van muren
groeiend, zodra fysische en chemische processen en biologische
activiteit door pioniergemeenschappen van cryptogamen (blauwwieren,
lichenen en mossen) deze voldoende verweerd en gemodificeerd
(organische aanrijking) hebben om de groeivan hogere planten mogelijk
te maken; zowel kalkrijk als kalkarm; kenmerkend zijn de grote
schommelingen in temperatuur en vochtigheid en de zeer beperkte
rhizosfeer; bij ons praktisch beperkt tot kunstmatige substraten. De
algemene kalkminnendheid van de meeste associaties zijn ten dele toe
te schrijven aan het thermofiele karakter van de soorten.

Tonru Io-CvMBALART ETALTA (Muunlrruweruaer-onoe)

diagn. taxa Cymbalaria muralis (Muurleeuwenbek), Antirrhinum majus (Grote
leeuwen be k), To rt u la m u ra I i s (Gewoon mu u rste rretle), Rhy n ch o steg i u m
m u rale (M uu r-snavel mos)

synecologie oudere muren van baksteen, mergel en harde natuursteen, wortelend in
de kalkrijke cementlaag van de voegen, meestal fragmentair ontwikkeld
door geringe ouderdom van muren, opkuiswoede, noordgrens van het
verspreidingsareaal van de orde en de haar samenstellende soorten

Parietarion judaicae (Verbond van Klein glaskruid)

diagn. taxa Parietaia judaica (Klein glaskruid)

synecologie warme, zuid-geëxponeerde muren, vooral oude stadsmuren en muren
van oude forten, die minder vaak uitdrogen dan vrijstaande muren;
nitrofiel (vogelexcrementen), kalkminnend

Verbonden lAssociaties
m judaicaejudaicae

cheirii

ruta-m urario-trichoman is

l1
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Asp le n io-P a ieta rietu m j u d a icae (Associatie van Klei n glaskru id )
Asple nio-Cheira nthetu m cheirii (M uu rbloem-associatie)

Gym balario-As plen ion (M u u rleeuwen bek-verbond )

diagn. taxa Asplenium adiantum-nigrum (Zwartsteel), Bryum radiculosum (Muur-
Knikmos), Rhynchostegium murale (Muur-snavelmos)

synecologie zowel op sterk geruderaliseerde als op anderssoortige muren, maar
vooral op vrijstaande, min of meer vochtige, kalkrijke muren, vnl. op
noord-exposities

Asple nietu m ruto-mu ra rio-trichoma nis (M u u rvaren-associatie)
F ilici-Sagi netu m (Tongvaren-associatie)

l8



3. í TH ERO-SALICORN I ETEA - Zeekraalklasse

diagn. taxa Salicomia europaea s.l. (Zeekraal), Suaeda maritima (Schorrekruid)

synecologie pioniergemeenschappen op zilte standplaatsen, zowel binnen de
invloedssfeer van de getijden (lJzermonding, Zwin, Zeeschelde) als in
de polders op open plaatsen bij brakke kreken

TnEno-SlLrcoRNrETAue (Zeexnnnlonoe)

Thero-Salicornion (Zeekraal-verbond )

diagn. taxa Salicomia spp. (Zeekraal soorten)

synecologie pioniergemeenschappen van zilte milieus, beperkt tot de oevers van eu-
en polyhaliene wateren binnen de invloedssfeer van de
getijdenbeweging, op de hoogste delen van tegen stromingen en
golfslag min of meer beschutte slikken, alsook op de laagste delen van
het schor; op de schorren ook in zilte natte kommen en op afgeplagde
plaatsen; bodem zeer oppervlakkig geaëreerd

Salicornietu m dolichostachyae (Associatie van Langarig zeekraal )
Salicomietu m brachystachyae (Associatie van Kortarig zeekraal )
Su aed etu m ma ríti mae (Schorrekru id-associatie)

Verbond lAssociaties
icornion dolichostachyae

brachystachyae

maritimae

l9
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3.2 GAKILETEA MARITIMAE - Klasse der vloedmerkgemeenschappen langs de
(zandige) zeekust

diagn. taxa Cakile maitima (Zeeraket), Atiplex littoralis (Strandmelde; transgr.)

synecologie pioniergemeenschappen aan de zeekust op al dan niet met zand
bedekte, vochtige tot tamelijk droge, verse vloedmerken, die
hoofdzakelijk bestaan uit resten van fanerogamen en bruinwieren

ArRr pr-rcereLrA LrrroRAlrs (onoe DER vLoEDMERKGEMEeruscHneeeN )

geen diagn. taxa

Atri pl icion I ittoral is (Strand meld e-verbond )

diagn. taxa Atriplex littoralis (Strandmelde, preferent), Maticaria maritima
(Zeekamille)

synecologie op niet overstoven organisch materiaal op min of meer beschutte
plaatsen langs de kust

Atri p I i cet u m I itto ra I i s (Stra nd meld e-associatie)

Salsolo-Honkenyion peploidis (Loogkru id-verbond )

diagn. taxa Glaucium flavum (Gele hoornpapaver)
kenm. combinatie Honkenya peploides (Zeepostelein), Cakile maitima (Zeeraket),

Sa/so/a kali var. polysarca (Loogkruid)

synecologie op door zand overstoven vloedmerken aan de zeekust

Sa/so/o-Cakiletum maritimae (Associatie van Loogkruid en Zeeraket)

Verbonden lAssociaties
Atriplicion littoralis

lAtriOlicetum 

littoralis

Salsolo-Honckenyion peploidis

lSalsolo-cakiletum

maritimae

2t
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3.3 ISOETO-NANOJ UNCETEA - Dwergbiezenklasse

diagn. taxa Juncus bufonius (Greppelrus), J. fenageia (?; Wijdbloeiende rus), J.
capitatus (?; Koprus), J. pygmaeus (?; Dwergrus), Lythrum hyssopifolia
(?; KIeine kattenstaart)

synecologie vochtige, kale, voedselarme tot matig voedselrijke, zwak zure tot
neutrale bodems; inslaggemeenschap in vegetatie van overblijvende
kruiden; overleeft slechts bij regelmatige verwijdering van overblijvende
kruiden; efemere gemeenschappen; bij voorbeeld op tijdelijk
droogvallende geleidelijke oevers van mesotrofe waters

NnuocvpeRETALrA (Dwencerezeu-onoe)

diagn. taxa Gnaphalium uliginosum (Moerasdroogbloem)

synecologie zie klasse, met optimum in de nazomer

Nanocyperion fl avescentis (Dwerg biezen-verbo nd )

diagn. taxa Scrpus seÍaceus ( Borstel bie s), Ce ntu n cu I u s mi n i mu s ( Dwerg bloem ),
Radiola linoides (Dwergvlas, transgr.), Hypeicum humifusum (Liggend
hertshooi) , Lythrum portula (Waterpostelein), Pohlia annotina (Gewoon
broedknop-peermos), Pohlia bulbifera (Bolletjes-peermos), Pohlia
camptotrachela (Korreltjes-peermos), Pohlia muyldermansii (Draadjes-
peermos), Fossombronia foveolaÍa (Grof goud korrel mos), F.
wo n d ra czekii (Stekel-goud korrel mos), Bl asi a p u si ll a ( Flesjesmos),
Ep h e me ru m se natu m v ar. se natum (On generfd eendagsmos)

synecologie efemere, onbestendige pioniergemeenschappen (dominantie van kleine
zomerannuellen), op naakte, vochtige, meestal verdichte bodem, op
allerlei grondsoorten (vb. karresporen, ...); overblijvende soorten worden
jaarlijks vernietigd door natuurlijke of antropogene factoren (begrazing,
inundatie, plaggen, berijden, ploegen)

Cice ndietu m fl avescenÍÍs (Draadgentiaan-associatie)
I sole pid o-Ste I I a ietum (Associatie va n Borstel bies en Moerasm u u r)

Verbonden Associaties
Cicendietum flavescentis

lsolepido-Stellarietum

Centunculo-Anthocerotetum punctati

Nanocyperion flavescentis

Digitario-lllecebretum
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C e nt u cu I o-A nth oce rotetu m p u n ctati (Associatie va n Dwerg bloem en H auwmos )
D i g ita ri o- I I le ce b retu m (G rondste r-associatie )
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3.4 BIDENTETEA TRIPARTITI - Tandzaadklasse

diagn. taxa Ra n u n cu I us sce/erafus ( B I aa rtrekkend e boterbloem ), P o lyg o n u m
h yd ro pi per (W aterpeper; tra n sg r .), Ro ri p pa p a I u stri s ( Moe raskers),
Bi d e n s fro n d o sa (Zw art ta ndzaad )

synecologie gemeenschappen van voedselrijke, vooral stikstofrijke standplaatsen, die
's winters veelal onder water staan en die 's zomers droogvallen maar
niet uitdrogen; veel freatofyten; vaak anoxische bodem; bij ontbreken
van storing opgevolgd door Phragmitetea en/of Convolvulo-
Filipenduletea; eutrofiëring beïnvloedt de ontwikkeling positief

B r orrerurerAlrA TRr pARTtl (Tnruoznno-oRDE)

diagn. taxa Bidens tripartita (Driedelig tandzaad) , Rorippa islandica (Moeraskers),
Ru me x palusÍrs ( Moeraszu ring), P olyg o n u m h yd ro p i p er (Waterpeper),
P. mite (Zachte duizendknoop)

synecologie vnl. uit zomertherofyten opgebouwde gemeenschappen, auaktot sterk
nitrofiel, vooral op NH3-rijk en vochtig substraat,in en langs ondiep water
met wisselende waterstanden (rivieroevers, sloten, periodiek
droogvallende greppels)

Bidention tripartitae (Tandzaad-verbond)

diagn. taxa zie klasse en orde

synecologie langs ondiepe, stilstaande of hoogstens arak stromende wateren; op
ntropogeen geëutrofieerd e sta nd pl aatsen (afu alwater, ku n stmest verrij kt
water, ...); natuurlijke standplaatsen in en langs ondiepe, stilstaande of
hoogstens anrak stromende wateren, op vloedmerken van materiaalvan
soorten uit Phragmitetalia en Potametea

Polygo n o -Bi d e ntetu m (associatie va n W aterpepe r en T andzaad)
Rumicetum maitimi (associatie van Goudzuring en Moerasandijvie)
Chenopodietum rubi (associatie van Ganzevoeten en Beklierde duizendknoop)
Eleoch a rito a cicul a ris-Limosel letum (Sl ijkgroen-associatie)

Verbond Associaties
Polygono-Bidentetum

Rumicetum maritimi

Chenopodietum rubri

Bidention tripartitae

Eleocharito acicularis-Limoselletum
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3.5 STELLARIETEA MEDIAE - Klasse der akkergemeenschappen

-

ORDES Verbonden lAssociaties
pla§carpi spuriae

noctiflori

Papaveretalia rhoeaid is

mario-Euphorbion ietum hybridi

m annuae

fontanae

annui-amoseridetumspica-venti

argemones

Sperguletalia arvensis

igitario-Setarion arvensis-Chrysanthemum

loo-Setarietum
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diagn. taxa F allopia convolvu lus (Zwaluwtong), Stella ria media (Vogelmu u r), Viola
aryensr.s (Akkerviooltje), Chen opodiu m albu m (Melganzevoet), Senecio
v u lg a i s (Klei n kru iskru id ), Myosoti s aryensis (Akkervergeet-m ij-n ietje),
Laliu m amplexicaule (Hoenderbeet), Eq u isetu m aruense
(Akkerpaa rdenstaart), M atri ca i a re c utita ( Echte ka m ille)

synecologie onkruidgemeenschappen op recent bewerkte of omgewoelde, niet zeer
voedselarme, minerale bodems, optimaal ontwikkeld op graanakkers,
maar ook in wegbermen, op bouwterreinen; veel voorkomend op met
herbiciden behandelde terreinen, die daardoor in een permanent
pioniersstadium verkeren; eenjarigen dominant

successie: ontstaat vrijwe! direct na ingrijpende verstoring op kale bodem; bij
verdere afwezigheid van verstoring evolueren de gemeenschappen in de richting van
grasland, al dan niet via ruderale ruigte (Artemisietea vulgaris). Het graslandtype dat
zich hieruit ontwikkelt is afhankelijk van bodemsamenstelling, bodemvochtigeid en
dergelijke (Koelerio-Corynephoretea, Molinio-Arrhenarethea, Festuco-Brometea). Vrij
snel kunnen ook zoom- en mantelelementen ontstaan.

Verdere synecologische onderverdeling gebeurt op basis van de basenrijkdom, het
bodemtype, het klimaat en de (vaak daarmee geassocieerde) teelten:

hakvrucht- en
graanakkers,
basenrijk (p 7-8),
kleien leem

Papave retal ia rhoe aidis

rogge/haver/gerst
continentaal

zomervruchtakkers

Caucalidion platycarpi

Fumario-Euphorbion

zomer- en
wintervruchtakkers,
basenarm, zuur,
zand en leem

Sperguletalia aruensrb

wintergraanakkers
neerslagrijk

hakvruchUzomergraan
snelopwarmende leem-
en zandqrond

Aperion-spica venti

Digitario-Setarion
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PepRveRerALrA RHoEAtDts (Onoe vRu Gnore xmeRoos)

diagn. taxa Anagallis aryensr.s ssp. arvensis (Gewoon guichelheil), Srnapis aryensis
(Herik), Geranium drssecÍum (Slipbladige ooievaarsbek), Atriplex patula
(Uitstaande melde), Papaver rhoeas (Grote klaproos, transgr.), Veronica
persica (Grote ereprijs, transgr.) Sonchus oleraceus (Gewone
melkdistel, transgr. ), Eu phorbia helioscopa (Kroontjeskruid), Fumaia
offi ci n a I i s (G ewon e d u ivekervel), V e ro n i ca agresÍr.s (Akkere reprij s), . . .

synecologie onkruidgemeenschappen van hakvrucht- en graanakkers op basenrijke
(pH 7-8) leem- en kleibodems

Gaucal idion platycarpi (Naald ekervel-verbond )

diagn taxa Euphorbia exigua (Kleine wolfsmelk), Legousia speculum-veneris (?;
Groot spiegelklokje), Scan dix pecten-veneris (Naaldenkervel ), Sherardia
aryensrs (Blauw walstro), Odontites vernus ssp yernus
(Akkerogentroost), Agrostemma githago (Bolderik), ...

synecologie onkruidgemeenschappen van rogge-, haver- en gerstakkers op
betrekkelijk voedselrijke bodems in gebieden met relatief warme zomers
(continentaal)

K ckxietu m sp u i ae (? ; Stoppel leeuwen bekjes-associatie)
Papavei-Melandietum noctifloi (?; Nachtkoekoeksbloem-associatie)

Fumario-Euphorbion (verbond van Duivenkervel en Kroontjeskruid)
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diagn. taxa o.m. Lamium purpureum ssp. purpureum (Paarse dovenetel) , Euphorbia
peplus (Tuinwolfsmelk), Sonchus asper (Gekroesde melkdistel),
Sonchus oleraceus (Gewone melkdistel; tevens orde), Euphorbia
helioscopa (Kroontjeskruid, tevens orde), ...

synecologie onkruidgemeenschappen van zomervruchtakkers op voedselrijke,
basenrijke, leem- en kleigronden

Veronico-Lamietum hybridi(associatie van Grote ereprijs en Witte krodde)
Me rcu ria lietu m a n n u ae (Tu in bingelkru id-associatie)
Chenopodio-Oxalidetum fontanae (associatie van Korrelganzenvoet en Stijve
klavezuring)

SpeRoulerALrA ARVENSTS (onoe vRN Grworur seunnrr)

diagn. taxa Spergula aryensrs (Gewone spurrie), Scleranthus annuus (Eenjarige
hardbloem), Anthemis aryensis (Valse kamille), Crepis tectorum (?, Smal
streepzaad)

synecologie onkru idgemeenschappen van zomer- en wintervruchtakkers op
basenarme, meestal zure zand- en leemgronden

Aperion spica-venti (W ind halm-verbond )

diagn. taxa A pe ra s pi ca -ve nti (W i nd hal m ), Ce nta u re a cya n u s ( Koren bloe m), V ici a
sativa ssp. nrgra (Smalle wikke), Vicia hirsuÍa (Ringelwikke)

synecologie onkruidgemeenschappen van wintergraanakkers op basenarme zand-
en leemgrond in relatief neerslagrijke gebieden; de winterannuellen
kiemen ongeveer gelijktUdig met het graan (okt-nov)

Scl e ra ntho a n n u i-a m o se id etu m ( Korensla-associatie)
Papaveretum argemones (associatie van Ruige klaproos)

Digitario-Setarion (verbond van Vingergras en Naaldaar)

diagn. taxa Erodium cicutarium ssp. cicuÍarium (Gewone reigersbek), Galrnsoga
paruiflora (Kaal knopkruid), Setaria viidis (Groene naaldaar), S. pumila
(Geelrode naaldaar)

synecologie onkruidgemeenschappen van hakvruchÈ en zomergraanakkers op
basenarme, min of meer zure, snel opwarmende leem- en zandgronden

Spergulo aryensrs-Chrysanthemetum (associatie van Gele ganzebloem)
E ch i n och I oo-S eta i etum ( Ha n e poot-associatie)
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4.1 SPARTINETEA - Slijkgrasklasse

diagn. taxa Spartinaspp. (Slijkgras-soorten)

synecologie gemeenschappen gebonden aan de getijdenzone en optimaal
ontwikkeld van omstreeks de gemiddelde hoogwaterlijn tot ongeveer 1 m
daaronder; vrijwel volledig anoxische, meestal kleiige bodem

SpnRrrruerRln (Su.lxonas-onoe)

Spartinion (Slijkgras-verbond )

diagn. taxa zie klasse

synecologie pioniergemeenschap, vaak voorafgegaan door het Sa/ico rnietum
strictae, zich ontwikkelend in een smalle gordeljuist onder het niveau
van gemiddeld hoogwater in het eu- tot poylhalinicum; zowel op week
waterrijk slik als op zandiger gronden

Spartinetum maitimae (associatie van Klein slijkgras),
vrijwel overal verdrongen door het
Spaftinetum townsendrT (associatie van Engels slijkgras)

Verbond hssociatie

lsoartinetu

Spartinion m townsendii
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4.2 AMMOPHILETEA - Helmklasse

diagn. taxa Eryngium maitimum (Blauwe zeedistel), Euphorbia parafias
(Zeewolfsmel k), Calyste g i a sol d a n e I I a (Zeewi nd e )

synecologie pioniergemeenschappen van extreme standplaatsen waar voortdurende
aanstuiving van humusarm tot humusloos zand een hoge
milieudyna miek veroo zaakt

Er-yrrrerRlrA ARENART I (H elHa-onor )

diagn. taxa Leymus arenaius (Zandhaver), Oenothera paruiflora var. ammophila (?,
Kleine teunisbloem)

synecologie als van de klasse, vnl. opgebouwd uit rizoomgeofyten, op aanstuivend
voedselrijk zand op en achter stranden aan de zeekust, jonge duinen
vormend en deze aaneensluitend tot een zeereep. Ten dele ook
secundair in de zandaccumulatiezone van stuifkuilen, ontstaan bij

ORDE lVerbonden lAssociaties

mophilion arenariae

arenarii

mophiletum
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eolische verjonging van de verder landinwaarts gelegen duinen

Agropyro-Honkenyion peploidis (Biestarwegras-verbond )

diagn. taxa Elymus farctus ssp. boreo-atlanticus (Biestarwegras)

synecologie pioniergemeenschappen op aanstuivend, voedselrijk, slibarm zand in zilt
milieu, jonge, zgn. embryonale duinen vormend

Honcke nio-Agropyretu m ju ncei (Biestarwegras-associatie)

Ammophilion arenariae (Helm-verbond)

diagn. taxa Am mo p h i I a a re n a ri a ( H el mg ras ), F e stu ca j u n cifol i a ( Du i narven kg ras ),
Sonchus aryensis ssp. ma riti mus (Zee-a kkermel kd istel), P h a I I us iosmos
(Du i nstin kzwa m), PsaÍh yrella a mmop h ila (Du infranjehoed ), Me la n ole u ca
cinereifolia (Zeeduinveldridder), Agaricus devoniensis
(Zeed u i nchampigno n), Peziza am mophil a (Zandtulpj e), Stro ph a ria
halophila (Helmstropharia), x Calammophila baltica (??; hybride tussen
C a I a m a g rosÍr.s eprgeTb s en A m m o p h i I a a re n a ri a)

synecologie pioniergemeenschappen van kustduinen in omstandigheden met
stuivend zand en zoet grondwater

Ely mo-A m mop h i I etum ( H el m-associatie)
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5.í PLANTAGINETEA MAJORIS - Weegbreeklasse

diagn. taxa Plantago major (Grote weegbree, transgr.), Potentilla anserina
(Zilverschoon), Poa annua (Straatgras); voorkeur van Lolium perenne
(Engels raaigras), Tifolium repens (Witte klaver) en Leontodon
a utu m n alis ( Herfstleeuwetand )

synecologie omvat zowel antropogene tredplantengemeenschappen als ge-
meenschappen van voedselrijke weilanden, die jaarlijks langdurig
overstroomd worden; gemeenschappen van merendeels overblijvende
kruiden in storingsmilieus waarvan het onbestendig en wisseívallig
karakter het meest kenmerkend is, terwijl deze verstoring niet zo
ernstig is dat de vegetatie periodiek volledig zou verdwijnen, waardoor
therofyten in deze gemeenschappen zouden domineren.

PtRrurRotruETALIA MAJoRrs - Weegbree-orde, tredplantengemeenschappen

Polygon ion avicu laris (Varkensgras-verbond )

diagn. taxa Polygonum aviculare (Varkensgras), Matricaia discoidea (Schijfkamille)

synecologie antropogene tredplantengemeenschappen, waarbijde betreding of
berijding permanent aanwezig is

a Plantagini-Lolietum perennis (associatie van Engels raaigras en Grote weegbree;
met groep van constante soorten: Lolium perenne (Engels raaigras), Poa annua
(Straatgras), Platago major (Grote weegbree) en Polygonum aviculare
(Varkensgras))
C o ro n o pod o-M ati ca ri etu m (associatie va n Va rken skers en Sch ijfka m i I !e)

JJ

KLASSE ORDES Verbonden Associaties
Plantaginetea
majoris Plantagnetalia majoris

Polygonion
avicularis Plantagini-Lolietum perennis

Coronopodo-Matricarietum

Bryo-Saginetum procumbentis

Agrostietalia stolon iferae
Lolio-Potentillion
anserinae Ranunculo-Alopecuretum geniculati

Triglochino-Agrostietum stolon iferae

Trifolio fragiferi-Agrostietum stoloniferae

Ononido-Caricetum distantis

a



a Bryo-Saginetum procumbenÍis (associatie van Vetmuur en Zilvermos)

34
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AcRosrerRLrA sroLoNr FERAE - Fioringras-orde, graslandgemeenschappen van
gestoorde plaatsen

Veel van onze cultuurgraslanden vertonen affinitieit tot de gemeenschappen van deze
orde. ln de zout-zoetovergangsmilieus kenmerkend voor de poldergraslanden
(zeepolders) komen zeer vaak elementen van deze orde voor.
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Lolio-Potentillion anserinae (syn. p.p. : Agropyro-Rumicion crispi) (Zilverschoon-
verbond)

diagn. taxa Agrosfis stolonífera (Fioringras, preferent), Carax cuprina (Valse
voszegge), Ranunculus sardous (Behaarde boterbloem), Rumex cnspus
(Krulzuring), Tifolium fragiferum (Aardbeiklaver), Alopecurus geniculatus
(Geknikte vossestaart)

synecologie op relatief voedselrijke, hydromorfe bodems, variërend van zand tot klei,
van mineraal tot venig; op uiteenlopende standplaatsen, waar één of
andere storingsfactor aanwezig is; langdurige inundatie, zoutinvloed en
begrazing zijn de voornaamste instandhoudende factoren

o Ranunculo-Alopecuretum geniculati (associatie van Geknikte vossestaart)
. Tiglochino-Agrostietum stoloniferae ((associatie van Moeraszoutgras en

Fioringras)
. Tifolio fragiferi-Agrostietum stoloniferae (associatie van Aardbeiklaver en

Fioringras)
. Ononido-Caicetum dr'sÍants (associatie van Kattedoorn en Zilte zegge)
o (RG van Poa tivialis en Lolium perenne)

Een qua oppervlakte zeeÍ belangrijke rompgemeenschap in de Plantaginetea majoris
is de rompgemeenschap van Poa trivialis en Lolium perenne, dat voorheen werd
beschouwd als een aparte associatie , het Poo-Lolietum, waartoe het merendeel van
onze aitaar bemeste cultuurgraslanden behoren. Verschillende auteurs plaatsen deze
soortenarme graslanden in de buurt van het Lolio-Cynosuretum (behorend tot de
Moli n io-Anh e n ath e retea ), maa r aangezien Pl a ntag i n ete a majo ri s-soorten dom i neren
is plaatsing hier meer verantwoord. Desalniettemin evolueren Poo-Lolietum-
graslanden bijverschraling in de meeste gevallen in de richting van een veel
soortenrijker Lolio-Cynosuretum. Deze Poo-Lolietum cultuurgraslanden zijn vrijwel
zonder uitzondering ingezaaid en dus volledig artificiële graslanden (in feite dus geen
vegetaties s.s.), waarin slechts soorten als Stellaria media, Capsella bursa-pasÍons en
Lamium purpureum (alle soorten van akkeronkruidgemeenschappen, de Stellaietea
mediae) als spontane soorten te beschouwen zijn. Tegenwoordig worden dergelijke
cultuurgraslanden vaak vervangen door nog soortenarmere 'inkuilgraslanden', vaak
samengesteld uit één soort, met name Lolium multiflorum (ltaliaans raaigras), die
slechts vergezeld wordt door boven vermelde, zich spontaan vestigende
akkeronkruiden.
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5.2 ARTEMISIETEvIA VULGARIS - Bijvoetklasse (klasse der ruderale
gemeenschappen)

diagn. taxa A rte mi si a v u I g a i s @ ijvoet), Co n yza ca n a d e n sis (Ca nad ese fij n straa I ),
Geraniu m pusillu m (Kleine ooievaarsbek), Linaia vulgaris (Vlasbekje),
Diplotaxis tenuifolia (Grote zandkool/, Reseda lutea (Nilde reseda),
Crepis capillaris (Klein streepzaa d), Cirsiu m vulgare (Speerdistel),
Ca rd u u s cnspus (Kru ld istel )

synecologie gemeenschappen van ruderale plaatsen (gebonden aan een substraat
dat in doorslaggevende mate is veranderd door schoksgewijze (dus
geen evenwichtssituatie) aanvoer van eutrofiërende, vast (dus niet in
water opgelost) materiaal van elders, zonder dat de hoofdmassa van het
plantendek gevormd wordt door landbouwgewassen) aanvoer kan zijn
organísch, mineraal, vaak stenigt de bodem is per definitie ongerijpt;
microkl imatologische omstand igheden vertonen vaak grote extremen.
Meestal gemeenschappen van hoog opschietende overjarige kruiden,
meest hemicrypto$en, ten dele ook geofyten en lianen

Cn Eruopooro-U Rrcerlln (Rnrerreu-onoe )

diagn. taxa Sisymbium officinale (Gewone raket), Descurainia sophia (Sofiekruid),
Po a a n n u a (Straatg ras ), Capse//a b u rsa -p a stons ( H erd erstasje )

synecologie ruderale pioniersgemeenschappen van meestal sterk verstoorde
gronden

5t

KLASSE ORDES Verbonden Associaties
Artemisietea
vulgaris Chenopodio-Urticetalia Salsolion ruthanicae Bromo-Corispermetum

Eri geronto-Lactucetu m

Arction Urtico-Malvetum neglectae

Hordeetum murini

Balloto-Arctietum

Onopordetalia acanthae Onopordion acanthii Echio-Verbascetum

Agropyretalia repentis Dauco-Melilotion Echio-Meliloletum

Bromo inermis-Eryngietum campestris

Tanaceto-Artem isietum



Salsolion ruthenicae (Verbond van Kleverig kruiskruid)

diagn. taxa Conyza canadensrs (Canadese fijnstraal), Seneclo yr'scosus (Kleverig
kruiskruid), Sisymbrium altissimum (Hongaarse raket), ...

synecologie pioniersgemeenschappen van volledig onbeschaduwd, zandig tot stenig,
basenrijk, meestal droog substraat, waarin nauwelijks bodemvorming
heeft plaatsgehad

Bro mo -Co rispe rmetum (Vl ieszaad-associatie)
E rig e ro nto - La ctu cetum (associatie va n Ra ketten en Kom passla)

Arction (Kaasjeskru id-verbond )

diagn. taxa Malva neglecta (Klein kaasjeskruid), Urtica urens (Kleine brandnetel),
Tanacetum parthenium (Moederkruid), Chen opodium bonus-henricus
(Brave hendrik)

synecologie gemeenschappen op relatief humusrijke gronden, die tot halfschaduw
verdragen

Urtico-Malvetum neglectae (associatie van Kleine brandnetel)
Hordeetu m mu i ni (Kru ipertjes-associatie)
Balloto-Arctietum (associatie van Ballote en andere Netels)

Or.roponoerALtAAcANTHI (onoe vAN DtsrELS EN Ruweleorceru)

Onopordion acanthii (verbond van Distels en Ruwbladigen)

diagn. taxa Cynoglossum officinale (Hondstong), Carduus nutans (Knikkende distel),
Verbascum nigrum (Zwarte toorts)

synecologie gemeenschappen van voedsel- en basenrijke droge gronden, die
gemakkelijk opwarmen, licht- en warmteminnend

E ch i o-V e rba scetu m ( Sl a n g e n kru i d) a ssociati e)

AcRopyRerALrA REeENTIS (Wonuxnuro-onoe)

Dauco-Meli lotion (Wormkru id-verbond )

diagn. taxa Tanacetum vulgare (Boerenwormkruid), Artemisia vulgaris (Bijvoet,
tevens klasse), Arctium lappa (Grote klit)

synecologie gemeenschappen van matig stikstofrijke zand-, leem-, zavel- en lichte
38



kleigrind, met uiteenlopend humusgehalte en zuurtegraad, hoewel
extreem basenrijke gronden worden gemeden

Ech io-Mel ilotetu m (Hon ing klaver-associatie)
Bro mo i n e rmi s-E ry n gi etu m ca m p e sti s (? ; Kweekd ravi k-associatie )
T a n a ceto-Arte mi si etum (Worm kru id -associatie)

Galio-Alliarion en Aegopodion podagrariae

N.B. Deze verbonden worden door Schaminée et al. (1998) tegenwoordig
ondergebracht in een aparte klasse, de Galio-Urticetea (zoomgemeenschappen van
stikstofrijke plaatsen), maar werden door Westhoff & Den Held (1975) nog
ondergebracht in de Aftemisietea vulgais.
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6.í PHRAGMITETEA - Rietklasse

Verbonden Associaties
Eleocharito palustris-Hippuridetum

Polygono-Veronicetum anagallidis-aquaticae

Apietum nodiflori

Sparganio-Glycerion

Glycerietum plicatae

Rorippo-Oenanthetum aquaticaeOenanthion aquaticae

Sagittario-Spargan ietum

Cicuto-CalletumCicution virosae

C icuto-Caricetum pseudocyperi

Scirpetum lacustris

Scirpetum tabernaemontani

Alismato-Scripetum maritim i

Phragmition australis

Typho-Phragmitetum

Caricetum ripariae

Caricetum gracilis

Caricion gracilis

Caricetum vesicariae

Cladietum marisci

Caricetum paniculatae

Caricion elatae

Caricetum elatae

40
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diagn. taxa Phragmites ausÍralr.s (Riet; transgr. en zwak), Rumes hydrolapathum
(W ate rzu ri n g ), A/r.sma p I a ntag o-a q u ati c a (G rote wate rweeg bree ),
Eq u i setu m fl uviatile (Hol pij p), G lyce i a maxi ma (Liesg ras), Sium
latifolium (Grote watereppe), Sparganium erectum (Grote egelskop),
Berula erecta (Kleine watereppe), Lycopus europaeus (Wolfspoot),
Rorippa amphibia (Gele waterkers), Myosotis palustis (Moeras vergeet-
mij-nietje), lis pseudacorus (Gele lis), Phalais arundinacea (Rietgras),
Typha latifolia (Grote lisdodde), Acorus calamus (Kalmoes)

synecologie breed spectrum aan structureel nog zeer uiteenlopende gemeen-
schappen in verlandings- en overstromingssituaties met een hoge
productie van organisch materiaal; in en aan voedselrijke, stilstaande of
(zwak) stromende wateren, in moerassen die het hele jaar of een groot
deel van het jaar onder water staan; optimaal in zoet, basisch water,
waarbij de ondergrondse plantendelen langdurig tot permanent onder
anaërobe omstandigheden leven, waartegen weerstand kan geboden
worden door zuurstoftransport naar de ondergrondse delen via
aërenchymatisch weefsel

NRsru nrr o-GlyceRr erALtA (Vlorc nns-onoe )

diagn. taxa Glyceia fluitans (Mannagras)

synecologie gemeenschappen van ondiep, stromend water ofwel verticaal beweeglijk
water, op de overgang van land naar water, met wisselende
waterstanden op meestal minerale gronden

SparganioGlycerion (Vlotgras-verbond )

4l
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diagn. taxa Veronica beccabunga (Beekpunge), Nasturtium offinicale (Witte
waterkers), Ve ro n i ca a n ag a I li s-aq u ati ca ssp. aguaÍrba (Waterereprijs )

synecologie kleine, smalle waterlopen met continue waterstroming, eventueel gevoed
door kwelwater, meestal koel, zuurstofrijk water in brongebieden en
beekdalen, soms langs geultjes in het zoetwatergetijdengebied;
substraat zuurstofrijker dan in het Oenanthion aquaticae

Eleoch arito pal u stis-H i ppu idetu m (Lidsteng-associatie)
Polygono-Veronicetum angallidis-aquaticae (associatie van Blauwe ereprijs en
Waterpeper)
Api etu m n od ifl ori (associatie va n G root moerasscherm )
Glyceietum plicatae (associatie van Stomp vlotgras)

Oenanth ion aq uaticae (W atertorkru id-verbond )

diagn. taxa Alisma plantago-aquatica (Grote waterweegbree) en Oenanthe aquatica
(Watertorkruid)

synecologie in oude rivierlopen, brede grachten en laaglandbeken, vooral op
kleibodem, met veel waterstandswisselingen en relatief zuurstofarme
bodem

Ro i p po-Oe n a nth etu m aq u ati ca (Watertorkru id-associatie )
Sagifta io-Spargan ieÍum (associatie van Egelskop en Pijlkru id )

Pn nRcrrarrETALrA (Rr er-onoe)

diagn. taxa Typha angustifolia (Kleine lisdodde), Lysimachia thyrsiflora
(Moeraswederik), Ra n u n cul u s ling ua (G rote boterbloem) (alle transgr. ),
Senecio pal udosu s (Moeraskru iskru id )

synecologie gemeenschappen van stilstaand of zeer weinig bewegend, mesotroof tot
eutroof water; vaak door één soort gedomineerde, hoog opschietende
vegetaties

Cicution vi rosae (Waterscheerl ing-verbond )

diagn. taxa Cicuta virosa (Waterscheerling) en Carex pseudocyperus (Valse
voszegge)

synecologie in sapropelium wortelende, drijvende planten in zoet eu- tot mesotroof
water, vooral goed ontwikkeld aan de rand van drijftillen

Cicuto-Calletum (associatie van Slangenwortel)
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C icuto-C a i cetu m p se u d ocypen (associatie va n W aterscheerl i n g en Val se
cypercegge)

Phragmition austral is (Riet-verbond )

diagn. taxa Schoe noplecÍus /acusfns (Mattenbies), S. tabemaemontan i (Ruwe bies),
Bolboschoenus maiti mus (Zeebies), Calth a palu stis vaÍ. araneosa
(laatste gebonden aan zoetwatergetijden gebied ), P h rag mites ausÍra/rs
bereikt in dit verbond de hoogste bedekkingswaarden

synecologie pioniergemeenschappen in zoet tot zwak brak, doorgaans stilstaand tot
anrak stromend, eutroof water; riet- en biezengorzen in
zoetwatergetijdengebied nemen hierin een aparte plaats in; spelen een
schoropbouwende rol

Scri petu m /acusÍrs (M atte n bies-associatie )
Scirpetum tabernaemontani (associatie van Ruwe bies)
Alismato-Scirpetum maritimi(associatie van Zeebies en Grote waterweegbree)

Typ h o- P h rag m itetu m ( Riet-associatie)

diagn. taxa Phragmites ausÍralis (preferent; Riet) en Typha angustifolia (Kleine
lisdodde)

synecologie mesotroof tot eutroof , zoet tot o-mesohaline water, meestal wortelend in
minerale tot venige bodem overdekt met een dikke, weke sapropeliumlaag

Garicion gracilis (verbond van Scherpe zegge)

diagn. taxa Carex acuta (Scherpe zegge), Calliergon cordifolium (Hardbladig
nerfpuntmos), optimum voor de klasse-soorten Equisetum fluviatile
(Holpijp), lis pseudacorus (Gele lis), Phalais arundinacea (Rietgras),
G a li u m pal ustre (Moeraswalstro)

synecologie in eutroof, zoet tot zuak brak water, vooral op minerale, zwaardere
bodems (leem, klei), maar ook op veen; rivier- of beekbegeleidend van
oorsprong, secundair ook in laagveenmoeras

Ca icetu m i pa ri ae (Oeverzegge-associatie)
Caricetum gracilis (associatie van Scherpe zegge)
C a i cetu m vesi ca ri ae ( Blaaszegge-associatie)

Garicion elatae (Magnocaicion) (verbond van Stijve zegge)

diagn. taxa Lysimachia thyrsiflora (Moeraswederik, transgr.), Peucedanum palustre
(Melkeppe; difÍerentiërend tov overige klasseverbonden)
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synecologie verlandingsgemeenschappen in stilstaand water van laagveenmoe-
rassen, duinvalleien en afgesneden, oude rivierarmen, buiten de
invloedssfeer van period ieke, sl ibaanvoerende overstrom ingen vanu it
rivier of beek (geïsoleerd van de bestaande beek-/rivierbedding); minder
eutroof, met organischer, zuurder bodem dan het Caricion gracilis

Cladietu m ma risci (Gal igaan-associatie)
Ca ri cetu m p a n icu I atae (Pl u i mzegge-associatie)
Caicetum elatae (associatie van Stijve zegge)

Veelvan de gemeenschappen in de Phragmitetea zijn in feite
dominantiegemeenschappen, waarbij het vaak om breedecologische soorten gaat met
een brede verspreiding; in dit geval betreft het rompgemeenschappen.
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7.í KOELERIO-GORYNEPHORETEA - Klasse van droge graslanden op zandgrond

diagn. taxa Carex arenaia (Zandzegge), Galium verum (Echt walstro), Cerastium
semidecandrum (Zandhoornbloem), Corynephorus canescens
(Bu ntg ras, transg r. ), Hypoch oe ri s rad icata (Gewoon biggekru id,
transgr.), Aira praecox (Vroege haver), Leontodon saxatilis (Kleine
leeuwentand, zwa k), Ra co miti u m ca n e scens (G rijze bisschopsmuts ),
Peltigera rufescens (Klein leermos), Hypnum cupressiforme (Gewoon
klauw$esmos), Cerafo d o n p u rp u reus (Gewoon pu rpersteeltje)

synecologie pionierbegroeiingen en graslanden op droge, matig tot zeer
voedselarme, zeer humusarme tot matig humushoudende zandaf-
zettingen; meestal in vollicht situaties, enkele gemeenschappen in lichte
schaduw, met sterke temperatuur- en vochtextremen; vocht en stikstof
zijn limiterende factoren

KLASSE ORDES Verbonden hssociaties
Koelerio-
Corynephoretea

Corynephoretalia
canescentis

on
nescentis lo-Corynephoretum

Corynephoretum

Trifol io-Festucetal ia
ovinae Thero-Airion lornitnopooo-Corynephoretum

I

tagini-Festucion Thymetum serpylli

co-Galietum veri

Thymetum pulegioidis

i-Avenetum pubescentis

Cladonio-Koelerietalia hleo-Tortuletum ruraliformis

ileno-Tortuletum ruraliform is

araxaco-Galietum veri

lido-Silenetum nutantis
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ConyruepHoRETALrA cANESCENIS (Bu Nrcnns-onor )

Gorynephorion canescentis (Bu ntgras-verbond )

diagn. taxa Corynephorus canescens (Buntgras, tevens klasse), Polytichum
piliferum (Ruig haarmos), Coelocaulon aculeatum (Kraaklo of), Cladonia
pityrea (Bekermos-soort); differentiërend t.o.v. de rest van de klasse:
Cladonia coccifera (Rood bekermos), Cladina portentosa (Open
rendiermos), Cladonia glauca (Bruin heidestaartj e), C. floerkeana (Rode
heidelucifer), C. gracilis (Bruin bekermos)

synecologie pioniergemeenschappen op kalkarm tot kalkloos, zuur tot zwak zuut,
voedselarm, humusarm duin- en stuifzand, met sterke
temperatu u rschommelingen

Spergulo-Corynephoretum (associatie van Buntgras en Heidespurrie; komt voor op
stuifzanden in de Kempen)
Violo-Corynephoretum (associatie van Buntgras en Duinviooltje), deze associatie
komt wellicht niet voor in Vlaanderen; ondezoek moet bevestigen of ze op de
enige geschikte standplaatsen in Vlaanderen eventueel voorkomt, met name de
ontkalkte duinen van Cabour, Klemskerke en Bredene

Tnr rolro-FESTUCETALTA ovt NAE (Srnu lscnns-onoe)

diagn. taxa Hypochoeis radicata (Gewoon biggekruid), Trifolium aruense
(Hazepootje), 7- campestre (Liggende klaver), Phleum bertobnii

a

a
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(Knoltimoteegras), Scleranthus perennis (Overblijvende hardbloem),
Pote ntilla a rge ntea (Viltganzerik);
differentiërend tov rest van de klasse: AgrosÍr.s capillais (Zand-
stru isg ras), Ach i I I e a mi I lefo I i u m ( D u izend blad), Anth oxa nth u m od o ratu m
(Reukgras), Trifolium dubium (Kleine klaver), Rhytidiadelphus
sgua,Tosus (Gewoon haakmos)

synecologie grazige gemeenschappen op droge, min of meer humushoudende,
meestal, maar niet noodzakelijk kalkarme, niet (meer) stuivende
zandgronden (die eventueel 's winters kort kunnen overstromen)

Thero-Airion (Dwerghaver-verbond )

diagn. taxa Omithopus perpusillus (Vogelpoo\e), Aira caryophyllea (Zilverhaver),
Teesdalia n udicaulis (Klein tasjeskruid), Filago minima (Dwergviltkruid)

synecologie efemere, grotendeels uit therofyten en hemicryptofyten opgebouwde
gemeenschappen op kalkarme, zure tot neutrale zandgrond, ontstaand
na menselijke verstoring (toevoer van meststoffen, na graafwerken,
intensieve betreding of beweiding, berijding, sterke uitdroging) van een
stabiele graslandgemeenschap

O rn ithopod o-Co ry n e phoretu m (Vogel pootjes-associatie)

Plantagini-Festucion (verbond van Gewoon struisgras)

diagn. taxa geen; negatief gedifferentieerd door ontbreken van kensoorten van het
T h e ro-Ai ion ; ged ifferentieerd t.o.v . T h e ro-Ai io n door klasse ke n soo rten
als Galium verum (Echt walstro) en LoÍus corniculatus ssp. comiculatus
(Gewone rolklaver)

synecologie door een grasmat en mossen min of meer gesloten, schrale, meestal
kruidenrijke en vaak mosrijke begroeiingen met minder therofyten dan
het Thero-Aiion

Festuco-Thymetu m serpylli (assocciatie van Schapengras en Trjm)a

o

diagn. taxa Th y m u s se rpyl I u m (W i I d e tij m), C a m p a n u I a rotu n d ifo I ia (G ra sklo kj e),
Dianthus deltoides (Steen anjer); Pimpinella saxifraga (Kleine bevernel)
en Agrosfis vinealis (Zandstruisgras) differentiëren t.o.v. het FesÍuco-
Galietum veri.

synecologie droge kalkarme tot kalkloze maar niet zeer voedselarme pleistocene
zandgronden met een zeker fractie leem.

F e stu co-G a I ietu m ven (d u in-Stru isgras-associatie)

diagn. taxa kenmerkend is de combinatie van de eerder zuurminnende soorten
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AgrosÍr.s capillais (Fijn struisgras) en Rumex acetosella (Schapezuring)
met de eerder basenminnende diepwortelende soorten Galium verum
(Echt walstro) en Koeleia a/bescens (Duinfakkelgras) met enkele
klaversoorten, met name Trifolium scabrum (Ruwe klaver), T.

su bte na n eum (Ond eraa rdse klaver), Tifoli u m o m ith opod ioid es (?? ;

Vogelpootklaver) en Medicago minima (Kleine rupsklaver).

synecologie droge graslanden op kalkarm, humeus zand, die regelmatig beweid
(schapen runderen, paarden, eventueel met konijnen) worden, vooral
langs de binnenduinrand op oppervlakkig ontkalkt en/of betreden
duinzand. Samen met het Violo-Corynephoretum behoren hiertoe de
duingraslanden op kalkarm duinzand, die in Vlaanderen relatief
zeldzaam zijn.

Sedo-Cerastion (verbond der droge stroomdalgraslanden)

diagn. taxa Medicago falcata (Sikkelklaver, transgr.), Cynodon dactylon
( H a ndjesg ras ), Euph o rbi a cy p a ri ssias (Cypreswolfsmel k), Arte mi si a
campestis (Wilde averuit)

synecologie graslanden op hooggelegen, basenrijke, humusarme tot licht
humushoudende zand- en lichte zavelgronden in rivierdalen
(oeverwallen, zandruggen, maar ook door de mens gecreëerde
zandpakketten, dijken, ...); in Vlaanderen vermoedelijk beperkt tot het
gebied van de Grensmaas.

o Sedo-Ihymetum pulegioides (associatie van Vetkruid en Tijm)
o Medicagini-Avenetum pubescenÍis (associatie van Sikkelklaver en Zachte haver)

G uoolr ro-Koeleru erALrA

diagn. taxa Koeleia macrantha (Gewoon fakkelgras, incl. K. a/bescens
( Du i nfa kkel g ras)), Myosoti s ramosissrma ( Ruw ve rgeet-me-n ietje ),
Ononis repens ssp. repens (Kruipend stalkruid), Viola curtisii
(Duinviooltje), Cladonia rangiformis (Vals rendiermos), C. pyxidata var.
pocillum, Rhytidium rugosum (Buizerdmos)

synecologie mosrijke, meestal grazige gemeenschappen op droog, kalkrijk duinzand.
Omvat de kalkminnende duingraslandgemeenschappen, inclusief de
typische zgn. mosduinen

Tortu lo-Koelerion ( Du i nsterretjes-verbond )

Phleum arenarium (Zanddoddegras), Erodium cicutarium ssp. dunense
( Kleveri ge reigersbek), Saxif rag a tri d a ctyl ites (Ka nd elaa rtje), To rlu I a
ruralis var. ruraliformis (Groot duinsterretje), L calcicolens (Klein
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d u i n sterretje), D iti ch u m fl exi caule (Ka I ksmalta nd m os), To rte I I a
fl avov i re n s ( D u i n-kron kel blad mos, tra nsg r. ), P le u ro ch a ete sq u a rro sa
(Hakig kronkelbladmos), Leptogium gelatinosum, L. lichenoides,
Bacidea bagliettoana

synecologie pioniergemeenschappen op open, kalkrijk of althans kalkhoudend
duinzand, dat nog beweeglijk is maar waar geen overstuivingen of
uitstuivingen van meer dan 1 dm optreden, met dominantie van
acrocarpe mossen en hoge frequentie van winterannuellen

o Ph leo-Tortu letu m ru ralifo rmis (Du insterretjes-associatie)
. Si/eno-Tortuletu m ru raliformi s (Kegelsilene-associatie)
. Tortello-Bryoerythrophylletum

Polygalo-Koelerion (verbond der droge, kalkrijke duingraslanden)
diagn. taxa: Si/ene nutans (Nachtsilene), Prcris hieracioides (Bitterkruid),
Rhytidiadelphus triquetrus (Pluimstaartmos), Hylocomium splendens (Etagemos)
synecologie: kruidenrijke, meestal ook mosrijke, niet te dichte gras- en
dwergstruikgemeenschappen op kalk- en humushoudend, droog tot matig vochtig
duinzand in duinvalleien en op noordhellingen

T a rax aco-G a I i etu m veri ( D u i n- Paa rd e n bloe m associatie ) ;

voorkomen in Vlaanderen twijfelachtig
Anthyllido-Silenetum (associatie van Wondklaver en Nachtsilene);
voorkomen in Vlaanderen twijfelachtig

Anthyl I i do-T hes i etum (associatie va n Wond klaver en Du i n bergvlas)(. )
diagn. taxa: Thesium humifusum (Duinbergvlas), Asperula cynanchica
(Kal kbedstro), H e I i a nthe m u m n u m mu I a ri um (Geel zon neroosje, tra nsg r .), Pote nti lla
neumanniana (Voorjaarsganzenrik)constante taxa: Galium verum (Geel walstro),
Carex arenaria (Zandzegge), Poa praÍensrs (Veldbeemdgras), Festuca rubra (Rood
zwenkgras), Luzula campestris (Gewone veldbies), Thymus pulegioides (Grote tijm),
Avenula pubescens (Zachte haver), Hypnum cupressiforme var. lacunosum (Duin-
klauwtjesmos), Koele ria albescens (Duinfakkelgras)

o Anthyllido-Thesietum cerastietosum
diagn. taxa: differentiërend l.o.v. A-T prunelletosum zln Cerastium atyense (Akkerhoornbloem),
Plagiomnium affne (Rondbladig boogsterremos), Si/ene nutans (Nachtsilene), Phleum praÍense, ssp.
bertolonii(Knolthimoteegras), Hypnum cupressiforme var. lacunosum, (Duin-klwauwtjesmos), Avenula
puóescens (Zachte haver)
. Anthillido-Thesietum prunelletosum
diagn. taxa: differentiërend t.o.v. A-T cerastietosum zijn Prunella vulgaris (Gewone brunel), Festuca arundinacea
(Rietzwenkgrasl, Ligustrum vulgare (Wilde liguster), AgrosÍis stolonifera (Fioingras), Carex flacca (Zeegroene
zegge), Pimpinella saxifraga (Kleine bevernel), Veronica chamaedrys, (Gewone ereprijs), Helianthemum
nummularium (Geel zonneroosje) en Rubus caesius (Dauwbraam)

(.) o.b.v. Waumans, F., 2001. Vegetatie-ecologie van droge duingraslanden aan de Westkust. MSc-
thesis Universiteit Gent, 133 pp. + 5111.
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7.2 SEDO-SCLERANTHETEA - Klasse van pioniergraslanden op steengruis

diagn. taxa Sedum album (Wit vetkruid), Semperuivum tectorum (Donderblad),
Thymu s praecox (Kru iptijm )

synecologie begroeiingen op zeer dunne venryeringsbodems (puin, gruis), zowel op
silicaat als op kalk, secundair ook aan te treffen op muren en op stenige
standplaatsen, meestal arm aan nitraat en fosfaat, uitsluitend op
onbeschaduwde plaatsen, die droog zijn en bloot staan aan grote
temperatuurextremen

Seoo-Sct-ERANTHETALTA (oRDE DER DRoGE GRASLANDEN op GRUts- EN srEENBooeus)

Alysso€edion (verbond van vetkruiden en Kandelaartje)

diagn. taxa Catapodium igidum (?; StUf hardgras), Teucium botrys (?;
Trosgamander)

synecologie thermofiel op kalkhoudende, onbeschaduwde su bstraten, waarbij
nauwelijks van bodemvorming sprake is (leunt sterk aan bij de
Asplenietea tichomantb); de dikte van de venrveringslaag is hoogstens
enkele cm met sterke werhitting en verdroging van het substraat in de
zomermaanden

?? Cerastietum pumili(associatie van Tengere veldmuur), wellicht in de Voerstreek
en de omgeving van de St.-Pietersberg, Tienderberg
Saxifrago tidactilitis-Poetum compressae (associatie van Kandelaartje en Plat
beemdgras), wellicht in de Voerstreek en her en der op oude verweerde muren

a

a

Verbond lAssociaties

tridactilitis-Poetum compressae

pumili
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7.3 FESTUCO-BROMETEA - klasse der kalkgraslanden

diagn. taxa zeer groot aantal kentaxa, o.m. Avenula pratensrs (Beemdhaver),
Centaurea scabiosa (Grote centaurie) , Koeleia pyramidata (Breed
fa kkelg ras ), Scabios a co I u m ban'a ( Du ifkru id), Te u c ri u m ch a mae d rys
(Echte gamander), Thuidium abietinum (Sparremos), Helianthemum
nummularium (Geel zonneroosje, in Vlaamse duinen echter ook in het
Galio-Koelerion)

synecologie droogte-tolerante, primaire grassteppen of secundaire graslanden,
normaliter op kalkhoudende bodems, gedifferentieerd door
bodemvochtigheid, (stikstof-) en fosfaath u ishoud ing

BnoraerRlrA ERECTT (onoe DER KALKcnnsuruorru)

Mesobromion erecti (verbond der matig droge graslanden)

diagn. taxa B ra chypod i u m p i n n atum (Gevi nd e kortsteel), P olyg a I a co mosa
(Kuituleugeltjesbloem), Onobrychis viciifolia (Esparcette), Ctenidium
mol I u scu m ( Ka m mos), Fissrdens crisfaÍus ( Kal k-ved ermos), C a m pyl i u m
ch rysophyll um (Kal k-goud mos)

synecologie het minst aan droogte aangepaste verbond binnen de klasse en
dientengevolge meestal op iets diepere, kruimelige, iets beter vocht
vasthoudende, kalkrijke bodems; meestal slechts door landbouwbeheer
(hooien, en/of begrazing) in stand gehouden, anders evoluerend naar
doornstruw eel (P ru n eta I i a sp i n o sa e, Be rbe i d i o n\

ln Vlaanderen vermoedelijk fragmentair ontwikkeld en beperkt tot de Tienderberg en
de Voerstreek ; enkele populaties van Brachypodium pinnatum (Gevinde kortsteel)
komen voor in de kustduinen

Gentiano-Koeleietum (kalkgrasland-associatie; Gentianella germanica, G. ciliata,
Galium pumilum, Cirsium acaule, ...)

a

ORDE lVerbond lAssociatie

lMesobromion lcentiano-Koelerietu

Brometalia erecti erecti m
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7.4 NARDETEA - klasse der heischrale graslanden

diagn. taxa Nardus sÍnbÍa (Borstelgras), Srbg/rngia decumbens (Tandjesgras),
Potentilla erecta (Tormentil), Galium saxatile (Liggend walstro)

synecologie grazige gemeenschappen op oligotrofe tot mesotrofe, (matig) zure tot
neutrale, droge tot vochtige, vaak leemhoudende zandgronden, die
echter ook kleiig of venig kunnen zijn, die beter gebufferd zijn dan
bodems onder Calluno-UliceÍea (droge heide) vegetaties; in Vlaanderen
steeds secundaire of halfnatuurlijke gemeenschappen, die ontstaan en
in stand gehouden worden door betreden, maaien, branden, plaggen
en/of begrazen; het zijn vervangingsgemeenschappen van bossen op
voedselarme gronden (vnl. Quercion robori-petraeae gemeenschappen)

NRnorrRrn (onoe DER HEIScHRALE GRAsuruoem)

Nardo-Galion saxatilis (verbond der heischrale graslanden)

diagn. taxa Viola canina (Hondsviooltje), Euphrasia sticta (Stijve ogentroost),
Platanthera bifolia (Welriekende nachtorchis), Antennaia dioica
(Rozenkransje) en buiten de duinen Veronica officinalis (Mannetjes-
ereprijs), Botichium lunaia (Gelobde maanvaren) en verder de
vermelde klasse-kentaxa

synecologie in Vlaanderen secundaire, halfnatuurlijke grazige gemeenschappen op
relatief zure en voedselarme gronden met geringe primaire productie; zie
verder onder de klasse

ln Vlaanderen beperkt tot het Kempens en Vlaams district en de tertiaire
getuigenheuvels in het Brabants district en op grindplateaus van het Hoog-Kempisch
plateau langs de Maas (Tienderberg).

Galio hercynici-Festucetum ovinae (associatie van Liggend walstro en
Schapegras)
Carici bineruis-Nardetum (associatie van Tweenervige zegge en Borstelgras)

a

a

Verbond Associaties
Galio hercynici-Festucetum ovinae

Caricio binervis-Nardetum

Nardo-Juncetum squarrosi

Gentiano pneumonanthes-Nardetum

Nardo-Galion saxatilis

Beton ico-Brachypod ietu m

KLASSE ORDE

Nardetea



o Nardo-Juncetum sguarrosi (associatie van Borstelgras en Trekrus; zie Stieperaere
1ee3)

. Gentiano pneumonanthes-Nardetum (associatie van Klokjesgentiaan en
Borstelgras; zie Gaasenbeek 1958)

. Betonico-Brachypodietum (associatie van Betonie en Gevinde kortsteel); in
Vlaanderen uitsluitend bekend van het grindplateau van de Tienderberg en verder
van Thier à la Tombe (Belgisch deel van de St.-Pietersberg), aan de Jeker-
spoortunnel en bijWonck (alle in Wallonië).
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8.1 ASTERETEA TRIPOLII - Zeeasterklasse

KLASSE ORDE Verbonden Assocaties

Asteretea tripolii Puccinellion maritimae Puccinellietum maritimae

Plantagini-Limon ietum

Halim ionietum portulacoid is

Puccinellio-Spergularion Puccinellietum distantis

Parapholido strigosae-Hordeetum
marini

Armerion maritimae Juncetum gerardii

Artem isietum maritimae

Junco-Caricetum extensae

Armerio-Festucetum littoralis

Atripl ici-Elytrigietum pungentis

Halo-Scirpion Halo-Scirpetum maritim i
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diagn. taxa Astertripolium (Zeeaster, Zulte), Plantago maritima (Zeeweegbree),
Triglochin maritima (Schorrenzoutgras), Glaux maitima (Melkkru id),
Limonium vulgare (Lamsoor, transgr.), Halimione poftulacoides
(Zoutmelde, transgr. ), Spergularia maritima (Gerande schijnspurrie)

synecologie meestal gesloten, soortenarme, grazige gemeenschappen, hoofdzakelijk
uit hemicryptofyten opgebouwd; meestal (licht) beweid, soms ook
gehooid, op regelmatig overstroomde klei- en zandgronden in het
supralitoraal (vanaf GHW tot aan de stormvloedzone op schorren),
optimaal in het eu-/polyhalinicum tot in het mesohalinicum

G muco-Puccr NELLr ETALTA (Kwelorncnns-onoe )

synecologie als van klasse, minder in het mesohalinicum, zowel beweid als
onbeweid, in het brakke gebied zeldzaam zonder beweiding

Puccinellion maritimae (Verbond van Gewoon kweldergras)

diagn. taxa Puccinellia maitima (Gewoon kweldergras), Bosfiychia scorpioides,
optimum voor Spergularia maritima (Gerande schijnspurrie) en
Trigloch i n ma riti ma (Schorrenzoutg ras)

synecologie buitendijks op de lagere schordelen, tussen GHW en GSHW, dus
regelmatig voor korte tijd onder zout water komend; meestal kleiige
bodem; binnendijks op vochtige tot natte, relatief zilte plaatsen langs
polderkreken; vaak begraasd door grote grazers, ganzen

o Puccinellietum maftimae (associatie van Gewoon kweldergras)
o Plantagini-Limonietum (associatie van Lamsoor en Zeeweegbree)
o Halimionetum portubcoidis(Zoutmelde-associatie)

Puccinellio-Spergularion (verbond van Stomp kweldergras)

diagn. taxa Spergulaia salina (Zilte schijnspu rrie), Puccinellia drbÍans (Stomp
kweldergras); lage presentie van Plantago maritima (Zeeweegbree) en
Trig loch i m maiti m u m (Schorrenzoutg ras)

synecologie efemere gemeenschappen op zilte tot brakke gronden met sterke
fluctuaties van het vocht- en zoutgehalte van de grond, b.v. door
betreding, afplaggen, tijdelijk stagnerend water, drooglegging of
inpoldering

o Puccinellietum disfanÍr.s (associatie van Stomp kweldergras)
. Parapholido strigosae Hordeetum maini (Zeegerst-associatie)
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Armerion maritimae (verbond van Engels gras)

diagn. taxa Festuca rubra ssp. /iÍoralis (Rood zwenkgras), Glaux maitima
(Melkkruid), Juncus gerardii(Zilte rus), (AgrosÍis stolonifera var. marina
(Fioringras)), Carex extensa (?, Kweldergras), Carex dr.sÍans (Zilte
zegge)

synecologie buitendijks op slibhoudende gronden van iets onder GSHW tot de
stormvloedzone, en dus alleen bij springtij onder zout water; meestal met
insijpelend zoet water van hogere schordelen (dijk, duin, ...); binnendijks
op zilte, tijdelijk natte tot tamelijk droge terreinen in de maritieme polders.

o Juncetum gerardii(associatie van Zilte rus,)
. Artemisietum maitimae(Zeealsem-associatie)
o Junco-Caicetum extensae (?; Kweldezegge-associatie)
. Armeio-Festucetum littoralis (associatie van Engels gras en Rood zwenkgras)
c Atri plici-Elytrigietu m pu ngenÍ.s (Strand kweek-associatie)

Halo-Scirpion (Zeebies-verbond )

N.B. Wordt door Schaminée et al. (1998) beschreven als een rompgemeenschap
binnen de Asteretea tripolii

diagn. taxa (kencombinatie) Bolboschoenus maritimus var. compactus (Zeebies),
Atri p I e x p rostrata (S piesbl ad meld e), T ri g loch i n m a riti m a
(Schorre nzoutg ras ), Aste r ti po I i u m (Zeeaste r, Zu lte )

synecologie binnendijks langs allerleiwateren op natte plekken in het cr-
mesohalinicum. Buitendijks (binnen het bereik van getij) op zandige tot
slibrijke, beschutte plaatsen in het o-mesohalinicum; verdraagt
beweiding en betreding slecht.
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8.2 MOLINIO-ARRHENATHERETEA - klasse van matig voedselrijke graslanden

KLASSE ORDES Verbonden Associaties
inietalia Junco-Molinion Cirsio dissecti-Molinietum

lCalthion palustris Crepido-Juncetum acutiflori

Rhinantho-Orch ietum morionis

Lychn ido-Hypericetum tetrapteri

Ranunculo-Senecionetum aquatici

Scirpetum sylvatici

Angelico-Cirsietum oleracei

Arrhenatheretalia Alopecurion pratensis
RG Alopecurus pratensis - Elymus
repens

Arrhenatherion elatioris Arrhenatheretum elatioris

Cynosurion cristati Lolio-Cynosuretum

Galio-Trifolietum
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diagn. taxa o.m. Cardamine pratensr.s (Pinksterbloem), Cerastium fontanum ssp.
vulgatum (Gewone hoornbloem), Holcus lanaÍus (Gestreepte witbol),
Lath y ru s prafensis (Veld I athyru s ), Prun e I I a v u lg a ri s (Gewo ne bru n el ),
Ranunculus acns (Scherpe boterbloem), Rumex aceÍosa (Riddezuring),
Trifolium pratense (Rode klaver), Festuca pratensis (Beemdlangbloem),
Centaurea jacea (Knoopkruid), Vicia cracca (Vogelwikke),
Rhytid iadel ph us sq u a ffosus (Gewoon haakmos)

synecologie gehooide of beweide graslandgemeenschappen in een breed spectrum
van vochthuishouding en bodemtextuur; mesotrofe tot eutrofe
omstandigheden, al dan niet bemest, van matig zuur tot basisch

Molr rurerRLA (PTJpENSTRooTJE-oRDE)

diagn. taxa Cirsium palustre (Kale jonker), Equisetum palustre
(Moe ras paa rd estaa rt), J u n c u s co n g I o me raÍus ( B iezen knoppen ), Lu zu I a
m u ltifl o ra (Veel bloem ige veld bie s), An g e I i ca sy/vesfris (Gewon e
engelwortel), Achillea ptarmica (Wilde bertram), Valeiana dioica (Kleine
valeriaan), Galium uliginosum (Kleverig walstro), Climacium dendroides
(Boompjesmos)

synecologie natte hooilanden, waaronder zowel matig productieve als schrale
graslanden (blauwgraslanden, zie verder), relatief voedselarme tot
voedselrijke bodem, niet of licht bemest; grondwater gedurende een
groot deel van het jaar in de rizosfeer en eventueel deels ook daarboven

Junco-Molinion (verbond van Biezenknoppen en Pijpenstrootje)

diagn. taxa Succisa praÍensrs (Blauwe knoop), Juncus conglomeratus
(Biezenknoppen); differentiërend t.o.v. het Calthion palustis: Molinia
ca e ru le a (Pij pen strootje ), PoÍe ntil I a e re cta (Torme nti I ), G e nti a n a
p n e u mo n anÍhe ( Klokjesgentiaa n ), AgrosÍr's ca n i n a ( Moerasstru isg ras ),
Viola palusfris (Moerasviooltje); optimum voor Valeriana dioica (Kleine
valeriaan), Luzula multiflora (Veelbloemige veldbies)

synecologie op natte, gewoonlijk zu'tak zure gronden, verder als de enige bij ons
voo rkomende associatie ( Crrsio d i s se cti -M ol i n ietu m (blauwg rasla nd -
associatie), nl. op vochtige, schrale hooilanden op zwak zure tot neutrale
zand- of veengronden, soms op klei-op-veen; groei gelimiteerd door lage
fosfaatbeschikbaarheid, en wellicht ook kalium; gevoelig voor
veranderingen in grondwaterregime, gekenmerkt door een periodiek
wisselende waterstand: 's winters gedurende enige weken tot maanden
tot aan of boven het maaiveld, 's zomers oppervlakkig uitdrogend;
meestal zonder (antropogene) bemesting

Gemeenschappen met affiniteit tot het Junco-Molinion komen o.m. in het Torfbroek te
Berg-Kampenhout
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Galthion palustris (Dotterbloem-verbond )

diagn. taxa Lychnis flos-cuculi(Echte koekoeksbloem), Rhinanthus angustifolius
(Grote ratelaar), Dactylorhiza majalis (Breedbladige orchis), Caltha
palustris (Dotterbloem), LoÍus uliginosus (Moerasrolklaver), Carex
d i sti ch a (Tweerij ige zegge), C re p i s p a I u d osa (M oerasst reepzaad,
transgr.), Scirpus sylvaticus (Bosbies) = een combinatie van typische
grasland- en broekbos-/moerassoorten

synecologie halfnatuurlijke gemeenschappen van drassige plaatsen, één of
tweemaal per jaar gehooide, 's winters periodiek overstroomde
hooilanden op mineraalrijke, stikstofhoudende, veelal kleiige of venige
gronden; vaak onder invloed van mineraal- en basenrijke kwel van
grondwater; ondanks natte omstandigheden toch goede aëratie van de
bodem

C re p id o-J u n cetu m a cutifl o ri (Veld ru s-associatie )
Rhinantho-Orchietum moionis (associatie van Harlekijn en Ratelaar)
Lychnido-Hypericetum tetrapten (associatie van Echte koekoeksbloem en Gevleugeld
hertshooi)
Ranunculo-Senecionetum aquatici(associatie van Boterbloemen en Waterkruiskruid
Sci rpetru m sylvatici (Bosbies-associatie)
Angelico-Cirsietum oleracei(associatie van Gewone engelwortel en Moesdistel)
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ARRU eTRTHERETALTA (GmrusHnven-onor )

diagn. taxa Dactylis glomerata (Kropaar), Taraxacum sect. Vulgaria (Paardebloem),
Be I I is pe re n n i s (M ad el iefje ), Le u ca nth e m u m v u lg a re (M a rg riet), T rifoli u m
dubium (Kleine klaver, zu,tak, ook in Koelerio-Corynephoretea), Phleum
p rate n se (Ti moteeg ras ), Irise tu m fl ave scens (Goud haver)

synecologie hooi- en weilanden op humeuze, vochtige tot vrij droge, doorgaans
voedselrijke klei- en zavelgronden, waarbijde bodem's zomers veel
sterker kan uitdrogen dan in de vorige orde, terwijl inundatie in het
groeiseizoen slecht verdragen wordt

Alopecurion pratensis (verbond van Grote vossestaart)

diagn. taxa A I o p e c u rus pra fensis ( G rote vosse staa rt), B ro m us ra ceínosus
(Trosdravik); neemt een intermediaire positie in tussen de Molinietalia-
en Arrh e n ath e reta I i a-g rasla nd en, met o nd er meer M o I i n i eta li a-soorte n
als Egurcetum palusÍre (Moeraspaardestaart), Filipendula ulmaria
(Moerasspirea ) en G ali u m palu stre (Moeraswalstro); d ifferentiërend t.o.v
de rest der Anhe n ath e retalia-verbonde n : Symphytu m offi ci n ale
(S mee rwo rlel), P h al a ri s a ru n d i nacea ( Rietg ras ), C a rex a c uta (Scherpe
zegge)

synecologie hooi- of weilanden (evt. hooien met nabeweiding) op voedselrijke,
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vochtige aitaÍe leem- tot lichte klei- en klei-op-veengronden (vaak
alluviaal); 's winters meestal langere tijd geïnu
oppervlakkig uitdrogend

&, ba'.(n/é

ln Vlaanderen komt de kensoort Bromus r; het verbond is
kenmerkend voor de alluviale van midden- en van beken en rivieren
Veelal behoren de gemeenschappen tot de rompgemeenschap Alopecurus pratensio
- Elymus repens e.a.)

Arrhenatherion elatioris (Glanshaver-verbond )

diagn. taxa Arrhenatherum elatius (Glanshaver of Frans raaigras), Crepis biennis
(W e id estre epzaad), G a I i u m mo I I u g o (G lad walstro), T rago p og o n
praÍensis (Gele morgenster), Pimpinella major (Grote bevernel),
Pe u ce d a n u m ca ruifolr,a (Ka rwijsel ie ), Pasfrn a ca sativ a ( Pasti n aa k)

synecologie op vochtige, neutrale tot basische, voedselrijke gronden, een- of
tweemaal/jaar gehooid, soms licht voor- of nabeweid (verschil met
Cynosurion: langere tijd beweid)

Anhe n atheretu m elatioris (Glanshaver-associatie)
De enige associatie van dit verbond in Vlaanderen omvat hooilanden, hooiweiden,
weg- en dijkbermen op min of meer voedselrijke, vochtige tot matig droge, veelal
kalkhoudende en basische, soms ook zwak zure tot neutrale klei-, leem- en lemige
zandgronden, met variabel nutriëntgehalte (evt. beïnvloed door bemesting);
overstromingsduur, zeker in het groeiseizoen, is limiterend. Rompgemeenschappen
van deze associatie nemen aanzinelijke oppervlakten in in Vlaanderen.

Gynosurion cristati (Kamgras-verbond )

diagn. taxa Cynosurus cnsfaÍus (Kamgras), Bellis perennis (Madeliefje), met veel
tred- en vraatbestendige soorten als Plantago major (Grote weegbree),
Poa annua (Straatgras), Ranunculus repens (Kruipende boterbloem),
hoge presentie van o.m. Tifolium pratense (Rode klaver), Ranunculus
acns (Scherpe boterbloem), Rumex acefosa (Veldzuring), Prunella
vulgaris (Gewone brunel)

synecologie veelal door runderen, eventueel ook door schapen beweide graslanden
op vochtige tot vrij droge, basische (al of niet kalkrijke)tot vrij zure
bodem, vooral op van nature voedselrijke klei- en leemgronden, maar bij
voldoende bemesting ook op van nature schralere, zandige of venige
gronden

Lolio-Cyn osu retu m (Ka mgrasweide)

diagn. taxa zelfde als voor het verbond, met name Cynosurus cristatus (Kamgras)
en Bellis perennis (Madeliefje)
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synecologie beweide, voedselrijke graslanden op allerlei grondsoorten, onbemest of
matig bemest, soms gemaaid en nabeweid. Graslanden behorend tot
deze associatie omvatten de soortenrijkere cultuurgraslanden, die
eventueel ontstaan na wegvallen van v$tare bemesting (uit het Poo-
Lolietum, verschraling) en geringere begrazingsdruk.

Galio-Trifolietum (associatie van Ruige weegbree en Aarddistel); beperkt tot de
Voerstreek, wellicht ook Tienderberg
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9.í MONTIO-CARDAMINETEA - Klasse der bronbeekgemeenschappen

diagn. taxa Cardamine amara (Bittere veldkers, zwak), Brachythecium ivulare
(Beek-dikkopmos, zwak)

synecologie gewoonlijk kleine oppervlakten innemende gemeenschappen van
bronnen en bronbeken met helder, gewoonlijk zuurstofrijk, arvak tot
snelstromend, vrij ondiep water met een min of meer constante
temperatuur (ca. 10"C, dus 's zomers relatief koud, 's winters relatief
warm), zonder specifieke kalkvoonruaarden, voedselarm tot matig
voedselrijk

Vaak komen gemeenschappen uit deze klasse voor in bosgemeenschappen,waar ze
zich als beekbegeleidend lint manifesteren; elementen van deze klasse komen ook
voor in sommige zoetwatergetijdenbossen (Cardamino amarae-Salicetum albae).
Cratoneuion€emeenschappen in snel stromend, kalkrijk water (watervalletjes), die
volledig door mossen worden gedomineerd, worden tegenwoordig geclassificeerd in
een aparte orde binnen de Montio-Cardaminetea, de Cardamino-Cratoneuretalia, die
noch ín Nederland noch in Vlaanderen voorkomt, maar die wel bekend is van het
Maas en Lotharings district en van de klifkusten van de Boulonnais.

MoNlo-CIRDAMTNETALIA (oRDE DER BRoN- EN BRoNBEEKGEMEENSCHAnnEN)

Gardamino-Montion (verbond van Bittere veldkers en Bronkruid)

diagn. taxa Epilobium obscurum (Donkergroene basterwederik, Stellaia uliginosa
(Moerasmuur), Pellia epiphylla (Gewone pellia), Chiloscyphus
po ly a nth os ( Li p pen m os), Rh i zo m n i u m p u n ctatu m (G ewoo n vi ltsterremos)

synecologie zowel onbeschaduwde als beschaduwde bron- en bronbeek-
gemeenschappen van kalkarm tot min of meer kalkrijk milieu

Philonotido fontanae-Montietu m (Bron kru id-associatie)
Pellio epiphyllae-Chrysosplenietum oppositifolii(associatie van Paarbladig goudveil)
P e I I i o-Co n o ce p h a letum (Kegel mos-associatie)

Verbond Associaties

Philonotido fontanae-Montietum

Pellio epiphylla-Chrysosplenietum
oppositifolii

Cardamino-Montion

Pell io-Conocephaletum conicae
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KLASSE ORDES lverbonde n Associaties
Parvocaricetea nigrae ricion (curto-)nigrae Caricetum trinervi-nigrae

Pallavicinio-Sphagnetum

Carici curtae-Agrostietum can inae

davallianae Scorpidio-Caricetum diandrae

Campylio-Caricetum dioicae

Junco baltici-Schoenetum nigricantis

9.2 PARVOCARICETEA - Klasse der kleine zeggen

diagn. taxa Hyd rocotyle v u lg a ri s (Wate rnav el), Ra n u n c u I u s fl a m m u I a
(Egelsboterbloem), J uncus articulatus (Zomprus, a,vak), Pediculais
p a I u stri s (Moe raskartel bl ad ), E p i I o bi u m p a I u stre ( Moe ras-
basterdwederik), Calliergonella cuspidaÍa (Gewoon puntmos), Carex
nigra (Zwafte zegge, transgr.)

synecologie gemeenschappen op oligo- tot mesotrofe, stikstof- en fosfaatarme, matig
(soms sterk) zure tot basische, al of niet kalkhoudende gronden, steeds
in associatie met (beginnende) veenvorming, met nauwelijks
fl uctuerende, permanent hoge grondwatertafel, tenzij in du invalleien,
waar de venigheid van het substraat beperkt en de grondwaterfluctuaties
aanzienlijk kunnen zijn; deels natuurlijke (bv. duinvalleien), deels
halfnatuurlijke gemeenschappen, in het laatste geval in stand gehouden
door jaarlijks maaien

CnRrcerurA NTGRAE (onoe vAN ZwARTE ZEGGE)

Caricion nigrae (= Caricion curto-nigrae; verbond vanZwarte zegge)

P ote nti I I a p a I u stri s (W ateraa rd bei ), Agros ti s ca n i n a (Moerasstru isg ras ),
Carex nigra (Zwarte zegge), Viola palusÍris (Moerasviooltje), Carex cufta
(Zompzegge), C a I I ie rgo n stra mi n e u m (S I iertmos ), S p h ag n u m fi m b ri atu m
(Gewimperd veenmos), S. squarrosum (Haakveenmos), S. subniÍens
(Glanzend veenmos) differentiërend t.o.v. het Caricion davallianae:
Au I a co m n i u m p a I u stre ( Rooduviltmos ), Sphag n u m p al u sfre (G ewoo n

diagn. taxa

davallianae

ln Vlaanderen zijn alle Paruocaicetea-gemeenschappen zeldzaam en grotendeels
beperkt tot de duinstreek (Caicetalia davallianae) en het Kempens district (Caicetalia
nigrae en Caicetalia davallianae daar waar het grondwater beïnvloed wordt door
kalkrijk maaswater) en het Brabants district (Caricetalia davallianae, dankzij kalkrijke
l<wel vanuit Brusseliaan, b.v. Vorsdonkbossen, ïorfbroek, ...)



veenmos), Polytichum commune (Gewoon haarmos), Peucedanum
palustre (Melkeppe)

synecologie gemeenschappen van natuurlijke of halfnatuurlijke laagvenen en van
natte standplaatsen op minerale grond met een humeuze tot venige
bovengrond van uiteenlopende dikte; olgio- tot mesotrofe standplaatsen,
matig tot zwak zuur (pH 4,0-6,0), met kalkarm grondwater, zoet,
eventueel tot oligohalien water

CRnrcerRuA DAVALLTATIe ((KruopBtES-oRDE)

Caricion daval lianae (Knopbies-verbond )

diagn. taxa Parnassia palustris (Parnassia), Carex oederissp. oede ri (C. serotina,
Late zeg ge ), E p i p a cti s p a I u stri s ( Moeraswes penorch is), D a ctyl o rh i za
incarnata (Vleeskleu rige orchis), Liparis loeselii (Groene knolorchis),
Ele o ch a ri s q u i n q u efl ora (Arm bloe m ige waterb ies ), Ta ra x a cu m p a I u stre
(Moeraspaardebloem), Schoenu s nigrica ns (Knopbies, transgr. ),
Eq u i set u m v a ri e g at u m ( Bonte paa rd esta art), C a m pyl i u m ste I I atu m
(Sterre-goudmos), C. polygamum (Gewoon goudmos), FissrUens
a d i a nth oid es (G root veenved ermos ), B ryu m p se u d otriq u et ru m
(Veenknikmos), Aneura pinguis (Vetmos), Riccardia chamedryfolia
(Gewoon moerasvorkje), R. multifida (Gevind moerasvorkje);
differentiërend t.o.v. het Caricion nigrae: Linum cathafticum (Geelhartje),
Euphrasia sticta (Stijve ogentroost), Sagrna nodosa (Knopig vetmuur,
Krielparnassia)

synecologie mesotrafente, natuurlijke of halfnatuurlijke gemeenschappen op min of
meer basenrijk substraat; omvat trilveen, helling- en bronveentjes en
natte duinvalleigemeenschappen; gevoed door basenrijk, eventueel
auak brak grond- en oppervlaktewater, met constante tot sterk
wisselende grondwatertafel; vooral in gebieden met toestroming van
lithotroof water of in contactzones tussen lithotroof en atmotroof water
met min of meer subneutrale pH, eventueel met veel nutriënten, die
echter weinig mobiel zijn

Scorpidio-Caicetum diandrae (associatie van Schorpioenmos en Ronde zegge)
? Campylo-Caicetum dioicae (associatie van Vetblad en Vlozegge)
Junco baltici-Schoenetum nigicantis (Knopbies-associatie; Torfbroek, Westhoek)
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? Caricetum trineruïnigrae (associatie van Drienervige en Zwarie zegge)
Pallavicinio-Sphagnefum (Veenmosrietland; o.m. krekengebied)
Caici curtae-Agrostietum caninae (associatie van Moerasstruisgras enZompzegge)



9.3 SCHEUGHZERIETEA - klasse der hoogveenslenken

diagn. taxa Sphagnum cuspidatum (Waterveenmos), S. subsecundum (Moeras-
veenmos), S. denÍrculatum (Geoord veenmos, transgr.), Drepanocladus
fl u ita n s (Ven-sikkel mos)

synecologie zeer oligotrafente tot min of meer mesotrafente verlandings-
gemeenschappen van hoogveenslenken en oevers van heidevennen en
hoogveenvennen; vaak is open water aanwezig zonder dat hydrofuten
een belangrijke rol spelen; overwegend op organische bodems, die
gekenmerkt worden door een uitgesproken zuurstofarmoede
(veenmodder-bodems); het venige karakter van de bodem is het
bela ng rij kste synecolog ische versch il met d e Litto re I I ete a-
gemeenschappen; er heerst een constant hoge waterstand; het water is
sterk tot zuakzuur

ScneucHzERtETALIA (onoe vAN DE HoocvEENsleuxeru)

Rhynchosporion albae (verbond van Veenmos en Snavelbies)

diagn. taxa Rhynchospora alba (witte snavelbies), sphagnum recuruum ssp.
recuruu m (Slank veenmos)

synecologie kleine oppervlakten innemende gemeenschappen in vennen en
hoogveenslenken, gebonden aan voedselarm water, dat tevens arm is
aan ionen (oligotroof), met langdurig hoge waterstanden (ook in droge
perioden zelden beneden 20 cm onder het maaiveld), met voortdurend
anaërobe omstandigheden in de wortelzone (aanpassing planten door
aërenchym)

S p h ag n etu m cu sp id aÍo-obesi (Waterveen mos-associatie)
Sphagno-Rhynchosporetum (associatie van Veenmos en Snavelbies)

? Caricion lasiocarpae (Draadzegge-verbond)

diagn. taxa Carex lasiocarpa (Draadzegge); differentiërend t.o.v. het
Rhyn chospo rion al bae zrln Hyd rocotyle vulga is (Waternav el), Potentill a
palustris (zuak; Wateraardbei) en Lysimachia vulgais (zwak; Gewone

Verbonden lAssociaties
albae cuspidato-obesi

Caricion lasiocarpae

lerioonoro-óari""tt^
lasiocarpae
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wederik)

synecologie oligo- tot mesotrafente verlandingsgemeenschappen in vennen en natte
laagten, gedurende het hele jaar met de voeten in het water, behalve bij
extreme zomerdroogte, kenmerkend voor het contactmilieu tussen
oligotrofe en zure omstandigheden enezijds, en meer eutrofe en vooral
basenrijke omstandigheden andezijds (gebonden aan zgn.
trofiegradiënten)

Eiophoro-Caricetu m lasiocarpae (associatie van Draadzegge en Veen plu is)
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10.í OXYCOCCO-SPHAGNETEA - klasse der hoogveenbulten en natte heiden

synecologie oligo- tot meso-oligotrafente, acidofiele gemeenschappen, aangepast
aan relatief extreme omstandigheden, zoals lage temperaturen,
zuurstofgebrek, grote temperatuurverschillen tussen zomer en winter, en
dag en nacht, uitgesproken laag aanbod van voedingsstofÍen en een
zeer hoge zuurtegraad; door de onbeperkte apikale groei van de
veenmossen komt het maaiveld steeds hoger te liggen; door het
vermogen van veenmossen 10 tot 40 maal het eigen drooggewicht aan
water vast te houden blijft in combinatie met de geringe doorlatendheid
van de onderliggende veenlaag het watergehalte hoog

EnrcerurR TETRALTctS (DoeHer-onoe)

Ericion tetralicis (Dophei-verbond)

diagn. taxa Scirpus cespiÍosus (Veen bies, tra nsg r. ), J u n cu s sq u a rro sus (Trekru s ),
G y m n o col e a i nfl ata ( B roed kel kje ), Sphag n u m co m p a ctu m
(Kussentjesveenmos; transgr.), S. molle (Week veenmos), S. feres
(Sparrig veenmos, trangr.), S. tenellum (Zachtveenmos,; trangr.),
Zygogonium ericetorum (transgr. ); differentiërend t.o.v. het Oxycocco-
Ericion: Carex panicea (Blauwe zegge), Gentiana pneumonanthe
(Klokjesgentiaan)

synecologie natte heiden (op podzolgronden met dunne veenlaag, een venige
ondergrond of met reductieverschijnselen direct onder de B-horizont),
ook in gedegradeerd hoogveen

Lycopodio-Rhynchosporetum (associatie van Moeraswolfsklauw en Snavelbies)
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Verbonden lAssociaties
tetralicis

tetralicis

magellanici

palustris-Ericetum

diagn. taxa Erica tetralix (Gewone dopheide) , Drosera rotundifolia (Ronde
zon nedauw, zwa k), N a rth e ci u m ossifra g u m (Been bree k), Au I a com n i u m
palustre (Rood viltmos, aruak), Cephalozia connivens (Glanzend
maanmos, arak), Kurzia pauciflora (Gewoon spinragmos), Mylia
anomala (Hoogveenlevermos), Odontoschisma sphagni (Veen-
dubbeltjesmos)

KLASSE ORDES

Oxycocco-Sphagnetea tetralicis

magellanici



weinig begroeide, natte min of meer dichtgeslagen standplaatsen in heidevelden op
min of meer venig zand; verschijnt vaak na plaggen

Ericetum tetralicis (associatie van Gewone dophei)

diagn. taxa Scnpus cespiÍosus (Veenbies), Hypnum imponens (Goud-
klauwtjesmos), Sphagn u m comp acÍum (Ku ssentjesveen mos), S.
te n e ll u m (Zacht veen mos) ; C a m pylo p u s b revi pil us (Kortha rig
kronkelsteeltje) is kenmerkend voor jongere stadia.

synecologie vochtige tot natte, voedselarme, soms leemhoudende zandgronden in
de Kempen en het Vlaams district, met niet te sterk wisselende
waterstanden, waarbij de laagste grondwaterstand limiterend is; soms
als secundaire gemeenschap in ontwaterd hoogveen

SpneoruerRLrA MAGELLATTcT (Hoocveeruvos-onoe )

Oxycocco-Ericion (Hoogveen mos-verbond )

diagn. taxa O xyco cc us palusÍns (Veen bes ), A n d ro med a polifol i a ( Lavend el heid e),
Eiophorum vaginatum (Eenarig wollegras), Sphagnum papillosum
(Wrattig veenmos), S. magellanicum (Hoogveen-veenmos), S. rubellum
(Rood veenmos)

synecologie bulten van levende hoogvenen, die (vrijwel) geïsoleerd zijn van het
minerale grondwater en nagenoeg uitsluitend door neerslag worden
gevoed (ombrotroof)

Eico-Sphagnetum magellanici (associatie van Gewone dophei en Veenmos)
Sphagno pal u sti s-Ericetu m (Moerasheide)
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í0.2 CALLUNO-ULICETEA - Klasse der droge heiden

diagn. taxa Cal I u na vu lga is (Stru ikheide, transgr. ), Hyp n u m j utlan dicum (Heide-
klauw$esm os), ftilidium ciliare (Gewoon franjemos), Dicranu m spurium
(Gekroesd gaffeltandmos; optimum voor Cladonia floerkeana (Rode
heidelucifer)

synecologie gemeenschappen van droge tot vochtige heiden, gebonden aan een
koel gematigd klimaat met een hoge luchtvochtigheid gedurende een
groot deel van het jaar, waarbij de bodem echter niet langdurig verzadigd
met water mag zijn (geeft veenvorming); factoren die verdere successie
naar bos vertragen of voorkomen zijn o.a. koud klimaat, extreem arme
en/of zure bodem, of beheersmaatregelen zoals begrazen, branden,
plaggen

Cnu-uNo-U LTcETALTA (Srnu r rner-onor )

GallunoGenistion pilosae (verbond van Struikhei en Kruipbrem)

diagn. taxa Genista anglica (Stekelbrem, transgr.), G. prlosa (Kruipbrem, transgr.),
C u sc uta e p ithym u m ( Du ivelsnaaiga ren ), Lycopod i u m cl av atu m (G rote
wolfsklauw)

synecologie omvat de halfnatuurlijke heiden, van de binnenlandse oligotrofe zandige
gebieden, voorkomend op voedselarme dekzanden of op periglaciale en
fluvioglaciale zanden (Kempens en Vlaams district); de
bodemontwikkeling heeft geleid tot podzolen, gekenmerkt door een
donkere, sterk humeuze A1-horizont, waaronder een askleurige,
uitgeloogde A2-horizont; gevolgd door een donker gekleurde, vaak
verkitte inspoel ingshorizont (B-horizont), waarin ijzer, alu mi niu m en/of
organische stof geaccumuleerd (kunnen) zijn

Genisto anglicae-Callunetum (associatie van Struikhei en Stekelbrem)
Vaccinio-Callunetum (associatie van Struikhei en Bosbes)

Empetrion nigri (Kraaihei-verbond )

Gemeenschappen van dit verbond met Empetrum nigrum als dominant kentaxon,
wordt aangetroffen in de Nederlandse kustduinen boven Bergen (het Waddendistrict).
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isto anglicae-Callunetumpilosae

Empetrion nigri

lPVrolo-Salicetum
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Pyrolo-Salicetum (associatie van Wintergroen en Kruipwilg)
ln Vlaanderen is het verbond alleen vertegenwoordigd door het Pyrolo-Salicetum in de
duinen, dat op zich nog sterk afwijkt van het in de Nederlandse literatuur
onderscheiden Pyrolo-Salicetum. De syntaxonomische situering van de Wintergroen-
Kruipwilgvegetaties langs de Vlaamse kust, die gekenmerkt worden door een lichte
overstuiving met kalkrijk zand, en die verder o.m. Polygala vulgaris (Gewone
vleugeltjesbloem) en een aantal kalkmoerassoorten herbergen in dit verbond is zeer
onzeker.

72



Verbond lAssociaties
medii

1 í.1 TRIFOLIO-GERANIETEA - Marjoleinklasse

diagn. taxa Satureja vulgais (Borstelkrans), lnula conyzae (Donderkruid), Viola hirta
(Ruig viooltje, aruak), Verbascum lychnitis (Melige toorts)

synecologie op zonnige tot licht beschaduwde, droge plaatsen op basenrijke, min of
meer voedselrijke maar niet zwaar bemeste, humeuze kalk-, leem-,
lichte klei- en zandgronden; de gemeenschappen zijn kenmerkend voor
gradiëntmilieus, vaak op de grenszone tussen extensief beheerde
weilanden of akkers enezijds en struwelen andezijds
(zoomgemeenschappen), vooral op zuidhellingen (hoge licht- en
warmtebehoefte)

Het voorkomen van dit §pe van lintuormige plantengemeenschappen (tenzij er op
gelijkende vegetaties in wegbermen; Zwaenepoel 1993) werd in Vlaanderen nog in het
geheel niet ondezocht. De verspreiding ervan is dan ook relatief onbekend.
Zwaenepoel (1993) beschrijft een wegbermvegetatietype, het Oiganum vulgare-Vicia
tetrasperma-type, dat veel Trifolio-Geranietea-elementen herbergt en dat hij aantrof in
de Voerstreek, het Maasland en de Haspengouw en uitzonderlijk in de Vlaamse
zandstreek (Vloethemveld, Zedelgem). Vaak vertoont het substraat een sterke helling
(gemiddeld 27"1), hij trof ze vooral aan op kalkrijke Ieembodems, met een voorkeur
voor zu id-geëxponeerde h el I ingen (thermofiel ka rakter).

ORrcRruereLrA vuLGARrs (Mnn.lor-erN-onoe)

Trifolion medii (Marjolein-verbond)

diagn. taxa Agrimonia eupatoia (Gewone agrimonie); Rubus caesius (Dauwbraam)
en Fesfuca rubra (Rood auenkgras) zijn constante soorten

synecologie iets grotere vocht- en geringere warmtebehoefte dan het Geranion
sanguinei(niet in Nederland of Vlaanderen, wel in Wallonië); verder als
de klasse

Rubo-Origanetum (associatie van Dauwbraam en Marjolein)
Po lyg o n ato -Lith o sp e rmetu m (associatie va n G lad parelzaad en Wel riekend e
salomonszegel
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í 1.2 MELAMPYRO-HOLGETEA MOLLIS - Klasse van Gladde witbol en
Havikskruiden

diagn. taxa Holcus mollis (Gladde witbol), Melampyrum pratense (Hengel),
Hieracium laevigatum (Stijf havikskruid), H. vulgatum (Dicht havikskruid),
H. maculaÍum (Bochtig havikskruid)

synecologie lintvormige, grazige zoomgemeenschappen op beschutte, schaduwrijke
standplaatsen, zoals bosranden, lanen, singels en houtwallen, op
betrekkelijk voedselarme, zandige tot lemig-zandige gronden die altijd
kalkarm zijn (belangrijk verschil met vorige klasse)

Zoals voor de Trifolio-Geranietea geldt ook hier dat zoomgemeenschappen behorend
tot deze klasse in Vlaanderen tot nu toe nauwelijks ondezocht werden. Opnieuw vindt
men bij Zwaenepoel (1993), die een uitgebreide vegetatiekundige studie uituoerde van
wegbermen in Vlaanderen, wel een type dat vrij dicht bij de gemeenschappen van de
Melampyro-Holcetea mollis aanleunt. Hij onderscheidt een Teucrium scorodonia-
Dicrannella heteromallà-type, die behalve door voormelde typesoorten gekenmerkt
wordt door Holcus mol/rs (Gladde witbol) en Lonicera periclymenum (Wilde
kamperfoelie). Hieracium laevigatum (Stijf havikskruid) komt eveneens in dit type voor.
Hij trof dit type aan op zandbodems met een mediane pH-waarde van 5,3 (binnen zijn
typologie op twee na laagste mediane waarde). Het is een schaduvytolerant type, dat
meestal rechtstreeks grenst aan bosvegetaties of dat voorkomt onder laanbomen
(Quercus robur (Zomereik) of Fagus sylvatica (Beuk)). Hij trof het type relatief
algemeen aan in de Kempen en zandig Vlaanderen, elders is het zeldzaam tot
ontbrekend.

MemupyRo-HoLcETAln (onoe vax GmooE wtrBol eru HRvrrsxnuroeN)

Melampyrion pratensis (verbond vanGladde witbol en Havikskruiden)

diagn. taxa zie klasse
synecologie zie klasse

Hypeico pulchri-Melampyretum pratensis (associatie van Hengel en Gladde witbol)
Hieracio-Holcetum mollis (associatie van Boshavikskruid en Gladde witbol)

Verbond lAssociaties

mollis

pratensis pulchri-Melam
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KLASSE ORDE Verbonden Associaties
Galio-Urticetea Glechometalia Galio-Alliarion

(Cynoglosso-Anthriscienion )

Claytonio-Anthriscetum caucalidis

Galio-Alliarion
(Aegopodio-Alliarienion )

Torilidetum japonicae

Urtico-Cruciatetum laevipedis

Alliario-Chaerophylletum temuli

Urtcio-Aegopodietum

Heracleo-Sambucetum

11.3 GALIO-URTIGETEA - klasse der nitrofiele zomen

diagn. taxa Urtica dioica (Grote brandnetel), Galium aparine (Kleefkruid), Glechoma
h e d e race a ( Hond sd raf), Al li a i a peti ol ata (Loo k-zo nd er-look,
transgr. ),L amium maculatum (Gevlekte dovenetel, uitsluitend langs de
Maas)

synecologie zoomgemeenschappen op voedselrijke, humeuze en vochthoudende
grond, met zwaartepunt op neutrale tot aruak basische bodem (zoals de
Trifolio-Geranietea en i.t.t. de Melampyro-Holcetea mollis); er treedt
snelle mineralisatie van het organisch materiaal op

GlecnouerAlrA (onoe DER NtTRoFtELE zoMEN)

Galio-Alliarion (verbond van Look-zonder-look)

diagn. taxa zie de klasse

Cynoglosso-Anthriscienion (onderverbond van Hondstong en Fijne kerve!)

diagn. taxa Anthiscus caucalis (Fijne kervel), Claytonia pertofiata (Witte
winterpostelein), Stellaria pallida (Duinvogelmuur), Cardamine hirsuta
(Kleine veldkers); differentiërend t.o.v. het tweede onderuehond zijn o.a
Cyn ogl ossu m offi ci n a le ( H o n d ston g), Cal a mgrosÍis epigejos ( Du i n riet),
Poa pratensis (Vezldbeemdgras), Bryonia dioica (Heggerank), ...

synecologie langs randen en op open plaatsen in boomaanplanten in de kustduinen
en duinstruwelen (Vlier, Duindoorn, Liguster); bij afsterven van het
struweel kan deze gemeenschap grote oppervlakten innemen, waarna
het evolueert naar een rompgemeenschap gedomineerd door
Calamagrostis epigejos (Duinriet), komt voor op relatief humusarme of
ondiep humeuze duinzandbodems, die snel uitdrogen en waar
mineralisatie bijzonder snel verloopt.
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ln Vlaanderen komt dit type algemeen voor in de kustduinen. Zwaenepoel (1993)
beschrijft het Anthriscus cauclalis-Anhenatherum e/aÍrus-§pe van wegbermen; hU trof
dit type niet alleen aan in de kustduinwegbermen, hoewel de meeste opnamen uit dit
gebied komen, maar b.v. ook in spoonruegbermen. De bodem-pH ligt eerder aan de
basische kant, tenrijl de stikstofbehoefte verrassend laag blijkt te zijn (uitgedrukt in het
gemiddeld Ellenberg-N-getal).

Claytonia-Anthiscetum caucalidis (associatie van Fijne kervel en Witte
winterpostelein)

Aego pod io-Al I i a ri en ion (verbond va n Zeven blad en Look-zonder-look)

diagn. taxa differentiërende taxa t.o.v. het eerste onderverbond zijn Dactylis
glome rata (Kropaar), Arrhe n athe ru m el ati u s (Glanshav er), Ran u n cu I us
re pe n s (Kru ipende boterbloem ), H e racleu m sp hon dyli um (Bereklauw),
R u mex o btu sifo I i us ( Ridd ezu ri n g ), Galeopsis tetra h it (Gewon e
hennepnetel), Ranu nculus ficaia (Speenkruid), Poa nemoralis
(Schaduwgras)

synecologie ruderale zoomvegetatie in de halfschaduw van heggen en bos op
humeuze, vochtige, stikstofrijke gronden

Gemeenschappen van dit onderverbond komen zeet algemeen voor in wegbermen.
Zo onderscheidt Zwaenepoel (1993) een Aegopodium podagraria-Rumex obtusifolius-
type dat sterke overeenkomsten vertoont met de gemeenschappen van dit
onderverbond. Het werd aangetroffen op zowat elk bodemtype met een zeer breed
pH-spectrum, één van de hoogste stikstofbehoeften (uitgedrukt in het gemiddeld
Ellenberg-N-getal).

Torilidetu m j a ponicae (Heggendoornzaad-associatie)
Urtico-Cruciatetum laevipedis (Kruisbladwalstro-associatie); vooral in de Leemstreek
Alliario-Chaerophylletum te muli (associatie van Look-zonder-look en Dolle kervel)
Urtico-Aegopodietum (Zevenblad-associatie); wijd verbreide associatie in Vlaanderen
H e ra cleo-sa mbu cetum (Kru idvl ier-associatie) in Vlaanderen alleen op de
Zeescheldedijken t.h.v. Kruibeke-Rupelmonde

16



12.1 GONVOLVULO-FILIPENDULETEA (klasse der natte strooiselruigten)

CoruvotvuLETALIA sEpt u M (Hnnow r t roe-onoe)

diagn. taxa C a lysteg i a se p i u m ( H aagwi nd e), E u p ato ri u m ca n n a bi n u m
(Koning in nekru id ), V aleria n a re pe n s (Echte valeriaan), SÍachys pal u stis
(Moerasandoorn ), Epilobi u m hi rsutu m (Harig wilgen roosje, transgr. ),
A n g e I i ca a rch a n g e I i ca (G rote en gelwort el), Sy m p hyt u m offi ci n a I e
(Smeenrortel, arvak). Zowel ruimtelijk als temporeel intermediair tussen
de Phragmitetea en Galio-UrticeÍea. Vrij veel soorten uit deze klassen
(Phalais arundinacea (Rietgras) en Phragmites ausfralis (Riet)
enezijds, Urtica dioica (Grote brandnetel) en Galium aparine
(Kleefkruid) andezijds) hebben een hoge presentie hier, evenals
ve rsch il len de M ol i n i o-Anh e n athereÍea-soorte n ( b. v. A n g e I i ca sy/vesÍns
(Gewone engelwortel)

synecologie gemeenschappen van meerjarige soorten, waarin lianen vaak een
belangrijke plaats innemen, op relatief natte, a uak zure tot basisiche,
stikstofrijke standplaatsen, die vaak tijdelijk onder water staan (hoog
aandeel aan freatoflrten) gevoed door voedselrijk oppervlakte- of
grondwater, waarbij de voedselrijkdom lange tijd gehandhaafd blijft door
allochtone aanvoer, maar ook door efficiënte circulatie binnen de planten
(remobilisatie binnen de plant, relatief snelle mineralisatie van strooisel).

Verbonden lAssociaties

lValeriano-Filipenduletum
I

Filipendulion

hirsuti

hirsuti

m
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Fr lr pexouIETALIA (Moennsser neR-onoe)

Filipendulion (Moerasspirea-verbond )

diagn. taxa Filipendula ulmaia (Moerasspirea; echter ook frequent in de Molinietalia,
Calthion palusÍris), Thalictrum flavum (Poelruit); difÍerentiërend t.o.v. de
tweede orde (Convolvuletalia sepium) zijn onder meer Lythrum salicaria
(Kattestaart), Lysimachia vulganb (Gewone wederik), Holcus lanatus
(Gestreepte witbol), Ran u nculus repens (Kruipende boterbloem), Rumex
a cetosa (Veldzu ri n g), C a I a magrosfrs canescens ( H en n eg ra s), Vi ci a
cra cca (Vogelwi kk e), Lych n i s fl os-c u cu I i ( Echter koekoe ks bloem ),
Equisetum palustre (Lidrus), LoÍus uliginosus (Moerasrolklaver), J u ncus
effusus (Pitrus), vrijwel zonder uitzondering ook voorkomend in het
Calthion pal ustis (Molinietalia)

synecologie ruigten op vochtige tot natte, stikstofhoudende, matig voedselrijke tot
voedselrijke gronden (vooral op zand en leem), met een horizontaal en
verticaal beweeglijk grondwater (soms enige tijd boven het maaiveld),
vaak met een relatief dikke strooisellaag, langs rivier- beek- en
slootoevers, waar begrazing, maaien en dergelijke minder intensief is; ze
verva ngt M ol i n i o-A nh e n ath e retea ( met name C alth io n palusfns)
graslanden op plaatsen met lagere beheersintensiteit en komt ook voor
op kapvlakten van Alno-Padion- en Salicion a/bae-bossen (bostypen van
alluviale vlakten)

Valeiano-FilipenduleÍum (associatie van Moerasspirea en Valeriaan)

CoruvolvuLETALtA sEptuM (onor vRru Hlnrc wtLGENRoosJE)
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Epilobion hirsuti (verbond van Harig wilgenroosje)

diagn. taxa Epilobium hirsutum (Harig wilgenroosje; tevens klasse), Angelica
archangelica (Grote engelwortel; tevens klasse), Barbarea sÍnbÍa (Stijf
barbarakruid), Mentha longifolia (Hertsmunt, niet in Vlaanderen),
Scrop h u I a ri a u mb rosa (Gevleugeld he! m kru id ). Constante soorten zij n
Phragmites ausÍralis (Riet) en CalysÍegia sepium (Haagwinde).

synecologie eutrafente, hoog opgaande ruigtegemeenschappen aan randen vann
ionenrijke, matig brakke tot vrijwel zoete wateren, met preferentie voor
stikstofrijke plaatsen op kleiige of venige bodem, regelmatig overspoeld
(b.v. getij, maar ook winterse inundatie), meestal gevoed door
bicarbonaatrijk oppervlaktewater, zonder dat zu u rstofgebrek optreedt
(regelmatig droogkomend substraat), met (zeer) snelle mineralisatie van
het organisch materiaal als gevolg; vaak in aanspoelselgordels langs
rivieren (zeer frequent in het zoetwatergetijdengebied van de Schelde),
ook op antropogeen verstoorde plaatsen (baggerspecie langs beek- en
rivieroevers, zandopspuitingen, die nat blijven, enz.)

V ale ria n o-Se ne cioneÍum (Rivierkru iskru id-associatie)
So n cho-e pilobietu m h i rsuti (Moerasmel kd istel-associatie)
Oenanthe-Althaeetum (associatie van Strandkweek en Heemst) (enige vindplaats in
Vlaanderen: Galgenschoor)

De gemeenschappen die tot dit verbond behoren zijn in Vlaanderen meestal te
classificeren als rompgemeenschappen bij gebrek aan ken- of
difÍerentiërende soorten.
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12.2 EPILOBIETEA ANGUSTIFOLII - klasse der kapvlaktegemeenschappen

diagn. taxa Epilobium angustifolium (Gewoon wilgenroosje, transgr.), Senecio
sylv ati cu s ( Boskru is kru id, tran s gr .), G n a p h a I i u m sylvati cu m
(Bosdroogbloem)

synecologie kapvlaktebegroeiingen op open plekken in bossen, ontstaan na kap,
brand, windvalt.g.v. stormen of plaagsgewijze insectenvraat, met name
in bossen van de Quercetea robori-petraeae en Querco-Fagetea. Plotse
vrijstelling aan licht, neerslag en bodemverdroging bewerkstelligt onder
meer snelle mineralisatie van opgestapeld organisch materiaal en de
ruwe humuslaag met snelle N-aanrijking tot gevolg, ondanks het verlies
aan strooisel door de kapping of windval. Door het ontbreken van diepe
doorworteling (houtige gewassen zijn verdwenen) en rechtstreeks
neerslag die voorheen werd opgevangen door een bladerdek treedt vaak
een snelle verschraling op door uitspoeling van de vrijgekomen
mineralen. Voomamelijk samengesteld uit lichtminnende pioniers met
een zuur- en ammoniumtolerantie

ArRoprrRlrn (onor DER KAnvLAKTEGEMEEruscneerrru )

Garici pi I u I iferae-E pilobion angustifol ii (W ilgenroosjes-verbond )

diagn. taxa Epilobium angustifolium (Gewoon wilgenroosje; transgr.) en Senecio
sylvaticus (Boskruiskruid) hebben hun zwaartepunt in dit verbond ;

differentiërend t.o.v. het Atropion (niet in Vlaanderen) zijn Rumex
a cetose I la (Schapenzu ri ng), Agrosfis ca pill a i s ( Fijn stru isg ras),
Deschampsra flexuosa (Bochtige smele), Carex pilil uifera (Pilzegge),
Calluna vulgais (Struikhei), Holcus mollis (Gladde witbol)

synecologie pionierbegroeiingen op droge tot vochthoudende, maar niet natte
zandige tot lemige, zute, meestal min of meer voedsel- en kalkarme
bodems met een ruwe humuslaag, op kap- of andere storingsvlakten
van bosgemeenschappen van de Quercetea roboi-petraeae

Senecioni sylvatici-Epilobietum angustifolii(Wilgenroosjes-associatie)
met onder meer Epilobium angustifolium (Gewoon wilgenroosje), Senecio sylvaticus
(Boskruiskruid) en Digitalis purpurea (Vingerhoedskruid) op zure, zandige tot lemige
gronden.

ORDE lVerbond lAssociatie
Atropetalia lCarici pitutiferae-Epitobion lSenecioni sytvatici-

langustifolii lEpilonietum angustifolii
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Verbond lAssociaties
m gratisilvatici

silvatici

pedemontani

í3.1 LONICERO-RUBETEA PLICATI - klasse der struwelen van voedselarme, zure,
droge zandgronden of Braambes-klasse

diagn. taxa Lonicera peiclymenum (Wilde kamperfoelie), en een hele reeks Rubus-
soorten (Braam), met name Rubus fruticosus, R. nessensis, R. scrssus,
(alle van de ondersectie Rubus), R. nemorensis en R. gratus (transgr.)
(ondersectie Sylvati ci en Spreng el ia n í). Vermoedel ij k moeten nog
verschillende Braam-soorten vermeld worden als kentaxon, maar bij
gebrek aan voldoende kennis over de verspreiding van bramen in
Vlaanderen, laat staan over hun syntaxonomische affiniteiten, kan
hierover geen uitsluitsel gegeven worden voor het studiegebied.

synecologie halfstruwelen op basen- en voedselarme, droge tot min of meer vochtige
bodem, optimaal op zwak tot matig zuÍe,lemige zandgronden, vrijwel
steeds lichtminnend (de in deze klasse dominant aanwezige Braam-
soorten zijn vrijwel zonder uitzondering !ichtminnend), op voedselarmere
en kalkarmere bodems dan de Rhamno-Prunetea en op bodems met
een lagere grondwaterstand dan de Franguletea, vrijwel uitsluitend op
minerale bodem (al dan niet met een dikke ruwe humuslaag). Ze ztln te
beschouwen als mantelstruwee! van de Quercetea roboi-petraeae en
worden voorafgegaan door gemeenschappen van de Melampyro-
Holcetea mollis, ze komen ook regelmatig voor op kapvlakten van
voormelde bostypen, waarbij heel wat Epilobietea a ng ustifolÉelementen
kunnen voorkomen (voorafgaand successiestadium). De vegetatie kan
bij verbossing na kap bijzonder lang standhouden als ondergroei van de
zich ontwikkelende bosgemeenschap.

Er is een zekere affiniteit tot het voor wegbermen door Zwaenepoel (1993)
beschreven Teucium scorodonia-Dicranella heteromalla-type (zie ook onder de
Melampyro-Holcetea mollis), waarin met name Lonicera peiclymenum (Wilde
kamperfoelie) kenmerkend is, en waarin Rubus fruticosus (s.1.) een presentie van > 80
o/o haalt. Hij trof dit type aan op zandbodems met een mediane pH-waarde van 5,3
(binnen zijn typologie de op twee na laagste mediane waarde). Het is een
schaduwtolerant type, dat meestal rechtstreeks grenst aan bosvegetaties of dat
voorkomt onder laanbomen (Quercus robur (Zomereik) of Fagus sylvatica (Beuk)). Hij
trof het type relatief algemeen aan in de Kempen en zandig Vlaanderen, elders is het
zeldzaam tot o ntbrekend.
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Ru eerRlre plrcATr (BRAAMBES-onoe)

Aangezien dit type van vegetaties in Vlaanderen tot op heden niet ondezocht werd en
het andezijds aannemelijk is dat de situatie verschilt van deze in Nederland (b.v. door
het eerder marginaal karakter van leemgebieden in Nederland, daar waar deze
gronden zeer belangrijke oppervlakten innemen in Vlaanderen) heeft een verdere
bespreking van deze orde geen zin. We vermelden hier slechts de in Nederland
onderscheiden verbonden en associaties, zonder daarbij uitspraken te kunnen doen
over hun voorkomen in Vlaanderen.

Lonicero-Rubion silvatici (Braambes-verbond )

Rubetum graÍi (associatie van Bronskleurige bosbraam)
Rubetu m silvatici (associatie van Witte bosbraam)
Ru betu m ped e mo ntani (associatie van Sierl ij ke woud braam )
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Verbond lAssociaties
cinereae auritae

cinereae

I 3.2 FRANGULETEA - klasse der Sporkenhout-Wilgenbroekstruwelen

diagn. taxa Frangula alnus (Sporkehout, aruak), Salix aurita (Geoorde wilg, transgr.),
S. cinerea (Grauwe wilg, transgr.), S. x multineruis, S. pentandra
(Laurierwilg); differentiërend t.o.v. de Salicetea purpureae en Rhamno-
Prunetea zijn o.m. Dryopteis cristata (Kamvaren), Sphagnum
squarrosum (Haak- veenmos) en andere soorten van het bosverbond
Alnion glutinosae, nogal wat moerasplanten uit de Phragmitetea,
P a ruoca ri ceÍea en Co nvolv u I o -F i I i p e n d u I ete a diÍf ernentiëren d e klasse
t.o.v. Lonicero-Rubetea plicati en Rhamno-Prunetea, zo o.m. Lysimachia
v u lg a ri s (Gewone wed e ri k), P h rag mites ausÍralis ( Riet), C a I a m a g rosti s
canescens (Hennegras), Galium palustre (Moeraswalstro), Lycopus
europaeus (Wolfspoot), /n's pseudacorus (Gele lis), Peucadanum
palustre (Melkeppe)

synecologie lichtminnende struwelen op voedselarme tot matig voedselrijke, neutrale
tot zure veengronden en op venige, minerale bodems met een
permanent hoge grondwatertafel en dus geringe grondwaterfluctuaties,
die bij verbossing snel plaatsmaken voor elzenbroekbossoorten. Ze
vormen de natuurlijke mantel van elzenbroekbossen (Alnetea
glutinosae) en worden aan de zoomzijde begeleid door Phragmitetea-
gemeenschappen

SRlrcerRurA AURTTAE (onoe DER wt LGENBRoEKSTnuweleru)

Salicion cinereae (verbond der wilgenbroekstruwelen)

diagn. taxa zie onder de klasse

synecologie 1 tot 5 m hoge, hygrofiele struwelen met een relatief weinig ontwikkelde
kruidlaag met veel grasachtigen en varens, en een vaak rijke moslaag; in
de meest typische vorm betreft het stabiele mantelstruwelen aan de rand
van broekbossen, ook optredend in de verlandingsreeks in stilstaand of
langzaam stromend water, soms als secundaire pioniervegetatie
(degradatiestadium, op voedselarme tot matig voedselrijke, neutrale tot
zure veengrond of minerale bodems met een voortdurend hoge
grondwaterstand, dat op zich weinig beweeglijk is)

Salicetum auitae (associatie van Geoorde wilg), Salix auita (Geoorde wilg) is enige
kensoort, de klassekensoorten vinden hier hun optimum
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Salicetum cinereae (associatie van Grauwe wilg), Salix cinerea (Grauwe wilg) is enige
kensoort, met So/anum dulcamara (Bittezoet) als auak differentiërende soort t.o.v. het
Salicetum auritae
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Verbond Associaties
Artemisio-Salicetum albae

lrido-Salicetum albae

Salicion albae

Cardam ino amarae-Salicetum albae

13.3 SALICETEA PURPUREAE.- klasse der wilgenvloedstruwelen en -bossen
(zachthoutooibossen)

diagn. taxa (van klasse, orde en verbond) Sa/x viminalis (Katwilg), S. purpurea
(Bittere wilg), S. alba (Schietwilg, transgr.), S. fragilrs (Kraakwilg,
transgr.), S. x serbans (Duitse dot), S. tiandra (Amandelwilg), S. x
mollissimaT; in de kruidlaag ontbreken specifieke bosplanten nagenoeg
volledig, ze wordt vnl. samengesteld uit soorten uit andere klassen
(Urtica dioica en Galium apaine uit de Galio-Urticetea, Symphytum
officinale en Calystegia sepium uit de Convolvulo-Filipenduletea en
Phalaris arundinacea, lis pseudacorus, MyosoÍrb palustris, Lycopus
europaeus en Phragmlfes ausfralis uit de Phragmitetea)

synecologie azonale, rivierbegeleidende (al dan niet estuariene) wilgenstruwelen en -
bossen op periodiek overstroomde, voedselrijke gronden, met een
dominante rol voor de waterdynamiek (overstromi ngsfrequentie, -hoogte
en -duur) in gebieden met een koel tot mediterraan klimaat; de kruidlaag
is relatief rijk aan lianen en ruigtekruiden, een terrestrische moslaag is
quasi afwezig of slecht ontwikkeld; op jonge, voedselrijke,
nitraathoudende, lemige tot zandige bodems met geringe
profielontwikeling, vaak in gebruik als wijmencultuur

SrrcerRtrA puRpuREar (onoe DER wtLGENVLoEDBossEN EN -sTRUWELEN)

Salicion albae (verbond der wilgenvloedbossen en -struwelen)

Artemisio-Salicetum albae (Bijvoet-ooibos), voorkomen in Vlaanderen te ondezoeken,
wellicht onder meer langs de Grensmaas
I ido-Salicetum albae (lissen-ooibos)
Cardamino amarae-Salicetum albae (Veldkers-ooibos), lokaal diagn. taxon is Sa/ix x
sencans (Duitse dot) met als differentiërende taxa Cardamine amara (Bittere
veldkers), Angelica archangelica (niet in Vlaanderen), lmpatiens noli-tangere (Groot
springzaad, niet in Vlaanderen), Caltha palustisvar. araneosa (Spindotterbloem);
komt uitsluitend voor in Nederland en Vlaanderen, daar alleen in het
zoetwatergetijdengebied van de Zeeschelde; over het'algemeen voorkomen'volgens

' Salix purpurea, S. triandra ens.fragilis hebbenhogere diagnostische waarde dande overige wilgensoorten,
omdat ze veel minder vaak tot nooit worden aangeplant, daar waar de overige 'ken-wilgen'regelmatig worden
aangeplant in wijmculturen in het zoetwatergetijdengebied
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Hommel et al., 1999: 186) van Salix fragilis, die langs de Zeeschelde de laatste
decennia massaal tot ontwikkeling zou zijn gekomen is nog discussie. Salix fragilis is
er eerder zeldzaam, massaal voorkomen doet wel Sa/x x mollissima, een hybride van
S. tiandra en S. viminalis, die vermoedelijk regelmatig werd aangeplant als
wijmcultuursoort.

86



13.4 RHAMNO-PRUNETEA - klasse der doornstruwelen

diagn. taxa van klasse en orde: Prunus splnosa (Sleedoorn), Comus sanguinea
(Rode kornoelje) , Sambucus nigra (Gewone vlier), Crataegus monogyna
( Eénstijl ige meidoorn ), Rh a m n u s cath a fti ca (Wegedoorn ), C/emaÍrs
vitalba (Bosrank), Euonymus europaeus (Kardinaalsmuts), Bryonia
dioica (Heggerank), Humulus lupulus (Hop), Rosa canina (Hondsroos),
R. corymbifera, R. tomentella, Ruöus ulmifolius (Koebraam)

synecologie ma ntel ge meen sch a p pe n va n Q u e rco-F agefea-bossen (evt.
degradatiestadium van deze bossen na kap), soortenrijk met veel
struiksoorten, veel lianen maar weinig ontwikkelde moslaag,
voorafgegaan door zoomgemeenschappen van de Trifolio-Geranietea, in
voedselrijkere omstand igheden door de Galio-Urticefea, eventueel door
Clad onio-Koele ietalia-, Anh enathe retalia- of FesÍuco -Bromete a-
graslanden), op droge tot matig vochtige, voedselarme tot voedselrijke,
minerale, neutrale tot basische bodems met zekere voorkeur voor klei-
en leembodems (i.t.t tot de Lonicero-Rubetea plicatimet voorkeur voor
pleistocene, kalkarme zandgronden)

ln Vlaanderen vooral in de kalkhoudende streken, met name het Maritiem district, het
Brabants district, de Voerstreek en het Maasland

PRuuerRlrA sprNosAe (Srceooonru-onoe)

Pruno-Rubion radulae (verbond van bramen en Sleedoorn)

diagn. taxa volledig door bramen bepaald verbond, met name soorten als Rubus
geniculatus, R. rudis, R. rufescens en R. grabowskii;deze vegetaties
noch de bramen-verspreiding werden in Vlaanderen ondezocht,
waardoor de verdere syntaxonomische situering in het studiegebied
vooralsnog niet mogelijk is.

Garpino-Prunion (verbond van Sleedoorn en Meidoorn)

diagn. taxa geen, vooral negatief gekarakteriseerd door het ontbreken van
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Verbonden Associaties
Pruno-Rubion radulae ??

Carpino-Prunion Pruno-Crataegetum

Hippophaeo-Sambucetum

Hippophaeo-Ligustretum

Berberidion vulgaris

Pruno spinosae-Ligustretum

KLASSE ORDE

Rhamno-Prunetea Prunetalia spinosae



kensoorten van het Pruno-Rubion radulae en het Berberidon vulgaris;
soorten van de Galio-Urticetea komen frequent voor, met name Galium
apaine (Kleefkruid\, Urtica dioica (Grote brandnetel), Glechoma
hederacea (HondsdraÍ) en Alliaria petiolata (Look-zonder-look); veel van
onze 'hagen en houtkanten' behoren tot dit verbond

synecologie struwelen van matig voedselrijke tot zeer voedselrijke, al of niet
kalkhoudende, basische tot auakzure gronden, op minder warme,
minder kalkhoudende, neerslagrijkere plaatsen dan het Berbeidion
vulgaris

Pruno-Crataegetum (associatie van Sleedoorn en Eenstijlige meidoorn)

Berberidion vulgaris (Liguster-verbond )

diagn. taxa Ligustrum vulgare (Gewone liguster), Berberis vulgais (Zuurbes), Rosa
rubiginosa (Egelantier), R. agresí.s (Kraagroos), R. micrantha
(Klein bloemige roosl, H ippop h ae rha mnorUes (Du i ndoorn, transgr. ),
Aspa rag u s officinali s ssp. officrnalr's (Aspe rge), Lo nice ra xyloste u m
(Rode kamperfoelie, niet in Vlaanderen), Viburnum lantana (Wollige
sneeuwbal, recent ook in Vlaamse kustduinstruwelen)

synecologie in de warme delen (submediterraan gebied) van zijn areaal op allerlei
droge gronden; in het kouder deel van zrln areaal alleen op
kalkhoudende bodems, vnl. vanwege het thermofiel karakter; in het
zuiden mantelgemeenschap van de Quercetalia pubescenÍrs, in het
noorden van calcifiele Querco-Fagetea-bossen, in de duinen voorloper
van duinbos (syntaxonomische situering onzeker), door zilte zeewind
echter lang standhoudend als climaxvegetatie)

Hippophaeo-Sambucetum (associatie van Duindoorn en Gewone vlier)
Hippophaeo-Ligustrefum (associatie van Duindoorn en Wilde liguster)
Pruno sprnosae-Ligustretum (associatie van rozen en Wilde liguster)
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diagn. taxa

14.í ALNETEA GLUTINOSAE - klasse der elzenbroekbossen

Alnus glutinosa (Zwarle els, preferent van klasse, orde en verbond),
CalamagrosÍr.s canescens (Hennegras), Ribes nigrum (Zwarte bes)
eventu eel ook Th e lypte ri s p a I u stns (Moerasva ren, tra nsg r. ), D ryo pte ri s
cristata (Kamvaren, ook in Paruocaicetea), Sphagnum squarrosum
(Haakveenmos, ook in Paruocaricetea)
differentiërend t.o.v. andere bosklassen zrln een groot aantal soorten van
mesotrafente tot eutrafente moerasgemeenschappen zoals Solanum
d ulcamara (Bitterzoet), Peucedanu m palusÍre (Melkeppe), Salix cinerea
(Grauwe wilg), Lycopus europaeus (Wolfspoot), ScuÍe//a ria galericulata
(Blauw glidkruid), Carex paniculata (Pluimzegge), Crrsrum palustre (Kale
jonker), lis pseudacorus (Gele lis)

synecologie op meso- tot eutrofe standplaatsen met een hoge waterstand met
relatief geringe grondwaterfluctuaties (veel freatofyten), in winter en
voorjaar staat het grondwater tot aan het maaiveld; gekenmerkt door
zu u rstofgebrek, waa rdoor m i neral isatie stagneert en veenvorm in g
optreedt; zomerse inundatie of uitdroging wordt niet verdragen (i.t.t. de
Salicetea purpureae); voorlopers van deze bosgemeenschap ztln
P h ra g m itete a, C o n vo lv u I o - F i I i p e n d u I ete a of P a ruo ca i cete a -
gemeenscha ppen, eventueel met F ra n g u lete a-gemeenscha ppen als
tussenstadium (het Salicetum cinereae vormt een natuurlijke
mantelgemeenscha p van de Al netea g I uti n osae).

Verbond lAssociaties

oppositifolii-Alnetum

glutinosae elongatae-Alnetum
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Alrurr*rR GLUTTNoSAe (onoe DER ElzENaRorxaosseru)

Alnion glutinosae (verbond der elzenbroekbossen)

diagn. taxa zie klasse

synecologie weinig gelaagde, laagblijvende, hygrofiele bossen met een hoge
luchtvochtigheid (boomlaag gedomineerd door Alnus glutinosa (Zwarle
els)); het betreft gemeenschappen die te beschouwen zijn als eindstadia
van de verlanding in voedselrijk, stilstaand of traag stromend water, op
zure tot an'tak zure, meso- tot eutrofe, soms echter oligotrofe
laagveengronden; veen variërend van enkele cm tot meters dik, zelden
op minerale bodems; hoge grondwaterstand, weinig onder tot iets boven
het maaiveld

Volgense de recente bosinventarisatie van Vlaanderen kunnen volgende associaties
onderscheiden worden:

Caici elongatae-Alnetum (Elzenzegge-Elzenbroekbos); komt voor in devalleien van
Kempen en Leemstreek, met in Vlaanderen onder meer als
ken merkend e soorte n S cute I I a ia g a I e i c u I ata (Blauw g I id kru id ), Lyth ru m
salicaia (Kattestaart), Carex elongata (Elzenzegge); in Vlaanderen
zelden met Róes nigrum (Zwarte bes)

Chrysosplenio oppositifolii-Alnefum (Goudveil-Elzenbroekbos), onderscheid met het
C a ri ci re motae -F raxi n etu m e xce I sio ri s is vaag.
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ln Vlaanderen komt een verarmd Alnion-type voor, gekenmerkt door onder meer
CalamagrosÍis canescens (Hennegras) en Lysimachia vulgan's (Gewone wederik), dat
ontstaat uit elzenbroekbos na verdroging en op plaatsen waar water stagneert, op vrij
zure bodems, relatief frequent

9l

Í7



í4.2 QUERGETEA ROBORI-PETRAEAE - klasse der eiken- en beukenbossen op
voedselarme grond

diagn. taxa Quercus petraea (Wintereik), Betula pendula (Ruwe berk), Sorbus
aucuparia (Lijsterbes, arvak) en Dicranella heteromal/a (Gewoon
pluisjesmos). Quercus robur (Zomereik) is een constante soort, verder
zijn ook een aantal mantel-, zoom- en graslandsoorten frequent
aanwezig, met name Lonicera peiclymenum (Wilde kamperfoelie),
Me la mpyru m prate n se ( Hengel ), H ie raci u m saba ud u m (Boshavikskru id ),
Hypericum pulchrum (Fraai hersthooi) , Galium saxatile (Liggend walstro)
en Carex pilulifera (Pilzegge).

synecologie bosgemeenschappen op zure, vodeselarme, droge tot vochtige gronden
(grondwateronafhankelijk), vooral op kalkarme zandgronden, met een
geringe beschikbaarheid van nutriënten en bodems met sterke neiging
tot podzolisering, vaak met ophoping van strooisel en humus (onder
meer wegens gebrekkige bioturbatie, geringe regenwormactiviteit); het
wordt voorafgegaa n d oor respectiev eltlk C o ry n e p h o rio n-grasla nd,
M e I a m py ro-H o I cete a mo I I i s-zomen en F ra n g u I etea (vochti ge
omstandigheden) -, dan wel Lonicero-Rubetea plicati (droge
omstandigheden)-mantels; kap geeft aanleiding tol Epilobietea
a ng u stifolii-ka pvlaktegemeenschappen.

QuencerRltA RoBoRI-eETRAEAE (onoe DER ErKEN- EN BEUKENBossEN op voEDSELARME
cnoruoeN)

Quercion roboris (Zomereik-verbond )

diagn. taxa geen kentaxa, tenzij de sinds de Romeinen ingeburgerde Castanea
sativa (Tamme kastanje), evenals Aulacomnium androgynum
(Knopjesmos) en de neofyt Orthodontium lineare (Geelsteeltje of
Mospest); belangrijke ingeburgerde pestsoorl is Prunus serotina
(Ameri kaanse vogel kers)8

8 Prunus serotina is oorspronkelijk inheems in het zuiden en oosten van N.-Amerika; ze werd bij ons als
sierstruik ingevoerd aan het eind van de l9e eeuw, waarbij ze aanvankelijk werd beschouwd als een goede
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Betulo-Quercetum roboris

Fago-Quercetum

Quercion roboris

Milio-Fagetum

Luzulo-Fagion Luzulo luzoloidis-Fagetum

KLASSE ORDE

Quercetea robori-
petraeae

Quercetalia robori-
cetraeae



synecologie op kalkarme zandgronden van eolische oorsprong (stuif- en dekzanden):
soortenarme, weinig gelaagde loofbossen zonder telmatofyten, vaak rijk
aan nanofaneroffen en goed ontwikkelde moslaag en in het najaar rijk
aan sporocarpen van macrofungi; climaxgemeenschappen op
basenarme, droge tot min of meer vochtige minerale bodems, veelal met
podzolprofiel met oppervlakkige vorming van ruwe humus (mortype);
vervangingsgemeenschappen onder invloed van de mens behoren tot
de Calluno-Ulicetea en Nardetea

De meeste Kempische naaldbossen behoren qua ondergroei niet tot de Vaccinio-
Piceetea maar tot het Quercion roboris

Betu lo-Q ue rcetu m roboi s (berken-ei ken bos)

diagn. taxa geen kentaxa, qua vaatplanten vooral negatief gedifferentieerd;
differentiërend t.o.v. de twee andere Quercion-associaties vooral
mossoorten, met name Hypnum jutlandicum (Heide-klwautjesmos),
Dicranum scoparium (Gewoon gaffeltandmos), Pleurozium schrebei
(Bronsmos), Pohlia nutans (Gewoon peermos), Lophocolea hete rophylla
(Ged ron ge n ka ntmos ), C a m pylo p u s py rifo rmrs (G ewoon kron kel steeltje)

synecologie climaxgemeenschap op de meest zure en arme, grofkorrelige
zandgronden waarop Quercion-qemeenschappen voorkomen, met
grondwater op relatief grote diepte

Potentieel in de Kempen meest voorkomende bostype, maar goede voorbeelden zijn
zeer zeldzaam; het betreft in Vlaanderen meestaljonge bossen op zandleem- tot
zandbodems.

F ago-Q ue rcetu m (wi nterei ken-beu ken bos)

diagn. taxa Maianthemum bifolium (Dalkruid, oude bossoort (OBS) volgens Hermy
(1985)); differentiërend t.o.v. de twee andere Quercion-associaties zijn
Pteidium aquilinum (Adelaarsvaren), Holcus mollis (Gladde witbol),
Po lyg o n at u m m u ltifl orum (Veel bloem ige salo mon szegel, O BS ),
Convallaia majalis (Meiklokje; OBS), Oxalis acetosella (Witte
klavezuring; OBS), Hedera helix (Klimop)en Corylus avellana
(Hazelaar); binnen het Quercion roboris optimum voor Melampyrum
pratense (Hengel) en Teucrium scorodonia (Valse salie); Westhoff & den
Held (1975) vermelden verder nog SoÍdago virgaurea (Echte
guldenroede), met differentiërend t.o.v. het Betulo-Quercetum :

Anth oxa nth u m od o ratum ( Reu kg ras), V i ol a riv i n i ana ( B lee ks pori g
bosviooltje), Mespilus germanicus (Mispel) , Luzula pilosa (Ruige
veldbies), Atichum undulatum (Groot rimpelmos), Vinca minor (Kleine
maagdenpalm)

bosbodemverbeteraaÍ (door zijn snel mineraliserend strooisel) en veelvuldig werd aangeplant als bosondergroei;
al snel bleek de soort een ware plaag die de inheemse struik- en boskruidflora verdrong.
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synecologie relatief dichte en soortenrijke bosgemeenschap met veel varens en
grasachtigen; climaxgemeenschap op zure, kalkloze, niet zeer
voedselarme lemige zandgronden; grondwater meestal diep onder de
oppervlakte, soms echter de vegetatie beïnvloedend; meestal met
duidelijke bodemprofiel, met A-, B- en C-horizont

Voor Vlaanderen zijn onder meer Pteridium aquilinum (Adelaarsvaren), Convallaia
majalis (Meiklokje) en Maianthemum bifolium (Dalkruid) kenmerkend; in Vlaanderen
zeldzaam bostype, vooral bekend van zandleem- tot leembodems, met name in het
Hageland.

ln Vfaanderen wordt verder nog het Milio-FageÍum onderscheiden, dat voorkomt op
plateaus in de Leemstreek en dat o.m. in het Zoniënwoud vee! voorkomt. Het wordt
gekenmerkt door o.m. Milium effusum (Bosgierstgras), en komt voor op zure
leemgronden (bodemseries Aba tot Abc) en betreft hoofdzakelijk oud bos

Luzulo-Fagion (verbond der Veldbies-Beukenbossen)

Luzulo I uzu loidis-F agetum (Veld bies-Beu kenbos)

diagn. taxa Luzula luzuloides (Witte veldbies), Polygonatum verticillatum
(Kranssalomonszegel, niet in Vlaanderen) en andere

synecologie Middeneuropese bosgemeenschap van zeer zure bodems, waardoor
voedingsstoffen slecht beschikbaar ziln; komt frequent voor in Ardennen
en Hoge Ardennen o.a. Ruhrbisch, Forët d'Anlier, ...); Oe associatie
komt volgens de bosinventarisatie van Vlaanderen ook bij ons voor.

94



14.3 QUERCO-FAGETEA - klasse der eiken-beukenbossen op voedselrijke gronden

diagn. taxa Fraxinus excelsior (Gewone es), Prunus avium (Zoete kers), Allium
ursinum (Daslook), Anemone nemorosa (Bosanememoon),
B ra chy pod i u m sylvati cum ( Bos ko rtsteel ), P oa n e moralrs (Schad uwg ras ),
Arum maculatum (Gevlekte aronskelk) , Circaea lutetiana (Gewoon
heksenkruid), Ajuga reptans (Kruipend zenegroen), Hedera helix
(Klimop), Phyteuma spicatu m (Witte rapunzel), Polygonatum multiflorum
(Veelbloemige salomonszegel), Ranunculus auricomus (Gulden
boterbloem), Ranunculus ficaia (Speenkruid), Scroph ulaia nodosa
(Knopig helmkruid), Sfachys sylvatica (Bosandoorn), Listera ovata
(Keverorchis), Ribes rubrum (Rode aalbes), Plagiomnium undulatum
(Gerimpeld boogsterremos), Eurhynchium stiatum (Geplooid
snavelmos) en E. pumilum (Klein snavelmos)

synecologie zomergroene loofbossen met een rijke gelaagdheid met duidelijke
periodiciteit (voorjaarsaspect), in gebieden met een koel-gematigd
klimaat; op voedselrijke minerale gronden of gemineraliseerde
veengronden, met een goede kruimelstructuur; de grondwatertafel kan
diep tot dicht onder het oppervlak zitten

KLASSE ORDE (Onder)verbonden Associaties
Querco-Fagetea Fagetalia sylvaticae Alno-Padion

(Circaea-Alnienion)
Carici remotae-Fraxinetum

Macrophorbio-Alnetum

Alno Padion
(Ulm ienion carpinifoliae)

Pruno-Fraxinetum (Primulo-Fraxinetum )

Ulmo-Fraxinetum

Carpinion Stellario-Carpinetum

Endymio-Carpinetum
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FeoereltR SYLVATtcAe (onor DER EIKEN- EN BEUKENBossEN op voEDSELRtJKE cnoruo)

diagn. taxa de lijst van hier vermelde kentaxa is gebaseerd op Westhoff & Den Held
(1975); verschillende soorten zijn transgrediërend met syntaxa van
lagere orde: Dryopteris filix-mas (Mannetjesvaren), Arum maculatum
(Gevlekte aronske! k), Mil i u m effu s u m (Bosg ierstg ras), Ca rex sylvati ca
( Boszegge), Polyg on atu m m u ltifl o ru m (Veel bloem ige salomonszegel ),
Pais quadifolia (Eenbes), Mercuialis perennis (Overblijvend
bingelkruid), Allium ursinum (Daslook), Viola reichenbachiana
(Blauwsporig bosviooltje), Sanic u I a e u ro p aea (H eel kruid), P i m ul a el atio r
(Slanke sleutelbloem, transgr.), Lysimachia nemorum (Boswederik,
transgr.), Lamium galeobdolon (Gele dovenete!), Asperula odorata
(Lieve-vrouwe-bedst ro), Phyte u ma spicatum (Witte rapu nzel), Eu phorbia
a myg d a lordes (Ama ndelwolfsm elk), Mel i ca u n iflora ( Een bloem ig
parelgras), Adoxa moschatel/ina (Muskuskru id ), Card ami ne impatiens
(S pri n gzaadveld kers), Ra n u n cul u s a u i co mus (G u ld en boterbloem ),
Eu rhynchi u m striatu m (Geplooid snavelmos)

synecologie zonale climaxgemeenschappen in het koel-gematigd klimaat van NW-
Europa
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Alno-Padion (verbond van Els en Vogelkers)

diagn. taxa Prunus padus (Gewone vogelkers), Festuca gigantea
(Reuzenarenkgras), Rumex sanguineus (Bloedzuring), S/en e dioica
(Dagkoekoeksbloem), Elymu s can in u s (Hondstarwegras, transgr. ))
Gagea /uÍea (Bosgeelter, zwak), vaak rijk aan nitrofiele ruigtekruiden uit
de Convolvuol-Fili pe nd u letea en/of G alio-U rticetea, zoals lJ rtica dioica
(Grote brandnetel), Aegopodium podagraia (Zevenbla d), Humulus
lupulus (Hop), Poa trivialis (Ruw beemdgras), G/echoma hederacea
(Hondsdraf) en Ranunculus repens (Kruipende boterbloem).

synecologie azonale, in het algemeen rivier- of beekbegeleidende (alluviale)
gemengde loofbossen met een duidelijk voorjaarsaspect; op primaire of
secundaire, jonge, voedselrijke, minerale gronden, die aruak zuur tot
basisch zijn met een homogeen of gehomogeniseerd bodemprofiel met
snelle afbraak (mineralisatie) van organische materiaal (geen
veenvorming, mull-humus); periodiek onder water staand of alleszins
onder invloed van het grondwater.

Er worden twee onderverbonden onderscheiden, met name het lJlmenion caryinifotiae
(op klei- en zavelgronden, waarin het aandeelvan de de drie natuurlijke boomsoorten
(Ulmus minor (Veldiep), Acer pseudoplatanus (Gewone esdoorn) en Quercus robur
(Zomereik)) afhankelijk is van de overstromingsfrequentie (momenteelwordt het
aandeel van deze soorten uiteraard vooral bepaald door de aanplantverhoudingen))
en het Circaeo-Alnienion, het tweede onderverbond, ontwikkelt zich eerder op zandige
tot lemige, natte tot zeer natte, humeize gronden, vooral in beekdalen (§veelal onder
rechtstreeks invloed van de beek of het basenrijk grondwater)
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Cmceee-ALN,EN/oN :

Caici remotae-Fraxinetum (Goudveil-Essenbos) = Chrysosplenio oppositifolii-
Fraxinetum excelsioris Bronbossen, met in Vlaanderen als kenmerkende soorten
onder meer Chyrysosplenium oppositifolium (Paarbladig goudveil) , C. alternifolium
(Verspreidbladig goudveil), Carex pendula (Hangende zegge), Carex sfngosa (Slanke
zegge), Equisetum telmateia (Reuzenpaardestaart); het betreft meestal punt- of
lijnvormige elementen (bronnen en bronbeken), en hebben een zeer beperkt areaal in
Vlaanderen; ze zijn zeer kwetsbaar voor verdroging en vervuiling.

Macrophorbio-Alnetum (ruigtelzenbos). Jong bostype, met als kenmerkende soorten in
Vlaanderen onder meer Calystegia sepium (Haagwinde), Symphytum officinale
(Smeerwortel), Filipendula ulmaia (Moerasspirea) en soorten uit het elzenbroekbos.

U turcN toN cARPt N t FoLtAE

Pruno-F raxinetum of Primulo-F raxinetum (essenbos met Slanke sleutelbloem
ln Vlaanderen zijn kenmerkende soorten o.a. Pais quadrifolia (Eenbes), Primula
elatior (Slanke sleutelbloem), Carex sylvatica (Boszegge); meestal betreft het
beekbegeleidende bossen in de Leemstreek. Stortelder et al. (1999) vermelden als
diagn. taxa Geum rivale (Knikkend nagelkruid), Stellaria nemorum (Bosmuur) en
Phyteuma spicatum (Witte rapunzel); t.o.v. het Carici remotae-Fraxinetum
differentiëren soorten als Sambucus nigra (Gewone vlier), Phalais arundinacea
(Rietgras), Lonicera peiclymenum (Wilde kamperíoelie), lvlaianthemum bifolium
(Dalkruid), Polygonatum multiflorum (Veelbloemige salomonszegel), Stellaia holostea
(Grootbloemmuur) en Rubus fruticosus (Braam)

Ulmo-Fraxinetum excelsions (iepenrijk essenbos). ln Vlaanderen jonge bossen op
voedselrijke bodems, met als kenmerkende soorten o.m. Aegopodium podagraria
(Zevenblad), Glechoma hederacea (Hondsdraf) en Anthriscus sylvestris (Fluitekruid).
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Stortelder et al. (1999) beschouwen Elymus caninus (Hondstarwegras) en de
stinzenplant Geranium phaeum (Donkere ooievaarsbek) als diagnostische taxa

Garpinion betuli

diagn. taxa Carpinus betulus (Haagbeuk), Tilia cordata (Kleinbladige linde), Prunus
avium (Zoete kers), Potentilla sÍen7rs (Aardbeiganzerik), Carex sylvatica
( Boszeg ge ), D ryo pte ri s fi I i x- mas ( M a n netjesva ren ), Viola
reichenbachiana (Blauwsporig bosviooltje), Sanicula europaea
(Heel kru id ), Me rcu riali s pe re n nis (Overbl ijvend bingel kru id ), G ali u m
odoratu m (Lievevrouwebedstro), Melica u nifl o ra ( Een bloem ig parelgras,
trangr.), Vinca minor (Kleine maagdenpalm), Campanula trachelium
(Ruig klokje), Orchis mascula (Mannetjesorchis), Galium sylvaticum
(Boswalstro), Rosa aruensis (Bosroos)

synecologie climaxgemeenschappen van de drogere, voedselrijkere gronden ;

soortenrijke bosgemeenschappen met een uitgesproken voorjaarsaspect
op matig voedselrijke tot voedselrijke, in het algemeen droge bodems
met ABC- of AC-profiel, met onder het verse strooisel nog een laag
halfuerteerde humus (moder-humustype); grondwater kan al dan niet in
het bereik van de vegetatie zijn
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Stellario-Carpinetum (eiken-haagbeukenbos zonder Wilde hyacinth)
Endymio-Carpinetum (eiken-haagbeukenbos met Wilde hyacinth)

!n tegenstelling tot Nederland komen in Vlaanderen meerdere associaties van dit
verbond voor, met name het Endymio-Carpinetum en het SÍe//ano-Carpinetum; de
eerste associatie onderscheidt zich van de tweede in feite enkel door het vaak
massaal voorkomen van Hyacinthoides non-scripta (Wilde hyacinth) en eventueel nog
door het voorkomen van Athyrium filix-femina (Wijfjesvaren); de grens van deze
atlantische associatie loopt in Vlaanderen ongeveer ter hoogte van Brussel. De
bossen van dit verbond zijn vrijwel steeds oude bossen met een groot aandeel oude
bossoorten. De bodems onder deze bossen vertonen drainageklasse a, b of c. We
vinden ze vooral op colluviale bodems in de reeks Alno-Padion op het alluvium,
Caryinion op het colluvium en Quercion robois of Luzulo-Fagion op de plateaus.
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