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Bijlage 2.3. Achtergronden bij de bepaling van de regionale kwaliteit 
(specifieke structuren en functies, inclusief typische soorten): methodologie en 

gegevens per habitattype 
 
BASISGEGEVENS 
 

- habitatkaart 5.2 en Biologische waarderingskaart (Paelinckx et al., 2009) 
- databank bosinventarisatie en Thomaes et al. (2007a) 
- Macrofytendatabank meren (Denys & Packet, niet gepubliceerd) en databank 3160 (Leyssen et al., 

2008) 
- bepalingen van de lokale staat van instandhouding op terrein met Heutz en Paelinckx (2005) (niet 

gepubliceerde gegevens) 
- lijsten met de typische soorten per habitattype: EC-website 

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17/habitatsreport of www.inbo.be/natura2000  
- floradatabank (hfftp://flora.inbo.be) en Van Landuyt et al. (2006) 
- specifieke bronnen vermeld per habitattype 
 

METHODOLOGIE  
 
De methodologie is beschreven in § 1.8 en leidt tot de opname van volgende rubrieken (indien van 
toepassing) in het overzicht per habitattype: 

- significante bedreigingen (met vermelding van één of meer doorslaggevende voorbeelden; een 
overzicht van bedreigingen per habitattype is opgenomen in de tabellen “bedreigingen en 
herstelopgaven” in de G-IHD per habitattype en wordt hier niet herhaald); 

- gegevens afgeleid van de vaststelling van de lokale kwaliteit aan de hand van BWK, databanken of 
bepalingen op terrein: telkens figuur en conclusie  

- benadering van de regionale kwaliteit volgens de floradatabank: telkens figuur, kaart en conclusie  
- expertoordeel: het betreft thematische experts (auteurs van de respectievelijke G-IHD 

hoofdstukken); indien expertoordeel leidt tot bevestiging van de beoordeling op basis van de overige 
beoordelingskaders wordt deze rubriek niet vermeld. 

- eindconclusie: op basis van bovenstaande rubrieken 
 
Gezien in § 1.8 niet is ingegaan op de methodologie rond het gebruik van de floradatabank wordt dit hier 
toegelicht. 
 
Stap 1: hokken met een te beperkt aantal soorten (het minimaal aantal typische soorten om een reële 
kans op aanwezigheid van het habitattype te halen wordt niet gehaald) worden niet in rekening gebracht 
(ze worden wel weergegeven in onderstaande kaarten, met name als “blauw gekleurde hokken”, maar niet 
meegeteld in de kwaliteitsbepaling). Immers, in de methodologie (§ 1.5) is reeds gesteld dat een aantal 
typische soorten samen dienen voor te komen alvorens er een redelijke kans is op aanwezigheid van een 
habitattype. Hokken met lagere aantallen kunnen evenwel aanwezig zijn omdat de habitatkaart daar toch 
habitat aangeeft (er is dus zeker habitat aanwezig). De schijnbare tegenstrijdigheid tussen habitatkaart en 
het ontreken van voldoende typische soorten in de floradatabank kan te maken hebben met: 

- het betreft snippers en habitatrelicten die dermate klein en versnipperd zijn dat ze zeer soortenarm 
zijn (ze bezitten dan overduidelijk een slechte lokale staat van instandhouding). Het niet meetellen 
van deze hokken leidt dan niet noodzakelijkerwijze tot een foute inschatting, want dergelijke hokken 
dragen net slechts in beperkte mate bij tot de totale oppervlakte van het habitattype; 

- de floradatabank is onvolledig voor het betreffende hok (zie § 1.6.1 van deze bijlage):  
o die kans wordt groter naarmate de oppervlakte van het habitattype in een hok kleiner wordt: 

de kans dat de kleine habitatvlek(ken) en relicten in de flora-inventarisatie ontbreken wordt 
groter; 

o voor de hokken die geheel of grotendeels in voor vrijwilligers ontoegankelijk militair domein 
liggen is geweten dat daar de inventarisatiegraag te laag is: deze hokken mogen hoe dan 
ook niet meegeteld worden, want de toestand is daar in de floradatabank onbekend. 

 
Conclusie: in vele gevallen zullen deze hokken slechts in beperkte mate bijdrage tot de totale 
oppervlakte van het habitattype en dus slechts een beperkte bijdrage leveren tot de bepaling 
van de regionale kwaliteit (en hokken in ontoegankelijke militaire domeinen moeten uitgesloten 
worden). 
Opmerking: dit is een aanpassing van de werkwijze gehanteerd bij de rapportage 2007, waar deze 

hokken wel in rekening gebracht worden als “mogelijk slechte lokale kwaliteit”; als hierdoor 
een andere conclusie ontstaat dan wordt dit specifiek vermeld in onderstaande tekst en 
verwerkt in de G-IHD van deze habitattypen. 
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Stap 2: hokken waar het minimaal aantal typische soorten wel gehaald wordt, worden wel in rekening 

gebracht en dit als volgt: 
o bij soortenrijke hokken is de kans groot  dat er habitat voorkomt met een voldoende tot 

goede lokale kwaliteit (maar dit geldt niet noodzakelijkerwijze voor alle habitat in dat hok: 
het volstaat dat één vlek een voldoende tot goede lokale kwaliteit heeft): deze hokken 
worden in de figuren en kaarten betiteld als hokken met een “mogelijk voldoende tot 
goede LSVI1”  

o  bij soortenarme hokken is het onwaarschijnlijk dat er habitat voorkomt met een 
voldoende tot goede lokale kwaliteit: deze hokken worden in de figuren en kaarten 
betiteld als hokken met een “waarschijnlijk slechte LSVI”  

De grens tussen “soortenrijk” en “soortenarm” wordt op dezelfde wijze bepaald als het 
minimum aantal typische soorten nodig om een reële kans te hebben op aanwezigheid van 
het habitattype op basis van de gegevens van de floradatabank (Witte, 1998; Witte & Van der 
Meijden, 2000; Witte, 2002) 
o In de figuren wordt het aantal hokken met een “mogelijk voldoende tot goede LSVI” 

uitgezet t.o.v. het aantal hokken met een “waarschijnlijk slechte LSVI”, wat resulteert in 
een beeld van de mogelijke regionale toestand. 

 
Voor de habitattypen met een belangrijk aandeel florahokken wordt het cijfermateriaal van de hokken waarin 
de habitatkaart al dan niet habitat weergeeft afzonderlijk gehouden (zie de onderstaande figuren). Zo is 
eenieder in staat na te gaan of dit al dan niet effect heeft op de einduitspraak over de regionale kwaliteit van 
een habitattype. 
 
Bij onvolledige inventarisatiegraad in de floradatabank van een aantal hokken kan het aandeel soortenarem 
hokken te hoog scoren en tot een onderschatting leiden van de regionale kwaliteit. Anderzijds kunnen de 
soortenrijke hokken dan weer net tot een overschatting, en dus tot een te gunstig beeld leiden, omdat: 

– niet alle habitatvlekken in zulk een hok een voldoende tot goede kwaliteit moeten hebben (het 
volstaat dat een kleine vlek ervan een voldoende tot goede kwaliteit heeft opdat er voldoende 
typische soorten in het hok aanwezig zijn om het gunstig te beoordelen); 

– de soorten kunnen er in het verleden voorgekomen hebben (gegevens 1972 – heden), zodat de 
situatie nu op terrein slechter kan zijn. 

 
KUST EN ZILTE HABITATS 
 
1130 : Estuaria: ZEER ONGUNSTIG 
De toestand van de specifieke structuren en functies is ontleend uit Adriaensen et al. (2005) en Brys et al. 
(2005). 
 
1140 : Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten : NIET GEKEND 
Het betreft hier een vegetatieloos habitat.  Er is (voorlopig) onvoldoende verwerking van het ecologisch 
onderzoek ter zake om tot een conclusie te komen en de experten ter zake zijn ook niet zeker dat de 
beschikbare gegevens zich daartoe lenen. 
 
1310 : Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia spp. en andere zoutminnende 
soorten : MATIG ONGUNSTIG 
 

- bedreigingen: er zijn significante bedreigingen, zodat dit habitattype niet in een gunstige staat van 
instandhouding kan zijn. Doorslaggevend daarbij is dat vele binnendijkse sites zeer klein en 
versnipperd zijn, mede doordat het natuurlijke habitat daar op vele plaatsen aan het verdwijnen is 
door bvb. verzoeting maar vooral ook door natuurlijke successie. Ook buitendijks leidt spontane 
successie tot verkleining van de habitatvlekken en tot successie naar habitattype 1330. Het komt 
enkel nog in grote oppervlakte voor in het Zwin (afname met evolutie naar 1140 door verzanding en 
tot 1330 door successie) en aan de IJzermonding (belangrijke oppervlakten in goede kwaliteit). 

- benadering van de regionale kwaliteit volgens de floradatabank (zie figuur en kaart): meer dan 25% 
van het aantal hokken wijst op een “waarschijnlijk slechte kwaliteit” (het aantal typische en 
kenmerkende soorten voor dit habitattype is klein, met name maximaal 2) 

- expertoordeel: de belangrijkste oppervlakten liggen in het Zwin en in de IJzermonding, waar een 
belangrijk aandeel van de oppervlakte een voldoende tot goed ontwikkelingsgraad heeft. Binnendijks 
is de oppervlakte maximaal 20% van de oppervlakte en ook daar zijn op zijn minst enkel goed 

                                                 
1 LSVI van Lokale Staat Van Instandhouding 
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ontwikkelde voorbeelden. Anderzijds bevat vooral dit subtype van de binnendijks gelegen 
zeekraalvegetaties vele kleine snippers. 

Eindconclusie: het expertoordeel weegt voldoende door om te beslissen tot een matig ongunstige 
regionale kwaliteit. 

 

Lokale Staat Van Instandhouding a.d.h.v. de 
floraverspreiding van typische soorten

Mogelijk voldoende tot goede LSVI: > 1 typische soort (habitat
in habitatkaart 5.2)
Waarschijnlijk slechte LSVI: 1 typische soort (habitat in
habitatkaart 5.2)

 

 
 
 
1320 : Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae) :  ZEER ONGUNSTIG 
 
De enige inheemse slijkgrassoort  typisch voor dit habitat, Spartina maritima (Curt.) Fernald, is regionaal 
uitgestorven en vervangen door een invasieve uitheemse soort. Herstel naar de oorspronkelijke inheemse 
vegetatie van klein slijkgras is niet mogelijk. De regionale kwaliteit zal om die reden permanent zeer 
ongunstig blijven, maar dit is het geval in (nagenoeg) alle Europese lidstaten, zodat deze conclusie meteen 
geldt voor het habitattype op Europees niveau. 
 
 
 
1330 : Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae) :  MATIG ONGUNSTIG 
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- bedreigingen: er zijn significante bedreigingen, zodat dit habitattype niet in een gunstige staat van 
instandhouding kan zijn. Vooral de binnendijkse subtypen staan onder zeer hoge druk door 
intensivering van het gebruik van poldergraslanden (egaliseren, verdroging, toename 
voedselrijkdom) en door verzoeting (zowel natuurlijk als via ingrepen via het peil- en waterbeheer). 
In het buitendijkse subtype leidt verlaging van de natuurlijke dynamiek (al dan niet door antropogene 
invloeden) tot soortenarmere vegetaties. In de estuaria is overstroming met voedselrijk en vervuild 
water een bijkomende oorzaak van kwaliteitsvermindering. Tenslotte leidt onvoldoende of 
onaangepast beheer (over- of onderbegrazing) plaatselijk ook tot kwaliteitsverlies. 

- vaststelling van de lokale kwaliteit aan de hand van BWK (zie figuur): een belangrijk aandeel, maar 
minder dan 25% van de oppervlakte heeft een slechte lokale kwaliteit (op de Biologische 
waarderingskaart is er voldoende stelselmatig onderscheid tussen zwak ontwikkelde vegetaties (da°) 
enerzijds en normaal tot sterk ontwikkelde (da, da*) anderzijds, zodat de BWK voor dit habitattype 
benut kan worden in de kwaliteitsbepaling) 

- benadering van de regionale kwaliteit volgens de floradatabank (zie figuur en kaart): ongeveer 25% 
van het aantal hokken wijst op een “waarschijnlijk slechte kwaliteit” 

- expertoordeel: buitendijks zijn er zowel in het Zwin als in het Schelde- en IJzerestuarium belangrijke 
oppervlakten in een voldoende tot goede LSVI. Het binnendijkse subtype staat evenwel onder sterke 
druk en, hoewel er ook daar voorbeelden zijn met een goede ontwikkelingsgraad, zijn er ook vele 
relictvegetaties, sterk onderhevig aan versnippering. 

Eindconclusie: de bovenstaande vermelde gegevens wijzen alle in de richting van een matig ongunstige  
regionale kwaliteit. Voor het subtype van de binnendijks gelegen zilte graslanden zal de balans minder 
gunstig liggen. 

 
Wijziging t.o.v. de rapportage 2007: in 2007 was de regionale kwaliteit van dit habitattype zeer ongunstig 
gerapporteerd, uitgaande van de habitatkaart 4.0 en door de onderstaande blauwe hokken wel mee in 
rekening te brengen. Hierdoor verschuift ook de globale beoordeling naar matig ongunstig. Dit heeft geen 
impact op de voorgestelde doelen rond kwaliteit (“realiseren van een goede kwaliteit in SBZ-H …”). 
 

Lokale Staat Van Instandhouding a.d.h.v. 
BWK

waarschijnlijk voldoende
tot goede LSVI

waarschijnlijk slechte LSVI

 

Lokale Staat Van Instandhouding a.d.h.v.  de 
floraverspreiding van typische soorten

Mogelijk voldoende tot goede LSVI: > 6 typische
soorten (habitat in habitatkaart 5.2)
Waarschijnlijk slechte LSVI: 5 of 6 typische soorten
(habitat in habitatkaart 5.2)
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KUSTDUINEN 
 
2110 : Embryonale wandelende duinen :  ZEER ONGUNSTIG 
 

- bedreigingen: er zijn significante bedreigingen, zodat dit habitattype niet in een gunstige staat van 
instandhouding kan zijn. Hoge recreatiedruk beperkt de oppervlakte-uitbreiding en kwaliteits-
verbetering. De huidige habitatvlekken zijn klein en komen  versnipperd langsheen de kust voor. 

- benadering van de regionale kwaliteit volgens de floradatabank (zie figuur en kaart): meer dan 25% 
van het aantal hokken wijst op een “waarschijnlijk slechte kwaliteit” 

Eindconclusie: de bovenstaande vermelde gegevens wijzen alle in de richting van een zeer ongunstige 
regionale kwaliteit. 

 

  

Lokale Staat Van Instandhouding a.d.h.v. 
de floraverspreiding van typische soorten

Mogelijk voldoende tot goede LSVI: > 4 typische soorten
(habitat in habitatkaart 5.2)
Waarschijnlijk slechte LSVI: 3 of 4 typische soorten (habitat
in habitatkaart 5.2)
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2120 : Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria (witte duinen) :  ZEER ONGUNSTIG 
 

- bedreigingen: er zijn significante bedreigingen, zodat dit habitattype niet in een gunstige staat van 
instandhouding kan zijn. De kwaliteit van dit habitattype heeft op heel veel plaatsen te leiden onder 
sterke vertrappeling en rustverstoring vanwege de bijzonder hoge recreatiedruk. Anderzijds geraken 
hele zones gefixeerd (wat meestel leidt tot grote vlekken soortenarm helmduin) t.g.v. het wegvallen 
van de natuurlijke verstuivingsdynamiek.  Dit laatste is vooral in versnipperde duinen opvallend: daar 
is natuurlijke verstuiving zo goed als uitgesloten. Puin, rijshout, … belemmeren daarenboven 
plaatselijk nog deze verstuivingsprocessen. 

- vaststelling van de lokale kwaliteit aan de hand van BWK (zie figuur): meer dan 25% van de 
oppervlakte heeft een slechte lokale kwaliteit (op de Biologische waarderingskaart is er voldoende 
stelselmatig onderscheid tussen zwak ontwikkelde vegetaties enerzijds en normaal tot sterk 
ontwikkelde anderzijds, zodat de BWK voor dit habitattype benut kan worden in de 
kwaliteitsbepaling) 

- benadering van de regionale kwaliteit volgens de floradatabank (zie figuur en kaart): meer dan 25% 
van het aantal hokken wijst op een “waarschijnlijk slechte kwaliteit” 

Eindconclusie: de bovenstaande vermelde gegevens wijzen in de richting van een zeer ongunstige  
regionale kwaliteit. 

 

Lokale Staat Van Instandhouding a.d.h.v. BWK

waarschijnlijk
voldoende tot goede
LSVI
waarschijnlijk slechte
LSVI

 

Lokale Staat Van Instandhouding a.d.h.v. de 
floraverspreiding van typische soorten

Mogelijk voldoende tot goede LSVI: > 3 typische soorten
(habitat in habitatkaart 5.2)
Waarschijnlijk slechte LSVI: 3 typische soorten (habitat in
habitatkaart 5.2)
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2130 : Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (grijze duinen) : MATIG TOT ZEER ONGUNSTIG 
 

- bedreigingen: er zijn significante bedreigingen, zodat dit habitattype niet in een gunstige staat van 
instandhouding kan zijn. De duingraslanden zijn sterk gefragmenteerd met als dat (deel)populaties 
geïsoleerd geraken in vaak te kleine habitatvlekken en daarmee een verhoogd risico lopen op lokaal 
uitsterven.   

- benadering van de regionale kwaliteit volgens de floradatabank (zie figuur en kaart): een belangrijk 
aandeel, maar minder dan 25% van het aantal hokken wijst op een “waarschijnlijk slechte kwaliteit” 

- expertoordeel: sterke fragmentatie en belangrijk risico op achteruitgang typische soorten (zie 
bedreigingen). De vele “blauwe hokken” (zie inleidende methodologie van deze bijlage) illustreren dit 
probleem. 

Eindconclusie: de bovenstaande gegevens wijzen enerzijds in de richting van een zeer ongunstige  
regionale kwaliteit (expertoordeel en bedreigingen), maar de benadering via de floradatabank duidt 
eerder in de richting van een matig ongunstige toestand. Deze kennislacune dient in het kader van de S-
IHD opgelost te worden. 

 
Wijziging t.o.v. de rapportage 2007: in 2007 was de regionale kwaliteit van dit habitattype zeer ongunstig 
gerapporteerd, uitgaande van de habitatkaart 4.0 en door de onderstaande blauwe hokken wel mee in 
rekening te brengen). Dit heeft geen impact op de voorgestelde doelen rond kwaliteit (“realiseren van een 
globaal gunstige kwaliteit in SBZ-H”). 

  

Lokale Staat Van Instandhouding a.d.h.v. 
de floraverspreiding van typische soorten

Mogelijk voldoende tot goede LSVI: > 8 typische soorten
(habitat in habitatkaart 5.2)
Waarschijnlijk slechte LSVI: 7 of 8 typische soorten (habitat
in habitatkaart 5.2)
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2150 : Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Calluno-Ulicetae) : ZEER ONGUNSTIG 
 
De huidige plaatsen hebben meer het karakter van duingrasland, waarbij struikheide slechts marginaal 
aanwezig is en telkens hooguit enkele vierkante meters bedekt. 
   
2160 : Duinen met Hyppophae rhamnoides :  GUNSTIG 
 

- bedreigingen: de belangrijkste bedreigingen zijn via gericht beheer op te lossen (verwijderen exoten 
en kappen bomen) 

- benadering van de regionale kwaliteit volgens de floradatabank (zie figuur en kaart): een belnagrijk 
aandeel, maar minder dan 25% van het aantal hokken wijst op een “waarschijnlijk slechte kwaliteit” 

- expertoordeel: vooral de grotere vlekken van dit habitattype hebben een voldoende tot goede 
ontwikkelingsgraad, zodat een globaal gunstige kwaliteit voorop gesteld wordt. 

Eindconclusie: het expertoordeel weegt voldoende door om te beslissen tot een gunstige  regionale 
kwaliteit. 

 

  

Lokale Staat Van Instandhouding a.d.h.v. de 
florvaverspreiding van typische soorten

Mogelijk voldoende tot goede LSVI: > 7 typische soort (habitat in
habitatkaart 5.2)
> 7 typische soorten (enkel floraindicatie)

Waarschijnlijk slechte LSVI: 6 of 7 typische soorten (habitat in
habitatkaart 5.2)
6 of 7 typische soorten (enkel floraindicatie)
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2170 : Duinen met Salix repens ssp. argentea (Salicion arenaria):  MATIG TOT ZEER ONGUNSTIG 
 

- bedreigingen: er zijn significante bedreigingen, zodat dit habitattype niet in een gunstige staat van 
instandhouding kan zijn. Het habitattype komt sterk versnipperd voor, meestal in lijn- en puntvormige 
habitatvlekken.  Wegens het gebonden zijn van de ontwikkeling van kruipwilgstruwelen aan een 
dynamisch duinsysteem met vorming van vochtige pannen, zijn de slaagkansen voor herstel 
onduidelijk. 

- benadering van de regionale kwaliteit volgens de floradatabank (zie figuur en kaart): een beduidend 
aandeel, maar minder dan 25% van het aantal hokken wijst op een “waarschijnlijk slechte kwaliteit” 

- expertoordeel: er zijn slechts enkele, doorgaans iets grotere habitatvlekken, gelegen in de context 
van een ruimer dynamisch duinsysteem met een (redelijk) goede ontwikkelingsgraad, terwijl op de 
meeste plaatsen belangrijke ingrepen nodig zijn om de slechte kwaliteit te verbeteren. Het 
habitattype is sterk versnipperd. 

Eindconclusie: het expertoordeel en de bedreigingen wijzen eerder in de richting van een zeer 
ongunstige toestand, terwijl de analyse van de floradatabankgegevens eerder op een matig ongunstige 
situatie wijst. Deze kennislacune dient in de S-IHD verder onderzocht. 

 
Wijziging t.o.v. de rapportage 2007: in 2007 was de regionale kwaliteit van dit habitattype zeer ongunstig 
gerapporteerd, uitgaande van de habitatkaart 4.0 en door de onderstaande blauwe hokken wel mee in 
rekening te brengen). Dit heeft geen impact op de voorgestelde doelen rond kwaliteit (“realiseren van een 
globaal gunstige kwaliteit”). 
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Lokale Staat Van Instandhouding a.d.h.v. de 
florvaverspreiding van typische soorten

Mogelijk voldoende tot goede LSVI: > 4 typische soorten (habitat
in habitatkaart 5.2)
> 4 typische soorten (enkel floraindicatie)

Waarschijnlijk slechte LSVI: 4 typische soorten (habitat in
habitatkaart 5.2)
4 typische soorten (enkel floraindicatie)

 
   
2180 : Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale kustgebied: ZEER ONGUNSTIG 
 
Nagenoeg geen grotere oude bossen, maar hoofdzakelijk zeer versnipperde jonge bossen met structuurarm 
karakter  (Thomaes et al. 2007). 
 
2190 : Vochtige duinvalleien:  MATIG TOT ZEER ONGUNSTIG 
 

- bedreigingen: er zijn significante bedreigingen, zodat dit habitattype niet in een gunstige staat van 
instandhouding kan zijn. Vele duinpannen, en zeker deze van het subtype met kalkminnende 
vegetaties zijn soortenarm tot (sterk) bedreigd door verdroging, vergrassing, verruiging en 
verstruweling. 

- benadering van de regionale kwaliteit volgens de floradatabank (zie figuur en kaart): ongeveer 25% 
van het aantal hokken wijst op een “waarschijnlijk slechte kwaliteit” 

- expertoordeel: bovenop de elementen vermeld onder bedreigingen is het habitattype sterk 
versnipperd en zijn de habitatvlekken doorgaans zeer klein en soms sterk geïsoleerd. 

Eindconclusie: het expertoordeel en de bedreigingen wijzen eerder in de richting van een zeer 
ongunstige toestand, terwijl de analyse van de floradatabankgegevens op de grens ligt tussen een zeer 
en een matig ongunstige situatie. Deze kennislacune dient in de S-IHD verder onderzocht. 
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Wijziging t.o.v. de rapportage 2007: in 2007 was de regionale kwaliteit van dit habitattype zeer ongunstig 
gerapporteerd, uitgaande van de habitatkaart 4.0 en door de onderstaande blauwe hokken wel mee in 
rekening te brengen). Hierdoor verschuift ook de globale beoordeling naar matig ongunstig. Dit heeft geen 
impact op de voorgestelde doelen rond kwaliteit (“realiseren van een globaal gunstige kwaliteit”). 
 

  

Lokale Staat Van Instandhouding a.d.h.v. 
de floraverspreiding van typische soorten

Mogelijk voldoende tot goede LSVI: > 4 typische soorten
(habitat in habitatkaart 5.2)
Waarschijnlijk slechte LSVI: 4 typische soorten (habitat in
habitatkaart 5.2)

 

 
 
BINNENLANDSE DUINEN 
 
2310 : Psammofiele heide met Calluna en Genista:  ZEER 0NGUNSTIG 
 

- bedreigingen: er zijn significante bedreigingen, zodat dit habitattype niet in een gunstige staat van 
instandhouding kan zijn. De atmosferische stikstofdepositie voor Vlaanderen bedraagt meer dan 
40kg N/ha/j (Anoniem 2006) en ligt hiermee ver boven de kritische waarde van 10-20(15) kg N/ha/j 
(Van Dobben en Van Hinsbergen 2008). Daling traag en onzeker. 

- benadering van de regionale kwaliteit volgens de floradatabank (zie figuur en kaart): meer dan 25% 
van het aantal hokken wijst op een “waarschijnlijk slechte kwaliteit” 

- expertoordeel: buiten de grote militaire domeinen en de grotere heidegebieden komt het habitattype 
vooral voor in een groot aantal kleinere gebieden waar de nodige dynamiek van stuifduinen vaak 
ontbreekt. 
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Eindconclusie: de bovenstaande vermelde gegevens wijzen in de richting van een zeer ongunstige  
regionale kwaliteit. 

 

Lokale Staat Van Instandhouding a.d.h.v. 
de floraverspreiding van typische soorten

Mogelijk voldoende tot goede LSVI: > 6 typische soorten
(habitat in habitatkaart 5.2)
Waarschijnlijk slechte LSVI: 5 of 6 typische soorten (habitat
in habitatkaart 5.2)

 

 
 
2330 : Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen:  ZEER ONGUNSTIG 
 

- bedreigingen: er zijn significante bedreigingen, zodat dit habitattype niet in een gunstige staat van 
instandhouding kan zijn. De atmosferische stikstofdepositie voor Vlaanderen bedraagt meer dan 
40kg N/ha/j (Anoniem 2006) en ligt hiermee ver boven de kritische waarde van 10-20(10,4) kg N/ha/j 
(Van Dobben en Van Hinsbergen 2008).  Daling traag en onzeker.  Invasief exotisch mos (Grijs 
kronkelsteeltje) versnelt de fixatie.  -Herstel hangt in grote mate af van het herstel van de 
verstuivingsdynamiek. Deze dynamiek is in vele kleine, versnipperde landduinen moeilijk te 
realiseren. Een natuurlijke verstuiving is daar zo goed als uitgesloten. 

- benadering van de regionale kwaliteit volgens de floradatabank (zie figuur en kaart): meer dan 25% 
van het aantal hokken wijst op een “waarschijnlijk slechte kwaliteit” 

Eindconclusie: de bovenstaande vermelde gegevens wijzen in de richting van een zeer ongunstige  
regionale kwaliteit. 
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Lokale Staat Van Instandhouding a.d.h.v. de 
florvaverspreiding van typische soorten

Mogelijk voldoende tot goede LSVI: > 6 typische soorten (habitat
in habitatkaart 5.2)
> 6 typische soorten (enkel floraindicatie)

Waarschijnlijk slechte LSVI: 5 of 6 typische soorten (habitat in
habitatkaart 5.2)
5 of 6 typische soorten (enkel floraindicatie)

 

 
 
ZOETE WATEREN 
  
3110 : Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (Littorelletalia uniflorae):  MATIG 
ONGUNSTIG   
 

- bedreigingen: er zijn significante bedreigingen, zodat dit habitattype niet in een gunstige staat van 
instandhouding kan zijn. Geringe omvang van de lokale populaties. De atmosferische 
stikstofdepositie ligt boven de kritische last. Verzuring . Eutrofiëring. Zeer beperkte kansen op 
(her)vestiging van de kenmerkende soorten op nieuwe locaties. 

- vaststelling van de lokale kwaliteit aan de hand van de macrofytendatabank (zie figuur): er zijn 
slechts 3 plassen met dit habitattype, waarvan voor één de kwaliteit onbekend, terwijl de beide 
andere een voldoende tot goede vegetatiekundige ontwikkelingsgraad hebben.  

Eindconclusie: er zijn significante bedreigingen, maar alvast 2 van de 3 locaties hebben een voldoende 
tot goede ontwikkelingsgraad, waardoor het habitattype globaal gezien een matig ongunstige regionale 
kwaliteit bezit. 
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Lokale Staat Van Instandhouding (area%) 
a.d.h.v. de floraverspreiding van typische 

soorten

mogelijk goede LSVI

mogelijk voldoende LSVI

waarschijnlijk slechte LSVI

ongekend

 
 
 
3130 : Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het Littorelletalia uniflora 
en/of de Isoëto-Nanojuncetea:  ZEER ONGUNSTIG  
 

- bedreigingen: er zijn significante bedreigingen, zodat dit habitattype niet in een gunstige staat van 
instandhouding kan zijn. Geringe omvang van de lokale populaties. De atmosferische 
stikstofdepositie ligt boven de kritische last. Verzuring . Eutrofiëring. 

- vaststelling van de lokale kwaliteit aan de hand van de macrofytendatabank (zie figuur): meer dan 
25% van de oppervlakte  heeft een slechte lokale kwaliteit 

Eindconclusie: de bovenstaande vermelde gegevens wijzen in de richting van een zeer ongunstige 
regionale kwaliteit. 

 

Lokale Staat Van Instandhouding (area%) 
a.d.h.v. de floraverspreiding van typische 

soorten

mogelijk goede LSVI

mogelijk voldoende LSVI

waarschijnlijk slechte LSVI

 
 
3140 : Kalkhoudende oligo-mesotrofe stilstaande wateren met benthische Chara spp. vegetaties:  ZEER 
ONGUNSTIG   
 

- bedreigingen: er zijn significante bedreigingen, zodat dit habitattype niet in een gunstige staat van 
instandhouding kan zijn. Geringe omvang van bepaalde lokale populaties. De atmosferische 
stikstofdepositie ligt boven de kritische last. Eutrofiëring. 

- vaststelling van de lokale kwaliteit aan de hand van de macrofytendatabank (zie figuur): meer dan 
25% van de oppervlakte  heeft een slechte lokale kwaliteit 

Eindconclusie: de bovenstaande vermelde gegevens wijzen in de richting van een zeer ongunstige 
regionale kwaliteit. 
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Lokale Staat Van Instandhouding (area%) 
a.d.h.v. de floraverspreiding van typische 

soorten

mogelijk goede LSVI

mogelijk voldoende LSVI

waarschijnlijk slechte LSVI

 
 
 
3150 : Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition:  ZEER 
0NGUNSTIG   
 

- bedreigingen: er zijn significante bedreigingen, zodat dit habitattype niet in een gunstige staat van 
instandhouding kan zijn. Eutrofiëring. Omvorming tot bvb. visvijvers of andere recreatiedruk. 
Invasieve exoten. 

- vaststelling van de lokale kwaliteit aan de hand van de macrofytendatabank (zie figuur): meer dan 
25% van de oppervlakte  heeft een slechte lokale kwaliteit 

Eindconclusie: de bovenstaande vermelde gegevens wijzen in de richting van een zeer ongunstige 
regionale kwaliteit. 
Noot: gezien de grote kennislacune in de habitatvertaling en dus het grote aandeel onzeker habitat is het 
mogelijk dat bij verdere data-inzameling wijzigingen optreden. Evenwel mag niet uit het oog verloren 
worden dat te verwachten is dat in de macrofytendatabank het aandeel betere plassen sterker 
vertegenwoordigd is dan in realiteit op terrein het geval is. 

 

Lokale Staat Van Instandhouding (area%) 
a.d.h.v. de floraverspreiding van typische 

soorten

mogelijk goede LSVI

mogelijk voldoende LSVI

waarschijnlijk slechte LSVI

 
 
3160 : Dystrofe natuurlijke poelen en meren (niet aangemeld voor Vlaanderen):  ZEER 0NGUNSTIG  
 

- bedreigingen: er zijn significante bedreigingen, zodat dit habitattype niet in een gunstige staat van 
instandhouding kan zijn. De atmosferische stikstofdepositie ligt boven de kritische last. Verzuring. 
Eutrofiëring. Vereist zeer specifieke milieuomstandigheden. 

- vaststelling van de lokale kwaliteit aan de hand van de macrofytendatabank (zie figuur): meer dan 
25% van de oppervlakte  heeft een slechte lokale kwaliteit 

Eindconclusie: de bovenstaande vermelde gegevens wijzen in de richting van een zeer ongunstige 
regionale kwaliteit. 
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Lokale Staat Van Instandhouding (area%) 
a.d.h.v. de floraverspreiding van typische 

soorten

mogelijk goede LSVI

mogelijk voldoende LSVI

waarschijnlijk slechte LSVI

 
 
 
3260 : Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitantis en het 
Callitricho-Batrachion:  ZEER 0NGUNSTIG   
 

- bedreigingen: er zijn significante bedreigingen, zodat dit habitattype niet in een gunstige staat van 
instandhouding kan zijn. Zeer sterk versnipperd en onder sterke eutrofiëringdruk en andere 
vervuilingsbronnen (zowel van water als onderwaterbodem). Veel waterlopen hebben een slechte 
structuurkwaliteit. Invasieve exoten.  

- vaststelling van de lokale kwaliteit aan de hand van de databank van het habitattype 3260 (Leyssen 
et al., 2008) (zie figuur): meer dan 25% van de oppervlakte heeft een slechte lokale kwaliteit 

Eindconclusie: de bovenstaande vermelde gegevens wijzen in de richting van een zeer ongunstige  
regionale kwaliteit. 

 

Lokale Staat Van Instandhouding (area%) 
a.d.h.v. de floraverspreiding van typische 

soorten

mogelijk goede LSVI

mogelijk voldoende LSVI

waarschijnlijk slechte LSVI

 
 
3270 : Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het Chenopodietum rubri p.p. en Bidention p.p. 
(niet aangemeld voor Vlaanderen):  ZEER ONGUNSTIG  
 

- bedreigingen: er zijn significante bedreigingen, zodat dit habitattype niet in een gunstige staat van 
instandhouding kan zijn. Watervervuiling en antropogene en natuurlijke veranderingen van 
waterpeildynamiek. 

- vaststelling van de lokale kwaliteit aan de hand van Van Looy & De Blust,1998 (Maas), Van Looy et 
al. 2002 (Maas) en Vandevoorde et al., in prep. (Schelde)(zie figuur): meer dan 25% van de 
oppervlakte heeft een slechte lokale kwaliteit. 

Eindconclusie: de bovenstaande vermelde gegevens wijzen in de richting van een zeer ongunstige  
regionale kwaliteit. 
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Lokale Staat Van Instandhouding (area%) 
a.d.h.v. de floraverspreiding van typische 

soorten

mogelijk goede LSVI

mogelijk voldoende LSVI

waarschijnlijk slechte LSVI

 
 
HEIDEN  
 
4010 : Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix:  ZEER ONGUNSTIG 
 

- bedreigingen: er zijn significante bedreigingen, zodat dit habitattype niet in een gunstige staat van 
instandhouding kan zijn. Vooral het in sterke mate overschrijden van de kritische lasten voor 
stikstofdepositie maakt dat grote delen van de heiden vergrassen, een proces dat enkel met 
ingrijpende en dure beheermaatregelen kan geremedieerd worden. Vooral in kleinere relicten blijven 
dergelijke remediërende maatregelen vaak uit, zodat de betere habitatzones meer geïsoleerd 
geraken. Die toenemende isolatie is dan weer één van de nefaste oorzaken voor de sterke 
achteruitgang voor een zeer typische faunasoort van dit habitattype, het Gentiaanblauwtje. 
Waterpeilverlaging leidt dan weer tot verbossing. Ongecontroleerde branden kunnen de kwaliteit van 
dit habitattype langdurig tot permanent terugdringen, o.a. door sterke vergrassing. 

- vaststelling van de lokale kwaliteit aan de hand van BWK (zie figuur): meer dan 25% van de 
oppervlakte heeft een slechte lokale kwaliteit (op de Biologische waarderingskaart is er voldoende 
stelselmatig onderscheid tussen zwak ontwikkelde vegetaties (bvb. ce°, cm + ce, cm in 
heidecontext) enerzijds en normaal tot sterk ontwikkelde (bvb. ce, ce*, ce + cm) anderzijds) 

- benadering van de regionale kwaliteit volgens de floradatabank (zie figuur en kaart): meer dan 25% 
van het aantal hokken wijst op een “waarschijnlijk slechte kwaliteit” 

Eindconclusie: de bovenstaande vermelde gegevens wijzen in de richting van een zeer ongunstige  
regionale kwaliteit. 

 

Lokale Staat Van Instandhouding a.d.h.v. 
BWK

waarschijnlijk voldoende
tot goede LSVI

waarschijnlijk slechte
LSVI

 

Lokale Staat Van Instandhouding a.d.h.v. de 
florvaverspreiding van typische soorten

Mogelijk voldoende tot goede LSVI: > 5 typische soort (habitat in
habitatkaart 5.2)
> 5 typische soorten (enkel floraindicatie)

Waarschijnlijk slechte LSVI: 4 of 5 typische soorten (habitat in
habitatkaart 5.2)
4 of 5 typische soorten (enkel floraindicatie)
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4030 : Droge Europese heide:  ZEER ONGUNSTIG 

- bedreigingen: er zijn significante bedreigingen, zodat dit habitattype niet in een gunstige staat van 
instandhouding kan zijn. De atmosferische stikstofdepositie bedraagt voor Vlaanderen  meer dan 
40kg N/ha/j (Anoniem 2006) en ligt hiermee ver boven de kritische waarde van 10-20(15) kg N/ha/j 
(Van Dobben en Van Hinsbergen 2008). De daling ervan is traag en onzeker. Afname van 
oppervlakte heide door spontane verbossing, vooral t.g.v. gebrek aan aangepast heidebeheer. 

- benadering van de regionale kwaliteit volgens de floradatabank (zie figuur en kaart): meer dan 25% 
van het aantal hokken wijst op een “waarschijnlijk slechte kwaliteit” 

Eindconclusie: de bovenstaande vermelde gegevens wijzen in de richting van een zeer ongunstige  
regionale kwaliteit. 

 

Lokale Staat Van Instandhouding a.d.h.v. 
de floraverspreiding van typische soorten

Mogelijk voldoende tot goede LSVI: > 3 typische soorten
(habitat in habitatkaart 5.2)
Waarschijnlijk slechte LSVI: 2 of 3 typische soorten (habitat
in habitatkaart 5.2)
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5130 : Juniperus communis-formaties in heide of kalkgrasland:  ZEER ONGUNSTIG 
 

- bedreigingen: er zijn significante bedreigingen, zodat dit habitattype niet in een gunstige staat van 
instandhouding kan zijn. De atmosferische stikstofdepositie bedraagt voor Vlaanderen  meer dan 
40kg N/ha/j( ) en ligt hiermee boven de kritische waarde van 30,5 kg N/ha/j( ). De daling ervan is 
traag en onzeker.  Kleine totale oppervlakte, verspreid over verschillende locaties waardoor het 
habitattype snel kan verdwijnen. Een duurzaam voortbestaan vereist habitatvlekken van enige 
omvang.  Geen of nauwelijks spontane regeneratie van de kensoort wat herstel bemoeilijkt. 

- expertoordeel: vermelde bedreigingen en niet in het minst het probleem dat er nagenoeg geen 
natuurlijke verjonging van jeneverbes optreedt leiden tot de eindconclusie. 

Eindconclusie: de bovenstaande vermelde gegevens wijzen in de richting van een zeer ongunstige  
regionale kwaliteit. 

 
(HALF-)NATUURLIJKE GRASLANDEN 
  
6120 : Kalkminnend grasland op dorre zandbodem (niet aangemeld voor Vlaanderen): MATIG ONGUNSTIG 
 

- bedreigingen: er zijn significante bedreigingen, zodat dit habitattype niet in een gunstige staat van 
instandhouding kan zijn: bvb. versnippering, wegvallen van traditioneel beheer, … Deze kunnen 
(deels) geremedieerd worden via gepast beheer en via het uitvoeren van de (her)inrichtingsplannen 
rond de Maas. 

- benadering van de regionale kwaliteit volgens de floradatabank (zie figuur en kaart): een belangrijk 
aandeel, maar minder dan 25% van het aantal hokken wijst op een “waarschijnlijk slechte kwaliteit” 

Eindconclusie: de bovenstaande vermelde gegevens wijzen in de richting van een matig ongunstige  
regionale kwaliteit. 
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Lokale Staat Van Instandhouding a.d.h.v. 
de floraverspreiding van typische soorten

Mogelijk voldoende tot goede LSVI: > 4 typische soorten
(habitat in habitatkaart 5.2)
Waarschijnlijk slechte LSVI: 4 typische soorten (habitat in
habitatkaart 5.2)

 

 
 
6210 : Droge half-natuurlijke graslanden en struikvormende facies op kalkhoudende bodems (Festuco 
Brometalia) (*gebieden waar opmerkelijke orchideeën groeien): MATIG ONGUNSTIG 
 

- bedreigingen: er zijn significante bedreigingen, zodat dit habitattype niet in een gunstige staat van 
instandhouding kan zijn. De atmosferische stikstofdepositie bedraagt voor Vlaanderen  gemiddeld tot 
40kg N/ha/j (Anoniem, 2006) en ligt hiermee ver boven de kritische waarde van 15-25(21,1) kg 
N/ha/j (Van Dobben en Van Hinsbergen 2008). Door de kleine vlekken (die niet of nauwelijks kunnen 
uitbreiden) zijn de kansen voor structuur- en functieverbetering beperkt en blijven ze sterk 
onderhevig aan externe invloeden en kan het beheer niet altijd geoptimaliseerd worden. 

- vaststelling van de lokale kwaliteit aan de hand van bepalingen op terrein (zie figuur): net iets minder 
dan 25% van de oppervlakte heeft een slechte lokale kwaliteit 

Eindconclusie: de bovenstaande vermelde gegevens wijzen in de richting van een matig ongunstige  
regionale kwaliteit. 
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Bepaling van de Lokale Staat Van 
Instandhouding op terrein a.d.h.v.de 
criteria van Heutz & Paelinckx (2005)

goede LSVI
voldoende LSVI

slechte LSVI
 

 
6230 : Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane 
gebieden in het binnenland van Europa): MATIG TOT ZEER ONGUNSTIG.  
 

- bedreigingen: er zijn significante bedreigingen, zodat dit habitattype niet in een gunstige staat van 
instandhouding kan zijn. De atmosferische stikstofdepositie bedraagt voor Vlaanderen gemiddeld tot 
40kg N/ha/j (Anoniem 2006) en ligt hiermee ver boven de kritische waarde van 10-20(11,6) kg N/ha/j 
(Van Dobben en Van Hinsbergen 2008). De daling ervan is traag en onzeker. 

- vaststelling van de lokale kwaliteit aan de hand van bepalingen op terrein (zie figuur): meer dan 25% 
van de oppervlakte heeft een slechte lokale kwaliteit 

- benadering van de regionale kwaliteit volgens de floradatabank (zie figuur en kaart): ongeveer 25% 
van het aantal hokken wijst op een “waarschijnlijk slechte kwaliteit” 

- expertoordeel: dit habitattype is in sterke mate versnipperd (iets grotere aaneengesloten 
graslandcomplexen komen nauwelijks voor). Dit wordt o.a. geïllustreerd door de vele blauwe hokken 
in onderstaande kaart. 

Eindconclusie: de bovenstaande vermelde gegevens wijzen in de richting van een zeer ongunstige  
regionale kwaliteit, maar gezien één van de bepaling op de grens zit tussen matig tot zeer ongunstig is 
beslist dit aspect verder te onderzoeken in de S-IHD procedure.. 

 
Wijziging t.o.v. de rapportage 2007: in 2007 was de regionale kwaliteit van dit habitattype zeer ongunstig 
gerapporteerd, uitgaande van de habitatkaart 4.0 en door de blauwe hokken in de kaart mee te rekenen.  Dit 
heeft geen impact op de voorgestelde doelen rond kwaliteit (“realiseren van een goede kwaliteit in SBZ-H 
…”). 

Lokale Staat Van Instandhouding (area%) a.d.h.v. de 
floraverspreiding van typische soorten (Heutz & 

Paelinckx, 2005)

mogelijk goede LSVI

mogelijk voldoende
LSVI

waarschijnlijk slechte
LSVI

Lokale Staat Van Instandhouding a.d.h.v. de 
florvaverspreiding van typische soorten

Mogelijk voldoende tot goede LSVI: > 3 typische soorten (habitat
in habitatkaart 5.2)
> 3 typische soorten (enkel floraindicatie)

Waarschijnlijk slechte LSVI: 3 typische soorten (habitat in
habitatkaart 5.2)
3 typische soorten (enkel floraindicatie)
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6410 : Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Molinion caerulea): ZEER 
ONGUNSTIG  
 

- bedreigingen: er zijn significante bedreigingen, zodat dit habitattype niet in een gunstige staat van 
instandhouding kan zijn. De atmosferische stikstofdepositie bedraagt voor Vlaanderen gemiddeld tot 
40kg N/ha/j (Anoniem 2006) en ligt hiermee ver boven de kritische waarde van 15-25(15) kg N/ha/j 
(Van Dobben en Van Hinsbergen 2008). De daling ervan is traag en onzeker.   Typische 
plantensoorten van dit habitat komen slechts op enkele plaatsen voor en de 
verspreidingsmogelijkheden ervan zijn zeer beperkt.  Bovendien hebben ze een kort levende 
zaadbank waardoor (her)vestiging onzeker is. 

- benadering van de regionale kwaliteit volgens de floradatabank (zie figuur en kaart): meer dan 25% 
van het aantal hokken wijst op een “waarschijnlijk slechte kwaliteit” 

Eindconclusie: de bovenstaande vermelde gegevens wijzen in de richting van een zeer ongunstige  
regionale kwaliteit. 

 

 

Lokale Staat Van Instandhouding a.d.h.v. de 
florvaverspreiding van typische soorten

Mogelijk voldoende tot goede LSVI: > 2 typische soorten (habitat
in habitatkaart 5.2)
> 2 typische soorten (enkel floraindicatie)

Waarschijnlijk slechte LSVI: 2 typische soorten (habitat in
habitatkaart 5.2)
2 typische soorten (enkel floraindicatie)
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6430 : Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en van de montane en alpiene zones: ZEER 
ONGUNSTIG 
 

- bedreigingen: er zijn significante bedreigingen, zodat dit habitattype niet in een gunstige staat van 
instandhouding kan zijn: bvb. overstroming met (sterk) vervuild rivierwater, invasieve exoten,  
scherpe grenzen tussen bos en omgeving en eutrofiëring van boszomen, … Deze kunnen (deels) 
geremedieerd worden via gepast beheer en, voor boszomen, het creëren van ruimte tussen bos en 
omgeving. 

- benadering van de regionale kwaliteit volgens de floradatabank (zie figuur en kaart): meer dan 25% 
van het aantal hokken wijst op een “waarschijnlijk slechte kwaliteit” 

Eindconclusie: de bovenstaande vermelde gegevens wijzen in de richting van een zeer ongunstige  
regionale kwaliteit. 
Noot: gezien voor een qua oppervlakteaandeel belangrijk subtype met de huidige gegevens geen 
onderscheid mogelijk is tussen het echte moerashabitat en het regionaal belangrijke biotoop ontstaan uit 
voormalig grasland en met nog een graslandkarakter, kunnen latere bepalingen afwijken. Het grote 
aantal blauwe hokken in de kaart kan mogelijkerwijze verklaard worden door dit probleem, omdat deze 
blauwe hokken in grote mate in de Kempen en zondig Vlaanderen liggen, waar de 
milieuomstandigheden eerder beperkend zijn voor het moeras en dus voor het eigenlijke habitattype. De 
groene (en ingesloten rode) hokken geven mogelijk een goed beeld van het areaal van het eigenlijke 
habitattype. Daaruit valt op dat het habitattype mogelijk goed ontwikkeld is in het Scheldebekken en haar 
zijrivieren en in de Maasvlakte, terwijl de ontwikkelingsgraad in Haspengouw een gemiddeld slechtere 
toestand doet vermoeden. 
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Lokale Staat Van Instandhouding a.d.h.v. de 
florvaverspreiding van typische soorten

Mogelijk voldoende tot goede LSVI: > 4 typische soorten (habitat
in habitatkaart 5.2)
> 4 typische soorten (enkel floraindicatie)

Waarschijnlijk slechte LSVI: 4 typische soorten (habitat in
habitatkaart 5.2)
4 typische soorten (enkel floraindicatie)

 
 

 
 
6510 : Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis): ZEER ONGUNSTIG 
 

- bedreigingen: er zijn significante bedreigingen, zodat dit habitattype niet in een gunstige staat van 
instandhouding kan zijn. De atmosferische stikstofdepositie bedraagt voor Vlaanderen gemiddeld tot 
40kg N/ha/j (Anoniem 2006) en ligt hiermee boven de kritische waarde van 20-30(21,5) kg N/ha/j 
(Van Dobben en Van Hinsbergen 2008) voor de subtypen “glanshavergraslanden” en “grote 
voeesenstaartverbond”, en 20-30(20) kg N/ha/j  voor het subtype “kalkrijk kamgrasland”. De daling 
ervan is traag en onzeker. 

- vaststelling van de lokale kwaliteit aan de hand van BWK (zie figuur): meer dan 25% van de 
oppervlakte heeft een slechte lokale kwaliteit (op de Biologische waarderingskaart is er voldoende 
stelselmatig onderscheid tussen zwak ontwikkelde vegetaties enerzijds en normaal tot sterk 
ontwikkelde anderzijds, zodat de BWK voor dit habitattype benut kan worden in de 
kwaliteitsbepaling; merk wel op dat de ontwikkelde vegetaties volgens de BWK (mogelijk) deels 
geen habitat zijn (kennislacune habitatvertaling). 

- benadering van de regionale kwaliteit volgens de floradatabank (zie figuur en kaart): meer dan 25% 
van het aantal hokken wijst op een “waarschijnlijk slechte kwaliteit” 

- expertoordeel: een groot deel van dit habitattype komt voor in bermen, op dijken, … .  De botanische 
soortenrijkdom is hier vaak laag door de grote externe invloeden en door onaangepast beheer 
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(klepelen, maaien in ongunstige periode, geen afvoer van maaisel, intensieve begrazing en 
bemesting). 

Eindconclusie: de bovenstaande vermelde gegevens wijzen in de richting van een zeer ongunstige  
regionale kwaliteit. 

 
 
 

Lokale Staat Van Instandhouding a.d.h.v. 
BWK

waarschijnlijk voldoende
tot goede LSVI

waarschijnlijk slechte
LSVI

Lokale Staat Van Instandhouding a.d.h.v. de 
florvaverspreiding van typische soorten

Mogelijk voldoende tot goede LSVI: > 22 typische soorten
(habitat in habitatkaart 5.2)
> 22 typische soorten (enkel floraindicatie)

Waarschijnlijk slechte LSVI: 14-22 typische soorten (habitat in
habitatkaart 5.2)
14-22 typische soorten (enkel floraindicatie)

 

 
 
VENEN EN MOERASSEN 
 
7110 : Actief hoogveen: ZEER ONGUNSTIG 
 

- bedreigingen: er zijn significante bedreigingen, zodat dit habitattype niet in een gunstige staat van 
instandhouding kan zijn. De atmosferische stikstofdepositie bedraagt voor Vlaanderen gemiddeld tot 
40kg N/ha/j (Anoniem 2006) en ligt hiermee ver boven de kritische waarde van 5-10(5) kg N/ha/j 
(Van Dobben en Van Hinsbergen 2008). 

- expertoordeel: actueel zijn geen goed ontwikkelde hoogveenlichamen meer aanwezig in 
Vlaanderen. 

Eindconclusie: de bovenstaande vermelde gegevens wijzen in de richting van een zeer ongunstige  
regionale kwaliteit. 
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7140 : Overgangs- en trilveen: ZEER ONGUNSTIG 
 

- bedreigingen: er zijn significante bedreigingen, zodat dit habitattype niet in een gunstige staat van 
instandhouding kan zijn. De atmosferische stikstofdepositie bedraagt voor Vlaanderen gemiddeld tot 
40kg N/ha/j( ) en ligt hiermee ver boven de kritische waarde van 10-20 kg N/ha/j (Anoniem 2006). De 
daling ervan is traag en onzeker.  Kleine en verspreide habitatsites.  Slechte hydrologische condities 
van de habitasites. 

- benadering van de regionale kwaliteit volgens de floradatabank (zie figuur en kaart): meer dan 25% 
van het aantal hokken wijst op een “waarschijnlijk slechte kwaliteit” 

- expertoordeel: de slechte kwaliteit van dit habitattype hangt ook samen met de zeer sterke 
versnipperinggraad en het ontbreken van grote habitatvlekken. 

Eindconclusie: de bovenstaande vermelde gegevens wijzen in de richting van een zeer ongunstige  
regionale kwaliteit. 

 

Lokale Staat Van Instandhouding a.d.h.v. de 
florvaverspreiding van typische soorten

Mogelijk voldoende tot goede LSVI: > 4 typische soorten (habitat
in habitatkaart 5.2)
> 4 typische soorten (enkel floraindicatie)

Waarschijnlijk slechte LSVI: 3 of 4 typische soorten (habitat in
habitatkaart 5.2)
3 of 4 typische soorten (enkel floraindicatie)

 

 
 
7150 : Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion: MATIG ONGUNSTIG 
 

- bedreigingen: er zijn significante bedreigingen, zodat dit habitattype niet in een gunstige staat van 
instandhouding kan zijn. De atmosferische stikstofdepositie die voor Vlaanderen gemiddeld tot 40kg 
N/ha/j (Anoniem 2006) bedraagt ligt immers ver boven de kritische waarde van 10-25(22) kg N/ha/j 
(Van Dobben en Van Hinsbergen 2008). 
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- benadering van de regionale kwaliteit volgens de floradatabank (zie figuur en kaart): het aantal 
hokken met “waarschijnlijk slechte kwaliteit” is zeer beperkt. 

Eindconclusie: niettegenstaande de verspreiding van de typische soorten een zeer gunstig beeld geeft, 
is de eindbeoordeling matig ongunstig wegens het optreden van significante bedreigingen. 

 

Lokale Staat Van Instandhouding a.d.h.v. de 
florvaverspreiding van typische soorten

Mogelijk voldoende tot goede LSVI: > 2 typische soorten (habitat
in habitatkaart 5.2)
> 2 typische soorten (enkel floraindicatie)

Waarschijnlijk slechte LSVI: 2 typische soorten (habitat in
habitatkaart 5.2)
2 typische soorten (enkel floraindicatie)

 

 
 
7210 : Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion davallianae: GUNSTIG 
 

- bedreigingen: hoewel er bedreigingen zijn kunnen deze deels via gepast beheer geremedieerd 
worden.   

- expertoordeel: door beschouwingen over de sites waar het grootste deel van het habitattype 
voorkomt, met toepassing van de criteria van Heutz & Paelinckx (2005), werd besloten tot een 
gunstige kwaliteit voor het volledige habitattype.   

 
7220 : Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion): ONBEKEND 
 
Wegens gebrek aan informatie, vooral voor wat de aanwezigheid van de typsiche mossen betreft, werd geen 
uitspraak aangaande de regionale kwaliteit van dit habitat gedaan. 
 
7230 : Alkalisch laagveen: MATIG ONGUNSTIG 
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- bedreigingen: op de sites met het grootste oppervlakteaandeel van dit habitattype zijn de 
bedreigingen op korte termijn beperkt, maar het is essentieel de ecohydrologische situatie op  te 
volgen en op (midden)lange termijn is er gevaar voor verzadiging van de fosfaat-ijzercomplexen en 
bijgevolg tot het beschikbaar komen van fosfor voor de plantengroei, wat nefaste gevolgen zou 
hebben. Als dusdanig kan het lange termijn voortbestaan niet zondermeer gegarandeerd worden, 
zodat deze bedreigingen significant zijn en dus leiden tot een ongunstige beoordeling. 

- benadering van de regionale kwaliteit volgens de floradatabank (zie figuur en kaart): meer dan 25% 
van het aantal hokken wijst op een “waarschijnlijk slechte kwaliteit” 

- expertoordeel: de grootste oppervlakte (Buitengoor en Torfbroek) heeft wel een voldoende tot goede 
lokale staat van instandhouding. De andere site (Arendonk) heeft eerder een slechte LSVI. 

Eindconclusie: het expertoordeel weegt voldoende door om te beslissen tot een matig ongunstige 
toestand. 

 

Lokale Staat Van Instandhouding a.d.h.v. 
de floraverspreiding van typische soorten

Mogelijk voldoende tot goede LSVI: > 2 typische soorten
(habitat in habitatkaart 5.2)
Waarschijnlijk slechte LSVI: 2  typische soorten (habitat in
habitatkaart 5.2)

 

 
 
ROTSACHTIGE HABITATS EN GROTTEN 
 
8310 : Niet voor het publiek opengestelde grotten:  GUNSTIG  
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De kwaliteit wordt gunstig beoordeeld omdat de aantallen overwinterende vleermuizen in de mergelgroeven 
voor het merendeel van de soorten stabiel is.  Grote hoefijzerneus is wel verdwenen uit het Vlaamse deel 
van de mergelgroeven, in het Waalse deel komen nog enkele exemplaren voor.   
 
BOSSEN 
 
Specifieke werkwijze gevolgd in de rapportage 2007 voor het combineren van de diverse 
beoordeelde criteria (Thomaes et al., 2007): 

a) per criterium:  
� de helft of meer heeft een goede LSVI (groen in de figuren) � criterium gunstig 
� minder dan de helft heeft een goede LSVI (groen in de figuren) 

- meer van 25% slechte LSVI � criterium is zeer ongunstig 
- anders: matig ongunstig 

b) combinatie van de criteria (criterium versnippering + criteria habitatstructuur): 
� aantal criteria “zeer ongunstig” > aantal criteria “gunstig” + “matig ongunstig” � globaal zeer 

ongunstig 
� aantal criteria “zeer ongunstig” + “matig ongunstig” = aantal criteria “gunstig” � globaal matig 

gunstig 
� aantal criteria “zeer ongunstig” + “matig ongunstig” < aantal criteria “gunstig” � globaal 

gunstig 
 
9110 : Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum:  MATIG ONGUNSTIG 
 

- expertoordeel: hoge mate van versnippering van de habitat door historische ontbossingen van 
verbindingszones en inplanten van naaldhout in gebieden met potentie voor deze habitat, en 
verslechterde ecologische kwaliteit van het omgevende open terrein.  Het Vlaams deel van 9110 
kent echter enkele kwalitatief waardevolle voorbeelden die op Vlaamse schaal een zekere 
oppervlakte innemen, maar in het totale Belgisch Continentaal deel verwaarloosbaar zijn, waardoor 
de kwaliteit er minder gunstig is. 

 
9120 : Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion 
robori-petraeae of Ilici-Fagenion):  ZEER ONGUNSTIG 
 

- bedreigingen: er zijn significante bedreigingen, zodat dit habitattype niet in een gunstige staat van 
instandhouding kan zijn. De stikstofdepositie voor Vlaanderen ligt boven de kritische waarde.  
Versnippering.   

- vaststelling van de lokale kwaliteit aan de hand van de databank van de bosinventaris (zie figuren): 
de beoordelingswijze volgens de methodologie in bovenstaande kader leidt tot zeer ongunstig (4 
criteria zeer ongunstig, 2 gunstig). Bijna alle structuurvariabelen hebben voor meer dan 25% van de 
oppervlakte een slechte lokale kwaliteit en ook de versnipperinggraad ligt net iets boven de 25%. 

Eindconclusie: de bovenstaande vermelde gegevens wijzen in de richting van een zeer ongunstige  
regionale kwaliteit (Thomaes et al., 2007).. 

Versnippering

goede LSVI : > 5* MSA
voldoende LSVI: 5*MSA - MSA
slechte LSVI: < MSA

 
De beoordeling van de versnipperingsgraad gebeurde adhv de Minimal Structural Area (MSA). Voor dit 
habitattype is deze MSA = 40. 
 
Voor de  beoordeling gebaseerd op de bosstructuur werden verschillende indicatoren gebruikt: 
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Staand dood hout

goede LSVI: > 5% dood hout

voldoende LSVI:  2 - 5% dood hout
slechte LSVI: < 2 % dood hout

Degraderende of invasieve uitheemse 
boomsoorten

goede LSVI: 0% degradeerende en/of uitheemse soorten

voldoende LSVI: > 0 - 20% degraderende  en/of uitheemse soorten

slechte LSVI: > 20 % degraderende en/of uitheemse soorten

 
 

bestandsleeftijd

goede LSVI : ongelijkjarig of  >100  jaar oud
voldoende LSVI: 60 - 100 jaar oud
slechte LSVI: < 60 jaar oud

Authenticity index

goede LSVI : > 40 soorten
voldoende LSVI: 20 - 39 soorten
slechte LSVI: < 20 soorten

 

Kruidlaag

Aanwezig

Ontbrekend

 
 
9130 : Beukenbos van het type Asperulo-Fagetum:  MATIG ONGUNSTIG  
 

- bedreigingen: er zijn significante bedreigingen, zodat dit habitattype niet in een gunstige staat van 
instandhouding kan zijn. De stikstofdepositie voor Vlaanderen ligt bvb. boven de kritische waarde.   

- vaststelling van de lokale kwaliteit aan de hand van de databank van de bosinventaris (zie figuren): 
de beoordelingswijze volgens de methodologie in bovenstaande kader leidt tot matig ongunstig (3 
criteria zeer ongunstig, 3 gunstig). Versnippering, invasieve exoten en kruidlaag zijn globaal gunstig, 
dood hout, bestandsleeftijd en authenticiteitindex zijn zeer ongunstig (Thomaes et al., 2007). 

 

Versnippering

goede LSVI : > 5* MSA
voldoende LSVI: 5*MSA - MSA
slechte LSVI: < MSA

 
De beoordeling van de versnipperingsgraad gebeurde adhv de Minimal Structural Area (MSA). Voor dit 
habitattype is deze MSA = 20.  
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Voor de  beoordeling gebaseerd op de bosstructuur werden verschillende indicatoren gebruikt: 

Staand dood hout

goede LSVI: > 5% dood hout

voldoende LSVI:  2 - 5% dood hout
slechte LSVI: < 2 % dood hout

Degraderende of invasieve uitheemse 
boomsoorten

goede LSVI: 0% degradeerende en/of uitheemse soorten

voldoende LSVI: > 0 - 20% degraderende  en/of uitheemse soorten

slechte LSVI: > 20 % degraderende en/of uitheemse soorten

 
 

bestandsleeftijd

goede LSVI : ongelijkjarig of  >100  jaar oud
voldoende LSVI: 60 - 100 jaar oud
slechte LSVI: < 60 jaar oud

Authenticity index

goede LSVI : > 40 soorten
voldoende LSVI: 20 - 39 soorten
slechte LSVI: < 20 soorten

 
 
 

 
9150 : Midden-Europese kalkminnende beukenbossen behorend tot het Cephalanthero-Fagion:  ZEER 
ONGUNSTIG  
 
De fysische  condities in Vlaanderen voor dit habitattype komen niet optimaal voor waadoor deze habitat niet 
ten volle kan ontwikkelen; hierdoor komt de habitat enkel versnipperd voor en ondervindt dus de nadelen 
van isolatie en randeffecten (Thomaes et al., 2007). 
 
9160 : Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukenbossen behorend tot 
het Carpinion-betuli:  MATIG ONGUNSTIG 
 

- bedreigingen: er zijn significante bedreigingen, zodat dit habitattype niet in een gunstige staat van 
instandhouding kan zijn. De stikstofdepositie voor Vlaanderen ligt boven de kritische waarde.  
Versnippering.   

- vaststelling van de lokale kwaliteit aan de hand van de databank van de bosinventaris (zie figuren): 
de beoordelingswijze volgens de methodologie in bovenstaande kader leidt tot matig ongunstig (2 
criteria zeer ongunstig + 1 matig ongunstig =  3 gunstig). Invasieve exoten, bestandleeftijd en 
kruidlaag zijn gunstig, authenticiteitindex matig ongunstig en versnippering en dood hout zeer 
ongunstig  (Thomaes et al., 2007). 

 

Kruidlaag

Aanwezig

Ontbrekend
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Versnippering

goede LSVI : > 5* MSA
voldoende LSVI: 5*MSA - MSA
slechte LSVI: < MSA

 
De beoordeling van de versnipperingsgraad gebeurde adhv de Minimal Structural Area (MSA). Voor dit 
habitattype is deze MSA = 15. 
 
Voor de  beoordeling gebaseerd op de bosstructuur werden verschillende indicatoren gebruikt: 

Staand dood hout

goede LSVI: > 5% dood hout

voldoende LSVI:  2 - 5% dood hout
slechte LSVI: < 2 % dood hout

Degraderende of invasieve uitheemse 
boomsoorten

goede LSVI: 0% degradeerende en/of uitheemse soorten

voldoende LSVI: > 0 - 20% degraderende  en/of uitheemse soorten

slechte LSVI: > 20 % degraderende en/of uitheemse soorten

 

bestandsleeftijd

goede LSVI : ongelijkjarig of  >100  jaar oud
voldoende LSVI: 60 - 100 jaar oud
slechte LSVI: < 60 jaar oud

Authenticity index

goede LSVI : > 40 soorten
voldoende LSVI: 20 - 39 soorten
slechte LSVI: < 20 soorten

 

Kruidlaag

Aanwezig

Ontbrekend

 
 
9190 : Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur:  ZEER ONGUNSTIG 
 

- bedreigingen: er zijn significante bedreigingen, zodat dit habitattype niet in een gunstige staat van 
instandhouding kan zijn. De stikstofdepositie voor Vlaanderen ligt boven de kritische waarde.  
Versnippering.   

- vaststelling van de lokale kwaliteit aan de hand van de databank van de bosinventaris (zie figuren): 
de beoordelingswijze volgens de methodologie in bovenstaande kader leidt tot zeer ongunstig (4 
criteria zeer ongunstig en 2 gunstig). Kruidlaag en invasieve exotische soorten zijn gunstig, de 
andere criteria zeer ongunstig.  



 33 

Eindconclusie: de bovenstaande vermelde gegevens wijzen in de richting van een zeer ongunstige  
regionale kwaliteit (Thomaes et al., 2007). 

 

Versnippering

goede LSVI : > 5* MSA
voldoende LSVI: 5*MSA - MSA
slechte LSVI: < MSA

 
De beoordeling van de versnipperingsgraad gebeurde a.d.h.v. de Minimal Structural Area (MSA). Voor dit 
habitattype is deze MSA = 50. 
 
Voor de  beoordeling gebaseerd op de bosstructuur werden verschillende indicatoren gebruikt: 

Staand dood hout

goede LSVI: > 5% dood hout

voldoende LSVI:  2 - 5% dood hout
slechte LSVI: < 2 % dood hout

Degraderende of invasieve uitheemse 
boomsoorten

goede LSVI: 0% degradeerende en/of uitheemse soorten

voldoende LSVI: > 0 - 20% degraderende  en/of uitheemse soorten

slechte LSVI: > 20 % degraderende en/of uitheemse soorten

 

bestandsleeftijd

goede LSVI : ongelijkjarig of  >100  jaar oud
voldoende LSVI: 60 - 100 jaar oud
slechte LSVI: < 60 jaar oud

Authenticity index

goede LSVI : > 40 soorten
voldoende LSVI: 20 - 39 soorten
slechte LSVI: < 20 soorten

 

Kruidlaag

Aanwezig

Ontbrekend

 
 
91E0 Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae):  ZEER ONGUNSTIG  
 

- bedreigingen: er zijn significante bedreigingen, zodat dit habitattype niet in een gunstige staat van 
instandhouding kan zijn. De stikstofdepositie voor Vlaanderen ligt boven de kritische waarde.  
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Versnippering.  Drainage en wijzing van waterstanden en slechte waterkwaliteit (overstroming met 
rivierwater). 

- vaststelling van de lokale kwaliteit aan de hand van de databank van de bosinventaris (zie figuren): 
de beoordelingswijze volgens de methodologie in bovenstaande kader leidt tot zeer ongunstig (4 
criteria zeer ongunstig en 2 gunstig). Kruidlaag en invasieve exotische soorten zijn gunstig, de 
andere criteria zeer ongunstig.  

Eindconclusie: de bovenstaande vermelde gegevens wijzen in de richting van een zeer ongunstige  
regionale kwaliteit (Thomaes et al., 2007).. 

 

Versnippering

goede LSVI : > 5* MSA
voldoende LSVI: 5*MSA - MSA
slechte LSVI: < MSA

 
De beoordeling van de versnipperingsgraad gebeurde adhv de Minimal Structural Area (MSA). Voor dit 
habitattype is deze MSA = 25.  
 
Voor de  beoordeling gebaseerd op de bosstructuur werden verschillende indicatoren gebruikt: 

Staand dood hout

goede LSVI: > 5% dood hout

voldoende LSVI:  2 - 5% dood hout
slechte LSVI: < 2 % dood hout

Degraderende of invasieve uitheemse 
boomsoorten

goede LSVI: 0% degradeerende en/of uitheemse soorten

voldoende LSVI: > 0 - 20% degraderende  en/of uitheemse soorten

slechte LSVI: > 20 % degraderende en/of uitheemse soorten

 

bestandsleeftijd

goede LSVI : ongelijkjarig of  >100  jaar oud
voldoende LSVI: 60 - 100 jaar oud
slechte LSVI: < 60 jaar oud

Authenticity index

goede LSVI : > 40 soorten
voldoende LSVI: 20 - 39 soorten
slechte LSVI: < 20 soorten

 

Kruidlaag

Aanwezig

Ontbrekend
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91F0 : Gemengde oeverformaties met Quercus robur, Ulmus laevis en Ulmus minor, Fraxinus excelsior of 
Fraxinus angustifolia, langs de grote rivieren (Ulmenion minoris):  ZEER ONGUNSTIG 
 

- bedreigingen: er zijn significante bedreigingen, zodat dit habitattype niet in een gunstige staat van 
instandhouding kan zijn. De stikstofdepositie voor Vlaanderen ligt boven de kritische waarde.  
Versnippering.   

- Expertoordeel: 1 ha geïsoleerd met een goede structuurkwaliteit, maar 10 ha jong en in ontwikkeling. 
Eindconclusie: de bovenstaande vermelde gegevens wijzen in de richting van een zeer ongunstige  
regionale kwaliteit (Thomaes et al., 2007).. 

 
 
 
 
 
 


