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� De inventarisatiemethode

De methodiek die aan de basis ligt van de Atlas van de flora van Vlaanderen en Brussel is grotendeels dezelfde als die van de

Atlas van de Belgische en Luxemburgse Flora (VAN ROMPAEY & DELVOSALLE 1972). De IFBL-methodiek werd in 1939 door Van

Rompaey op punt gesteld voor het Belgisch grondgebied (VAN ROMPAEY 1943). Deze methodiek wordt gekenmerkt door twee

belangrijke principes: (1) er wordt ‘overal’ binnen het afgebakende territorium naar planten gezocht (dus niet alleen maar op

interessante plaatsen), en (2) de aanwezigheid van alle soorten wordt genoteerd (dus niet alleen maar de ‘speciale’ soorten).

Om deze doelstellingen te kunnen verwezenlijken wordt over het grondgebied een rooster gelegd en met streeplijsten gewerkt

(zie verder). Op basis van een reguliere indeling van de kaartbladen van de topografische kaart van België wordt het volledige

grondgebied opgedeeld in rastereenheden van 1 km2, de kilometerhokken. Omdat de inspanning om elk kilometerhok te

inventariseren dermate groot is, worden deze kilometerhokken gegroepeerd tot rastereenheden van 4x4 km (de uurhokken)

(Fig. 3.1). Bij het karteren wordt er naar gestreefd per uurhok een aantal kilometerhokken te onderzoeken op de aanwezige

flora. Het eigenlijke veldwerk gebeurt in hoofdzaak op het niveau van de kilometerhokken. Er wordt geprobeerd een zo volledig

mogelijk overzicht van alle aanwezige plantensoorten te bekomen. Hiertoe gebruikt men streeplijsten, formulieren waarop met

behulp van afkortingen alle plantensoorten die in het te onderzoeken gebied voorkomen opgenomen zijn. Tijdens veldexcur-

sies doorstreept men op het formulier alle soorten die men waarneemt binnen eenzelfde kilometerhok. Nieuwe inburgerende

soorten of adventieven die nog niet op de lijst staan, werden en worden in de marge of achteraan toegevoegd. Belangrijk bij

deze basistechniek is dat men in principe eenzelfde hok zowel in het (vroege) voorjaar als tijdens de volle zomer doorkruist:

een aantal vroege voorjaarssoorten verdwijnen snel en kunnen later op het jaar niet meer waargenomen worden, terwijl niet

alle zomersoorten al vroeg in het voorjaar waarneembaar of herkenbaar zijn. Dit is allicht de regel waartegen het meest gezon-

digd werd. Binnen een overeen te komen periode probeert men op die manier het volledige grondgebied op min of meer gede-

tailleerde wijze onderzocht te krijgen. Een minimale eis hierbij is dat minstens voor elk uurhok één of meerdere kilometerhok-

ken onderzocht worden.

Aan deze basisbeginselen van de IFBL-methode werd niets gewijzigd. Alleen hebben we in deze Atlas het territorium in de loop

van de kartering tot het grondgebied van het Vlaamse en het Brusselse Gewest teruggebracht en werden aangepaste streep-

lijsten gebruikt. Omdat er op dit punt geen methodologische verschillen zijn tussen beide karteringen zijn alle vanaf 1972 ver-

zamelde gegevens ruimtelijk perfect vergelijkbaar over de beide perioden.
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Figuur 3.1: Het inventarisa-
tieraster van de IFBL-metho-

de is gebaseerd op een
indeling van de kaartbladen

van de topografische kaart
volgens een vast schema.

Elk kaartblad wordt onder-
verdeeld in 40 eenheden

(vijf rijen van telkens acht
hokken) van 4x4 km2. Elk

deze uurhokken wordt ver-
der onderverdeeld in 16 kilo-

meterhokken. De eerste 2
karakters van de IFBL-code

geven het kaartblad weer,
de volgende 2 cijfers het

uurhok en de laatste 2 cij-
fers het kilometerhok.

Figure 3.1: the IFBL-grid 
system
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� Periodes

In deze Atlas worden drie perioden onderscheiden. De periodegrenzen vallen samen met de begin- en einddata van de twee

systematische karteringen volgens de IFBL-methode. De eerste periode had betrekking op geheel België en liep van 1939 tot

en met 1972 (VAN ROMPAEY 1943, VAN ROMPAEY & DELVOSALLE 1978), De tweede kartering, waarop deze Vlaamse Atlas is

gebaseerd, liep van 1972 tot en met 2004 (zie hoofdstuk 2 over de historiek van deze kartering voor meer details). In de Atlas

van de Belgische en Luxemburgse flora (VAN ROMPAEY & DELVOSALLE 1972) werd, puur en alleen omdat men de periodegren-

zen wou gelijk schakelen met die van de Britse Atlas (PERRING & WALTERS 1962) de ondergrens van de eerste karteerperiode

op 1930 geplaatst (VAN ROMPAEY & DELVOSALLE 1979). In onze Atlas hebben we onze voorgangers hierin niet gevolgd, omdat

het verzamelen van gegevens in die korte periode voor het begin van de eerste systematische kartering (1930-1938) methodo-

logisch volkomen aansluit op de er aan voorafgaande niet systematische manier van gegevenswerving. Beide systematische

karteringsronden beslaan dus een gelijke periode van 33 jaar.

De oudste periode die in deze Atlas onderscheiden wordt eindigt dus in 1938 en begint bij de eerste gepubliceerde waarnemin-

gen en ingezamelde specimens die voldoende nauwkeurig te lokaliseren zijn. In praktijk situeert zich dit voor de meeste soor-

ten rond 1850.

Voor alle opgenomen soorten wordt, gecombineerd in eenzelfde verspreidingskaart, een beeld gegeven van de verspreiding in

de perioden 1939-1971 (eerste kartering) en 1972-2004 (tweede kartering). Alleen bij soorten waarvan relevante bijkomende

verspreidingsgegevens beschikbaar zijn uit de periode voor 1939 is een extra verspreidingskaart toegevoegd. De gegevens uit

die oudste periode zijn dus niet gebaseerd op een systematische inventarisatie, maar op het bijeenbrengen van allerlei infor-

matie uit herbaria en literatuur. Wat dit laatste betreft is de ‘Prodrome de la Flore Belge’ (DE WILDEMAN & DURAND 1899) nog

steeds een basiswerk. Daarnaast werden ook op een min of meer systematische wijze, maar wegens tijdsgebrek helaas niet

voor alle soorten, de herbaria van de Nationale Plantentuin (BR) en van de botanische laboratoria van de Universiteit Gent

(GENT) en de universiteit van Luik (LG) op etiketgegevens nageplozen en werd de soortspecifieke literatuur geraadpleegd.

� Kwantificering van de gegevensbronnen

Het leeuwendeel van de gegevens is afkomstig van streeplijsten (zie tabel 3.1). Verder werd gebruik gemaakt van secundaire

gegevensbronnen die zelf gebaseerd zijn op streeplijsten, maar waarvan het niet mogelijk was de achterliggende originele

streeplijsten in te voeren. Voorbeelden hiervan zijn de Atlas van de Belgische en Luxemburgse flora (VAN ROMPAEY & DELVO-

SALLE 1972), regionale atlassen (BERTEN 1993, BIM 1999) en ongepubliceerde regionale verspreidingskaartjes.

Daarnaast werd ook gebruik gemaakt van andere primaire bronnen zoals literatuur, herbaria, losse waarnemingen en allerlei

gegevens verzameld in de marge van ander onderzoek. Deze minder gestandaardiseerde bronnen geven vooral voor zeldzame

soorten een belangrijke aanvulling. Ook gerichte zoektochten naar bepaalde algemener verspreide soorten kunnen aanzienlij-

ke aanvullingen geven voor soorten die bij de gestandaardiseerde inventarisaties om allerlei redenen vaak over het hoofd

gezien worden. Voorbeelden hiervan zijn najaarsinventarisaties van maïsakkers voor C4-grassen (HOSTE & VERLOOVE 2001),

inventarisaties van poldersloten voor waterplanten (VANHECKE 1976, VANHECKE 1996), inventarisaties van de oevers van getij-

denrivieren op Bolboschoenus en Schoenoplectus (HOFFMANN et al. 1996), inventarisaties van thalassochore vaatplanten

langs de Belgische kust (RAPPÉ 1996), voorjaarsinventarisaties van spoorwegterreinen voor heelbeen (HOSTE & VERLOOVE

1999) en inventarisaties van oorlogsbegraafplaatsen voor draadklaver (VAN LANDUYT et al. 2004), enz..

Bron voor 1939 1939-1971 1972-2004

Streeplijsten 23440 1722046

Atlas van de Belgische en Luxemburgse flora 1972 2752 244910

Regionale atlassen en karteringen 414181

Losse waarnemingen 3 7 61237

Herbaria 19539 5373 7923

Literatuur 330 158 15934

Biologische Waarderingskaart 82652

Vlaamse Vegetatie Databank 445 281296

Gewestelijke Bosinventarisatie 39206

Andere 280048

Totaal 22624 274333 2904523
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Tabel 3.1: Aantal gegevens
per bron en per karteerperio-
de. De gegevens uit atlassen
zijn in vele gevallen samen-
gevatte gegevens per uur-
hok waardoor de getallen
niet vergelijkbaar zijn met
deze voor andere bronnen.

Table 3.1: Number of data
for the different sources and
periods.
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Bij de interpretatie van tabel 3.1 moet men voor ogen nemen dat met een gegeven elke combinatie van een soort met een be-

paalde plaats en een bepaald tijdstip en een bepaalde bron bedoeld wordt. Zo kan eenzelfde gegeven dat doorgegeven werd

via een streeplijst, ook nog eens via een herbariumspecimen of/en een literatuurreferentie in de databank opgenomen worden.

Het aantal gegevens refereert dus niet exclusief naar uitsluitend unieke plaats/datum/soort combinaties.

De gegevens afkomstig uit de Atlas van de Belgische en Luxemburgse flora (1978) en van andere regionale atlassen en karte-

ringen zijn rechtstreeks afgeleid van verspreidingskaarten en betreffen dus de tot uurhokniveau of kilometerhok gesyntheti-

seerde gegevens. Dit betekent dat het aantal achterliggende, originele streeplijstgegevens en bij voorbeeld losse waarnemin-

gen veel hoger ligt, maar momenteel onbekend is. 

De cijfers in de tabel 3.1 geven alleen een idee van de totale hoeveelheid gegevens in Florabank, opgesplitst naar bron. Dit is

vooral van belang voor wat betreft de tweede kartering en de Atlas van Vlaanderen en Brussel. Deze cijfers kunnen dus niet, of

hooguit met grote omzichtigheid, gebruikt worden om de karteerinspanning in de verschillende perioden onderling te vergelijken.

Streeplijstgegevens

Het overgrote deel van de gegevens uit de Atlas is afkomstig van streeplijsten (zie tabel 3.1). Een streeplijst is meer dan een

formulier waarop in principe alle soorten aangeduid staan. Naast het aanduiden van de soorten die men vindt tijdens het door-

lopen van een kilometerhok noteert men tevens de datum, het toponiem van het gebied, de (mede)waarnemer(s) en de IFBL-

code van het kilometerhok waarin de inventarisatie plaatsvindt. Ook wordt de afgelegde weg schematisch ingetekend in een

daartoe voorbestemd gedeelte van de streeplijst en wordt aangeduid welke types van biotopen werden onderzocht. Bij het

strepen probeert men zoveel mogelijk verschillende types biotopen binnen het kilometerhok te doorlopen. Op die manier krijgt

men een zo volledig mogelijk overzicht van de biodiversiteit en van de aanwezige plantensoorten binnen een hok. 

Literatuurgegevens

Alleen voor de periode 1972-2004 werd de literatuur systematisch gescreend op verspreidingsgegevens. Daarbij werden de

meest voor de hand liggende tijdschriften bekeken (zie tabel 3.2) . 

Adoxa

Belgian Journal of Botany

Bulletin van de Koninklijke Belgische Botanische Vereniging

De Wielewaal

Dumortiera

IFBL-Contactblad

Jaarbulletin van de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud

Les Naturalistes Belges

Natura – Limburg

Natura Mosana

Herbariumgegevens

Herbaria worden bewaard in verschillende universiteiten en in de Nationale Plantentuin van België. De belangrijkste herbaria

voor Vlaanderen zijn die van de Nationale Plantentuin van België, van de Universiteit Gent en van de Universiteit Luik. Het her-

barium van de Nationale Plantentuin is het grootste (ongeveer 250.000 specimens voor België). De andere herbaria herbergen

kleinere collecties die vaak een beperktere regio bestrijken. Vaak werd vooral in de wijde omgeving van de universiteitsstad

ingezameld en in een aantal traditionele excursiegebieden. In het herbarium van de Nationale Plantentuin zijn alle regio’s ver-

tegenwoordigd.

Herbaria aantal behandelde specimens aantal behandelde soorten

Herbarium Nationale Plantentuin van België 21924 815

Herbarium Universiteit Gent 5971 793

Herbarium Universiteit Luik 3457 345

Herbariumgegevens vormen een belangrijke bron van aanvullende gegevens. Voor de periode voor 1939 (voor de systemati-

sche florakarteringen) is het zelfs de belangrijkste bron van verspreidingsgegevens. Voor de opmaak van deze Atlas werd een

selectie gemaakt van de zeldzame soorten waarvoor het aangewezen was om het herbariummateriaal na te kijken. Voor alge-

mene soorten geven herbariumgegevens over het algemeen weinig aanvullende informatie. Een uitzondering hierop zijn soor-
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Tabel 3.2: Tijdschriften die
systematisch gescreend zijn

op verspreidingsgegevens
voor de periode 1972-2004.

Table 3.2: Journals which
have been screened for flo-

ristic data for the period
1972-2004.

Tabel 3.3: Overzicht van de
gebruikte herbariumbronnen.

Table 3.3: Number of speci-
mens and number of species

from three major herbaria
that are included in the

database.
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ten die moeilijk te determineren zijn. Hier kan aan de hand van het herbariummateriaal een controle gebeuren. Voor sommige

soorten zijn de veldwaarnemingen zelfs zo onbetrouwbaar dat kaarten alleen op basis van herbariumgegevens kunnen aange-

maakt worden.

Een moeilijkheid bij het werken met herbariumgegevens is de onzekerheid en onnauwkeurigheid van de locatie van de vond-

sten. Vooral herbariumexemplaren uit de negentiende eeuw blinken vaak uit in vage omschrijvingen van de vindplaats. Vol-

gend voorbeeldje van een herbariumspecimen uit het Herbarium van Luik van de soort Engels gras, gevonden door Kickx in

1873, geeft aan welke foute interpretaties mogelijk zijn. Het opschrift “Berges du canal de Bruges” zou aanleiding kunnen

geven tot het lokaliseren van de vondst in Brugge. Andere herbariumspecimens van Engels gras uit dezelfde periode uit de her-

baria van Gent en de Nationale Plantentuin van België geven uitsluitsel: “Gand”, “Le long du canal de Gand à Bruges”, “Berge

du Canal de Bruges entre Gand et Mariakerke (naturalisé et abondant depuis longtemps)”. Al deze gegevens slaan vermoede-

lijk op een en dezelfde populatie van Engels gras. De compilatie van dergelijke gegevens is essentieel om een juist beeld te

krijgen van de verspreiding van bepaalde soorten in de negentiende eeuw.

Over de vele valkuilen die gepaard gaan met dit soort werk berichtte ondermeer Leten herhaaldelijk (LETEN 1986, 1991). Dit

soort werk gebeurde vooral tijdens de Vlina-projecten (zie ook Hoofdstuk 2). 

� Florabank

In 1995 werd gestart met het digitaliseren van de basisgegevens die sinds 1972 via streeplijsten verzameld waren en die opge-

slagen lagen in het archief van het IFBL (Instituut voor de Floristiek van België en Luxemburg) in de Nationale Plantentuin van

België. De gegevens werden opgeslagen in een relationele databank met de naam “Florabank”. Bij de verwerking van het IFBL-

archief werden alle streeplijsten twee maal ingevoerd (door twee verschillende personen), zodat toevallige invoerfouten gro-

tendeels op eenvoudige wijze konden gedetecteerd worden (VAN LANDUYT et al. 2000). Alle lijsten uit het IFBL-archief werden

via een digitaliseertablet ingevoerd en daarna opgeslagen in een Access databank. De literatuur en een selectie van soorten uit

het herbarium werden rechtstreeks via een Access applicatie in de databank ingevoerd. De verspreidingsgegevens in de data-

bank kunnen geografisch weergegeven worden via een Mapobject-module die in de Access applicatie ingebouwd is. Deze

module laat toe de basisgegevens onmiddellijk om te zetten naar verspreidingskaarten en bovendien de databank te bevragen

door op de kaart te klikken. Dit systeem liet een grondige visuele controle van de gegevens toe.

In 2002 werd de databank omgezet van Access naar SQL-server om het gebruik door meerdere medewerkers tegelijk toe te

laten. Via de Vlaamse Gemeenschap werd een financiering gevonden om de databank toegankelijk te maken via het internet

(http://flora.inbo.be). Deze internetsite laat toe om verspreidingsgegevens op te vragen, maar ook om nieuwe verspreidings-

gegevens in te voeren. De site voorziet in een uitgebreid controlesysteem van de nieuw ingevoerde gegevens en laat de waar-

nemers toe hun eigen gegevens on-line te bekijken. Daarnaast geeft de site allerlei informatie per soort en is van vele soorten

ook fotomateriaal beschikbaar.

� Inventarisatie-inspanning

Al vlak na het verschijnen van de Atlas van de Belgische en Luxemburgse flora in 1972 werd er terecht op gewezen dat in bota-

nisch minder interessante gebieden de inventarisatie-inspanning vrij laag was (VANHECKE 1975). Dit had als gevolg dat kleine

populaties vaker over het hoofd werden gezien. Er werd ook een voorstel geformuleerd om in elk uurhok minimaal vier kwar-

tierhokken te inventariseren. In 1996 werd aan dit laatste voorstel een nieuw elan gegeven door de start van het zogenaamde

“zwarte gaten project” (VANHECKE & COSYNS 1996). In het kader van dit project werd aan de veldwaarnemers dan ook

gevraagd om specifiek die hokken te gaan bezoeken waar minder dan vier kilometerhokken geïnventariseerd waren. Om de

veldwaarnemers te stimuleren om prioritair niet- onderzochte kilometerhokken te inventariseren, werd vanaf dan regelmatig

een overzicht gepubliceerd van de reeds geïnventariseerde kwartierhokken (zie o.a. VANHECKE & VAN LANDUYT 1998 en

hoofdstuk 2). In de daaropvolgende jaren is intensief gewerkt om voor alle uurhokken van Vlaanderen aan dit criterium te vol-

doen. Voor uurhokken die slechts gedeeltelijk in Vlaanderen liggen werd als minimumnorm aangehouden dat minstens een

vierde van de kilometerhokken binnen Vlaanderen moest geïnventariseerd worden. Op enkele uitzonderingen na is voor de

periode 1972-2004 voor heel Vlaanderen aan deze voorwaarde voldaan; de inventarisatie-inspanning voor de eerste karteerpe-

riode ligt opmerkelijk lager (Figuur 3.2). 
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Figuur 3.2: Aantal geïnven-
tariseerde kwartierhokken
(minimaal 90 soorten) per

uurhok voor de periode
1939-1971 en 1972-2004.

Figure 3.2: Number of 1x1
Km squares that have been

surveyed in each 16 Km2
square.
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Figuur 3.3: Effect van de
inventarisatie inspanning op

het aantal soorten per uur-
hok.

Figure 3.3: Effect of the
recording effort: number of

1x1 Km squares that have
been surveyed in each 16

Km2 square against the
number of species in a 16

Km2 square.
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In tegenstelling tot wat in bepaalde projectvoorstellingen werd gesuggereerd (DELVOSALLE 1979), is het niet voldoende om

drie kilometerhokken per uurhok te inventariseren om een volledig beeld te krijgen van de botanische rijkdom van een uurhok.

Zoals uit Figuur 3.3 blijkt, garanderen zelfs vier onderzochte kilometerhokken per uurhok geen volledige inventarisatie van een

uurhok. Pas vanaf 9 tot 10 geïnventariseerde kilometerhokken leveren bijkomende kilometerhokken niet veel extra soorten

meer op, behalve in landschappelijk zeer gevarieerde uurhokken.

De start van het “zwarte gaten project” had tot gevolg dat het vooropgestelde minimum aantal onderzochte kilometerhokken

per uurhok bereikt werd, maar kon niet verhelpen dat bepaalde uurhokken uitsluitend zeer recent werden geïnventariseerd en

andere uitsluitend kort na 1972. Dit onevenwicht in de spreiding van de inventarisatie over het geheel van de tweede karteer-

periode is vooral te merken op de verspreidingskaartjes van soorten die sterk zijn toegenomen of afgenomen (vb. korenbloem

(Centaurea cyanus)) of juist toegenomen (vb. bezemkruid (Senecio inaequidens)).

Over het geheel van Vlaanderen en Brussel is de tweede kartering niettemin vrij homogeen verlopen over de 33 jaar van de

kartering. Op figuur 3.4 is per decade te zien hoe de bedekking van het grondgebied voortschrijdt. De grootste leemten situe-

ren zich in de eerste decade in West- en Oost-Vlaanderen en in de tweede decade in Limburg.

Daarnaast moet men rekening houden met het feit dat niet voor alle uurhokken voorjaars- en/of najaarsinventarisaties voor-

handen zijn. Niet alle soorten zijn immers van de lente tot de herfst zichtbaar. Soorten die slechts gedurende een korte periode

van het jaar te herkennen zijn, zijn op de verspreidingskaarten ondervertegenwoordigd in vergelijking met soorten die het

gehele jaar herkenbaar zijn. Soorten waarbij dergelijke effecten zichtbaar zijn, zijn o.a. vroegeling (Erophila verna) en klimop-

ereprijs (Veronica hederifolia). Het valt aan te bevelen bij verspreidingspatronen van echte voorjaarsplanten rekening te hou-

den met de stand van de lente-inventarisaties, zoals afgebeeld op figuur 3.5 (toestand maart-mei).
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Figuur 3.4:
Geïnventariseerde uurhok-
ken (minimum 90 waarne-
mingen) in de periodes
1972-1980, 1981-1990 en
1991-2004.

Figure 3.4: Surveyed grid
squares (minimum 90 spe-
cies) in the periods 1972-
1980, 1981-1990 and 1991-
2004.
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Figuur 3.5:
Geïnventariseerde uurhok-

ken in het voorjaar (mini-
mum 50 soorten), de zomer

(minimum 90 soorten) en
het najaar (minimum 50

soorten).

Figure 3.5: Surveyed grid
squares in spring (March-

May), summer (June-August)
and autumn (September-

November).

Figuur 3.6: Aantal waarge-
nomen soorten per uurhok

voor de periode 1972-2004.

Figure 3.6: Number of obser-
ved species found in each

grid square during the peri-
od 1972-2004. 
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� Soortenrijkdom

Figuren 3.6, 3.7, 3.8 en 3.9 geven een beeld van het aantal waargenomen soorten per uurhok, respectievelijk voor alle soorten,

de inheemse soorten, de archeofyten en de neofyten die opgenomen zijn in de atlas. Op deze kaartenbeelden heeft vooral,

maar niet uitsluitend de inventarisatie-inspanning een groot effect.

Het aantal soorten dat in een uurhok gevonden werd, wordt bepaald door de werkelijke diversiteit aan soorten in dat uurhok,

maar eveneens door de geleverde inventarisatie-inspanning. Deze beide factoren staan niet los van elkaar, maar versterken

elkaar in zekere mate. Soortenrijke gebieden worden immers vaker bezocht dan soortenarme gebieden. MAES et al. 2005

maakten op basis van de gegevens uit Florabank een model dat de soortenrijkdom voorspelt aan de hand van de landschaps-

kenmerken. Hieruit blijkt dat de soortenrijke gebieden over het algemeen ook goed geïnventariseerd zijn maar hier en daar zijn

er toch regio’s waar relatief meer soorten verwacht worden en die dus onvoldoende geïnventariseerd zijn. De soortenrijkdom is

vooral hoog in uurhokken met een hoge diversiteit aan habitats (HONNAY et al. 2003) en bodemtypes. Dit is vooral het geval in

verstedelijkte gebieden, in valleigebieden en in overgangszones tussen verschillende ecoregio’s. Ook de kust blijkt een bijzon-

der soortenrijke regio voor hogere planten. Het aantal neofyten (figuur 3.9) wordt in belangrijke mate bepaald door de ligging

van de urbane gebieden.
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Figuur 3.7: Aantal waarge-
nomen inheemse soorten
per uurhok voor de periode
1972-2004.

Figure 3.7: Number of obser-
ved indigenous species
found in each grid square
during the period 1972-
2004.

Figuur 3.8: Aantal waarge-
nomen archeofyten per uur-
hok voor de periode 1972-
2004.

Figure 3.8: Number of obser-
ved archeophytes found in
each grid square during the
period 1972-2004.
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� Summary

The methodology on which this atlas is based is the same as that for the Belgian atlas (VAN ROMPAEY & DELVOSALLE 1972). The

atlas area is covered by a grid of 4 x 4 Km squares, which is further  divided into 1 x 1 Km squares. All the species observed dur-

ing a visit were recorded. In each 4 Km square, several 1 Km squares where surveyed. In this atlas we distinguish between two

mapping periods. The first period (1939-1971), is the period of the Belgian atlas (VAN ROMPAEY & DELVOSALLE 1972), the sec-

ond mapping period covers unpublished data from 1972-2004. Mapping effort was less intense during the initial period com-

pared to the second (figure 3.2). The goal for the period 1972-2004 was to survey at least 4 different 1 Km grid squares within

each 4 Km square, preferably during different seasons (spring, summer or autumn). Although the surveying during the second

period was an improvement on the first and achieved a fairly comprehensive coverage of Flanders and Brussels, the surveying

effort was not constant throughout the 33 years (figure 3.4). This has consequences for the maps of species which have shown

considerable change during those 33 years, such as Senecio inaequidens, which has increased and Centaurea cyanus, which has

declined spectacularly. Another problem is the lack of spring or autumn surveys in some 4 Km squares (figure 3.5) which can dis-

tort the distribution maps for certain species. The total number of observed species for the 1972-2004 period is shown in figure

3.6. Although survey intensity has a significant effect on the map it is not the only influence. Another important factor is habitat

diversity within each grid cell. The distribution of neophytes (3.9) closely follows the distribution of urbanized areas.
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Figuur 3.9: Aantal waarge-
nomen neofyten per uurhok
voor de periode 1972-2004.

Figure 3.9: Number of obser-
ved neophytes found in

each grid cell during the
period 1972-2004.
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