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� De noodzaak voor een nieuwe atlas

Hogere planten zijn zowat de meest gebruikte groep organismen in natuurbeleid en natuurbeheer, zowel voor de beschrijving

en de classificatie van natuurgebieden als voor de planning en de evaluatie van het beheer. De Atlas van de Belgische en

Luxemburgse flora (VAN ROMPAEY & DELVOSALLE 1972, 1979) was gedurende drie decennia de referentie bij uitstek voor

iedereen die informatie zocht betreffende de verspreiding van planten in België. Alhoewel de flora-inventarisaties daarna

gewoon doorgingen en het aantal inventarisaties zelfs gevoelig steeg, bleef die extra informatie moeilijk toegankelijk. De

archieven van het IFBL (Instituut voor de Floristiek van België en Luxemburg) lieten weliswaar toe om gebiedsgericht informatie

op te zoeken, maar het maken van een overzicht voor heel België of Vlaanderen van een aparte soort was een monnikenwerk,

laat staan dat het mogelijk was om algemene trends voor de gehele flora te analyseren. De start van de digitalisering van de

verspreidingsgegevens in 1996 liet toe om op een vlotte manier nieuwe inzichte en te verkrijgen in de verspreiding van de soor-

ten. Toch bleef voor velen de Belgische atlas, hoewel verouderd, het meest gebruikte werkinstrument waarnaar in tal van rap-

porten en artikels werd gerefereerd. 

Botanisch belang van de nieuwe atlas

De Belgische Atlas geeft voor veel soorten al lang geen correct beeld meer van de huidige verspreiding. De samenstelling van

de flora verandert snel onder de toenemende invloed van de mens. Sommige soorten verdwijnen of worden teruggedrongen in

reservaten, andere breiden zich als een gevolg van veranderende milieuomstandigheden sterk uit. Soorten die enkele decennia

geleden nog door de grote meerderheid van de bevolking gekend waren, zoals korenbloem, zijn nagenoeg verdwenen uit het

landschap. Vermoedelijk zullen ze binnenkort ook verdwijnen uit het collectieve geheugen van de bevolking. Ook zeldzame en

door het natuurbehoud hoog gewaardeerde soorten, zoals harlekijn, zijn bijzonder sterk achteruitgegaan. Al die wijzigingen in

de flora krijgen in de Atlas uitgebreid aandacht en voor zover mogelijk wordt gepeild naar de oorzaken en gevolgen van die

evoluties. 

De nieuwe Atlas besteedt ook veel aandacht aan talrijke ‘exoten’, waarvan in sommige gevallen nog niet helemaal duidelijk is

of ze in het gebied van de Atlas al dan niet volledig ingeburgerd zijn. We achten het belangrijk ook van die soorten een beeld te

geven van de huidige verspreiding. Een deel ervan zal hier immers ongetwijfeld vaste voet aan de grond krijgen, inburgeren en

uiteindelijk ervaren worden als een inheemse soort, zoals nu ook al decennialang het geval is met bijvoorbeeld schijfkamille en

tengere rus. Ook in de Belgische Atlas werden indertijd soorten opgenomen waarvan gezegd werd dat het vermoedelijk slechts

efemere adventieven waren. Iedereen die de verspreidingkaarten van soorten als bezemkruiskruid, beklierde bastaardwederik

of kleine varkenskers in de huidige Atlas bekijkt, zal vaststellen dat die soorten in 1972 terecht in de Belgische Atlas waren

opgenomen en dat het ruim drie decennia later voor een aantal soorten hoog tijd was dat er een nieuwe verspreidingsatlas

gepubliceerd werd. Lang niet alle botanici beseffen vandaag dat de snelle uitbreiding van sommige planten een fenomeen van

vrij recente datum is. 

Extra redenen waarom een nieuwe Atlas meer dan wenselijk was, zijn de veranderde taxonomische inzichten, de toegenomen

soortenkennis van moeilijke genera, de zeer sterk verhoogde inventarisatiegraad en het feit dat de botanici in het veld nu veel

meer dan vroeger de neiging hebben om verwilderde plantensoorten te noteren, die vroeger door de meeste botanici gewoon

genegeerd werden.

Belang voor het natuur- en milieubeleid

De vraag naar recente informatie over de verspreiding van plantensoorten is de laatste decennia zeer sterk toegenomen. Zo

zijn er in 2005 meer dan 300 gegevensaanvragen binnengekomen bij Florabank, waarvan 90 % in functie van beheerplannen,

milieueffectenrapportages en beleidsondersteunende studies. Vaak beschikken de beleidsmakers, terreinbeheerders en con-

servators over onvoldoende of verouderde informatie betreffende de algemene verspreiding en trend van plantensoorten. Niet

alleen voor het lokale natuurbeleid is er nood aan verspreidingsgegevens. Ook in het kader van internationale verdragen groeit

de vraag naar recente gegevens, bijvoorbeeld om te voldoen aan de verplichte rapporteringen in het kader van de Conventie

van Bern (1979), de Europese Habitatrichtlijn (1992) en het Biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro (1992). Het feit dat in de

Atlas ook een nieuwe Rode Lijst is opgenomen (hoofdstuk 5), afgeleid van hetzelfde gegevensbestand Florabank dat ook aan

de basis ligt van de verspreidingskaarten, beklemtoont het belang van dit werk als informatiebron voor het natuur- en milieu-

beleid. 
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� Samenwerking tussen vrijwilligers, wetenschappelijke 
instituten en overheid

De kracht van het atlasproject lag in de samenwerking van vele individuele vrijwilligers, lokale en regionale verenigingen,

wetenschappelijke instituten en andere overheidsinstanties. Het initiatief voor en de coördinatie van het atlasproject was weg-

gelegd voor Flo.Wer (Floristische Werkgroepen), de overkoepelende vereniging die van bij de aanvang expliciet de doelstelling

had het floristische onderzoek in Vlaanderen te stimuleren, te coördineren en de resultaten ervan te verspreiden. Onmiddellijk

van bij de oprichting van Flo.Wer in 1995 werd de publicatie van een nieuwe Atlas als een topprioriteit ervaren. De realisatie

van dat programmapunt zou echter nooit mogelijk geweest zijn zonder de steun van de twee belangrijkste instellingen die

betrokken zijn in het atlasproject, namelijk het Instituut voor Natuurbehoud en de Nationale Plantentuin van België. De direc-

teurs van de beide instituten, Eckhart Kuijken en Jan Rammeloo, lieten hun wetenschappelijk personeel de mogelijkheid om

veel van hun tijd in het project te steken. Daardoor kon volop worden gesteund op de technische en wetenschappelijke kennis

die aanwezig was. Tal van andere organisaties hebben evenzeer hun steentje bijgedragen aan de atlas; een (ongetwijfeld

onvolledig) overzicht vind je in tabel 1.1.

Organisatie Rol in het Atlasproject

Flo.Wer (Floristische Werkgroepen vzw) • opstarten en trekken van het Atlasproject 

• coördinatie van de vrijwilligers

• verzamelen van basisgegevens

• auteursbijdragen aan de Atlas

Nationale Plantentuin van België • bewaring en beheer van de streeplijstarchieven van het IFBL en

Flo.Wer

• ter beschikking stellen van het herbarium

• ondersteuning van de floristiek in België, o.a. door de publicatie

van Dumortiera

• digitalisering van streeplijsten, het herbarium en de literatuur

• auteursbijdragen aan de Atlas

• redactioneel werk aan de Atlas

• verzamelen basisgegevens

• initiatief en begeleiding VLINA-projecten

Instituut voor Natuurbehoud (vanaf 2006 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) • technische ondersteuning en ontwikkeling van de databank 

Florabank

• algemene coördinatie

• digitalisering van streeplijsten

• auteursbijdragen aan de Atlas

• redactioneel werk aan de Atlas

• verzamelen basisgegevens

• initiatief en begeleiding VLINA-projecten

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Natuur • financiering van de digitalisering van de verspreidingsgegevens 

via de VLINA-projecten

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, MMIS (Milieu Management Informatie Systemen) • financiering en technische ondersteuning van de webapplicatie 

van Florabank

Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed • auteursbijdragen aan de Atlas

• redactioneel werk aan de Atlas 

• verzamelen basisgegevens

• initiatief en begeleiding VLINA-projecten

Natuurpunt • verzameling van basisgegevens via de lokale plantenwerkgroe-

pen en de Nationale Werkgroep Botanie

LIKONA (Limburgse Koepel voor Natuurstudie) • ter beschikking stellen van de databank van de Limburgse 

plantenatlas

• coördinatie van de inventarisaties in Limburg

BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer) • ter beschikking stellen van de databank met de verspreidings-

gegevens uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; de gegevens 

werden o.a. verzameld door vrijwilligers van het A.E.F. 

(Amicale Européenne de Floristique)

Universiteit Gent • ter beschikking stellen van het herbarium

• initiatief en begeleiding eerste VLINA-project

KULeuven • partner in het VLINA-project Register Flora Vlaanderen
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Tabel 1.1: Partners in het
atlasproject.

Table 1.1: Partners in the
Atlas project.
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Aan de eerste kartering van de Belgische en Luxemburgse flora werd 33 jaar gewerkt. Aan het vervolgproject van de kartering

van Vlaanderen en Brussel werd eveneens 33 jaar gewerkt. Dat heeft meer met toeval te maken dan met magie. De complexi-

teit van een dergelijk project en de toewijding van een hele schare betrokkenen maken het onmogelijk een dergelijke opdracht

‘op een drafje’ af te werken. Achteraan in dit boek (bijlage 2) is de volledige lijst opgenomen van alle medewerkers – alles bij

elkaar zowat 1400 personen – die in die voorbije 33 jaar hebben bijgedragen tot de realisatie van de Atlas. Tijdens de periode

1972-2004 zorgden ze samen voor bijna 3 miljoen verspreidingsgegevens. 

Oorspronkelijk was gepland om de tweede karteerperiode en het veldwerk eind 2002 af te sluiten. Tijdens de redactionele

voorbereiding van de Atlas deed zich de gelegenheid voor om een grote hoeveelheid gegevens met betrekking tot het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest in het gegevensbestand te integreren. Om die reden werd de einddatum van de inventarisatie een paar

jaar opgeschoven.

Ondertussen werd een redactieploeg samengesteld, die de krijtlijnen uitzette voor het ontwerp en de praktische verwezenlij-

king van het boek. Vanzelfsprekend is de nieuwe Atlas in hoge mate schatplichtig aan de vorige. De methodiek van de gege-

vensverzameling werd vrijwel ongewijzigd overgenomen en van de verspreidingsgegevens van de vorige Atlas werd dankbaar

gebruik gemaakt om de inventarisatiegegevens van de tweede karteringsperiode te duiden.

De grotere omvang van het beschikbare gegevensbestand en de meer gelijkmatige bedekkingsgraad van het atlasgebied (zie

hoofdstuk 3), gekoppeld aan de grotere mogelijkheden om de digitale gegevens cartografisch te verwerken, bood de mogelijk-

heid om de frequentie van de soorten binnen de uurhokken gedifferentieerd weer te geven (zie inleiding hoofdstuk 7). Ook ver-

nieuwend ten opzichte van de vorige Atlas is dat in de Vlaamse Atlas elke opgenomen soort van een begeleidende commen-

taartekst en van een tabelletje met numerieke gegevens omtrent verspreiding en frequentie is voorzien. Om de commentaren

te schrijven werd een beroep gedaan op 21 auteurs die stuk voor stuk kennis en ervaring bezitten betreffende specifieke groe-

pen plantensoorten, milieus of regio’s.

Een belangrijk aandachtspunt voor de redactie was de keuze van de op te nemen soorten. Gelet op de snelle toename van

inburgerende soorten en op de sterk gestegen belangstelling voor dat fenomeen (zie resp. hoofdstuk 4 en 2), werd de redactie

veel vaker dan de samenstellers van de Belgische Atlas geconfronteerd met de vraag welke soorten wel of niet dienden te wor-

den behandeld. Inheemse soorten (inclusief archeofyten) en ingeburgerde soorten werden de facto weerhouden. Voor de niet-

inheemse soorten werd in de regel de lijst van VERLOOVE 2002 gevolgd. In een aantal uitzonderingsgevallen werd echter van die

lijst afgeweken. Vaak immers is het onderscheid tussen enerzijds goed ingeburgerde soorten en anderzijds zeer frequente

adventieven of lokaal standhoudende planten onduidelijk. In dergelijke gevallen achtte de redactie het voorbarig om een aan-

tal twijfelgevallen eenduidig aan de eerste of tweede categorie toe te wijzen. Omdat mag worden verondersteld dat een aantal

van die soorten op termijn definitief zullen inburgeren, is ervoor gekozen dit dynamisch fenomeen alvast te documenteren door

ze op te nemen in de Atlas. Een gevolg daarvan is evenwel dat de keuze van de behandelde soorten in de Atlas niet mag wor-

den gezien als een officiële checklist van de flora van Vlaanderen en Brussel.

De verspreidingskaarten en bijhorende commentaren vormen vanzelfsprekend de hoofdmoot van de Atlas. In een aantal inlei-

dende hoofdstukken is gepoogd de kartering in een breder kader te situeren. Een historisch overzicht van de gebeurtenissen

die voorafgingen aan de totstandkoming van de Vlaamse Atlas wordt gegeven in hoofdstuk 2. De methoden die aan de basis

liggen van de gegevensverzameling en -verwerking, samen met een overzicht van de inventarisatie-inspanning vormen het

onderwerp van hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 behandelt een aantal globale resultaten van het Atlasproject 1972-2004: enerzijds de

bevestiging van de verdere achteruitgang van bepaalde soorten en soortengroepen, anderzijds het verschijnen en zich uitbrei-

den van niet-inheemse plantensoorten. De voorbije 33 jaar lijken een scharnierperiode te zijn in de ontwikkeling van de West-

Europese flora: meer dan ooit lijken de effecten van de mondialisering zich te laten gelden in de samenstelling van de flora. Dat

proces wordt in hoofdstuk 4 geplaatst in de ruimere context van de landschappelijke en economische ontwikkelingen van de

19de en 20ste eeuw. In het verlengde van bovenstaand verhaal, dat onder meer de achtergronden van de achteruitgang van tal-

rijke soorten verduidelijkt, geeft hoofdstuk 5 een overzicht van de Rode-Lijstsoorten in het karteergebied van de Atlas.

Geografische en geomorfologische achtergrondinformatie over het gekarteerde gebied wordt verstrekt in hoofdstuk 6. Dat

hoofdstuk biedt concrete aanknopingspunten voor de interpretatie van de kaartbeelden van de individuele plantensoorten die

in hoofdstuk 7 gepresenteerd worden met een praktische leeswijzer bij de kaarten en commentaren.

Bijlage 1 geeft een samenvattende tabel van een aantal basisgegevens, zoals aantal uurhokken in de verschillende perioden,

trendindex en Rode Lijst. Bijlage 2 geeft een overzicht van de medewerkers aan het atlasproject.
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� Toekomst van de florakartering

De florakartering zal na het verschijnen van de Atlas niet stilvallen, net zo min als na de vorige atlas. Ook de vraag naar recente

floragegevens zal blijven bestaan. Via de webapplicatie van Florabank (http://flora.inbo.be) komen nu al weer gegevens bin-

nen die nog niet in deze Atlas staan. De website laat toe om zeer kort op de bal te spelen. Gegevens die vandaag binnenkomen

via de website, zijn in vele gevallen al na een week geïntegreerd in de grote databank en beschikbaar voor allerlei toepassin-

gen. De gegevens worden ook steeds nauwkeuriger gelokaliseerd. De kunst zal erin bestaan om een evenwicht te vinden tus-

sen een gedetailleerde en regelmatige kartering van bedreigde soorten en een minder gedetailleerde kartering met een lange-

re herhalingstermijn voor alle soorten. 
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� Summary

The last atlas of the Belgian flora was published in 1972, with a second edition in 1979. For the last 33 years it has been the stan-

dard reference work concerning plant distribution in Belgium. However recently gathered botanical data were not easily accessi-

ble as they existed only as lists in the archives of the National Botanical Garden in Meise. The start of the digitizing process in

1996 began to make the data more accessible, but the first atlas continued as the main reference source. 

Today, the Belgian atlas is outdated and does not give an adequate view of the current distribution of many plant species.

Species such as Cornflower (Centaurea cyanus) have almost disappeared form our countryside and many other, mostly exotic,

species which are now omnipresent such as Narrow-leaved Ragwort (Senecio inaequidens) hardly figured in the first atlas. The

Atlas of Flanders and the Brussels Capital Region includes many introduced species such as garden escapes. The old inaccurate

information and the increased use of such data for policy making meant a new atlas was urgently needed. However, as nature

conservation policy is regionalised in Belgium, it was not possible to finance a national atlas project.

This new Atlas is the result of the teamwork of many individuals, NGOs, scientific institutes and governmental organisations. The

initiative for the atlas came from the NGO Flo.Wer (‘Floristische Werkgroepen’, which translates as ‘botanical working groups’),

although, the atlas project would not have been possible without the co-operation of the National Botanical Garden of Belgium

and the Institute for Nature Conservation. Staff members of both institutes were in charge of the co-ordination of the project and

of the editing of the Atlas. Table 1.1 shows the major organisations which were involved in the atlas project. In total, 1400

botanists made a contribution to the database that contains about 3 million records. Twenty one authors worked on the species

accounts, all of whom are specialists in certain species, habitats or regions.

A major concern was the list of species which were to figure in this atlas. Naturally, all indigenous species and archeophytes are

included in this atlas and the list of neophytes that were studied is based on the work of Verloove (2002) on naturalised alien

species in Flanders. The major part of this book is chapter 7 which deals with the maps and the species accounts. In the intro-

ductory chapters the whole atlas project is looked at in a wider context. Chapter 2 deals with the history of the atlas project, chap-

ter 3 deals with the methodology and chapter 4 deals with changes in the flora. Chapter 5 presents a red list for Flanders and the

Brussels Capital Region and chapter 6 deals with the geographical aspects of plant distribution.




