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INLEIDING

Het visteeltcentrum te Linkebeek werd opgericht in 1947
door Prof. M. HUET, toenmalig directeur van het Proefstation
van Waters en Bossen te Groenendaal (nu Instituut voor Bosbouw
en wildbeheer) en buitengewoon hoogleraar aan "de Leuvense
universiteit, onder de Hoover-Stichting voor de ontwikkeling
van de universiteit te Leuven. Sedert 1980 is het domein
overheidseigendom geworden, eerst onder de bevoegdheid van het
Ministerie van Landbouw om dan later na de regionalisatie
overgeheveld te worden naar het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer te
Groenendaal beheert de kwekerij.

Oorspronkelijk had het "Centre de pisciculture" als
opdracht enerzi jds het toegepast wetenschappeli jk onderzoek,
stages en bezoeken van studenten en anderzi jds stages voor
sommige personeelsleden van het Bestuur van Waters en Bossen
(vooral ingenieurs van Waters en Bossen, die werkten voor de
koloniale administratie in het toenmalige Belgisch Congo).
Vandaag heeft het centrum, naast zijn wetenschappelijke onder
zoeksfunctie, ook pootvisproductie als taak.

Geografisch situeert het visteeltcentrum zich aan de
grens van de gemeente Beersel in de faciliteitengemeente
Linkebeek, aan de Dwersbosstraat 28. Het domein (cfr. bijlage
I) strekt zich uit over een oppervlakte van 8.67 ha en omvat
een valleikom waardoor de Jezuietenbeek vloeit. De hoogste,
meest zuidelijk gelegen zone bestaat uit een bronbos waar
verschillende bronnen ("Bronnen van de Schavije-hoeve") oor
sprong geven aan de Jezuietenbeek, die in noordwestelijke
richting door de vallei stroomt om dan uitte monden in de
Linkebeek die deel uitmaakt van het stroomgebied van de Zenne.

In het dal liggen een veertigtal aflaatbare kweekvijvers
dienstig als opkweekvijvers voor vis en visbroed. Ze zijn vrij
divers qua afmetingen en vorm. Hun oppervlakte varieert van
0.5 tot 21 are. De totale vijveroppervlakte bedraagt 1.50 ha,
hetgeen ca 17% is van het volledige gebied.

Vroeger werd het bronwater dat de vijvers voedt, gebruikt
voor de waterdistributie van de gemeente Linkebeek. Het over
tollige water werd benut voor de viskwekeri j . Sinds ruim 10
jaar wordt het water echter niet meer gebruikt als drinkwater
ten gevolge van een debietsvermindering en een verhoging van
de nitriet en de nitraatconcentraties. Nochtans blijft de
waterkwaliteit uitstekend geschikt voor de viskweek
(7.1<pH<8.7, NH4 +<0.6 mg/l, N02 -<0.03 mg/l, N03 -<12 mg/l). Dank
zij de koude watertemperaturen slaagt men er hier bovendien in
om sommige Salmoniden te kweken. Gevoelige vissoorten zoals
beekforel (Salmo trutta fario), bronforel (Salvelinus fonti
nalis) en regenboogforel (Salmo gairdneri) gedijen hier goed.

Naast de teelt van deze Salmoniden staat de viskwekeri j
van Linkebeek bekend om haar productie van snoekbroed. Snoek
oudervissen worden er in speciale vi jvers gehouden. In het



voorjaar worden zè afgestreken en uit de bevruchte eitjes
ontluiken jaarlijks tienduizenden snoeklarfjes. De kwekerij
staat in voor de productie van snoekbroed voor de herbepoting
van de openbare waters van het Vlaamse Gewest. Zo werden in

i 1991 te Linkebeek ca 150.000 snoeklarven geproduceerd. Naast

!~ deze soorten werd er ook op de kweek van tal van· andere vis
I soorten geëxperimenteerd (karper, (goud)winde, zeelt, riet- en

blankvoorn, grondel, elrits, bittervoorn, snoekbaars, Tilapia,
graskarper, paling, blackbass ... ).

Het domein kenmerkt zich door een grote variatie aan
biotopen van ontegensprekelijk belangrijke landschappelijke en
ecologische waarde. Vochtige hooilandpercelen alterneren met
els-esdoorn bronbos, maar meest kenmerkend zijn de aquatische
en semi-aquatische milieus en de daarmee geassocieerde plan
tengemeenschappen (stromende beek, stilstaande vijverwaters ,
oeverbiotopen, verlandingszones, ... ).

Deze studie beoogt een inventarisatie te maken van de
aanwezige planten teneinde het domein ook naar botanische
waarde te evalueren.

METHODE

De hier voorgestelde gegevens zijn het resultaat van
herborisaties uitgevoerd gedurende de maand juli 1991. De
plantenli jst is derhalve niet exhaustief en mogeli jks kunnen
herborisaties op andere ti jdstippen nog meer plantensoorten
(voorjaarsplanten) aanbrengen.

De zeldzaamheid

Om de zeldzaamheid van de planten uit te drukken werd er hier
gebruik gemaakt van de rekenkundige klasse-indeling, beschre
ven door stieperaere en Fransen (1982). De soorten worden
hierdoor verdeeld over frequentieklassen van uurhokken . Deze
klassen dienen dan als een indicatie van hun zeldzaamheid.

Tabel A :- De zeldzaamheid in Noord-België (NB).

klasse aantal hokken ~
0

1 0.5 - 126.5 10
2 126.5 - 252.5 20
3 252.5 - 378.5 30
4 378.5 - 505.5 40
5 505.5 - 631.5 50
6 631.5 - 757.5 60
7 757.5 - 884.5 70
8 884.5 - 1010.5 80
9 1010.5 - 1136.5 90

10 1136.5 - 1263.5 100



Ecologische karakterisering

De flora van België, het Groot-Hertogdom Luxemburg en
Noord-Frankrijk daarentegen vermeldt expliciet de zeldzaam
heidsgraad van planten in bepaalde streken (cfr. bijlage 111).

Door aan een voldoende aantal soorten een milieu-indicator
waarde toe te kennen, kan men vertrekkend van een soortenlijst
een uitspraak doen over de vegetatie of het milieu van een
terrein. Dit is mogelijk door met een cijfer de rangorde aan
tye geven die een soort inneemt op een milieugradiënt. In deze
studie werd er gebruikt gemaakt van de methode van Ellenberg
(1974, 1979), aangepast voor het gebruik in onze streken door
Stieperaere en Fransen in 1982. Er werd gewerkt met de rangor
de-indicatorwaarden voor de zuurtegraad (R), het stikstofge-
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Tabel B :- De zeldzaamheid in Zuid-België (ZB).

klasse aantal hokken %

1 0.5 - 77.5 10
2 77.5 - 154.5 20
3 154.5 - 232.5 30
4 232.5 - 309.5 40
5 309.5 - 387.5 50
6 387.5 - 464.5 60
7 464.5 - 541.5 70
8 541.5 - 619.5 80
9 619.5 - 696.5 90

10 696.5 - 774.5 100

Tabel C :-De zeldzaamheid in Noord- en Zuid-België (B) .

NB :-
ZB :-
B :-

:-

klasse

Gebruikte afkortingen
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halte (N) en de voèhtbehoefte (F). De beschrijvende lijst van
de verschillende vegetatietypes (0) vindt men terug in tabel a
van de bijlage II.

R = de zuurtegraad van het substraat (het voorkomen in relatie
tot de zuurtegraad van de bodem)

1 enkel op zeer zure bodems
J vooral op zure bodems
5 vooral op licht zure bodems
7 vooral op neutrale bodems, maar ook op zure en basische
9 enkel op neutrale of basische bodems
x nergens zijn er éénduidige klasse- , orde- of verbands

karakteristieken terug te vinden

N = het stikstofgetal (het voorkomen in relatie tot het ammo
niak- of nitraatgehalte)

1 alleen op bodems die zeer weinig minerale stikstof
bevatten

J meestal op arme bodems
5 meestal op intermediate bodems
7 meestal op bodems, rijk aan minerale stikstof
9 alleen op bodems, die zeer rijk zijn aan minerale

stikstof (pollutie)
x nergens zijn er éénduidige klasse- , orde- of verbands

karakteristieken terug te vinden

F = het voorkomen in relatie tot de bodemvochtigheid of het
waterniveau

1 extreem droge bodems
J droge bodems
5 "frisse" bodems
7 vochtige bodems
9 natte bodems

10 regelmatig overstroomde bodems
11 waterplanten met drijvende bladeren
12 ondergedoken waterplanten

indicator voor periodische bevochtiging
= indicator voor overstroomde gebieden
x nergens zijn er éénduidige klasse- , orde- of verbands

karakteristieken terug te vinden

RESULTATEN

Tijdens de herborisatie werden er 113 verschillende
vaatplanten gevonden. Ze staan weergegeven in tabel D.



Eguisetaceae (Paardestaartfamilie) (cfr. bijlage IV)

NB ZB B 0 R N F

,
Tabel D :- Systematische lijst van de planten, aangetroffen

bij de herborisatie te Linkebeek (juli 1991) met
aanduiding van hun zeldzaamheid en ecologische
karakterisering.

x 5 10

858

x 3 6-

Ecol. kar.Zeldz.

2 1 2 4a 6 x 11

5 8 6 9f x x x

8 8 8 8b x 8 5

8 5 7 la 7 6 5

2 1 1 4a 8 8 12-

5 8 6 5b x x 8=

4 1 3 2b 7 9 9=

2 1 1 4e 8 ? 8-

1 1 1 4a 5 6 11

1 1 1 4d

10 10 10 5a x x

-Equisetum telmateia Ehrh.
[Reuzenpaardestaart]

-Equisetum fluviatile L.
[Holpijp]

-Equisetum arvense L.
[Heermoes]

Numphaeaceae (Waterleliefamilie)

-Ceratophyllum demersum L.
[Gedoornd hoornblad]

-Nuphar lutea (L.) smith
[Gele plomp]

Ranunculaceae (Ranonkelfamilie)

Ceratophyllaceae (Hoornbladfamilie)

-Caltha palustris L.
[Dotterbloem]

-Ranunculus sceleratus L.
[Blaartrekkende boterbloem]

-Ranunculus acris L.
[Scherpe boterbloem]

-Ranunculus hederaceus L.
[Klimopwaterranonkel]

-Ranunculus aquatilis L.
[Fijne waterranonkel]

-Thalictrum flavum L.
[Poelruit]

-Anemone nemorosa L.
[Bosanemoon]

-Chelidonium majus L.
[stinkende gouwe]

-Papaver rhoeas L.
[Klaproos]

Papaveraceae (Papaverfamilie)
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"
Zeldz. Ecol. kar.

NB ZB B 0 R N F
urticaceae

-urtica dioica L. 10 10 10 ab 6 a 6
[Grote brandnetel]

Caryophyllaceae lAnjerfamilel

-Stellaria nernorurn L. 1 4 2 9a 5 7 7
[Bosmuur]

-Cerastiurn arvense L. 4 6 4 6b 6 4 4
[Akkerhoornbloem]

-Lychnis flos-cuculi L. 6 6 6 5b x x 6-
[Koekoeksbloem]

-Melandriurn dioicurn (L. ) Coss. et Germ. 6 a 7 ab 7 a 6
[Dagkoekoeksbloem]J

Chenopodiaceae (Ganzevoetfamiliel

-Chenopodiurn bonus-henricus L. 1 3 2 19 x 9 5
[Brave Hendrik]

Polygonaceae (Duizendknoopfamilie)

-Polygonurn cuspidaturn Sieb. et Zucc. 3 3 3 19
[Japanse duizendknoop]

-Rurnex acetosa L. 10 10 10 5a x 5 x
[Veldzuring]

-polygonurn persicaria L. 9 6 a la x 7 3
[perzikkruid]

Hypericaceae (Hertshooifamiliel

-Hypericurn perforaturn L. 10 10 10 6e x x 4
[Sint-Janskruid]

Violaceae (Viooltjesfamilie)

-viola odorata L. 3 2 2 ab x a 5
[Maarts viooltje]

Brassicaceae (Kruisbloemigen)

-Nasturiurn officinale R. Brown 4 2 4 4d 7 7 11
[Witte waterkers]

-Cardarnine hirsuta L. 2 1 2 6b 5 7 5
[Kleine veldkers]

-CapselIa bursa-pastoris (L. ) Med. 10 10 10 1d x 5 x
[Herderstasje]



-Vicia sepium L. 5 9 7 ab 7 5 5
[Heggewikke]

-Melilotus alba Med. 3 2 2 1e 7 3 3
[Witte honingklaver]

-Trifolium repens L. 10 10 10 2a x 7 x
[Witte klaver]

-Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus
[Rolklaver] 6 a 7 6b 7 3 4

1 1

(Bieb.) Cavara et Grande
5 7

7

597

Ecol. kar.

1 4e

6 ab

Zeldz.

7 3 6 4e 7 x a

5 4 4 9c 7 7 6

3 6 4 4e a a a=

7 5 7 2a x x 6

7 9 a ab x 7 5

5 a 6 7f x 2 x

5 3 4 4e 8 5 9=

6 4 5 2a 7 5 6

NB ZB B 0 R N F

10 9 9 5b x 4 8

,

-Brassica napus L.
[Zwarte mosterd]

-Alliaria petiolata
[Look zonder look]

-Primula elatior (L.) HilI
[Slanke sleutelbloem]

-Lysimachia nummularia L.
[Penningkruid]

Primulaceae (Sleutelbloemfamiliel

Rosaceae (Rozenfamiliel

-FilipenduIa ulmaria (L.) Maxim
{Moerasspirea] .

-Rubus sp.
-Geum urbanum L.

{Nagelkruid]
-Potentilla reptans L.
[vijfvingerkruid]

-Potentilla erecta (L.) Räuschel
{Tormentil]

-Duchesnea indica (Andrews) Focke

Fabaceae (Vlinderbloemigen)

Onagraceae (Teunisbloemfamiliel

-Epilobium parviflorum Schreb.
[Kleinbloemige bastaardwederik]

-Epilobium hirsutum L.
{Harig wilgeroosje]

Lythraceae (Kattestaartfamiliel
-Lythrum salicaria L.

[Kattestaart]
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Zeldz. Ecol. kar.

NB ZB B 0 R N F

-Lamium album L. 10 10 10 ab x 9 5
[Witte dovenetel]

-Lamium purpureum L. 9 6 a la 7 x 5
[Paarse dovenetel]

-Stachys sylvatica L. a 9 a 9f 7 7 7
[Bosandoorn]

-Ajuga reptans L. 6 9 4 5b x 6 6
{Kruipend zenegroen]

Callitrichaceae CSterrekroosfamiliel

-Callitriche brutia Petagna 1 1 1 4a
{Gesteeld sterrekroos]

-Callitriche obtusangula Le Gall 1 1 1 4a
{Stomphoekig sterrekroos]

-Callitriche stagnalis Scop. 2 2 2 4d
{Moerassterrekroos]

-Callitriche platycarpa Kütz 2 2 2 4a
[Gewoon sterrekroos]

Plantaginaceae CWeegbreefamiliel

-Plantago media L. 2 6 3 6c a 3 4
{Ruige weegbree]

-Plantago major L. 10 10 10 1d x 6 5
{Grote weegbree]

Scrophulariaceae CHelmkruidfamiliel

-Veronica chamaedrys L. a 10 a 5a x x 4
{Gewone ereprijs]

-Veronica arvensis L. 6 5 5 6b 6 x 5
{Veldereprijs]

-Cymbalaria muralis Gaertn., B. Mey et Scherb.
{Muurleeuwebek] a 3 5

-Scrophularia nodosa L. a 9 a 9f 6 7 6
{Knopig Helmkruid]

-Digitalis purpurea L. 1 a 4 aa 3 6 5
{Vingerhoedskruid]

-Verbascum thapsus L. 3 5 4 1f 7 7 4
{Koningskaars]

Campanulaceae CKlokjesfamiliel

-Phyteuma spicatum L. 1 4 2 9f x 5 5
[Witte Rapunzel]

-Campanula trachelium L. 2 3 2 9d a a 5
{Ruig klokje]
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Zeldz. Ecol. kar.

NB ZB B 0 R N F
Rubiaceae CWalstrofamilie)

-AsperuIa odorata L. 1 3 2 9b
[Lievevrouwbedstro]

-Galium verum L. 2 6 4 6b 7 3 4-
[Geel walstro]

-Galium aparine L. 9 10 9 8b 6 8 x
[Kleefkruid]

Adoxaceae CMuskuskruidfamilie)

-Adoxa moschatellina L. 4 6 5 9c 7 8 6
[Muskuskruid]

Valerianaceae CValeriaanfamilie)

-Valeriana repens Host 8 9 8 5b 7 5 8-
[Valeriaan]

Asteraceae CKomposietenfamilie)

-Bellis perennis L. 10 10 10 5a x 5 x
[Madeliefje]

-Achillea millefolium L. 10 10 10 5a x 5 4
[Duizendblad]

-Leucanthemum vulgare Lam. 9 10 9 5a x 3 4
[Margriet]

-Artemisia vulgaris L. 10 9 10 19 x 8 6
[Bijvoet]

-Tussilago farfara L. 9 9 9 Ie 8 6 6-
[Klein hoefblad]

-Arctium minus HilI 8 8 8 19 8 9 5
[Grote klis]

-Cirsium oleraceum (L. ) Scop. 3 2 3 5b 8 5 7
[Moesdistel]

-Centaurea montana L. 0 1 1 9g
[Bergcentaurie]

-Lapsana communis L. 9 10 9 8b x 7 5
[Akkerkool]

-Eupatorium cannabinum L. 7 5 6 4e 7 8 7
[Leverkruid]

-Pulicaria dysenterica (L. ) Brenh. 5 1 4 2a x 5 7-

[Heelblaadjes]
-Gnaphalium uliginosum L. 7 5 6 2c 4 4 7

[Moerasdroogbloem]
-Solidago virgaurea L. 3 7 5 ge x 5 5

[Guldenroede]



Potamogetonaceae (Fonteinkruidfamilie) (cfr bijlage V)

-Paris quadrifolia L. 2 3 3 9f 7 7 6
[Eenbes]

-Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothrn.
[Wilde hyacint]

1 1 1 4a

11

Ecol. kar.

6 3 5 4d x 8 10

2 1 2 4a x 7 12

Zeldz.

3 2 2 4a 7 6 12

7 3 5 4a x x 11

2 1 2 4a 7 6 12

1 0 1 7b 8 1 12

1 1 1 4a 7 7 12

5 3 4 4c x 5 10

8 2 6 4c 7 5 10-

2 1 2 4a 7 6 12

NB ZB B 0 R N F

"

Alismataceae (Waterweegbreefamilie)

-Alisma plantago aquatica L.
[Grote waterweegbree]

Hydrocharitaceae (Waterkaardefamilie)

-Elodea canadensis Michaux
[Breedbladige waterpest]

-Potamogeton densus L.
[Dichtbladig fonteinkruid]

-Potarnogeton pectinatus L.
[Schedefonteinkruid]

-Potarnogeton natans L.
[Drijvend fonteinkruid]

-Potarnogeton coloratus Hornern.
[Gekleurd fonteinkruid]

-Potarnogeton crispus L.
[Gekroesd fonteinkruid]

-Phragmites australis (Cav.) Steud
[Riet]

Poaceae (Grassen)

Lemnaceae (Eendekroosfamilie)

-Lemna minor L.
[Klein kroos]

-Lernna trisulca L.
[Puntkroos]

Liliaceae (Leliefamilie)

-Sparganiurn erectum L.
[Grote egelskop]

Sparganiaceae (Egelskopfamilie)



4b zoete, voedselarme wateren en de periodiek droogvallende
oevers daarvan:-geen vertegenwoordigers

Typhaceae (Lisdoddefamiliel

-Typha latifolia L. 5 2 4 4c x B 10
[Grote lisdodde]

-Typha angustifolia L. 2 1 2 4c x 7 10
[Kleine lisdodde]

4c verlandingsvegetaties in zoete, matig voedselrijke, stagne
rende of lichtstromende, ondiepe tot diepe wateren; dik
wijls veenvormend:-Lycopus europaeus

-Mentha aquatica
-Phragmites australis
-Sparganium sp.

Ecol. kar.

3 3 J ge 7 5 5

Zeldz.

7 5 G 4c x 7 10

NB ZB B 0 R N F
1 1 1 4d x 5 10-Sparginium emersum Rehm.

[Kleine egelskop]

-Iris pseudacorus L.
[Gele lis]

Orchidaceae (Orchideeënfamiliel

Iridaceae (Lissenfamiliel

-Epipactis helleborine
[Breedbladige wespenorchis]

4a zoete tot brakke, (matig) voedselrijke wateren (overwegend
obligate waterplanten):-Nuphar lutea

-Ceratophyllum demersum
-Ranunculus aquatilis
-Callitriche brutia
-Elodea canadensis
-Potamogeton sp.
-Lemna sp.

uit de inventarisatie van de planten, aangetroffen in het
viskweekcentrum te Linkebeek, bli jkt dat het domein een bi j
zondere ecologische waarde bezit. Men vindt er een zeer speci
fieke en unieke aquatische vegetatie terug. Zo konden er bijna
alle transitietoestanden binnen de sociologisch-ecologische
groep van "planten van zoete tot zwak brakke waters en oevers"
(cfr. bijlage 11, groep 4) teruggevonden worden; namelijk



Naast deze aquatische plantengemeenschappen herbergt het
domein bovendien een zeer gevarieerde flora. Er komen minstens
4 duidelijke terrestrische vegetatietypen naar voren. We
onderscheiden:

-pioniers van sterk antropogeen gestoorde plaatsen: akkers,
wegranden en droge ruigten (cfr. bijlage 11, groep 1)
[Capsella bursa-pastoris, Vicia sepium, Plantago major op
de opgespoten oevers van de vijvers]

-planten van (licht) bemeste graslanden op matig voedsel
rijke tot voedselrijke, vochtige tot natte grond (cfr.
bijlage 11, groep 5) [Veronica chamaedrys, Valeriana
repens, Achillea millefolium in de graszones tussen de
vijvers]

-planten van kaalslagen, zomen en struwelen (cfr. bijlage
II, groep 8) [Gallium aparine, Chelidonium majus, Alliaria
petiolata aan de rand van het bronbos]

-bosplanten (cfr. bijlage II, groep 9) [Stellaria nemorum,
Primula elatior, Stachys sylvatica in het bronbos]

4e aanspoelingsgordels, natte ruigten en rivierbegeleidende
wilgestruwelen van voedselrijk milieu:

-Thalictrum flavum
-Brassica napus
-Epilobium parviflorum
-Eupatorium cannabinum

t 4d

1
~

"

....

-Typha Sp.
-Iris pseudacorus

verlandingsvegetaties in zoute, voedselrijke, stromende
periodiek droogvallende wateren; niet veenvormend:

-Ranunculus hederaceus .
-Nasturium officinale
-Myosotis scorpoides
-Alisma plantago aquatica

of



"
BESLUIT

Men kan zeker niet voorbijgaan aan het feit dat er in het
domein van de viskwekerij te Linkebeek een aantal zeldzame tot
zeer zel~zame plantensoorten voorkomen, wanneer we ons hierbij
laten le1den door het werk van stieperaere en Fransen (1982).
Zo krijgen praktisch alle waterplanten een zeldzaamheid van 1
of 2 mee volgens de tabel van stieperaere en Fransen. Men kan
dus stellen dat gans de aquatische flora als dusdanig reeds
zeer waardevol en uniek is.

Men treft er bovendien verschillende vertegenwoordigers
aan van de afdeling der Pteridophyten, meer bepaald van de
familie der Equisetaceae (Equisetum telmateia, Equisetum
fluviatile en Equisetum arvense).

Verder wijzen het voorkomen van enkele zeldzaamheden
(index ~2) als Stellaria nemorum, Chenopodium bonus-henricus,
Cardamine hirsuta, Phyteuma spicatum, Asperula odorata, Paris
quadrifolia en Geranium endressii op het botanisch waardevol
le karakter van het domein.

ui t het voorgaande bli jkt duideli jk dat het domein ook
vanuit botanisch standpunt als waardevol moet bestempeld
worden.

De grote diversiteit aan biotopen en de zeldzaamheid van
verschillende planten pleiten zeker voor een verantwoord
beheer. Naast de prioritaire activi tei t van het domein als
viskwekerij loont het zeker de moeite om tevens ook de botani
sche betekenis van het domein te erkennen en naar waarde te
schatten. Invloeden van buitenaf (o.a pollutie) moeten verme
den worden om het domein intact te bewaren.

De teelttechnische aspecten van de viskwekerij en een
behoudsgericht milieubeheer hoeven niet per se tegenover
elkaar te staan. Integendeel, de geschiedenis van het station
als viskwekerij bewijst dat het kweken van vis - die vaak voor
hun natuurlijke levensbehoeften aangewezen zijn op of afhanke
lijk van een specifieke watervegetatie - positief regulerend
kan werken op het in stand houden van de diversitei t en het

, unieke karakter van het milieu.

Een ri jkeli jk gevarieerde aquatische makrophyten vegeta
tie is essentieel voor het behoud van een gediversifieerd
visbestand . Vissen spelen immers een belangri jke rol in de
complexe samenhang van interakties tussen voedingsstoffen,
phytoplankton, epiphyten, zoöplankton en andere invertebraten,
aquatische makrophyten en vis.

De aanwezigheid van onderwatervegetatie is onmisbaar voor
tal van vissoorten. Phytofiel reproducerende soorten hebben
ondergedompelde waterplanten nodig als paaisubstraat voor hun
eieren. Na het ontluiken van de eieren zi jn hoge zuurstofge
haltes vereist. Eenmaal ontloken gebruiken de larven de plan
ten als substraat (zuurstofconcentraties zijn er maximaal).



"

Vele juvenielen vinden beschutting tussen de watervegetatie
die hen schuilplaatsen biedt tegen predatoren. Maar ook adul
ten van verschillende soorten (zoals snoek, zeelt en riet
voorn) leven tussen ondergedompelde, drijvende of rechtstaande
waterplanten. Verschillende vissoorten zi jn voor hun voedsel
afhankeli jk van de aquatische vegetatie, hetzi j 'rechtstreeks
door het afgrazen van deze vegetatie, hetzi jonrechtstreeks
door te predateren op de aan deze vegetatie geassocieerde
organismen. '

PI
f; Veel waters kennen een ernstige achteruitgang van hun

aquatische makrophytenvegetatie (De Nie, 1987). Meestal wordt
" de eutrofiëring als belangrijkste oorzaak aangewezen. Zowel

rietkragen als ondergedompelde en drijvende planten zijn sterk
teruggedrongen en op vele plaatsen zelfs volledig verdwenen.
Daar waar vroeger het water helder was (hoge Secchi schi jf
doorzichtbaarheid) kon een gediversifieerde makrophytenflora
zich in stand houden, hetgeen ook een hoge soortendiversiteit

~ (vissen en invertebraten) garandeerde, brengt nu een verhoogde
toevoer van voedingszouten met zich mee dat het phytoplanktont (vooral blauwgroene wieren en draadwieren) gaat ontwikkelen en

~ dominant wordt. Het water wordt weinig doorzichtbaar en onder
E gedompelde waterplanten gaan teloor. Ook de rietkragen zijn in
i: achteruitgang en verdwijnen (gemiddeld 3% per jaar). Alleen
" sommige planten met dri jvende bladeren (bv. Nl1phar en Lemna)
"

~' weten zich in sommige gevallen in stand te houden. Gezien het
,.~ in soortendiversitei t sterk verarmde karakter van de meeste

'I
i~ van onze waters is het sterk aan te bevelen dat :
1; 1. alles in het werk wordt gesteld om de resterende
~j

....•.I·.

j. waters met een rijkelijk gediversifieerde en evenwichtige
plantengemeenschap te beschermen en te beheren. Het is van
levensbelang voor deze ecosystemen dat zij gevrijwaard worden

.~ van verstorende externe invloeden (bv. toevoer van nutri
! enten).
~ 2. maatregelen genomen worden om sterk eutrofe en qua ma
~ krophyten verarmde waters te restoreren. Verschillende be
1 heersvormen zijn hiervoor mogelijk. vijverecosystemen met goed

ontwikkelde aquatische vegetatie zi jn een noodzaak voor een
I gediversifieerd visbestand en voor het herstel van welbepaalde
~ nu in achteruitgang zijnde vissoorten (snoek-zeelt watertype).
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Bijlage 11:- Overzicht van de verschillende socio-ecologische

groepen van de Belgische flora (naar stieperaere
en Fransen; 1982).



Tabel 2
Oven.icht van de sociologisch-occologische groepen gebruikt voor de standaardlijst van de Belgische nora met aanduiding van de corresponderende syntaxa
met hun code volgens WESTHOFF & DEN HELD (1969) en de mediane indicatiewaarde volgens ELLENBERG (1979). F - vochtgetal (1 : extreem droge bodem; 3 :
droge bodem; 5: «frisse» bodem; 7: vochtige bodem; 9: natte bodem; 10: regelmatig overstroomde bodem; 11: waterplant met drijvende bladen; 12':
ondergedoken waterplant); R _ zuurtegraad van het substraat (1: enkel op zeer zure bodem; 3 : vooral op zure bodem: 5: vooral op licht zure bodem; 7 : vooral
?p neutrale bodem: 9: enkel op neutrale of basische bodem); N - stikstofgetal (1: enkel op zeer stikstofarme bodem; 3: vooral op arme bodem; 5: vooral op
Intermediaire bodem; 7 : vooral op nitraatrijke bodem; 8: stikstofindicator. 9: enkel op zeer stikstofrijke bodem); alle niet gedefinieerde waarden zijn

tussenliggend. ~

Tableau 2
Conspectus des groupes socio-écologiques employés pour la liste standard de la nore beige avec indication des syntaxa correspondants, de leur code selon
WESTHOFF & DEN HELD (1969) et des m&liancs des valeurs indicatrices selon ELLENBERG (1979). F - échelle d'humidité (1 : sol extrêmement sec; 3 : sol sec; 5 :
sol frais; 7 : sol humide; 9 : sol mouillé; 10 : sol r~gulièrement inond~; 11 : plantes aquatiqucs à feuilles Oottantes; 12: plantes aquatiques, submergées); R- échelle
d'acidité du sol (1 : seulement sur sol très acide; 3: surtout sur sol acide; 5: surtout sur sol légèrement acide; 7: surtout sur sol neutre; 9: seulcment sur sol
neutre ou basique); N _ échelle de teneur en azote (1 : seulcment sur sollrès pauvre en azote; 3: surtout sur sol pauvre; 5 : surtout sur sol intermédiaire; 7 :
surtout sur sol riche en azote; 8: indicateur d'azote; 9: seulement sur sol très riche en azote); toutes les valeurs non définies sont intermédiaires.

Pionniers de milieux artificiels per-
turbés, anthropogènes : champs,
bords de chemins, terrains vagues
secs

5 7 7 champs sur sol eutrophe, non calcaire

3 8 4 champs sur sol calcaire

4 4 5 champs sur sol mésotrophe, siliceux

code omschrijving sociologisch- corresponderende syntaxa
oecologische groepen syntaxa correspondants

1 Pioniers van sterk antropogeen ge-
stoorde plaatsen: akkers, wegran-
den en droge ruigten

la akkers op voedselrijke kalkhoudende 12 Aa' Eu-Polygono-Chenopodion

maar niet kalkrijke grond 13 Ca Lolio-Linion

b akkers op kalkrijke grond 13 Ab Aphanion p.p.
13 Ba Caucalidion iJlppuli1e

Ic akkers op relatief voedselarme, kalk- 12 Aa" Panico-Setarion

arme grond 13 Aa Amoseridion
13 Ab Aphanion p.p.

mediane waarden
valeurs médianes
F R N

définition des groupes
socio-écologiques

-----_._----------

code omschrijving sociologisch
oecologische groepen

corresponderende syntaxa
syntaxa correspondants

mediane waarden
valeurs médianes
F R N

définition des groupes
socio-écologiques

ld

Ie

lf

19

regelmatig betreden plaatsen op
voedselrijke grond (tredplanten)

ruigten op betreden, voedselrijke, niet
humeuze, kalkhoudende maar niet
kalkrijke, droge grond

ruigten op weinig betreden, kalkrijke,
niet humeuze, droge grond

ruigten op weinig betreden, voedsel
rijke, humeuze, matige droge grond

16 Aa
12 Bb

12 Ba
16 Aa

12 Ba
12 Bd
12 Bc

17 Aa

Lolio-PiJlntaginion p.p_
Polygono-Coronopion

Sisymbrion p.p.
Lolio-Plantaginion p.p.

Sisymbrion p.p.
Onopordion aeanthii
Helminthion eehioidis

Aretion

5

4

3

5

7

8

8

5-6

5

5

8

endroits régulièrement piétinés sur
sol eutrophe

terrains vagues sur sol minéral non
ca1caire, sec, piétiné

terra ins vagues sur sol minéral calcai
re, sec, peu piétiné

terra ins vagues sur sol eUlrophe, hu
mifère, frais, non piétiné

2

2a

2b

2c

3

3a

Pioniers van meer natuurlijke ge
stoorde plaatsen, op open, vochtige
tot natte, humusarme grond

relatiefvoedselrijke plaatsen met wis- 16 Ab
selende waterstand of anderszins
sterk fluctuerende milieu-omstandig-
heden

open, voedsel- (speciaal stikstof-) rij- 11
ke, natte grond

open, matig voedselrijke tot voedsel- 10
arme, vochtige grond

Planten van sterk tot matig zoute mi
Iieus: zeeduinen, zoute wateren,
schorren en contactsituaties tussen
zout en zoet milieu

stranden, zeeduinen en zandige 9
vloedmerken 15

Agropyro-Rumicion crisp i p.p.

Bidenletea triparliti

lsoeto-Nanojuncetea

Cakilelea marilimae
Ammophiletea

7

9

7

6

7

7

Pionniers des milieux semi-naturels
perturbés, sur sol minéral ouvert,
humide à mouillé

5 milieux relativement eutrophes, à
nappe phréatique fluctuante ou dans
des conditions très variables au cours
du temps

8 sol ouvert, mouiJlé, eutrophe (surtout
riche en azote)

4 sol ouvert, humide, mésotrophe à oli
gotrophe

Ptantes de milieux salés ou saumà
tres: dunes maritimes, eaux salées
prés satés et contact' ,

7 plages, dunes maritimes et laisses de
marées



code omschrijving sociologisch
oecologische groepen

corresponderende syntaxa
syntaxa correspondants

mediane waarden
valeurs médiancs
F R N

définition des groupes
socio-écologiques

3b

3c

4

4a

4b

4c

4d

4e

zoute tot sterk brakke wateren, slik
ken en lage schorren

hoge schorren en contactsituaties tus
sen zout en zoet milieu

Planten van zoete tot zwak brakke
waters en oevers

zoete tot matig brakke, (matig) voed
selrijke wateren (overwegend obliga
te waterplanten)

zoete, voedselarme wateren en de pe
riodiek droogvallende oevers daarvan

verlandingsvegetaties in zoete, matig
voedselrijke, stagnerende of lichtstr0
mende, ondiepe tot diepe wateren;
dikwijls veenvormend

verlandingsvegetaties in zoute, voed
selrijke, stromende of periodiek
droogvallende wateren; niet veenvor
mend

aanspoelingsgordels, natte ruigten
en rivierbegeleidende wilgestruwelen
van voedselrijk milieu

3
8

14
24 Aa
24 Ac
24 Ad

16 Ab
17 Bb
23
24 Ab

1
4
5 A
5 B

SC
6

19 Ac
19 Ba
19 Ca

19 Aa
19 Ab
19 Bb

17 B
25 Ab
33

Ruppietea
Tlrero-Salieornetea
Spartinetea
Puecinellion maritimae
Puecinellio-Spergularion salinae
Halo-Scirpion

Agropyro-Rumicion crispi p.p.
Angelicion litoralis
Saginetea maritimae
Armerion maritimae

Lemnetea
Charetea
Magnopotametalia
Parvopotametalia p.p.

Luronio-Potametalia
Littorelietea

Cieution uirosae
Phragmition
Magnoearieion

Glyeerio-Sparganion
Apion nodi{lori
Oenanthion aquatieae

Conuolvuletalia sepium
Filipendulion
Salieetea purpureae

7

7

12

10

10

10

8

7

7

7

7

7

7 eaux salées ou très saumàtres, slikkes
et parties basses des prés salés

4 parties hautes des prés salés et con
tacts entre milieux salés et non salés

Plantes des eaUK douces à peu sau
màtres et de leun berges

6-7 eaux douces à peu saumàtres, méso- à
eutrophes (hydrophytes)

2 eaux douces oligotrophes et leurs
berges

5 végétations d'atterrissement des eaux
douces, mésotrophes, stagnantes ou
peu courantes, peu profondes à pro
fondes, souvent turfigènes

7 végétations d'atterrissement des eaux
douces, eutrophes, courantes ou s'as
sèchant périodiquement, souvent sur
sol minéral

7-8 laisses des eaux douces, mégaphor
baies sur sol mouiIlé et sau!aies rive
raines de milieu eutrophe

-------------~--- ---- -

c
c

code;:: omschrijving sociologisch- corresponderende syntaxa mediane waarden définition des groupes
0
::> oecologische groepen syntaxa correspondants valeurs médianes socio-écologiques
:j

'"
F R N

~
~
I 5 Planten van (licht) bemeste graslan-

!>' den op matig voedselrijke tot voed-
Plantes des pelouses (pas trop) fu·

:D
mées sur sol meso- à eutrophe, hu-

'" selrijke, vochtige tot natte grond
'"

mide à mouiIlé

Sa matig bemeste graslanden op (matig) 25 Ba Arrhenatherion 5 7 5 pelouses furnées sur sol humide
vochtige grond

Sb matig bemeste graslanden op natte 25 Aa Calthion palustris 8 6-7 5 pelouses furnées sur sol mouillé
grond 25 Ab Filipendulion p.p.

6 Planten van (zeer) droge graslanden, Plantes de pelouses sur sol (très) sec,
muren en rotsen murs et rochers

6a muren en rotsen 7 Asplenietea rupestris 4 2 murs et rochers

6b graslanden op droge, voedselarme tot 20 Bb Sedo-Cerastion 3 8 2 pelouses sur sol sec, oligo- à méso-
matig voedselrijke, niet tot matig 20 Bc Galio-Koelerion trophe, non ou peu calcaire, à pH
1caJkhoudende, neutrale tot zwak ba- 20 Ca Alysso-Sedion
sische grond

neutre à basique

6c graslanden op droge, voedselarme, 21 Aa Mesobromion 3 8 2 pelouses sur sol sec, oligotrophe, cal-
kalkrijke of zinkhoudende, neutrale 22 Violetea ealaminariae
tot basische grond

caire ou riche en zinc, à pH neutre à
basique

6d graslanden op zeer droge, voedselar- Xerobromion 3 8 2 pelouses sur sol calcaire très sec, oli-
me, kalkrijke grond, xerotherm gotrophe, xérotherrne

6e graslanden op droge, voedselarme, 20 A Corynephoretalia 3 3 2 pelouses sur sol silicieux, sec à pH aci-
kalkarme, zure grond 20 Ba Thero-Airion de



code omschrijving sociologisch- corresponderende syntaxa mediane waarden définition des groupes
oecologische groepen syntaxa correspondants valeurs médianes socio-écologiques

F R N

7 Planten van heiden, venen, schraal- Plantes des lande" tourbières hau-
landen en kalkmoerassen tes et basses, pelouses maigres et ma-

• rais alcalins

7a matig voedselarme, kalkarme, zure 27 A Caricelalia nigrae 9 3 3 tourbières basses, acides, non calcai-
laagveenmoerassen res, mésotrophes

7b voedselarme, kalkrijke, basische laag- 27 B Tofie/diela/ia 9 8 2 tourbières basses, basiques, calcaires,
veenmoerassen oligotrophes

7c onbemeste graslanden op vochtige 25 Ac junccrMolinion 7 7-8 2 pelouses non amendées sur sol humi-
tot nalle voedselarme, zwak zure de à mouillé, oligotrophe, peu acide
grond

7d hoogvenen, nalle heiden en onbemes- 28 Scheuchzerielea 9 1-2 2 tourbières hautes, landes tourbeuses
te graslanden op nalle zeer voedselar- 29 Oxycocco-Sphagnetea et pelouses non amendées sur sol hu-
me, zure, humeuze grond 30 Aa Violion caninae p.p. mifère très oligotrophe .et acide

32 Aa Salicion cinereae p.p.

7e droge heiden op zeer voedselarme 30 B VaccinicrGenistelalia 5 2 2 landes sèches sur sol très oligotrophe
grond

7f onbemeste, heischrale graslanden op 30 Aa Violion caninae p.p. 5 3 2 pelouses non amendées sur sol humi-
matig vochtige tot droge, voedselar- fère peu humide à sec, oligotrophe,
me, zure, humeuze grond acide

8 Planten van kaalslagen, zomen en Plantes des coupes et lisières foru-
struwelen tières (ourlets et manteaux)

c
8a kaalslagen op matig vochtige tot dro- Epilobietea anguslifolii coupes forestières sur sol humide àc 18 5 5-6 63:

0 ge, matig voedselrijke tot voedselrijke 348 Sambucetalia sec, méso- à eutrophe
'" grond-l;;;
~ Bb jonge aanplanten en zomen op voed- 17 Ab Ga/io-Al/iarion 5 7 7 plantations jeunes et ourlets sur sol
~ sel- (vooral stikstof-) rijke, neutrale, 17 Ac Aegopodion podagrariae humifère eutrophe (surlout riche en

humeuze matig vochtige grond 38 Aa" U/mion carpinifoliae p.p. azote), neutre, modérément humide
!>' 8c zomen op kalkhoudende, lemige, ma- 31 Trifolio-Geranietea 3 8 3 ourlets sur sol calcarifère, limoneux,:<;
Cl> tig vochtige tot droge grond peu humide à secN

._- ------~-------

cc code omschrijving sociologisch-3: corresponderende syntaxa mediane waarden définition des groupes0 oecologische groepen'" syntaxa correspondants valeurs médianes::! socicrécologiques

'" F R N
'">
~ 8d struwelen op matig vochtige tot dro- 34A Prunetalia spinosae 4 8 3 fourrés sur sol oligo- à mésotrophe,I ge, voedselarme tot matig voedselrij- Quercela/ia pubescenlis
!>' ke grond peu humide à sec
ië
Cl>
N

9 Bosplanten
Plantes forestières

9a ~ossen op relatief voedselrijke, voch- 26 Monlio-Cardami/lelea 8 5 5 forêts sur sol mésotrophe, humide àtlge tot nalle grond en van brongebie- 32 Aa Sa/icion cinereae p.p.
den 35 A/netea g/utinosae

mouillé et zones de sources

38 Aa' Circaeo-A/nion
9b bossen op voedselarme tot matig Cephalanlero-Fagion 5 7 5 forêts sur sol calcaire mésolrophe,voedselrijke, neutrale tot kalkhou- Asperu/o-Fagion

dende grond neutre

9c alluviale bossen, op min of meer hy- 38 Aa A/no-Padion 6dromorie grond 7 7 forêts alluviales, sur sol plus ou moins

9d bossen op gerijpte, zwak zure tot
hydromorph'e

38 Ab Carpinion 5kalkrijke, relatief droge grond 6 5 forêts sur sol développé, légèrement
acide ou calcarifère, relativement sec

ge bossen op matig voedselarme, droge, 37 A Quercelalia robori-pelraeae 5 3 3 forêts sur sol relativement oligotro-zure grond 36 A Vacci/lio-Piceela/ia phe, acide, sec
9f bossen op gerijpte, matig voedselrijke 38 Querco-Fagelea 5tot voedselrijke, matig vochtige tot 7 7 forêts sur sol développé, méso- à eut-

droge grond, samen voorkomend met rophe, peu humide à sec en compa-
9b tot 9d gnie des espèces des groupes 9b à 9d

9g bossen op jonge, weinig stabiele, ma- Acerion 6 7 7 forêts sur sol jeune, peu stabie, fraistig vochtige puinbodems (ravijnbos-
sen) (forêts de ravins)



I
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Bijlage 111:- Systematische lijst van de zeldzaamheid van de
planten volgens de "Flora van Belgiê, het Groot
hertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk en de aan
grenzende gebieden".

AFKORTINGEN

-Mar. : het Maritiem district
-Boul. : het Boulogne district
-Vl. : het Vlaams district
-Brab. het Brabants district
-Kemp. : het Kempisch district
-Fluv. : het Fluviatiel district
-pik. : het Pikardisch district
-Maasdistr. : het Maasdistrict
-Ard. : het Ardens district
-Hoge Ard. : het subdistrict van de Hoge Ardennen
-Loth. : het Lotharings district
-Champ. : het Champagne-district
-Ter. Par. : het district van het noordoostelijke Ile-de-

France
-W-Eifel : het district van de westelijke Eifel
-ZZ : zeer zeldzaam
-Z : zeldzaam
-VZ : vrij zeldzaam
-VA : vrij algemeen
-A : algemeen
-AA : zeer algemeen
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urticaceae

-urtica dioica L. [Grote brandnetel] : VA, maar VZ in Kemp.,
Loth. en Champ.; Z in Ard. en W-Eifel.

Papaveraceae (Papaverfamilie)

-Chelidonium majus L. [stinkende gouwe] : A-VA, maar VZ in
Kemp ..

-Papaver rhoeas L. [Klaproos] : A, maar zeldzaam in de Kemp.
en Ard ..

VA-Z, behal-

VZ, maar ontbrekend in

Numphaeaceae (Waterleliefamilie)

-Nuphar lutea (L.) smith [Gele plomp]
Hoge Ard. en W-Eifel.

-Ceratophyllum demersum L. [Gedoornd hoornblad]
ve in Hoge Ard. en W-Eifel : ontbrekend.

Egyisetaceae (Paardestaartfamiliel

-Equisetum telmateia Ehrh. [Reuzenpaardestaart] : vz in Boul.,
Brab., Loth., Tert. Par.; Z-ZZ in Vl., Kemp., W-Pik.,
Maasdistr ..

-Equisetum fluviatile L. [Holpijp] : VA-VZ, maar Z in Mar. en
pik ..

-Equisetum arvense L. [Heermoes] : A-VA, maar Z in Ard. en ZZ
in W-Eifel.

Ceratophyllaceae

Ranunculaceae (Ranonkelfamilie)

-Caltha palustris L. [Dotterbloem] : VA-A, maar zeldzaam in
pik. en ZZ in Mar ..

-Ranunculus sceleratus L. [Blaartrekkende boterbloem] : VA in
Mar.; elders VZ-Z, behalve in Ard. ZZ en in W-Eifel
ontbrekend.

-Ranunculus acris L. [Scherpe boterbloem] : A.
-Ranunculus hederaceus L. [Klimopwaterranonkel] : VZ-Z in

Ard.; Z in Z-Mar., Boul.; ZZ in Vl., Kemp., Pik.,
Maasdistr., W-Eifel.

-Ranunculus aquatilis L. [Fijne waterranonkel] : VA-VZ in
Mar.; elders Z-ZZ.

-Thalictrum flavum L. [Poelruit] : VA-VZ in Vl., Kemp.,
Fluv., Loth., Champ.; Z in Mar., Pik., Brab. , Maas
distr., Tert. Par.; ZZ in Ard., W-Eifel.

-Anemone nemorosa L. [Bosanemoon] : A, maar Z in Mar., Kemp.
en Champ ..



Brassicaceae (Kruisbloemigen)

-Chenopodium bonus-henricus L. [Brave Hendrik] : VA-VZ in
Maasdistr., Loth., Champ., Ard., W-Eifel; Z in Pik.,
Brab.; elders ZZ of ontbrekend.

~ -Viola odorata L. [Maarts viooltje] : VA in Brab. Maasdistr.,
~ Loth.; VZ in Mar., Boul., Pik., Champ., Ter. Par., W
j

1 Eifel; elders ZZ.

A-AA.

A-VA, maar Z in

VA-VZ, maar Vz-z in

"

-Polygonurn cuspidaturn Sieb. et Zucc. [Japanse duizendknoop]
VA-VZ.

-Rumex acetosa L. [Veldzuring] : VA.
-Polygonum persicaria L. [Perzikkruid]: A, maar VZ ~n Champ.

Polygonaceae (Duizendknoopfamilie)

-Hypericum perforatum L. [Sint-Janskruid]

violaceae (Viooltjesfamilie)

Hypericaceae (Hertshooifamilie)

,
~
~ Caryophyllaceae (Anjerfamile)
.;;;

, -stellar~a nernor~m L. [Bo~muur] : VA-VZ in Ard., W-Eifel; VZ
1 ~n Maasd~str.; Z ~n Brab.; elders ZZ; ontbrekend in
,t Mar. en pik ..
j -Cerastiurn arvense L. [Akkerhoornbloem]
1 Boul., Vl. en Kemp ..
1-Lychnis flos-cuculi L. [Koekoeksbloem]

pik. en ZZ in Champ ..
-Melandrium dioicum (L.) Coss. et Germ. [Dagkoekoeksbloem]) :

A-VA in Boul., Brab., Maasdistr.,Ard., Loth., W-Eifel
; vz in Vl., Kemp., Pik., Tert. Par.; ZZ in Mar.,
Champ .

-Nasturiurn officinale R. Brown [Witte waterkers] : VA, maar Z
in Mar., Ard. en W-Eifel.

-Cardamine hirsuta L. [Kleine veldkers] : VA in Mar., Vl.,
Kemp., Brab., Maasdistr.; elders Z-ZZ.

-Capselia bursa-pastoris (L.) Med. [Herderstasje] AA-A.
-Brassica napus L. [Zwarte mosterd] : -
-Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande [Look zonder

look] : A, maar VZ in Kemp. en Ard •.

f.,
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1Chenopodiaceae (Ganzevoetfamilie)
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Fabaceae (Vlinderbloemigen)

A-Av, maar Z in

Primulaceae (Sleutelbloemfamilie)

-Primula elatior (L.) HilI [Slanke sleutelbloem] : A in Brab.,
~aasdistr.; VA in Boul., Pik., Loth., Tert. Par.; VZ
~n Vl., Kemp., Ard., W-Eifel; Z in Champ ..

-Lysimaehia nurnmularia L. [Penningkruid] : A-VZ, behave VZ in
Ard. en W-Eifel ..

Rosaceae (Rozenfamilie)

-FilipenduIa ulrnaria (L.) Maxim [Moerasspirea] A, maar Z in
Mar ..

-Rubus sp. : -
-Geum urbanum L. [Nagelkruid] : A, maar VZ in Ard., W-Eifel; Z

in Mar., Vl., Kemp ..
-Potentilla reptans L. [Vijfvingerkruid] : A-VA, maar VZ in

Brab., ZZ in Kemp. en Ard ..
-Potentilla ereeta (L.) Räusehel [Tormentil] : A in Kemp.,

Ard.; VA-VZ in Vl;, Brab., Maasdistr., Loth., Tert.
Par., W-Eifel; Z in Mar. Boul., pik., Champ ..

-Duehesnea indiea (Andrews) Foeke adventief.

-Vicia sepium L. [Heggewikke] : A, maar Z in Mar., Vl., Kemp.,
Champ ..

-Melilotus alba Med. [Witte honingklaver] : A in Mar.; VA in
Maasdistr., Loth., Champ., Tert. Par.; elders VZ-Z.

-Trifolium repens L. [Witte klaver] : AA.
-Lotus eornieulatus L. subsp. eornieulatus [Rolklaver] : A,

maar Z in Kemp ..

-Lythrum salicaria L. [Kattestaart]
Boul., Ard. en W-Eifel.

Onagraeeae (Teunisbloemfamilie)

-Epilobium parviflorum Sehreb. [Kleinbloemige bastaardwederik]
A-VA, maar Z in Ard., W-Eifel.

-Epilobium hirsutum L. [Harig Wilgeroosje] : A-VA, maar VZ in
Ard.

Oxalidaeeae (Klaverzuringfamilie)

-Oxalis acetoselIa L. [Witte Klaverzuring] : A-VA in Maas
distr., Ard., W-Eifel; VA-VZ in Boul., Brab., Loth.;
elders Z en ZZ in Champ. en ontbrekend in Mar ..

Lythraceae (Kattestaartfamiliel

,
1
).

~
~.,

i
):'

i
I
I
I

'·1

I
i
I

"I
:I
j
1
Î
i
i



Callitrichaceae (Sterrekroosfamilie)

-Callitriche obtusangula Le Gall [stomphoekig sterrekroos]:
VA in Mar.; VZ-Z in Vl., Kemp., Pik., Brab., Maas
distr., Loth.; ZZ in Champ ..

-Callitriche stagnalis Scop. [Moerassterrekroos]: VZ in Pik.,
Brab., Maasdistr., Ard.; Z in Loth. Ter. Far.; elders
ZZ of ontbrekend.

VA-Zo

A, maar VZ in Kemp.; ZZ in Hoge

Araliaceae (Klimopfamilie)

-Hedera helix L. [Klimop]
Ard. en W-Eifel.

Boraginaceae (Ruwbladigen)

Geraniaceae (Ooievaarsbekfamilie)

-Geranium robertianum L. [Robertskruid] : A maar VZ in Mar. en
Kemp.

-Geranium molle L. [Zachte ooievaarsbek] : A, maar VZ in Ard.
-Geranium endressii J. Gay [Endress'ooievaarsbek] : ZZ.

-Myosotis scorpioides L. [Moerasvergeet-mij-nietje]

Apiaceae (Schermbloemigen)

-Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. [Fluitekruid] : AA, maar VZ
in Vl., en Kemp. buiten de rivierdalen.

-Aegopodium podagraria L. [Zevenblad] A, maar VZ in Champ.
en Tert. Par ..

-Heracleum sphondylium L. [Bereklauw] : AA-A, maar VA-VZ in
Mar ..

-Heracleum mantegazzianum Somm. et Lev. [Kaukasische bere
klauw] : sierplant.

Lamiaceae (Lipbloemigen)

-Lycopus europaeus L. [Wolfspoot] : VA, behalve VZ in Pik.,
Brab.; ZZ in W-Eifel; in Hoge Ard. ontbrekend.

-Mentha aquatica L. [Watermunt] : VA-A.
-Glechoma hederacea L. [Hondsdraf] A, maar VZ in Ard ..
-Lamium album L. [Witte dovenetel] : AA, maar VA in Mar. en

Hoge Ard ..
-Lamium purpureum L. [Paarse dovenetel] : AA-A, maar alleen VA

op zand en schist.
-stachys sylvatica L. [Bosandoorn] : A, maar Z in Hoge Ard.,

ZZ in Mar. en Kemp ..
-Ajuga reptans L. [Kruipend zenegroen] : A, maar Z in Vl.en N

Kemp.; ZZ in Mar .•
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I
] -Callitriche platycarpa Kütz [Gewoon sterrekroos]: VA-Vz in
1 Loth.; VZ-Z in Vl., Kemp., Pik., Brab., Maasdistr.,
. Ard.; elders ZZ of ontbrekend.
~ -Callitriche brutia Petagna [Gesteeld sterrekroos] : ZZ in
:~ Mar., pik.; ZZ in Brab., Maasdistr., Ard ..
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Plantaginaceae (Weegbreefamilie)

-Plantago media L. [Ruige weegbree] : A in Boul., Pik., Maas
distr., Loth., Champ., W-Eifel; VA in O-Brab, Tert.
Par.; Z. in Mar., W- en M-Brab., Ard.; elders soms
ingevoerd.

-Plantago major L. [Grote weegbree]

Scrophulariaceae (Helmkruidfamilie)

-Veronica chamaedrys L. [Gewone ereprijs] : A-VA.
-Veronica arvensis L. [Veldereprijs] : A-VA.
-Cymbalaria muralis Gaertn., B. Mey et Scherb. [Muurleeuwek]

: VA, maar Z in Kemp. Ard., Loth. en W-Eifel.
-Scrophularia nodosa L. [Knopig Helmkruid] : A-VA, maar Z in

Mar ..
-Digitalis purpurea L. [Vingerhoedskruid] : A in Ard.; VA-VZ

in Maasdistr. ; vz in w-Pik., Brab., W- en N-Loth.; Z
in Boul., VL;, Tert. Par., W-Eifel; elders ZZ of
ontbrekend.

-Verbascum thapsus L. [Koningstoorts] : VA, maar VZ in Mar.,
Vl., Kemp. en Ard ..

Campanulaceae (Klokjesfamilie)

-Phyteuma spicatum L. [Witte Rapunzel] : VA in Maasdistr.,
Loth.; VZ in Ard., W-Eifel; Z in Brab., Tert. Par.;
elders ZZ of ontbrekend.

-Campanula trachelium L. [Ruig Klokje] : A-VA in Pik., Brab.,
Maasdistr., Loth.; VA-VZ in Boul., Ard., Ter. Par.,
W-Eifel; elders ZZ of ontbrekend.

Rubiaceae (Walstrofamilie)

-AsperuIa odorata L. [Lievevrouwbedstro] : A in Loth., w
Eifel; VA-VZ in pik., Maasdistr., Ard. Tert. Par.;
VZ in Boul.; Z in Brab.; elders ZZ of ontbrekend.

-Galium verum L. [Geel walstro] : A-VZ, maar Z-ZZ in Boul.,
Vl., Kemp. en M- en N-Ard ..

-Galium aparine L. [Kleefkruid] : AA-A, maar Z in Hoge Ard ..

Adoxaceae (Muskuskruidfamilie)

-Adoxa moschatellina L. [Muskuskruid] : VA in Boul., Pik.,
Brab., Maasdistr., Loth., Tert. Par, W-Eifeli Z in



I
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Ard., Champ.; ZZ ~n Kemp ..

Valerianaceae CValeriaanfamilie)

-Valeriana repens Host [Valeriaan] : VA in Ard., Loth., w
Eifel; VZ in Brab., Maasdistr., Tert. Par.; elders
Z-ZZ.

Asteraceae CKomposietenfamilie)

-Bellis perennis L. [Madeliefje] : A-VA.
-Achillea millefolium L. [Duizendblad] : A.
-Leucanthemum vulgare Lam. [Margriet] : A-VA.
-Artemisia vulgaris L. [Bijvoet] : A-VA.
-Tussilago farfara L. [Klein hoefblad] : A-VA.
-Arctium minus HilI [Grote klis] : A-VA, maar VZ-Z in Kemp. en

Ard ..
-Cirsium oleraceum (L.) Scop. [Moesdistel] : VA in Boul.,

Pik., Brab., Loth., Tert. Par., W-Eifel; VZ in
Champ; Z in Vl;, W-Kemp., Maasdistr.; ZZ in Ard ..

-Centaurea montana L. [Bergcentaurie] : VZ in Ard., W-Eifel,
ZZ in Maasdistr., NO-Loth.; elders half verwilderd.

-Lapsana communis L. [Akkerkool] : A-AV.
-Eupatorium cannabinum L. [Leverkruid] : A-VA, maar Z in Ard.

en W-Eifel.
-Pulicaria dysenterica (L.) Brenh. [Heelblaadjes : A in Mar.,

Brab.; VA in Boul., Vl., Pik., Loth., Champ., Ter.
Par.; VZ in Maasdistr.; Z in Kemp.; elders ZZ of
ontbrekend.

-Gnaphalium uliginosum L. [Moerasdroogbloem] : VA-VZ, maar Z
in Champ ..

-Solidago virgaurea L. [Guldenroede] : VA-VZ, maar in Mar.
ontbrekend.

Alismataceae CWaterweegbreefamilie)

-Alisma plantago aquatica L. [Grote waterweegbree] : A-VA in
Mar., Vl., Kemp.; VA-VZ in pik., Brab., Maasdistr.,
Loth., Champ., Tert. Par.; Z-ZZ in Boul., Ard., w
Eifel.

Hydrocharitaceae CWaterkaardefamilie)

-Elodea canadensis Michaux [Breedbladige waterpest] : VA in
VL., Kemp., Fluv.; elders VZ-Z, maar in Hoge Ard. en
W-Eifel waarschijnlijk verdwenen.

potamogetonaceae CFonteinkruidfamilie)

-potamogeton densus L. [Dichtbladig fonteinkruid] Z in Mar.,
Maasdistr., Loth., Champ., Tert. Par.; ZZ in Vl.,



Sparganiaceae (Egelskopfamiliel

Lemnaceae (Eendekroosfamiliel

Liliaceae (Leliefamiliel

latifolia L. [Grote lisdodde] : VA-VZ, maar Z in pik.
en W-Eifel.

angustifolia L. [Kleine lisdodde] : VA in Mar., Kemp.,
Brab.; VZ-Z in pik., Maasdistr., Loth., Champ.,Tert.

-Sparganium erectum L. [Grote egelskop] : VA-VZ.
-Sparganium emersum Rehm. [Kleine egelskop] : VA-VZ in Kemp.;

VZ in Ard.; Z in Brab., W-Maasdistr., Loth. Tert.,
Par.; elders ZZ of ontbrekend.

-Phragmites australis (Cav.) Steud [Riet] : AA in Mar., Vl.,
Kemp., Fluv.; Tert. Par.; VZ-Z in Ard., W-Eifel.

-Typha

-Typha

Pik., Brab.; elders ontbrekend of waarschijnlijk
~ verdwenen.
l -Potamogeton pectinatus L. [Schedefonteinkruid] : A in Mar.,
1 Vl., Kemp., Fluv.; VZ in Pik., Brab.; Z stroomaf-
~ waarts van Namen en in de Sambervallei; elders
A

behalve in Boul., Ard. en W-Eifel ontbrekend.
-Potamogeton natans L. [Druivend fonteinkruid] : A-VZ, maar ZZ

in Boul., Champ. en W-Eifel.
-Potamogeton coloratus Hornem. [Gekleurd fonteinkruid] : Z in

Z-Mar., Tert. Par.; elders ZZ of ontbrekend.
-Potamogeton crispus L. [Gekroesd fonteinkruid] : VA in Mar.,

Vl., Kemp., Fluv.; VZ in Pik., Brab., Maasdistr.,
Loth., Tert. Par.; elders Z-ZZ.

-Lemna minor L. [Kleine kroos] A, maar Z in Ard., W-Eifel en
ZZ in Champ ..

-Lemna trisulca L. [Puntkroos] A in Mar.; VA-VZ in Vl.,
Kemp., Brab.; Z in pik.; elders Z-ZZ of ontbrekend.

Typhaceae (Lisdoddefamiliel

-Paris quadrifolia L. [Eenbes] : VA in Boul., Brab., Maas
distr., Ard., Loth., Tert. Par.; VZ-Z in Vl., Pik.,
a-Ard., W-Eifel; Z-ZZ in Kemp., Champ ..

-Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. [Wilde
hyacint] : A in Boul.,Pik., Brab. ten W van de lijn
Mechelen, Gemblours, Namen; VA in westelijk Tert.
Par.; VA in westelijk Maasdistr. ten westen van de
Maas; ZZ ten a van de Maas; VZ in W-Ard.; ZZ in
Mar., Champ ..

!
~ Poaceae
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1 Iridaceae (Lissenfamiliel

-Epipactis helleborine (L.) Crantz [Breedbladige wespenorchis]
:VA-VZ.

.,

Par.; elders ZZ.

-Iris pseudacorus L. [Gele lis]
Hoge Ard •.

Orchidaceae (Orchideeënfamiliel

VA-VZ, maar ZZ in M-pik. en



I flo('/cs ('chil1ospora: onderzijde van· een fertiele bladbasis; sporendoosje en
tong.etje bovenaan ( x 3).

2 en 3 Makrospore ( x 35) van: 2 I. lacllstris, 3 I. echil1osf/ora.

4 FIIII15I'1/11II tc/lllatcia: niet groene en fertiele najaarsstengel (x 0,5).
5 L. {llllllstrc: groene en vertakte. fertiele stengel (x 0.5).
(j F. /"(,lIIole: stengcldeel met bladkrans ( x 2).
7 I:". UJlI/Missilll/lII;: stengeldeel met bladkrans en takbasis (de overige takken

van de krans zijn verwijderd) (x 2).

8 en 9 Slengeldeel met bladkrans : 8 E. rariegalllln ( x 4), 9 E. f711l'iatilc ( x 2).

10 I:". {wlllstrc: stengeldeel met bladkrans en takbasis (de overige takken van de
krans zijn verwijderd) f x 2).

II tol IJ Steriel stengeldeel met bladkrans en takbasis (de overige takken van de
krans zijn verwijderd) (x 2): 11 E. sr/l'aticum. 12 E. ar\'ense. 13 E. tc/matc/O.

14 tot 16 Dwarse stengeldoorsnede (x 7): 14 E. palllstre. 15 E. an'ense (ferliele
stengel). 16 l~·. x litorale.
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Bijlage IV:- Morfologische karakteristieken van de Isoetaceae
en de Equisetaceae in Belgie (naar De Langhe et
al., 1983).



· de viskwek~rij.- De PDtarnogetonaceae lnBijlage v. te Linkebeek.



1 2

3 4

5 6 7

1. Breedbladige waterpest (Elodea canadensis)
2. Overzicht van een vijver met op de voorgrond moesdistel en grote
lisdodde
3. Plantengemeenschap van een vijver met van voor naar achter,
grote lisdodde, getand hoornblad, drijvend fonteinkruid, grote
waterweegbree en kattestaart
4. Drijvend fonteinkruid en het wier Chara
5. Riet (Phragmites australis)
6. Grote egelskop (Sparganium erectum)
7. Oever- en watervegetatie met o.a. moerasvergeet-mij-nietje,
watermunt, grote waterweegbree, drijvend fonteinkruid en Chara






