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Deze studie heeft tot doel de vegetatiekartering van het gebied op de linkeroever van de 
Dender stroomopwaarts de stuw van Teralfene in het kader van de MIA-Aalst. 
 

1. Methode 
 
De vegetatie werd gekarteerd aan de hand van Tansley-coëfficiënten gekoppeld aan een 
getransformeerde Braun-Blanquetschaal (Tabel 1). Deze aanpak maakt het mogelijk om 
eventueel in een later stadium een kwantitatieve analyse van de opnames mogelijk te maken. 
 
Tabel 1. Bedekkingscoëfficienten voor soorten 
 

Tansleyschaal Getransformeerde 
Braun-Blanquetschaal 

Omschrijving 

zelden 
occasioneel 
frequent 
abundant 
co-dominant 
dominant 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Zeldzaam; minder dan 3 exemplaren 
Meer exemplaren; < 5 % bedekkend 
5-25 % bedekkend 
25-50 % bedekkend 
50-75 % bedekkend 
75-100 % bedekkend 

 
Naargelang het vegetatietype werden verschillende kwadraatgroottes gehanteerd: 

- graslanden (4m x 4m) 
- ruigten (10m x 10m) 
- bossen (20m x 20m) 

Soorten waarvoor geen abundantie werd aangeduid bevonden zich binnen het ecotoop, maar 
niet in het opnamevlak. 
 
Ter determinatie van de vegetatietypes werd gebruik gemaakt van de systematiek van 
natuurtypen voor Vlaanderen: 

- Vandenbussche et al. 2002. Systematiek van natuurtypen voor de biotopen heide, 
moeras, duin, slik en schor. Deel 3. moeras 

- Zwaenepoel et al. 2001. Systematiek van natuurtypen voor het biotoop grasland 
- Zwaenpoel et al. 2001. Systematiek voor de biotopen ruigten en zomen 
- Waterinckx & Roelandt. 2001. De bosinventarisatie van het Vlaamse Gewest : 

resultaten van de eerste inventarisatie 1997-1999. Afdeling Bos en Groen. 
 
 



2. Bespreking per biotoop 
 

2.1 Moerassen 
 
Het rietmoeras (rompgemeenschap met Liesgras) werd voornamelijk aangetroffen in de 
grachten grenzend aan het industriegebied van Rendac en in de afwateringsgrachten van het 
wegennet. Lokaal blijft de soortenrijkdom beperkt door het dominant optreden van  Liesgras 
(opname 1; Foto 1). 
 
Tabel 2. Opname 1. Rietmoeras ( rompgemeenschap met Liesgras) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1. Liesgrasvegetaties met lokaal de 
aanwezigheid van Rietgras, Harig 
wilgenroosje en Lidrus 
 
 
 

Nederlandse naam Tansley-schaal 
Gewone smeerwortel frequent 
Grote brandnetel occasioneel 
Harig wilgenroosje frequent 
Lidrus frequent 
Liesgras dominant 
Rietgras frequent 



Elders komen deze rompgemeenschappen in het gebied ook voor in combinatie met het 
moerasspireaverbond (opname 24; tabel 3; foto 2) of met het verbond van Harig wilgenroosje 
(opname 18; tabel 4; foto 3). 
 
Tabel 3. Opname 24. Overgang rietmoeras (rompgemeenschap met Liesgras) en moerasspireaverbond 
 

Nederlandse naam Tansley-schaal 
Bittere veldkers occasioneel 
Braam (G) occasioneel 
Gele waterkers frequent 
Gewone smeerwortel occasioneel 
Gewone vlier (Kl) occasioneel 
Grote brandnetel occasioneel 
Grote kattenstaart occasioneel 
Harig wilgenroosje occasioneel 
Hondsdraf occasioneel 
Krulzuring occasioneel 
Liesgras dominant 
Moerasspirea abundant 
Moesdistel occasioneel 
Populier (G) (Bl) abundant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2. Overgang Liesgrasvegetaties met 
moerasspireaverbond 



 Tabel 4. Opname 18. Overgang rietmoeras (rompgemeenschap met Liesgras) en de natte ruigten van het 
verbond van Harig wilgenroosje  
 

Nederlandse naam Tansley-schaal 
Fluitenkruid occasioneel 
Gewone berenklauw occasioneel 
Gewone engelwortel occasioneel 
Gewone smeerwortel frequent 
Gewone vlier (Sl) frequent 
Grote brandnetel dominant 
Kleefkruid frequent 
Moesdistel occasioneel 
Rietgras frequent 
Ruwe berk (Bl) abundant 
Schietwilg (Bl) abundant 
Spaanse aak (Bl) frequent 
Witte dovenetel occasioneel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3. Overgang 
Liesgrasvegetaties met 
natte ruigten van het 
verbond van Harig 
wilgenroosje 
 
 
 
 
Op sommige plaatsen wordt de facies van het rietmoeras bepaals door Rietgras en treden er 
overgangen op met het moerasspireaverbond (opname 13 (tabel 5) en opname 29 (tabel 6; 
foto 4)) of door een overgang met Grote zeggenvegetaties (opname 30; tabel 7; foto 5). Voor 
opname 13 werd er enkel een soortenlijst opgesteld 
 
 
 
 



Tabel 5. Opname 13. Overgang rietmoeras (rompgemeenschap met Rietgras) en moerasspireaverbond 
 

Nederlandse naam Tansley-schaal 
Bitterzoet geen abundantie 
Gele waterkers geen abundantie 
Gewone engelwortel geen abundantie 
Gewone smeerwortel geen abundantie 
Grote waterweegbree geen abundantie 
Harig wilgenroosje geen abundantie 
Koninginnekruid geen abundantie 
Lidrus geen abundantie 
Moerasspirea geen abundantie 
Moerasvergeet-mij-nietje geen abundantie 
Moeraswalstro geen abundantie 
Rietgras geen abundantie 
Waterzuring geen abundantie 
 
 
Tabel 6. Opname 29. Overgang rietmoeras (rompgemeenschap met Rietgras) en moerasspireaverbond 
 

Nederlandse naam Tansley-schaal 
Bittere veldkers occasioneel 
Bosbies occasioneel 
Gele waterkers occasioneel 
Geoord helmkruid occasioneel 
Gewone smeerwortel frequent 
Grote brandnetel occasioneel 
Grote lisdodde geen abundantie 
Grote wederik occasioneel 
Haagwinde occasioneel 
Harig wilgenroosje frequent 
Kleefkruid occasioneel 
Koninginnekruid occasioneel 
Lidrus frequent 
Liesgras geen abundantie 
Moerasspirea occasioneel 
Rietgras co-dominant 
Schietwilg (Sl) abundant 
Watermunt occasioneel 
Wolfspoot occasioneel 
Zeegroene rus occasioneel 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4. Overgang van 
rietgrasvegetaties met het 
moerasspireaverbond 
 
 
 
 
Tabel 6. Opname 30. Overgang rietmoeras (rompgemeenschap met Rietgras) en Grote zeggengemeenschappen 
met Scherpe zegge 
 
Nederlandse naam Tansley-schaal 
Grote kattenstaart occasioneel 
Grote wederik frequent 
Harig wilgenroosje abundant 
Heermoes zelden 
Lidrus occasioneel 
Liesgras frequent 
Pinksterbloem occasioneel 
Pitrus occasioneel 
Rietgras abundant 
Ruw beemdgras occasioneel 
Scherpe zegge occasioneel 
Watermunt abundant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5. Overgang 
rietgrasvegetaties met 
Grote zeggenvegetaties 
 
 
 
 
Het zuidelijk deel van de bossen van Rendac worden gekarakteriseerd door de aanwezigheid 
van een Grote zeggengemeenschap met Oeverzegge (Opname 26; tabel 7, foto 6). Bij 
verlaging van de grondwatertafel zal deze gemeenschap evolueren naar een rietmoeras met 
Liesgras als dominante soort. 
 
Tabel 7. Opname 26. Grote zeggengemeenschappen met Oeverzegge 
 
Nederlandse naam Tansley-schaal 
Braam (G) occasioneel 
Gewone berenklauw occasioneel 
Gewone smeerwortel occasioneel 
Kleefkruid occasioneel 
Moerasspirea frequent 
Oeverzegge dominant 
Populier (G) (Bl) abundant 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 6. Grote 
zeggengemenschap met 
Oeverzegge 
 
 
 
 

2.2 Graslanden 
 
Door een onaangepast beheer, begrazing of verruiging werden in het gebied enkel sterk 
verarmde dottergraslanden aangetroffen. Als kensoort werd Echte koekoeksbloem 
aangetroffen. Dit is wellicht de kensoort die in degradatiestadia het langste standhoudt. Deze 
dottergraslanden werden aangtroffen als mengvormen met glanshavergraslanden (opname 4; 
tabel 8; foto 7) en met het verbond der nitrofiele zomen (opname 31; tabel 9) 
 
Tabel 8. Opname 4. Glanshaververbond (Derivaatgemeenschap Gewone Glanshaver-
(Arrhenaterion/Artemisietea) en dottergraslanden (Rompgemeenschap Echte koekoeksbloem-Gestreepte witbol) 
 
Nederlandse naam Tansley-schaal 
Akkerdistel occasioneel 
Boerenwormkruid abundant 
Echte koekoeksbloem frequent 
Gestreepte witbol occasioneel 
Gewone berenklauw occasioneel 
Gewone smeerwortel frequent 
Koninginnekruid occasioneel 
Kropaar occasioneel 
Kruipend zenegroen frequent 
Margriet abundant 
Valse voszegge occasioneel 
Veldlathyrus occasioneel 
Zachte dravik s.l. frequent 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 7. 
Glanshavergraslanden 
met elementen van het 
dotterverbond 
 
 
 
 
Tabel 9. Opname 31. Dottergraslanden (Rompgemeenschap Echte koekoeksbloem-Gestreepte witbol) en 
verbond der nitrofiele zomen 
 
Nederlandse naam Tansley-schaal 
Braam (G) occasioneel 
Echte koekoeksbloem occasioneel 
Grote brandnetel frequent 
Heermoes occasioneel 
Hondsdraf abundant 
Kruipende boterbloem occasioneel 
Lidrus occasioneel 
Pitrus occasioneel 
Ruige zegge frequent 
Ruw beemdgras occasioneel 
Scherpe boterbloem zelden 
Schietwilg (Sl) dominant 
Wolfspoot occasioneel 
Zeegroene rus occasioneel 
 
 
De aanwezige glanshavergraslanden zijn hooilandvegetaties op vochtige, voedselrijke bodem. 
Aspectbepalend zijn soorten zoals Glanshaver, Gewone berenklauw, Fluitenkruid en 
Margriet. Deze glanshavergraslanden vormen echter steeds overgangen naar andere 
vegetatietypen. Deze graslanden kunnen als derivaatgemeenschappen bestempeld worden.  
 
Bij de opnames gekenmerkt door een derivaatgemeenschap Gewone glanshaver, is 
Boerenwormkruid de normale dominant. Bijvoet en Akkerdistel zijn eveneens frequent 
aanwezig. Ook zeldzamere soorten zoals Grote kaardenbol bezit in een gebied langs de 
Dender een hoge bedekkingsgraad (opname 33; tabel 10; foto 8). Over het algemeen komt dit 



vegetatietype voor samen met het verbond der nitrofiele zomen (opname 10 (tabel 11), 
opname 12 (tabel 12) en opname 33). 
 
Tabel 10. Opname 33. Derivaatgemeenschap Gewone glanshaver (Arrhenaterion/Artemisietea) en verbond der 
nitrofiele zomen en ruigten 
 

Nederlandse naam Tansley-schaal 
Akkerdistel frequent 
Boerenwormkruid frequent 
Bosandoorn frequent 
Bosrank geen abundantie 
Boswilg (Sl) frequent 
Dagkoekoeksbloem occasioneel 
Fluitenkruid occasioneel 
Gestreepte witbol occasioneel 
Gewone esdoorn (Sl) geen abundantie 
Gewone smeerwortel frequent 
Gewoon barbarakruid geen abundantie 
Gewoon duizendblad geen abundantie 
Glanshaver frequent 
Grote brandnetel co-dominant 
Grote kaardenbol abundant 
Grote klit occasioneel 
Haagwinde occasioneel 
Heggewikke occasioneel 
Hondsdraf occasioneel 
Kleefkruid frequent 
Klein hoefblad occasioneel 
Kleine veldkers occasioneel 
Koninginnekruid occasioneel 
Kruipende boterbloem occasioneel 
Look-zonder-look occasioneel 
Ridderzuring geen abundantie 
Riet geen abundantie 
Rietgras occasioneel 
Robertskruid geen abundantie 
Ruw beemdgras frequent 
Slipbladige ooievaarsbek geen abundantie 
Smalle weegbree geen abundantie 
Speerdistel geen abundantie 
Vijfvingerkruid geen abundantie 
Witte dovenetel abundant 
Zilverschoon geen abundantie 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 8. 
Derivaatgemeenschap 
Gewone glanshaver in 
combinatie met het 
verbond van nitrofiele 
zomen en ruigten  
 
 
 
Tabel 11. Opname 10. Verbond der nitrofiele zomen en ruigten en glanshavergrasland (derivaatgemeenschap 
Gewone glanshaver (Arrhenaterion/Artemisietea)) 
 

Nederlandse naam Tansley-schaal 
Akkerdistel occasioneel 
Boerenwormkruid abundant 
Fluitenkruid frequent 
Gewone smeerwortel occasioneel 
Grote brandnetel occasioneel 
Kleine veldkers occasioneel 
Koninginnekruid frequent 
Kropaar frequent 
Kruipend zenegroen occasioneel 
Look-zonder-look occasioneel 
Ruw beemdgras occasioneel 
Witte dovenetel occasioneel 
Zevenblad frequent 
 
 



Tabel 12. Opname 12. Verbond der nitrofiele zomen en ruigten en glanshavergrasland (derivaatgemeenschap 
Gewone glanshaver(Arrhenaterion/Artemisietea)) 
 

Nederlandse naam Tansley-schaal 
Akkerdistel geen abundantie 
Bijvoet geen abundantie 
Boerenwormkruid co-dominant 
Fluitenkruid geen abundantie 
Gewone berenklauw occasioneel 
Gewone smeerwortel frequent 
Glanshaver frequent 
Grote brandnetel frequent 
Grote vossenstaart frequent 
Kleefkruid occasioneel 
Paardebloem (G) occasioneel 
Scherpe boterbloem occasioneel 
Vogelwikke geen abundantie 
Witte dovenetel geen abundantie 
Zilverschoon geen abundantie 
 
 
 
Enkele opnames wordt gekarakteriseerd door een overgang naar het verbond van Harig 
wilgenroosje (opname 2 (tabel 13) en opname 3 (tabel 14; foto 9).  
 
Tabel 13. Opname 2. Verbond Harig wilgenroosje en glanshavergrasland (derivaatgemeenschap Gewone 
glanshaver(Arrhenaterion/Artemisietea))  
 

Nederlandse naam Tansley-schaal 
Akkerdistel frequent 
Boerenwormkruid frequent 
Braam (G) geen abundantie 
Gewone berenklauw geen abundantie 
Gewone engelwortel geen abundantie 
Gewone smeerwortel abundant 
Gewoon barbarakruid occasioneel 
Glanshaver geen abundantie 
Grote brandnetel frequent 
Haagwinde occasioneel 
Harig wilgenroosje frequent 
Kleefkruid occasioneel 
Koninginnekruid frequent 
Kruipend zenegroen geen abundantie 
Margriet occasioneel 
 
 



Tabel 14. Opname 3. Glanshavergrasland (derivaatgemeenschap Gewone glanshaver 
(Arrhenaterion/Artemisietea)) en verbond Harig wilgenroosje  
 
Nederlandse naam Tansley-schaal 
Akkerdistel frequent 
Boerenwormkruid frequent 
Braam (G) occasioneel 
Fluitenkruid frequent 
Gewone berenklauw occasioneel 
Gewone engelwortel abundant 
Gewone smeerwortel frequent 
Grote brandnetel occasioneel 
Kruipend zenegroen frequent 
Lidrus occasioneel 
Margriet frequent 
Robertskruid occasioneel 
Veldlathyrus occasioneel 
Veldzuring occasioneel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 9. 
Glanshavergrasland in 
combinatie met het 
verbond Harig 
wilgenroosje 
 
 
 
 
Het grootste aandeel van de graslanden behoren tot het verbond van Grote vossenstaart 
(rompgemeenschap Grote vossenstaart – Arrhenateretalia). Langsheen het pad komen de 
soortenrijkste vossenstaartgraslanden voor met soorten die kenmerkend zijn of voorkomen in 
de aangrenzende vegetatietypes. Voornamelijk glanshavergraslanden zijn hierbij goed 
vertegenwoordigd (opname 5; tabel 15; foto 10). 
 



Tabel 15. Opname 5. Verbond van Grote vossenstaart (rompgemeenschap Grote vossenstaart - 
Arrhenateretalia) 
 
Nederlandse naam Tansley-schaal 
Akkerdistel occasioneel 
Braam (G) geen abundantie 
Fluitenkruid geen abundantie 
Gestreepte witbol occasioneel 
Gewone berenklauw geen abundantie 
Gewone smeerwortel occasioneel 
Gewoon duizendblad geen abundantie 
Gewoon struisgras geen abundantie 
Grote bevernel geen abundantie 
Grote vossenstaart frequent 
Hondsdraf geen abundantie 
Ijle dravik geen abundantie 
Kropaar frequent 
Kruipende boterbloem geen abundantie 
Moerasspirea geen abundantie 
Paardenbloem (G) frequent 
Scherpe boterbloem occasioneel 
Slipbladige ooievaarsbek geen abundantie 
Veldbeemdgras geen abundantie 
Vogelwikke frequent 
Wilde hyacint geen abundantie 
Witte klaver frequent 
Zachte dravik s.l. abundant 
Zilverschoon frequent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 11. Rompgemeenschap van Grote 
vossenstaart 
 
 
 
 
 
De aangrenzende weilanden zijn soortenarmer en waarschijnlijk ook ingezaaid (opname 8 ( 
tabel 16; foto 12), opname 11 (tabel 17) en opname 34 (tabel 18). Het onderscheid tussen wel 
of niet ingezaaid is niet altijd eenvoudig aangezien de soort ook ingezaaid werd op natte 
plaatsen. Aangezien deze graslanden zich in een natuurlijk overstromingsgebied bevinden, 
zou deze soort hier van nature kunnen voorkomen. 
 
Tabel 16. Opname 8. Verbond van Grote vossenstaart (rompgemeenschap Grote vossenstaart - 
Arrhenateretalia) 
  
Nederlandse naam Tansley-schaal 
Gestreepte witbol occasioneel 
Gewone berenklauw occasioneel 
Grote vossenstaart dominant 
Ijle dravik geen abundantie 
Kropaar occasioneel 
Kruipende boterbloem frequent 
Paardebloem (G) occasioneel 
Ridderzuring geen abundantie 
Zachte dravik s.l. occasioneel 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 12. Soortenarme 
graslanden van het 
verbond van Grote 
vossenstaart 
 
 
 
 
Tabel 17. Opname 11. Verbond van Grote vossenstaart (rompgemeenschap Grote vossenstaart - 
Arrhenateretalia) 
 
Nederlandse naam Tansley-schaal 
Engels raaigras frequent 
Gestreepte witbol frequent 
Grote vossenstaart co-dominant 
 
 
Tabel 18. Opname 34. Verbond van Grote vossenstaart (rompgemeenschap Grote vossenstaart - 
Arrhenateretalia) 
 
Nederlandse naam Tansley-schaal 
Engels raaigras co-dominant 
Grote vossenstaart frequent 
Kropaar occasioneel 
 
 

2.3 Zomen en ruigten 
 
Verschillende percelen kunnen gekarteerd worden als natte ruigten van het 
moerasspireaverbond. Net zoals bij dottergraslanden spelen de grondwaterpeilen en beheer 
een belangrijke rol bij het handhaven van deze vegetaties. De grootste oppervlakte bevindt 
zich onder populieraanplantingen waar de vegetaties ontsnappen aan een regelmatig 
maaibeheer (opname 22; tabel 19; foto 13).  
 
 
 



Tabel 19. Opname 22. Natte ruigten van het moerasspireaverbond (Associatie van Moerasspirea en Valeriaan) 
 

Nederlandse naam Tansley-schaal 
Bosandoorn frequent 
Braam (G) frequent 
Echte valeriaan occasioneel 
Eenstijlige meidoorn (Sl) geen abundantie 
Fluitenkruid occasioneel 
Gewone berenklauw occasioneel 
Gewone engelwortel occasioneel 
Gewone smeerwortel abundant 
Grote brandnetel abundant 
Grote wederik occasioneel 
Harig wilgenroosje occasioneel 
Hondsdraf frequent 
Kleefkruid abundant 
Moerasspirea co-dominant 
Moesdistel frequent 
Populier (G) (Bl) co-dominant 
Ridderzuring occasioneel 
Valse voszegge geen abundantie 
Witte dovenetel geen abundantie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 13. 
Moerasspirearuigte 
onder 
populieraanplanting 
 
 
 



Een perceel bevindt zich ten oosten van de bossen van Rendac, een verruigd niet of weinig 
bemest hooiland (opname 6; tabel 20).  
 
Tabel 20. Opname 6. Natte ruigten van het moerasspireaverbond 
 
Nederlandse naam Tansley-schaal 
Akkerdistel occasioneel 
Fluitenkruid occasioneel 
Gewone berenklauw occasioneel 
Gewone smeerwortel frequent 
Grote vossenstaart frequent 
Kleefkruid occasioneel 
Moerasspirea dominant 
 
 
Moerasspirearuigten zijn ook te rug te vinden als lintvormige vegetatiefragmenten langsheen 
de gracht tussen de weilanden en de bossen (opname 9; tabel 21). Voor opname 9 werd enkel 
een soortenlijst opgesteld. 
 
Tabel 21. Opname 9. Natte ruigten van het moerasspireaverbond 
 
Nederlandse naam Tansley-schaal 
Bitterzoet geen abundantie 
Bosandoorn geen abundantie 
Gele lis geen abundantie 
Grote waterweegbree geen abundantie 
Hondsdraf geen abundantie 
Moerasspirea geen abundantie 
Pitrus geen abundantie 
Rietgras geen abundantie 
Waterzuring geen abundantie 
Witte dovenetel geen abundantie 
 
 



Over grote oppervlakten komt er een combinatie voor van moerasspirearuigten en vegetaties 
van het verbond der nitrofiele zomen en ruigten (opname 21 (tabel 22; foto 14), opname 23 
(tabel 23) en opname 25 (tabel 24). Dergelijke nitrofiele zomen ontwikkelen zich ten gevolge 
van eutrofiëring (toename van voedsel-, nitraat- en humusrijkdom). 
 
Tabel 22. Opname 21. Verbond der nitrofiele ruigten en zomen in combinatie met natte ruigten van het 
moerasspireaverbond 
 

Nederlandse naam Tansley-schaal 
Bosandoorn occasioneel 
Braam (G) frequent 
Eenstijlige meidoorn (Sl) occasioneel 
Fluitenkruid frequent 
Gewone smeerwortel frequent 
Grote brandnetel dominant 
Grote vossestaart occasioneel 
Haagwinde occasioneel 
Hondsdraf abundant 
Kleefkruid co-dominant 
Kleine veldkers occasioneel 
Moerasspirea occasioneel 
Populier (G) (Bl) abundant 
Witte dovenetel occasioneel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 14. combinatie van 
moerasspirearuigten en 
nitrofiele ruigten  
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 23. Opname 23. Verbond der nitrofiele ruigten en zomen in combinatie met natte ruigten van het 
moerasspireaverbond 
 

Nederlandse naam Tansley-schaal 
Bosandoorn occasioneel 
Braam (G) occasioneel 
Eenstijlige meidoorn (Sl) abundant 
Fluitenkruid occasioneel 
Gewone engelwortel frequent 
Gewone smeerwortel frequent 
Grauwe wilg (Sl) frequent 
Grote brandnetel co-dominant 
Haagwinde occasioneel 
Hondsdraf abundant 
Kleefkruid abundant 
Moerasspirea abundant 
Moesdistel occasioneel 
Populier (G) (Bl) co-dominant 
Ridderzuring occasioneel 
Speenkruid frequent 
 
 
Tabel 24. Opname 25. Natte ruigten van het moerasspireaverbond in combinatie met  het verbond der nitrofiele 
ruigten en zomen 
 
Nederlandse naam Tansley-schaal 
Akkerdistel occasioneel 
Braam (G) abundant 
Eenstijlige meidoorn (Sl) occasioneel 
Gewone engelwortel occasioneel 
Gewone smeerwortel frequent 
Grote brandnetel co-dominant 
Haagwinde occasioneel 
Hondsdraf frequent 
Kleefkruid abundant 
Koninginnekruid occasioneel 
Moerasspirea frequent 
Moesdistel occasioneel 
Pitrus occasioneel 
Populier (G) (Bl) co-dominant 
Speenkruid frequent 
Speerdistel zelden 
 
 
In de meest verruigde situaties komt als enig vegetatietype het verbond der nitrofiele ruigten 
en zomen. Het betreft de noordelijke bospercelen van Rendac en de zoom tussen het bedrijf 
en de groene zone. Vaak gaat het hier om opgehoogde en/of verstoorde bodems (opname 7 
(tabel 25), opname 14 (tabel 26; foto 15), opname 16 (tabel 27), opname 17 (tabel 28; foto 
16), opname 19 (tabel 29) en opname 28 (tabel 30). Voor opname 19 werd enkel een 
soortenlijst opgesteld. 
 



Tabel 25. Opname 7. Verbond der nitrofiele zomen en ruigten 
 

Nederlandse naam Tansley-schaal 
Gewone smeerwortel occasioneel 
Grote brandnetel dominant 
Haagwinde occasioneel 
Kleefkruid frequent 
Speenkruid frequent 
Witte dovenetel geen abundantie 
 
 
Tabel 26. Opname 14. Verbond der nitrofiele zomen en ruigten 
 
Nederlandse naam Tansley-schaal 
Braam (G) frequent 
Gewone esdoorn (Bl) occasioneel 
Gewone vlier (Sl) frequent 
Grote brandnetel dominant 
Haagbeuk (Sl) occasioneel 
Hondsdraf co-dominant 
Kleefkruid frequent 
Krulzuring zelden 
Ruwe berk (Bl) co-dominant 
Witte dovenetel occasioneel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 15. Verbond der 
nitrofiele ruigten en 
zomen (opname 14) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 27. Opname 16. Verbond der nitrofiele zomen en ruigten 
 
Nederlandse naam Tansley-schaal 
Braam (G) abundant 
Gewone smeerwortel frequent 
Grote brandnetel dominant 
Haagbeuk (Sl) frequent 
Hazelaar (Sl) occasioneel 
Kleefkruid frequent 
Schietwilg (Bl) occasioneel 
Spaanse aak (Bl) frequent 
Witte dovenetel occasioneel 
Zomereik (Sl) occasioneel 
 
 
Tabel 28. Opname 17. Verbond der nitrofiele zomen en ruigten 
 
Nederlandse naam Tansley-schaal 
Bosandoorn frequent 
Braam (G) frequent 
Fluitenkruid occasioneel 
Geoord helmkruid occasioneel 
Gewone berenklauw occasioneel 
Gewone smeerwortel occasioneel 
Gewone vlier (Kl) zelden 
Gewone vlier (Sl) abundant 
Glanshaver occasioneel 
Grote brandnetel dominant 
Grote vossenstaart occasioneel 
Hazelaar (Sl) frequent 
Hondsdraf abundant 
Kleefkruid frequent 
Koninginnekruid occasioneel 
Mannetjesvaren zelden 
Moesdistel occasioneel 
Rietgras occasioneel 
Robertskruid occasioneel 
Schietwilg (Bl) co-dominant 
Witte dovenetel occasioneel 
Zomereik (Sl) abundant 
Zwarte els (Bl) frequent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 16. Verbond der 
nitrofiele zomen en 
ruigten (opname 17) 
 
 
 
 
Tabel 29. Opname 19. Verbond der nitrofiele zomen en ruigten 
 
Nederlandse naam Tansley-schaal 
Bijvoet geen abundantie 
Gewone berenklauw geen abundantie 
Gewone smeerwortel geen abundantie 
Grote brandnetel geen abundantie 
Haagwinde geen abundantie 
Hondsdraf geen abundantie 
Koninginnekruid geen abundantie 
Kropaar geen abundantie 
Ridderzuring geen abundantie 
Ruw beemdgras geen abundantie 
Vogelmuur geen abundantie 
Witte dovenetel geen abundantie 
 
 



Tabel 30. Opname 28. Verbond der nitrofiele zomen en ruigten 
 
Nederlandse naam Tansley-schaal 
Akkerdistel geen abundantie 
Bosandoorn geen abundantie 
Fluitekruid geen abundantie 
Gewone engelwortel geen abundantie 
Gewone esdoorn (Sl) geen abundantie 
Gewone smeerwortel geen abundantie 
Gewone vlier (Sl) geen abundantie 
Grote brandnetel geen abundantie 
Harig wilgeroosje geen abundantie 
Kleefkruid geen abundantie 
Meidoorn (G) (Sl) geen abundantie 
Populier (G) (Bl) geen abundantie 
Ridderzuring geen abundantie 
Robertskruid geen abundantie 
Speenkruid geen abundantie 
 
 
De zoom aan de rand van het bedrijf Rendac werd gekarteerd als verbond der nitrofiele zomen 
en ruigten - rompgemeenschap Grote brandnetel (opname 27; tabel 31) 
 
Tabel 31. Opname 27. Verbond der nitrofiele zomen en ruigten (rompgemeenschap Grote brandnetel) 
 
Nederlandse naam Tansley-schaal 
Akkerdistel occasioneel 
Grote brandnetel dominant 
Vogelmuur occasioneel 
 
 
Ten zuiden van opname 27 wordt de zoom aan de rand van het bedrijf gekenmerkt als 
associatie van Geel nagelkruid en Dagkoekoeksbloem uit het verbond der nitrofiele ruigten en 
zomen. Deze gemeenschap is voor zijn ontstaan aangewezen op bosnabijheid, waarin de 
belangrijkste soorten reeds in bosverband voorkomen. 
 



Tabel 32. Opname 20. Verbond der nitrofiele zomen en ruigten (Associatie Geel nagelkruid-Dagkoekoeksbloem) 
 
Nederlandse naam Tansley-schaal 
Bijvoet occasioneel 
Bosandoorn occasioneel 
Dagkoekoeksbloem occasioneel 
Gewone bereklauw occasioneel 
Gewone smeerwortel occasioneel 
Grote brandnetel dominant 
Kleefkruid frequent 
Krulzuring occasioneel 
Populier (G) (Bl) co-dominant 
Ridderzuring occasioneel 
Ruw beemdgras occasioneel 
Speerdistel occasioneel 
Stinkende gouwe abundant 
Vogelmuur frequent 
Witte dovenetel frequent 
 
 

2.3 Bossen 
 
Een perceel van Rendac werd ontbost en heraangeplant met in heemse soorten. Er komen 
geen soorten voor in de kruidlaag, bijgevolg kon er ook geen vegetatietype toegekend worden 
(opname 15; tabel 33). Voor deze opname werd slechts een soortenlijst opgesteld. 
 
Tabel 33. Opname 15. Aanplanting zonder ondergroei 
 

Nederlandse naam Tansley-schaal 
Haagbeuk (Bl) geen abundantie 
Hazelaar (Sl) geen abundantie 
Spaanse aak (Bl) geen abundantie 
 
 
Ten oosten van de bedrijfsgebouwen van Rendac is er een boscomplex aanwezig. Het 
geïnventariseerd perceel behoort tot het Elzen-Vogelkersverbond (opname 32; tabel 34; foto 
17). 
 



Tabel 34. Opname 32. Elzen-Vogelkersverbond 
 

Nederlandse naam Tansley-schaal 
Braam (G) dominant 
Dagkoekoeksbloem frequent 
Eenstijlige meidoorn (Sl) abundant 
Gewone engelwortel occasioneel 
Gewone es (Sl) occasioneel 
Gewone esdoorn (Sl) occasioneel 
Gewone vlier (Sl) occasioneel 
Grote brandnetel frequent 
Hop frequent 
Kleefkruid frequent 
Klimop occasioneel 
Mannetjesvaren occasioneel 
Populier (G) (Bl) dominant 
Rode kornoelje (Sl) occasioneel 
Smalle stekelvaren zelden 
Speenkruid frequent 
Zomereik (Sl) occasioneel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 17. Elzen-
Vogelkersverbond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


