
 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Kliniekstraat 25  - 1070 Brussel  - T.: +32 (0)2 558 18 11 - F.: +32 (0)2 558 18 05  - info@inbo.be  - www.inbo.be

inbo
Instituut voor natuur- en bosonderzoek

Biologische Waarderingskaart, versie 2. 
Kaartbladen 4-11-12.

T’Jollyn, F., Vandenbussche, V., Scheldeman, K. & Paelinckx, D. 

INBO.R.2007.6

INBO.R.2007.7.indd   1INBO.R.2007.7.indd   1 5/7/07   1:33:05 PM5/7/07   1:33:05 PM



 Auteurs:
T’Jollyn, F., Vandenbussche, V., Scheldeman, K. & Paelinckx, D. 

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is ontstaan door de fusie 
van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW) en het Instituut voor Natuurbehoud (IN).
 
Vestiging:
INBO Brussel
Kliniekstraat 25, 1070 Brussel
www.inbo.be 

e-mail: 
bwk@inbo.be

Wijze van citeren: 
T’Jollyn, F., Vandenbussche, V., Scheldeman, K. & Paelinckx, D. (2006). 
Biologische Waarderingskaart, versie 2. Kaartbladen 4-11-12. Rapport en digitaal 
bestand. INBO.R.2007.6. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

D/2007/3241/061
INBO.R.2007.6
ISSN: 1782-9054

Verantwoordelijke uitgever:
E. Kuijken

Druk:
Management ondersteunende diensten van de Vlaamse overheid

Foto cover:
Yves Adams

© 2007, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

INBO.R.2007.6.indd   2INBO.R.2007.6.indd   2 5/7/07   1:44:01 PM5/7/07   1:44:01 PM



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biologische Waarderingskaart 
Versie 2 

Toelichting bij de kaartbladen 4-11-12 
 
 

T’jollyn, F., Vandenbussche, V., Scheldeman, K. & Paelinckx, D. 
 

 
  
 

 
 INBO.R.2007.6 
 

 
 



4 Biologische Waarderingskaart, versie 2. Toelichting bij de kaartbladen 4-11-12  



 Biologische Waarderingskaart, versie 2. Toelichting bij de kaartbladen 4-11-12 5 

Inhoud 

 
Inhoud......................................................................................................................... 5 
1 Achtergronden .............................................................................................. 7 
2 Herkomst kaartgegevens ............................................................................... 8 
3 Terreinopname............................................................................................. 10 

Figuur 3.1 Oppervlaktepercentage per herkomst.................................................10 
4 Aanduiding van gebieden met belangrijke fauna-elementen........................ 12 
5 Opmerkingen i.v.m. de gehanteerde karteringseenheden, evaluatie en het 

attribuutveld “info”...................................................................................... 14 
6 Digitaal bestand........................................................................................... 25 
6.1 Metadata ......................................................................................................25 
6.2 Digitalisatie, controle ......................................................................................25 
7 Analoge documenten ................................................................................... 25 
8 Referenties .................................................................................................. 27 
9 Figuren in bijlage ......................................................................................... 31 

Figuur 1.1. Administratieve situering.................................................................31 
Figuur 2.1. Herkomst van de gegevens..............................................................32 
Figuur 2.2. Spreiding van het veldwerk over de seizoenen....................................33 
Figuur 4.1. Biologische waarderingskaart met aanduiding van de faunistisch 
belangrijke gebieden ......................................................................................34 

  
 
 



6 Biologische Waarderingskaart, versie 2. Toelichting bij de kaartbladen 4-11-12  

 



 Biologische Waarderingskaart, versie 2. Toelichting bij de kaartbladen 4-11-12 7 

1 Achtergronden  

 
De bij dit rapport horende digitale 
bestanden en/of plots geven de Biologische 
waarderingskaart (BWK), versie 2, voor de 
kaartbladen 4, 11 & 12. De BWK is een 
uniforme inventarisatie en evaluatie van het 
gehele Vlaamse grondgebied aan de hand 
van een set karteringseenheden die staan 
voor vegetaties, grondgebruik en kleine 
landschapselementen (lijn- en puntvormige 
elementen) (§ 5). Ook met de aanwezigheid 
van belangrijke fauna-elementen is 
rekening gehouden (§ 4). Algemene 
achtergronden kunnen nagelezen worden in 
De Blust et al. (1985) of op www.inbo.be 
 
Van de BWK bestaan er 2 versies. De versie 
1 dateert uit de periode 1978 – 1997 en 
geeft meer de algemene landschaps-
structuur weer. 
De vernieuwde BWK, versie 2, tracht, in 
vergelijking met de versie 1, aan meer 
vereisten en noden te voldoen. 
Deze zijn o.a.: 
• een grotere nauwkeurigheid en meer 

detaillering; 
• meer aandacht voor de kleine 

landschapselementen (o.a. in het 
agrarische en urbane milieu); 

 

 
 
 
 
• het vermijden van ecologisch 

heterogene complexen; 
• meer aandacht voor de (soortenrijke 

cultuur)graslanden; 
• meer aandacht voor de bossen en voor 

de ondergroei van populieren-
bestanden en andere aanplanten; 

• inconsequenties wegwerken in de 
waardering en complexen beter naar 
hun ecologische waarden inschatten; 

• stelselmatige werkwijze en controleer-
bare criteria voor de fauna-afbakening. 

 
De gebruiker kan de herkomst van de 
gegevens natrekken (§ 2 en figuren 2.1 en 
2.2). Hieruit blijkt of er voor een bepaald 
gebied of perceel veldwerk gebeurd is en zo 
ja wanneer. Een ervaren gebruiker kan 
hieruit conclusies trekken i.v.m. de 
nauwkeurigheid van een kartering (zo 
worden bijvoorbeeld bossen met 
voorjaarsflora best gekarteerd in de periode 
april – begin mei, vele graslanden in de 
periode mei tot half juni, …). 
 
De administratieve situering van de 
kaartbladen wordt weergegeven in figuur 
1.1.
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2 Herkomst kaartgegevens 

Tabel 2.1. Betekenis van, en verdere informatie over de codes in het attribuutveld 
“herk” (herkomst) 
 
Per polygoon enkel raadpleegbaar in de digitale bestanden 
97 Veldwerk 1997 door A. Zwaenepoel, T. Defoort 
01 Veldwerk 2001 door K. Scheldeman, L. Vriens 
02 Veldwerk 2002 (1) door K. Scheldeman, F. T’jollyn, V. Vandenbussche 
03 Veldwerk 2003 (1) door F. T’jollyn, V. Vandenbussche   
04 Veldwerk 2004 (1) door F. T’jollyn, V. Vandenbussche 
05 Veldwerk 2005 (1) door F. T’jollyn, V. Vandenbussche 
06 Veldwerk 2006 (1) door F. T’jollyn 
ex Voor de kartering werd op verschillende plaatsen een beroep gedaan op de medewerking en de 

informatie van een aantal externe vegetatie- en/of landschapsdeskundigen. Volgende personen 
leverden vegetatiegegevens, die na kritische evaluatie opgenomen werden:  
- J. Bot: Paelsteelveld (Bredene 2005); 
- L. Demarest, W. Pauwels: ’t Pompje (Stahille 2002); 
- A. De Rycke: de IJzer (Mannekensvere 2006); 
- J. Laquiere: Meetkerkse Moeren (2005); 
- M. Leten: Calmeynbos & Groenendijk (De Panne en Oostduinkerke 2007); 
- W. Pauwels: Palingpot (Stalhille 2004); 
- S. Provoost: Westhoek, Oosthoekduinen, Houtsaegerduinen, Noordduinen, Doornpanne, 
Zeebermduinen, Ter Yde, Plaatsduinen, Kartuizerduinen en Hannecart (tussen De Panne & Nieuwpoort 
2005). 
Literatuur en databanken. Er werd gebruik gemaakt van de volgende gegevens: 
- Ondersteunend Centrum GIS Vlaanderen 2002 (landbouwgebruikspercelen); 
- Vlaamse Landmaatschappij 2003 (landbouwgebruikspercelen);  
- AMINAL, Afdeling Bos & Groen 2001 (digitale versie van de bosreferentielaag van Vlaanderen).  
- Erkenning- en monitoringdossiers van erkende natuurreservaten. 

l 

Vegetatiekaarten:  
- Degezelle 2002:  Duinen van het militair domein ‘Kwartier Lombardsijde’ (Nieuwpoort); 
- Denys & Packet 2005: plassen Vloethemveld (Zedelgem); 
- Econnection 2000: Duingebied tussen de Franse grens en Westende; 
- Esher 2004:  Duinen tussen Westende en Oostende; 
- Hoffmann 1999: Hannecartbos & duinencomplex Ter Yde te Oostduinkerke; 
- Hoffmann 2006:  IJzermonding (Nieuwpoort); 
- Laquiere 2000: Manitobapolders (Wenduine); 
- VLM 2000: Oosthoekduinen (De Panne); 
- VLM 2005: Noordduinen (Koksijde); 
- Zwaenepoel 2000a: Kwetshage (Jabbeke); 
- Zwaenepoel 2000b: Polders van Klemskerke-Vlissegem; 
- Zwaenepoel 2001a: Oostends Krekengebied; 
- Zwaenepoel 2003a: Golfclub van Oostende (KGCO); 
- Zwaenepoel 2003b: Vloethemveld (Zedelgem). 
De weergegeven kartering is gebaseerd op interpretatie van orthofoto’s, eventueel aangevuld met 
ander kaartmateriaal.  
Orthofoto’s en topografische kaarten: Opname Schaal 
Ondersteunend Centrum GIS Vlaanderen, 2000. Orthofoto’s zwart-
wit., digitale versie 
Basis voor digitalisaties veldwerk 2002-03 

1997-2000 Vliegschaal 
1/52 000 

Ondersteunend Centrum GIS Vlaanderen, 2001. Orthofoto’s kleur, 
digitale versie 
Basis voor digitalisaties veldwerk 2004-2005+ grotendeels controle 
veldwerk 2002-03 

2000 Vliegschaal 1/10 
000 

Aerodata, 2004 
Digitaal false-colour-NIR beeld 
Basis voor digitalisaties kustgebieden 

2004 Vliegschaal  
1/5000 

o  

Ondersteunend Centrum GIS Vlaanderen, 2001. Topografische kaart 
1/10.000, kaartblokken 4, 11 en 12 

1991 - 1995 1/10 000 

lb Overname uit BWK kaartblad 4-11-12 versie 1 in combinatie met de bosreferentielaag, na kritische 
evaluatie via interpretatie van orthofoto’s  (Demarest et al. 1985).  

(1) met eventueel weergave van de maand (bvb 005 = mei 2000) of seizoen (v = voorjaar, z = zomer, n = 
najaar van het veldwerk) 
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Bij de veldkartering 2002-2003 werden volgende orthofoto’s als basisdocument 
gebruikt: 
 
 Uitgave Schaal 
Orthofoto’s zwart-wit., digitale versie. Ondersteunend Centrum GIS 
Vlaanderen, 2000 
 

1997-2000 
 

1/5000 

 
Bij de veldkartering 2004-2005 werden volgende orthofoto’s als basisdocument 
gebruikt: 
 
 Uitgave Schaal 
Orthofoto’s kleur, digitale versie. Ondersteunend Centrum GIS Vlaanderen, 
2001  

2000 1/5000 
 

 
Bij de veldkartering van het grootste deel van de kustgebieden werden volgende 
orthofoto’s als basisdocument gebruikt:  
 
 Uitgave Schaal 
Digitaal false-colour-NIR beeld. Aerodata, 2004 
 

2004 1/5000 

 
Tabel 2.2 Enkele specifieke problemen bij het implementeren van vegetatiekaarten 
 
Gebied Informatiebron Opmerking 
De golf van De Haan Zwaenepoel 2003a  

Veldwerk 2003 
Kartering is gebeurd in overeenkomst met de 
kartering van de golf van Knokke:  
- roughs: hd (soortenrijk duingrasland); 
- tees en fairways: hd° (verspreid nog 
duinsoorten in het gras); 
- greens & oefenterrein: hx. 

Meetkerkse Moeren BWK 97 
Laquiere 2005 (BWK door 
VLM) 
mond. Med Laquiere 2005 

- hx die op landbouwgebruikskaart als 
permanent grasland aangeduid zijn werden 
als hp vertaald (randgevallen); 
-k(hp*) en kleine landschapselementen van 
BWK 97 werden behouden omdat VLM geen 
randen gekarteerd heeft; 
- bij graslanden met in de soortenlijst Echte 
koekoeksbloem en Egelsboter-bloem werd 
hc° toegevoegd. 

’t Pompje in Stalhille Demarest & Pauwels 2002 Enkele graslanden kregen da toege-voegd 
voor zilte elementen uit deze externe 
kartering. 

Kapvlakte Hannecart  in 
Oostduinkerke 

Provoost 2005 Bij gebrek aan recente luchtfoto’s zullen de 
grenzen van deze kapvlakte niet exact zijn. 

Nieuw dok te Bredene Veldwerk 2004 Bij gebrek aan recente luchtfoto’s zullen de 
grenzen van dit gebied niet exact zijn.   
De kartering bestaat uit grote complexen, 
gezien de aparte eenheden niet af te bakenen 
zijn. 

 
Bij aanvragen wordt de BWK geplot op de 
topografische kaarten van de klassieke 
reeks (Ondersteunend Centrum GIS 

Vlaanderen 1996). Doordat deze topo-
grafische kaarten niet als basis gebruikt 
werden bij de digitalisatie, kunnen er 
  

afwijkingen van deze topografische  
ondergrond voorkomen.  

De ruimtelijke spreiding van de herkomst 
van de gegevens wordt weergegeven in 
figuur 2.1, deze van de spreiding over de 
seizoenen in figuur 2.2. 
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3 Terreinopname 

 
Het grootste deel van de kaartbladen 4-11-12 werd in 2002, 2003 en 2004 afgewerkt (Tabel 2.1 
en Figuur 3.1) 
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Figuur 3.1 Oppervlaktepercentage per herkomst  
 
 
De hoofdmoot van het veldwerk gebeurde 
in de periode 2002 tot 2004.  
 
Het veldwerk voor deze kaartbladen werd 
opgedeeld in twee karteerperiodes. De 
eerste loopt van halverwege april t.e.m. 
halverwege juli voor de zandstreek. De 
weinige voorjaarsbossen en “pinksterbloem-
graslanden” in valleigebieden werden dus in 
het optimale seizoen gekarteerd. De tweede 
loopt van halverwege  juli tot eind 
september/begin oktober voor de polders. 
Er werd pas vanaf  juli in de polders 
veldwerk verricht omdat vanaf dan soorten 
als Kamgras en Veldgerst, alsook zilte 
vegetaties, optimaal te zien zijn. Er kan 
eigenlijk nog van een derde karteerperiode 
gesproken worden vanaf augustus tot 
oktober voor de duingebieden.  
Er werd veel aandacht geschonken aan de 
kleine landschapselementen, zodat de 
huidige kaart een gedetailleerd overzicht 
geeft van de natuurwaarden. 
 
  
 

Graslanden getypeerd op basis van 
luchtfoto-interpretatie zijn beperkt tot 
ontoegankelijke en meestal kleine gebruiks-
percelen ingesloten door bebouwing. 
 
De karteringen vatten aan in het voorjaar 
2002 in de zandstreek in het Westen van 
Brugge. In deze periode werd het grootste 
deel van de bossen in en om de Abdij van 
Zevenkerke en het Beisbroek gekarteerd en 
het landelijk gebied van Aartrijke, 
Snellegem, Veldegem en Zedelgem.   
In de zomer werden de polders tussen 
Klemskerke, Vlissegem en Stalhille 
gekarteerd, deze tussen Lombardsijde en 
Rattevalle, een stuk van Wulpen en het 
gebied aan de Bourgognevaart ten Zuiden 
van Gistel. 
 
In het voorjaar van 2003 werd het landelijk 
gebied tussen Zerkegem, Koekelare en 
Aartrijke gekarteerd en dat ten noorden van 
Varsenare. De zomer werd dan grotendeels 
besteed aan het in kaart brengen van het 
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poldergebied tussen Nieuwpoort, Slijpe, 
Leke en Pervijze. 
 
In maart 2004 zijn alle loofbossen aan de 
kust geïnventariseerd op voorjaarsflora 
(vooral voor Maarts viooltje) ter afbakening 
van de ruderaal olmenbossen in de duinen 
(rud).  In de tweede helft van het voorjaar 
werd het landelijk gebied rond Jabbeke-
Varsenare en ten oosten van Leke 
afgewerkt. 
 
In de zomer werden alle resterende 
poldergebieden gekarteerd rond Gistel, 
Oudenburg, Stalhille, Houtave en tussen 
Oostende, Leffinge en Nieuwpoort.  In deze 
periode werden ook de meeste stedelijke 
gebieden van de kust en de resterende 
duingebieden gekarteerd.  
 
In het voorjaar 2005 zijn alle kanaalbermen 
gekarteerd.  In de zomer werden de laatste 
karteringsproblemen op het veld opgelost 
(enkele percelen werden nog herbekeken in 
de zomer van 2006). Toen werd ook  de 
Uitkerkse polder voor een stuk opnieuw 
gekarteerd.   
 
Van de kartering die uitgevoerd werd in 
1997 ter gelegenheid van het MAP werden 
enkel die delen overgenomen waarvoor er 
veldwerk verricht was. De Uitkerkse Polder 
(Blankenberge) werd in augustus 2005 
opnieuw gekarteerd op rietkragen omdat 
men deze in 97 niet bekeken had (“info”: 
herk k(mr) < 058). De kartering van 
percelen waar we extra zilte vegetatie 
vonden, werd aangepast, net als de 
percelen die ondertussen al van bv. een hpr 
naar een hpr* geëvolueerd waren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voor de kartering van de belangrijkste 
duingebieden, de IJzermonding 
(Nieuwpoort), Kwetshage (Jabbeke), de 
Meetkerkse Moeren, het Oostends 
Krekengebied en Vloethemveld (Zedelgem) 
werd beroep gedaan op de kennis van 
experten en recente vegetatiekaarten 
(Tabel 2.1) 
 
Globaal gezien is er aan de kaartbladen 4-
11-12 een inspanning geleverd vergelijk-
baar met 6 voltijdse persoonsjaren. Hierbij 
zijn de doelstellingen van de versie 2 
gehaald en is de detailgraad groter dan 
deze van de eerder gepubliceerde kaarten 
van de versie 2 en van kaarten waar de 
hoofdmoot van het veldwerk voor 2000 lag. 
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4 Aanduiding van gebieden met belangrijke fauna-

elementen

Bepaalde gebieden worden opgenomen in 
het digitale bestand “faunistisch belangrijke 
gebieden” en krijgen op de kaarten een 
‘rode’ arcering omwille van de aanwezigheid 
van bepaalde fauna-elementen. Voor de 
afbakening van deze gebieden hielden we 
zowel rekening met Rode Lijstsoorten, 
categorieën ‘Met uitsterven bedreigd’, 
‘Bedreigd’ en ‘Kwetsbaar’, als met die 
soorten die vermeld staan op de bijlagen 
van de Europese Vogelrichtlijn of 
Habitatrichtlijn. We maken gebruik van de 
gepubliceerde Rode Lijsten van zoogdieren 
(Criel et al. 1994), amfibieën en reptielen 
(Bauwens & Claus 1996), vissen en 
rondbekken (Vandelannoote & Coeck 1998), 
vlinders (Maes & Van Dyck 1999), 
sprinkhanen en krekels (Decleer et al. 
2000), broedvogels (Devos et al. 2004) en 
de herziene Rode Lijst van de libellen (De 
Knijf 2006). 
 
Een bepaald gebied krijgt een ‘rode’ 
arcering omdat er meestal verschillende 
Rode Lijstsoorten samen voorkomen, of een 
soort er in hoge aantallen of dichtheden 
aanwezig is, of het gebied op Vlaamse 
schaal belangrijk is voor een bepaalde 
soort.  
 
Voor de broedvogels baseren we ons op de 
soortterritoria zoals die verzameld werden 
in het kader van het atlasproject gedurende 
de periode 2000-2002 (Vermeersch et al. 
2004) en met de actualisatie binnen de 
Speciale Beschermings Zones (SBZ) aan de 
kust (Courtens et al. 2006). Voor die 
gebieden waarvan geen soortterritoria 
bekend zijn, hielden we rekening met 
bijkomende informatie. Bij vogels wordt er 
ook rekening gehouden met overwinterende 
watervogels. Als norm voor Vlaanderen 
stellen wij voor om, in overeenstemming 
met Kuijken (1984), de 5%- norm van het 
in Vlaanderen overwinterend aantal per 
soort te hanteren. Deze 5% werd bepaald 
op het wintermaximum per soort zoals die  
 
 

soort vanaf de winter 1995-1996 tot en met 
de winter 2005-2006 in Vlaanderen 
voorkwam.  
 
De afbakening van de gebieden voor 
overwinterende ganzen is gebaseerd op de 
33% beste gebieden voor elke soort. En dit 
zowel voor het totale aantal gansdagen per 
gebied als voor de dichtheden per gebied. 
Het aantal gansdagen is een schatting van 
het aantal dagen dat de individuen van een 
soort in een gebied in een bepaalde periode 
in totaal hebben doorgebracht. 
 
Voor de afbakening van de faunistisch 
belangrijkste strandhoofden hebben we ons 
gebaseerd op het B.E.S.T.-onderzoek 
(Engledow et al.) en de biologische 
evaluatie van elf strandzones (Bonte et al.). 
 
Voor de vleermuizen beperken we ons bij 
de afbakening tot de belangrijke 
overwinteringplaatsen, en indien gekend 
ook de zomerverblijfplaatsen.  
 
Van verschillende andere faunagroepen 
bestaat er nog geen Rode Lijst of zijn de 
verspreidingsgegevens te fragmentarisch of 
niet beschikbaar op kilometerhokniveau . 
Bij de afbakening van de faunagebieden 
wordt er met die groepen in regel géén 
rekening gehouden.  
 
Voor de kaartbladen 4-11-12 zijn de 
gegevens afkomstig van de verspreidings-
gegevens zoals ze in de diverse 
databanken zijn opgenomen (Tabel 4.1) en 
de hierboven aangehaalde andere bronnen. 
Bijkomende informatie werd bekomen van 
Eric Stienen (Zeebrugge), Frank de 
Scheemaeker (Oostkust) en Tim Adriaens, 
Wouter Dekoninck en Patrick Lust (Brugse 
veldzone). Wouter Courtens zorgde voor 
hulp bij de vertaling van de gegevens uit 
de ganzendatabank naar de afbakening 
toe. De vertaling van deze gegevens in een 
gebiedsafbakening werd uitgevoerd door 
Filiep T’jollyn en Geert De Knijf.  
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Tabel 4.1. Herkomst faunagegevens 
 
Diergroep Databank Contactpersoon 
Vlinders Vlaamse Vlinderwerkgroep  Dirk Maes 
Libellen Libellenvereniging Vlaanderen  Geert De Knijf 
Sprinkhanen Sprinkhanenwerkgroep Saltabel Peter Adriaens & Kris Decleer 
Vissen en Rondbekken Visdatabank (INBO) Gerlinde Van Thuyne 
Amfibieën en reptielen INBO en Hyla Natuurpunt Dirk Bauwens & Robert 

Jooris 
Broedvogels Broedvogelatlas (INBO & partners) Glenn Vermeersch 
Watervogels Watervogeltellingen (INBO) Koen Devos 
Ganzen Ganzendatabank Eckhart Kuijken & Christine 

Verscheure 
Zoogdieren Natuurpunt Zoogdierenwerkgroep / 

Vleermuizenwerkgroep en JNM-
Zoogdierenwerkgroep. 

Goedele Verbeylen 

 
De afbakening (Figuur 4.1) zit vervat in een afzonderlijk digitaal bestand, dat steeds in 
combinatie dient gebruikt te worden met het bestand met de waardering en de 
karteringseenheden. 
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5 Opmerkingen i.v.m. de gehanteerde 
karteringseenheden, evaluatie en het attribuutveld 
“info”

 
De karteringseenheden en het toekennen 
van de waardering worden uitgebreid 
beschreven in de Algemene verklarende 
tekst (De Blust et al. 1985). Ook via 
www.inbo.be is informatie over dit alles te 
vinden, zoals een folder die de karterings-
eenheden oplijst. 
 
Gedurende het projectverloop van de BWK, 
versie 2 werd de karteermethode jaar na 
jaar verder verfijnd en werden bijkomende 
afspraken gemaakt. Deze kaartbladen zijn 
conform de laatst geldende afspraken.  
 
Specifieke, eventueel van bovenstaande 
referenties afwijkende aspecten voor de 
kaartbladen 4, 11 en 12 worden hier verder 
toegelicht. 
 
Niet gekarteerd (ng) 

Wanneer bij gebrek aan eigen veldwerk of 
andere gegevens de interpretatie enkel op 
basis van luchtfoto’s gebeurt én de 
weergegeven kartering een hoge graad van 
waarschijnlijkheid heeft dan wordt de 
karteringseenheid ng niet toegevoegd. Is er 
meer twijfel over de interpretatie of is de 
interpretatie onvolledig dan wordt in het 
attribuutveld “eenh1” ng vermeld. Met de 
beschikbare middelen wordt er dan toch 
getracht een typologie toe te kennen, die 
dan mogelijk de aanwezige natuurwaarden 
onder- of overschat. 
 
Voor ontoegankelijke gebieden waar de 
weergegeven kartering gebaseerd is op 
waarnemingen vanaf de rand van het 
gebied, staat in info “op afstand gezien”. De 
kartering is dan wel zeker, maar mogelijk 
onvolledig. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plassen,  vijvers en grachten 

ae en kn: sommige waterpartijen werden 
aangeduid op basis van orthofoto-
interpretatie. Het gaat hier vooral om 
poelen (of vijvers) die tijdens het veldwerk 
niet bezocht zijn, o.a. omdat ze  in privaat 
ontoegankelijk gebied gelegen zijn. 
Dergelijke poelen en plassen kunnen in 
realiteit zwak of juist heel goed ontwikkeld 
zijn, zodat een te hoge of een te lage 
waardering niet uit te sluiten is. 
 
Vijvers werden als aer (biologisch 
waardevol) gekarteerd als uit vergelijking 
met oude kaarten blijkt dat het 
hoogstwaarschijnlijk relatief recente plassen 
betreft. Als een plas op een oude kaart 
aanwezig is, maar de vorm is helemaal 
veranderd dan wordt deze ook aer 
genoemd. In alle andere gevallen wordt een 
plas als ae (biologisch zeer waardevol) 
getypeerd.   
 
aom(aom°) komt enkel voor in 
Vloethemveld (Zedelgem). aom werd 
gebruikt voor voedselarme plassen met 
soorten als Pilvaren, Knolrus, Doorschijnend 
kranswier, Veelstengelige waterbies, 
Vlottende bies en Teer vederkruid. 
Voedselarme vegetatieloze plassen werden 
als aom° gekarteerd.  ao° werd buiten 
Vloethemveld gebruikt en dat slechts twee 
keer voor voedselarme plassen met 
veenmos en Knolrus. 
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Opvangbekkens voor regenwater of 
uitgegraven plassen bij serres zijn niet 
weergegeven of een enkele keer aangeduid 
als aer° (en dan als biologisch minder 
waardevol geëvalueerd). 
 
Grachten worden in principe niet 
gekarteerd, tenzij er een interessante 
vegetatie aanwezig is. Dit is echter niet 
stelselmatig op terrein gecontroleerd. Waar 
wel waardevolle vegetaties opgemerkt zijn 
is dit terug te vinden als k(ae). 
 
Brede waterlopen (lichtblauw ingekleurd op 
de topografische kaart) werden uit-
gedigitaliseerd. Deze zijn als wat 
gekarteerd, eventueel met vermelding van 
de aanwezige oevervegetatie. Gezien vele 
sloten een vrij intensief onderhoud kennen, 
wordt de aan-/afwezigheid van vegetatie 
hierdoor soms sterk beïnvloed. Bijgevolg 
kunnen sloten gekarteerd als k(mr°) er op 
bepaalde tijdstippen vegetatieloos uitzien, 
waardoor ze dan eerder als wat gekarteerd 
zouden worden. 
 
Moerassen  

Uniforme vegetaties van Rietgras zijn als 
mr° of k(mr°) gekarteerd.  
 
Vegetaties van Mattenbies, Ruwe bies of 
Heen (Zeebies) werden gekarteerd als mz 
of mz°. 
 
Graslanden 

Halfnatuurlijke graslanden 

ha (struisgraslanden): op deze kaartbladen 
komen vegetaties van voedselarme gronden 
slechts weinig voor en zijn ze beperkt tot de 
zandstreek.  Zelden zijn ze goed ontwikkeld 
(ha°). Elders is het aantal typische soorten 
van dit graslandtype beperkter en komt 
bvb. enkel Schapenzuring voor, naast 
soorten met een veel ruimer voorkomen 
zoals Gewoon struisgras, Duizendblad, 
Biggekruid en Veldzuring (graslanden met 
(monotone) vegetaties van voorgaande 
soorten werden als hp* gekarteerd). Mooi 
ontwikkelde voorbeelden van schrale 
graslanden waren te vinden aan de rand 
van de Hoge Dijken (Roksem) en in 
Vloethemveld (Zedelgem) met soorten als 
Vogelpootje, Zandblauwtje, Vroege haver, 
Dwergviltkruid, Muizenoortje en Eenjarige 
hardbloem. 

 

hc (dotterbloemgraslanden): ook dit is een 
weinig voorkomend type op dit kaartblad. 
Desalniettemin kunnen er een aantal 
subtypes onderscheiden worden op basis 
van typische soorten die er naast de meer 
klassieke soorten als Echte koekoeksbloem, 
Egelsboterbloem, Pijptorkruid en Tweerijige 
zegge in voorkomen (Dotterbloem komt niet 
voor in de polders): 
• hc die vooral in de Meetkerkse Moeren 

en de Gemene Weiden (Jabbeke) 
voorkomt met Waterkruiskruid als zeer 
typische soort; 

• hc ten noorden van Slijpebrug 
(Middelkerke) met Lidsteng; 

• hc van de duinen met o.a. Kruipend 
moerasscherm, Teer guichelheil, 
Moeraszoutgras en Watermunt (o.a. op 
de kapvlakte van het Hannecartbos en 
in het reservaat Groenendijk 
(Oostduinkerke)).  Er is één keer hc* 
gebruikt in combinatie met hd* voor 
een uniek grasland ten noorden van 
Hannecart met o.a. Kruipend 
moerasscherm en Teer guichelheil.  

 
hf (moerasspirearuigte): Moerasspirea 
komt amper voor in de polders. Er werden 
enkele natte ruigtes met Moerasspirea 
afgebakend in de Meetkerkse Moeren en in 
de duinen. Elders werd dit type in slecht 
ontwikkelde vorm teruggevonden of als 
lijnvormig element gekarteerd.   
 
hmo (vochtig heischraal grasland) en hn 
(borstelgrasland): hmo werd enkel gebruik 
in Vloethemveld (Zedelgem), steeds in 
combinatie met hn. Bij het maken van de 
vegetatiekaart van dit gebied was het al 
niet evident om het onderscheid tussen 
deze twee types te maken zodat ze als 
complex werden aangeduid. In de BWK is 
dat zo overgenomen. Het gaat steeds ook 
om lijnvormige elementen als brandgangen, 
wegbermen en taluds die een mix vormen 
van droge en vochtige heischrale soorten 
met de Veldrus-associatie met soorten als 
Tandjesgras, Tormentil, Borstelgras, 
Liggende vleugeltjesbloem, Heidekartelblad, 
Tweenervige zegge, Veldrus en Klein 
glidkruid. 
hn is in Vloethemveld ook nog gebruikt in 
combinatie met hu (hu/hn) om de daar 
aanwezige glanshavergraslanden te 
karteren die doorspekt zijn met heischrale 
elementen.  Soorten van matig voedselrijk 
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vochtig grasland als Gewone glanshaver, 
Smalle weegbree, Gewone brunel en 
heischrale soorten als Tandjesgras, 
Pijpenstrootje,… komen hier door elkaar 
voor. 
k(hn°) werd ook nog gebruikt onder een 
beukendreef vlakbij de Vuile Moere 
(Zedelgem). Hier stonden soorten als 
Tandjesgras, Borstelgras, Muizenoortje, 
Vogelpootje en Rode dopheide. 
 
hu: natte tot droge glanshavervegetaties.  
hu° werd vooral gebruikt voor de 
soortenrijke weg –en kanaalbermen met 
soorten als Wilde peen, Pastinaak en 
Dubbelkelk (typisch voor de polders), 
Smalle weegbree, Hopklaver, Gewoon 
knoopkruid, Margriet, Veldlathyrus,…. 
Opwaardering tot hu gebeurde bij het 
voorkomen van meer kenmerkende soorten 
als o.a. Gulden sleutelbloem, Grote ratelaar 
en Agrimonie of bij het abundant 
voorkomen van soorten als Margriet en 
Gewoon knoopkruid. 
hu* werd in het Oostends Krekengebied 
benut voor de kartering van een aantal 
graslanden op dijken met soorten als 
Vlaamse peterselie, Viltig kruiskruid, 
Goudhaver, Pastinaak en soms ook 
Aardaker en Klavervreter.  
 
Bermen van snelwegen die niet gekarteerd 
zijn, maar in het verlengde liggen van in het 
veld gekarteerde bermen werden ook hu° 
genoemd met in herkomst o. Dit systeem 
werd ook toegepast voor de bermen en de 
graslanden van de luchthavens van 
Oostende en Koksijde die ng + ki + hp + 
hu° werden genoemd met herkomst o. In 
het attribuutveld “info” werd dan 
“veralgemening randzones” geschreven 
naar de kartering van de percelen aan de 
buitenrand die wel gezien zijn.   
 
Cultuurgraslanden hp, hp*, hpr, hpr*, 
hx 

Het veldwerk voor deze kaartbladen spitste 
zich sterker toe op de biologisch 
waardevollere gebieden dan op het intensief 
agrarische gebied. Toch werden ook deze 
intensievere landbouwgebieden door recent 
veldwerk volledig geactualiseerd. 
 
 
 
 
 

Er werd veel aandacht geschonken aan het 
bekijken van de perceelsranden. 
Graslandpercelen met een geringe 
botanische waarde, maar met botanische 
waarden in de rand of onder de 
prikkeldraad zijn als hp + k(hp*), hp + 
k(hc), hp + k(hf), hp + k(hu), hp + 
k(mr),… genoteerd. 
 
hp* graslanden staan op deze kaartbladen 
vooral voor: 
• in de polders: graslanden met 

Kamgras en/of Veldgerst (hier en daar 
ook Knopig doornzaad en Vlaamse 
peterselie); 

• buiten de polders: vooral graslanden 
gekenmerkt door Scherpe boterbloem, 
Veldzuring, Pinksterbloem en 
Reukgras.  

Behalve deze soorten worden ook tal 
van andere soorten gebruikt om voor 
deze eenheid te kiezen. Het gaat om 
alle soorten die een zekere botanische 
waarde vertonen zonder dat daaraan 
een andere bestaande karterings-
eenheid kan gekoppeld worden (bv. 
Jakobskruiskruid, Biggenkruid, duizend-
blad,…). Van zeer veel hp*-graslanden 
werden soortenlijsten opgesteld en deze 
werden verwerkt in de floradatabank. 
Vaak worden in het attribuutveld “info” 
de belangrijkste soorten vermeld die tot 
de beslissing hp* geleid hebben.  

 
De karteringseenheid hpr staat zowel voor 
graslanden met microreliëf (donken, taluds, 
trapgaten,…) als voor graslanden met een 
slotenpatroon.  
De eenheid hpr° werd gebruikt voor 
graslanden met een zwak ontwikkeld 
slotenpatroon en/of microreliëf.   
In Leke en Schore werd door de karteerder 
hpr toegekend aan  minder reliëfrijke 
graslanden waar hpr° juister zou geweest 
zijn.   
 
De eenheid hpr* wordt gebruikt voor de 
botanisch waardevolle graslanden die de 
structuurkenmerken hebben van hpr. 
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Combinaties werden gebruikt zoals hpr + 
hpr°, hpr + hpr*,… om een mozaïek  
weer te geven (bv. hp + hpr*: een perceel 
waarvan een stuk met en een stuk zonder 
reliëf is met waardevolle soorten op het hpr 
deel) 
 
Het complex hpr° + hp* staat altijd voor 
een grasland met beperkt microreliëf waar 
verspreid hp* soorten in staan. 
 
De eenheid hx staat voor graslanden die 
opnieuw ingezaaid of genivelleerd werden. 
Het gaat om monotone raaigraslanden, 
vaak met een sterke bemestingsdruk. Op 
dit kaartblad werd hx ook vaak gebruikt 
voor echte “grasakkers”. Deze worden door 
wisselgebruik met akkers, vaak nog binnen 
hetzelfde jaar, soms beschreven als hx + 
bs of bs + hx afhankelijk van het aandeel 
in oppervlakte van beide karterings-
eenheden 
 
De verhouding hx/hpr staat voor reliëfrijke 
graslanden die heringezaaid zijn. 
 
Minder soortenrijk grasland met een 
permanent karakter is bijna steeds 
aangeduid als hp.  
 
In bepaalde gevallen (het grasland is 
ontoegankelijk of gemaaid, zie attribuutveld 
“info”) werden graslanden aangeduid als hp 
of hx via orthofoto interpretatie en/of via 
raadpleging van het bestand van de 
landbouwgebruikspercelen (terug te vinden 
in het attribuutveld “herk”). Deze kunnen in 
realiteit evenwel soortenrijk zijn, zodat een 
onderwaardering niet uitgesloten is. Bij 
grote onzekerheid werden deze als ng h 
gekarteerd. 
Enkele graslanden die zeer kort afgegraasd 
waren (attribuutveld “info” korte grasmat) 
door schapen of paarden werden als hp of 
hpr gekarteerd. Ook deze kunnen in 
realiteit evenwel soortenrijk zijn, zodat een 
onderwaardering niet uitgesloten is. 
 
Opwaardering valleigraslanden 

Valleigraslanden palend aan laagland-
beken met goede structuurkenmerken 
en/of waterkwaliteit (en er niet van 
gescheiden door aanzienlijke dijken) 
krijgen in het attribuutveld “info” de 
vermelding “hpriv, hxriv of riv”. 
 

In geval van hp- en hx-graslanden  
impliceert dit dat ze als waardering 
“complex van biologisch minder 
waardevolle en waardevolle elementen” 
krijgen. De basis hiertoe zijn de digitale 
bestanden die horen bij Bervoets et al. 
(1991 en 1996).  
Verder wordt bij de opmaak van de 
Biologische Waarderingskaart met de beken 
zelf geen rekening gehouden. Het is dan 
ook ten sterkste aan te bevelen deze 
bestanden en kaarten in combinatie te 
gebruiken met bovenvermelde referenties. 
 
Heidegemeenschappen 

Op deze kaartbladen komen vegetaties van 
voedselarme gronden enkel in beperkte 
mate voor in de zandstreek (zie ook bij ha).   
 
cg: In het grootste deel van de als droge 
heide gekarteerde percelen in en om het 
Beisbroek (Brugge), de Abdij van 
Zevenkerke (Brugge) en Vloethemveld 
(Zedelgem) komt er naast Struikheide ook 
Atlantische (rode) dopheide voor.   
 
ce: vochtige en natte heide komen enkel 
voor in Vloethemveld en in de Vuile Moere 
(Zedelgem). Soorten als Gewone dopheide, 
Tweenervige zegge, Geelgroene zegge en 
Trekrus komen hier frequent voor. In 
Vloethemveld staan dan nog heel wat extra 
soorten als Ronde  en Kleine zonnedauw, 
Draadgentiaan en Moeraswolfsklauw. 
 
cp: begroeiingen van adelaarsvaren zijn 
eveneens zeldzaam in deze streek en 
worden meestal aangetroffen onder 
naaldhout of op kapvlaktes en open plekken 
in de bossfeer en hangen daar dus samen 
met bos i.p.v. met heidevegetaties. 
 
Duinen 

Grote duingebieden werden vaak in enkele 
grote polygonen verdeeld en beschreven 
met een complex. De drie grote eenheden 
van de duinen dd, hd en sd komen meestal 
als een mozaïek dwars door elkaar voor, 
zodat deze moeilijk uit elkaar te halen 
waren zonder een echte vegetatiekartering 
te maken.  Grote homogene stukken (bv. 
sd) werden wel apart gedigitaliseerd. 
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dd: deze eenheid werd zowel voor alle 
vegetatieloze stuifduinen en als voor 
helmduinen aan de kust gebruikt. Hier 
komen soorten voor als Helm, Zandhaver, 
Zeewolfsmelk en Blauwe zeedistel. Enkele 
voorbeelden van natuurlijke vegetatieloze 
duinen zijn terug te vinden in de Westhoek 
(De Panne) en Ter yde (Oostduinkerke). 
Antropogeen beïnvloede duinen die 
vegetatieloos blijven door menselijke 
activiteiten werden als zwak ontwikkeld 
(dd°) aangeduid.  Dit geldt ook voor duinen 
die recent verstevigd zijn met rijshout. Is 
dit rijshout al vergaan en heeft er zich 
opnieuw een stuifduinvegetatie ontwikkeld, 
dan werd deze wel weer als dd gekarteerd.  
 
hd: deze eenheid omvat zowel kalkrijk 
mosduin, kalkrijk duingrasland als 
duinroosjes-dwergstruwelen.  Hier komen 
een hele waaier aan typische soorten voor 
als Geel walstro, Grote tijm, Geel 
zonneroosje, Nachtsilene, Ruw vergeet-me-
nietje, Kalkbedstro, Zanddoddegras en 
Kruipend stalkruid.  
hd° werd meestal gebruikt voor eerder 
monotone duingraslanden die overheerst 
worden door  duinriet. De grote 
dauwbraamvlekken in de IJzermonding 
werden ook als hd° gekarteerd. 
 
had: deze eenheid staat voor droog 
ontkalkt duingrasland. Typische soorten 
voor dit type duingrasland zijn o.a. 
Vogelpootje, Zandblauwtje, Struikheide, 
Schapenzuring, Onderaardse klaver, Klein 
tasjeskruid, gewone veldbies en diverse 
korstmossen (Cladonia’s). Dit type komt 
slechts op drie plaatsen voor aan de kust en 
dat is D’Heye (Bredene), de Schuddebeurze 
(Westende) en in de Cabourgduinen 
(Adinkerke) (kaartblad 19).  
Bij het beperkt voorkomen van deze 
typische soorten werd had° gebruikt.  
 
mp: pioniersvegetaties en lage vegetaties 
in vochtig tot natte duinpannen. 
Typische soorten voor de rijpere stadia zijn 
o.a. Parnassia, Drienervige zegge, 
Moeraswespenorchis, Dwergzegge, 
Strandduizenguldenkruid, Sierlijke vetmuur, 
Slanke ogentroost, Slanke duingentiaan en 
Waterpunge.  Ook Kruipwilg komt hier vaak 
abundant in voor. 
 
  

Hieronder vallen ook de vochtige 
Kruipwilgstruwelen met Rond wintergroen. 
Typische soorten voor de pioniersvegetatie 
zijn Sierlijke vetmuur, Strandduizend-
guldenkruid, Fioringras, Kruipwilg, 
Zandzegge, Zomprus, Draadklaver, Blauwe 
zegge en Veldrus 
 
mp° werd gebruikt voor vochtige ruigten in 
de duinen met o.a. Grote kattenstaart, 
Echte wederik, Ruw walstro en Watermunt, 
waar de kensoorten ontbreken of in zeer 
beperkte mate voorkomen.   
 
De mooiste duinpannen zijn terug te vinden 
in de Westhoek (De Panne) en Ter yde 
(Oostduinkerke).  
 
sd: duinstruweel op droge tot natte 
plaatsen in de kustduinen 
De struiklaag kan bestaan uit Duindoorn, 
Kruipwilg, Wilde liguster en Gewone vlier. 
In meer gediversifieerde struwelen kunnen 
ook Hondsroos, Egelantier, Eénstijlige 
meidoorn, Heggenrank, Bosrank, Bitterzoet, 
Boksdoorn, Kardinaalsmuts en Sleedoorn 
voorkomen. De karteringsingseenheid sp 
wordt dus niet benut in de duinen omdat 
dergelijke struwelen eveneens tot sd 
behoren. 

Droge variant: in de zoom en de kruidlaag 
zullen o.a. Witte winterpostelein, Fijne 
kervel, Veldhondstong, Donderkruid, Ruig 
viooltje, Duinriet, Kleefkruid, Hondsdraf, 
Grote brandnetel, Moerasandoorn, Glad 
parelzaad, Nachtsilene, Wilde asperge en 
Duinruit groeien. 
Onder sd vallen ook alle droge 
kruipwilgstruwelen al dan niet met Rond 
wintergroen. 
Vochtig tot natte variant: hier bestaat de 
zoom en de kruidlaag o.a. uit Duinriet, 
Gestreepte witbol, Grote kattestaart, Grote 
wederik en Hennegras. 
 
Duindoornstruwelen die niet binnen de 
ecoregio duinen liggen werden gekarteerd 
als sz met in  het attribuutveld “info” 
duindoorn. Vaak betreft het spontane 
opslag op antropogene terreinen 
(spoorwegtaluds, opgespoten terreinen en 
dijken langs kanalen); soms is duindoorn 
aangeplant. 
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Duinstruweel met verspreide boomopslag 
werd als sdb gekarteerd. 
 
sd° en sdb° staan voor soortenarme, 
slecht ontwikkelde (vaak jonge) 
duinstruwelen. 
 
ru (ruderaal olmenbos): oude aanplanten 
(o.a. van Gewone esdoorn, Witte en 
Grauwe abeel en Zomereik),  die een mooie 
bosstructuur vertonen en een goed 
ontwikkelde ondergroei hebben. Aanplanten 
die niet niet voldoen aan al deze kenmerken 
werden als n (loofhoutaanplanten) 
gekarteerd. 
 
rud (rudereaal olmenbos aan de 
binnenduinrand ): het onderscheid met ru 
hangt samen met het voorkomen van 
voorjaarsflora in de ondergroei. Deze 
voorjaarsflora bestaat meestal uit Maarts 
viooltje, aangevuld met Gewone vogelmelk 
en Italiaanse aronskelk.   
Bij beperkt voorkomen van deze 
voorjaarsflora werd rud° gebruikt.   
Mooie voorbeelden van dit type komen voor 
in het Calmeynbos (De Panne) en in de 
bossen van De Haan. 
 
Strand  

dls: strand zonder kunstwerken (golf-
brekers) 
dla: strand met kunstwerken (golfbrekers)  
 
Stranden waar embryonale duinvorming 
aanwezig is (met soorten als Zeeraket, 

Stekend loogkruid en Strandbiet), werden 
als dls* of dla* gekarteerd.  Embryonaal 
duin is aangetroffen voor de Westhoek (De 
Panne), de Zeebermduinen (Oostduinkerke) 
en de Calidrisduinen (Westende) (mond 
Med. Provoost). Dit type werd steeds in 
combinatie met dd gekarteerd omdat die 
embryonale duinvorming zich op de zeereep 
bevond. Ook in de IJzermonding 
(Nieuwpoort) komt dit type voor (Hoffmann 
2006) 
 
Het strand is opgesplitst in hoogstrand en 
laagstrand aan de hand van de gemiddelde 
hoogwaterlijn. De gemiddelde laagwaterlijn 
duidt de ondergrens van het laagstrand 
aan. 
 
Slikken en schorren 

da: schorre of begroeid slik 
 
Echte schorrenvegetatie komt op onze 
kaartbladen enkel voor in de IJzermonding 
(Nieuwpoort). Deze bestaat hier uit soorten 
als Melkkruid, Zilte rus, Lamsoor, Gewone 
zoutmelde, Gewoon kweldergras en 
Zeeaster.   
 
Buiten de IJzermonding (Nieuwpoort) 
werden zilte vegetaties enkel terug-
gevonden in de poldergraslanden en dan 
ook voor het grootste deel in complex met 
grasland gekarteerd. Hierbij wordt er 
onderscheid gemaakt tussen zilte soorten, 
minder aan zilt gebonden soorten en 
indifferente soorten (Tabel 5.1). 

 
 
Tabel 5.1 Indeling soorten typisch of indifferent aan het zilte milieu 
 
Typisch zilte soorten Zwak zilte soorten Indifferente soorten 
Stomp kweldergras 
Bleek kweldergras 
Blauw kweldergras 
Zilte schijnspurrie 
Gerande schijnspurrie 
Melkkruid 
Zilte rus 
Zeerus 
Zeekraal 
Zulte 
Schorrezoutgras 

Zilt torkruid 
Zeebies of Heen 

Platte rus 
Aardbeiklaver 
Waterpunge 
Moeraszoutgras 
Ruwe bies 
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De mate van voorkomen van zilte 
elementen werd vastgelegd in de volgende 
complexen:  
• hpr/da: reliëfrijk grasland met een 

zeer goed ontwikkelde zilte vegetatie 
die meer dan 50 % van het oppervlak 
van dit perceel bedraagt. Er werd 
slechts één perceel zo gekarteerd en 
dat is de Schorreweide (Stalhille) met 
o.a. soorten als Zilte rus, Zeekraal, 
Zilte schijnspurrie en Melkkruid;  

• grasland + da: perceel met zeer goed 
ontwikkelde zilte vegetatie over een 
groot deel van de oppervlakte 
verspreid; 

• grasland + k(da): perceel met in de 
rand of als een lijnvormige oppervlakte 
(sloot) zeer goed ontwikkelde zilte 
vegetatie; 

• grasland + da°: perceel met zwak 
ontwikkelde zilte vegetatie over een 
groot deel van de oppervlakte 
verspreid. Dit kan gaan om de 
aanwezigheid van zwak zilte soorten of 
om het beperkt voorkomen van zilte 
soorten of een combinatie van de 
twee; 

• grasland + k(da°): perceel met in de 
rand of als een lijnvormig element 
(sloot) aanwezige zwak ontwikkelde 
zilte vegetatie. 

 
ds: deze eenheid is enkel gebruikt ter 
kartering van de slikken in de IJzermonding  
 
(Nieuwpoort).  Het betreft zowel onbe-
groeide slikken als slikken met Zeekraal, 
Schorrekruid of Engels slijkgras. 
 
Ruigten en struwelen 

Eerder banale ruderale vegetaties met 
soorten als distels, kamille, Varkensgras en 
Perzikkruid werden als ku° gekarteerd. 
Vaak betrof het tijdelijk situaties zoals 
vergravingen in het kader van woonaanleg. 
ku° werd ook gebruikt om vertrappelde 
vegetaties (meestal door paarden) aan te 
duiden.   
 
hr° werd gebruikt voor ruigtes die vooral 
bestonden uit marginale vegetaties van 
Grote brandnetel en Akkerdistel.  
 
 
 
 

sz° kan wijzen op zeer jonge opslag, maar 
ook op een klein aandeel of een ijle 
verspreiding in een complex. 
In biologische zeer waardevolle gebieden 
leidt de toevoeging van  sz° tot een 
wijziging van de waardering (attribuutveld 
“info” z < sz°  detaillering). Dit was ook 
soms zo voor sz (“info” z < sz detaillering).  
 
Bossen 

Eiken– en beukenbossen 

De verspreiding van dit type bossen is 
beperkt tot de zandstreek op deze 
kaartbladen 
 
De eenheid qs en fs werd gebruikt voor 
bossen met een ondergroei die typisch is 
voor zure bossen (Pilzegge, Wilde 
kamperfoelie, Dubbelloof, Braam, Brede 
stekelvaren, Adelaarsvaren, Valse salie…). 
Vaak is deze kruidvegetatie maar zwak 
ontwikkeld en door de aanwezigheid van 
een dik pakket ruw strooisel komen die 
soorten slechts sporadisch voor.  
 
Veel van deze bossen zijn ingeplant met 
exoten als Amerikaanse eik en Tamme 
kastanje.  Deze bossen werden als volgt 
gekarteerd: 
• qs quer, acer, …: een bos met in de 

boomlaag enkel grote oude 
Amerikaanse eik, Gewone esdoorn,… 
en toch nog een relatief goed 
ontwikkelde kruid– en struiklaag; 

• n quer, cas, lh …/qs: een minder 
structuurrijk bos met aanplant van 
jonge Amerikaanse eik, Tamme 
kastanje, Populier… maar met toch nog 
een relatief goed ontwikkelde kruid- en 
struiklaag; 

• n quer, cas, lh…/qs°: een minder 
structuurrijk bos met aanplant van 
jonge Amerikaanse eik, Tamme 
kastanje, Populier… en een zwak 
ontwikkelde kruid- en struiklaag; 

• n quer, cas,…: aanplant van 
Amerikaanse eik, Tamme kastanje,… 
zonder kruid- en struiklaag. 

• se/qs(°): een kapvlakte met relatief 
goed/zwak ontwikkelde qs begroeiing; 

• sz/qs(°): opslag (vaak van berk) met 
een relatief goed/zwak ontwikkelde qs 
begroeiing. 
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Slechts voor drie percelen werden de 
eenheden fa en qa gebruikt en dit voor het 
voorkomen van voorjaarsflora (vooral 
Bosanemoon, Speenkruid en een beetje 
Klaverzuring). qa° is gebruikt voor een bos 
met beperkt voorkomen van voorjaarsflora. 
 
qb: eikenberkenbos komt enkel voor in 
Vloethemveld (Zedelgem) en in het 
Beisbroek (Brugge).  De  kruidlaag bestaat 
vooral uit soorten als Pijpenstrootje, 
Bochtige smele, Dubbelloof en een beetje 
Struikheide.  qb° heeft een slecht 
ontwikkelde typische ondergroei.  

 
Vallei- en moerasbossen 

vn (nitrofiele elzenbos):  beperkt tot enkele 
bosjes in de zandstreek en twee stukken 
van het Hannecartbos (Oostduinkerke) met 
in de ondergroei o.a. Gele lis, Grote 
wederik, Koninginnekruid, Wolfspoot, 
Smeerwortel en Kale jonker. Elzenbossen 
met een slecht ontwikkelde typische 
ondergroei werden als vn° gekarteerd. 
lhb/vn is een populierenbos met vn 
ondergroei met jonge boomlaag. 
 
va: dit type alluviaal bos komt enkel voor in 
drie restbosjes langs de Veldbeek 
(Veldegem). Deze bosjes bestaan vooral uit 
Zwarte elzen met in de ondergroei 
Bosanemoon, Geel nagelkruid, Dotterbloem, 
Speenkruid, Penningkruid en Aalbes. va° 
heeft een slecht ontwikkelde typische 
ondergroei. 
 
vm (mesotroof elzenbroek): op de 
kaarbtladen 4-11-12 betreft het eveneens 
valleibossen, meestal met een jaarrond 
hoge waterstand. Ze zijn vaak structuurrijk, 
met veel dood hout, en bezitten een 
ondoordringbaar karakter (Vandekerkhove 
1998). Dit type komt enkel voor aan de 
Duivelskuil (Brugge) en in een bosje aan de 
Abdij van Zevenkerke (Brugge). Deze 
bosjes bestaan vooral uit elzen en wilgen 
met in de ondergroei veel grote zegges 
(Oever- en Moeraszegge) en Waterviolier.  
vm°  werd gebruikt voor bosjes met een 
slecht ontwikkelde ondergroei. lhb/vm° is 
een populierenbos met zwak ontwikkelde 
vm-ondergroei. 
 
 
 
 

 

Naaldhoutaanplanten 

De karteringseenheden pms en ppms 
staan volgens de De Blust et al.(1985) voor 
naaldhoutaanplanten met een ondergroei 
van lage struiken (bramen, varens, brem, 
heide). 
 
Deze eenheid werd echter ruimer 
geïnterpreteerd en eveneens gebruikt voor 
naaldhoutaanplanten met een jonge, lage 
struiklaag van o.a. Vlier, Amerikaanse 
vogelkers en Lijsterbes. 
 
De karteringen p lar en p pse  . staan voor 
naaldhoutaanplanten waarvan wel de 
boomsoort, maar niet de ondergroei 
gedocumenteerd is. 
 
Populierenaanplanten 

Bij populierenaanplanten werd steeds gelet 
op de aanwezigheid van een meer 
specifieke ondergroei: het aanwezig zijn 
van een bepaald bostype, een ontwikkeling 
naar een bepaald bostype, een 
moerasvegetaties of een al dan niet 
begraasde graslandvegetatie. De 
aanwezigheid van dergelijke vegetaties is 
weergegeven door een /-verhouding (vb. 
lh/hp*). 
Het onderscheid tussen l./hr en lhi of lsi is 
te interpreteren als enerzijds een 
populierenaanplant met een verruigde, 
meestal begraasde graslandvegetatie in de 
ondergroei en anderzijds een populieren-
aanplant met een ruige, meestal niet 
beheerde kruidvegetatie in de ondergroei.  
 
Het onderscheid tussen populierenbossen 
op natte (lh) en op droge bodem (ls) werd 
op het terrein bepaald aan de hand van de 
aanwezige kruidlaag en de bodemkaart. Dit 
komt er op neer dat alle populierenbossen 
in de duinen als ls gekarteerd zijn en al die 
er buiten als lh. 
 
Onder de eenheid lhb verstaan we 
populierenaanplanten zonder een meer 
specifieke vegetatie in de ondergroei.  
 
De verhouding lhb/vn, lhb/vm en 
lhb/qs° werden hierboven al besproken 
(zie vallei- en moerasbossen). 
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Meestal werden populieren –en wilgen-
bosjes in de duinen gekarteerd als aanplant 
gezien ze relatief jong zijn en daardoor nog 
een onvoldoende ecologische rijping naar 
bos heben doorgemaakt (geen bos-
structuur, ontbreken van een meer 
specifieke bosondergroei). 
 
Die aanplanten van populieren (vaak Witte 
abeel, Grauwe abeel of Ratelpopulier) 
worden als  n pop aangeduid i.p.v. als ls 
omdat ze vaak als struweel laag blijven 
door de intensieve winden van over zee.  
 
In de grote duinreservaten is bovenstaand 
onderscheid tussen n pop, sz pop, lsb en 
lsi niet altijd strict te beschouwen omdat de 
informatie komt uit vegetatiekaarten. 
 
Er werd geen onderscheid gemaakt tussen 
Witte of Grauwe abeel (attribuutveld “info” 
Witte/Grauwe abeel). 
 
Loofhoutaanplanten 

Zeer jonge aanplanten op grasland zijn 
gekarteerd als graslandtype + 
boomsymbool. Jonge loofhoutaanplanten 
zijn als n gekarteerd. Wanneer de 
ondergroei van een aanplant (nog) een 
graslandaspect had, werd dit met een /-
verhouding weergegeven.  
 
De karteringseenheid n° staat meestal voor 
aanplanten van exoten (Rimpelroos, 
Boksdoorn, Tamarisk,…), voor zeer jonge 
aanplanten en soms ook voor sterk 
verstoorde aanplanten.  
 
Akkers 

In 2002 werden akkers met rietkragen als 
complex aangeduid met b + k(mr) of 
k(mr°). Gezien dit voor akkers met grote 
perceelopppervlakte tot een vertekend 
kaartbeeld leidt, werd voor alle akkers met 
rietkragen groter dan anderhalve hectare 
een aangepaste notatie gebruikt:  b + 
k(mr°) werd dan ondergewaardeerd als 
“biologisch minder waardevol en b + k(mr) 
als “complex van minder waardevolle en 
waardevolle elementen” met in het 
attribuutveld “info” “m of mw < b groot 
opp”. Dit werd ook zo toegepast voor hx. 
 
Akkers op poelgronden, schorgronden, 
geulgronden en kreekruggen werden 
 
 

omgezet naar bu, deze op moeren als bs 
op  zandig materiaal en als bu op venig 
materiaal op pleistoceen en klei op 
Pleistoceen. 
 
Parken 

De meeste kasteelparken (kpk) werden 
bezocht. Indien er zeer waardevolle vijvers, 
graslanden of bosrelicten in het domein 
werden aangetroffen, zijn deze steeds 
vermeld, resulterende in een complex van 
waardevolle en zeer waardevolle 
elementen. Dikwijls werden de zeer 
waardevolle elementen als afzonderlijk 
vlakken weergegeven. 
 
kp werd niet alleen voor parken s.s. 
gebruikt maar ook voor grotere tuinen met 
een parkkarakter. Parken, kerkhoven of 
groene zones binnen bebouwing met weinig 
bomen en weinig of geen natuurelementen 
werden als kp° gekarteerd. 
 
kp° kan ook op de kaartbladen 4-11-12 ook 
staan voor ontoegankelijke tuinen, 
stelselmatig vermeld in het attribuutveld 
“info” (zie verder onder bebouwing). 
 
Hoogstamboomgaarden 

Hoogstamboomgaarden (kj) met in de 
ondergroei soortenarm grasland werden 
zonder meer als kj gekarteerd. In enkele 
gevallen werd wel kj/hp gekarteerd, wat 
eigenlijk op hetzelfde neerkomt. Bij 
waardevolle graslanden werd het 
graslandtype als tweede karteringseenheid  
in de verhouding weergegeven (vb. 
kj/hp*).  
De eenheid kj* werd gebruikt voor oudere, 
goed ontwikkelde hoogstamboomgaarden 
en kj° wanneer er slechts enkele, 
verspreide fruitbomen van een boomgaard 
overbleven. 
 
Kleine landschapselementen 

Bij de opmaak van de versie 2 van de 
Biologische waarderingskaart werd er veel 
aandacht besteed aan de lineaire en 
puntvormige landschapselementen. Indien 
deze deel uitmaken van het gebruiksperceel 
werden ze meestal als complex met de 
vegetatie van het gebruiksperceel 
gekarteerd. Wanneer bomenrijen of grazige 
vegetaties deel uitmaken van de bermen 
werden ze afzonderlijk uitgedigitaliseerd, al 
dan niet samen met de weg. 
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Ook in het akkerareaal werd besloten de 
lineaire elementen zo veel mogelijk als een 
afzonderlijke polygoon op de kaarten weer 
te geven.  
 
Bomenrijen (kb) werden bijna altijd van 
een soortaanduiding voorzien. 
Aaneengesloten rijen van oude bomen of 
zeer oude dreven werden als kb* 
gekarteerd.  
 
Bomenrijen van Italiaanse populieren 
werden de eerste jaren niet gekarteerd. 
Later werden deze soms kbp° benoemd. 
 
Bij taluds (kt), dijken (kd) en oude 
spoorwegbeddingen (ks) werd praktisch 
steeds de aanwezige begroeiing 
weergegeven. 
 
km(°): op zeven plaatsen werden 
muurvegetaties gevonden. Deze stond 
meestal op bunkers kf(°) met soorten als 
Muur– en Eikvaren, Plat beemdgras, 
Scherpe fijnstraal en Muurpeper en op oude 
boerderijen met soorten als Glaskruid en 
Steenbreekvaren.   
 

Hagen 

In principe is het nooit de bedoeling 
geweest intensief onderhouden hagen op te 
nemen in de karteringseenheid kh, tenzij 
het gaat over historische hagen met vele 
autochtone struiken. Op de kaartbladen 4-
11-12 zijn intensief onderhouden hagen in 
het landelijke gebied wel veelal opgespoord 
en aangeduid als kh° (een enkele keer 
mogelijk zelfs als kh). Om enerzijds deze 
informatie niet verloren te laten gaan, maar 
anderzijds op vlak van de waardering een 
kaartbeeld te behouden dat vergelijkbaar is 
met deze van andere kaartbladen is 
besloten een aantal correcties door te 
voeren in de eindcontrolefase: 
• eerder recent aangeplante hagen bij 

tuinen toch geschrapt en dus bij de 
tuin genomen;   

• hagen die zeer smal blijken op 
luchtfoto werden aangeduid als kh°; 

• langgerekte aanplanten werden n gml 
genoemd.  

 
Hagen van Tamme kastanje werden steeds 
als kh° cas gekarteerd omdat deze zeker 
niet z-waardig zijn. 
 

 

Bebouwing 

In dorpscentra en in het verstedelijkte 
gebied werden open ruimten zoveel 
mogelijk gekarteerd. Door hun vaak 
ontoegankelijk karakter kon hierbij evenwel 
geen volledigheid gegarandeerd worden.  
 
Ook hier werd evenwel vaak een hoge mate 
van detail aan kleine landschapselementen 
opgenomen en werden ook niet openbare 
groene ruimten getypeerd, wat verder gaat 
dan de doelstellingen van de BWK, versie 2. 
Hierbij werd tijdens de eindcontrole op een 
vergelijkbare wijze als hierboven vermeld 
(zie onder “hagen”) bijgestuurd en werden 
bvb. tuinen getypeerd als kp° met in het 
attribuutveld “info” “kp° < tuin”. Elders 
werd de informatie over bomenrijen, 
hagen,… behouden, maar werd de 
waardering bijgestuurd naar biologisch 
minder waardevol met in het attribuutveld 
“info” “m < tuin”. 
 
ur werd meestal enkel gebruikt voor echte 
hoeves. 
 
Allerlei antropogene verharde structuren die 
niet te vatten waren binnen ua,… werden u 
genoemd met specificatie in het 
attribuutveld “info” (o.a. pieren, kades, 
parkings en de zeedijk). 
 
Sportvelden werden systematisch 
gekarteerd als hx + uv, tenzij een meer 
waardevol graslandtype werd opgemerkt 
(vb. hp* + uv). Ook andere graslanden 
met een recreatief karakter (speel- en 
ligweiden, …) kregen de kartering van het 
betreffende graslandtype + uv. 

  
In het landelijke gebied werd soms de 
karteringseenheid ur + ui gebruikt voor 
agro-industriële vestigingen met bebouwing 
in agrarisch gebied. Door de toevoeging van 
de eenheid ur behouden we het 
onderscheid met de klassieke industrie-
terreinen.  
 
Vakantiedomeinen geheel of grotendeels 
bestaande uit vakantiehuizen werden 
aangeduid als ua. De karteringseenheid uc 
werd voorbehouden voor zones waar een 
aanzienlijke onverharde oppervlakte 
behouden is.   
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Alle wegen die donkerrood ingekleurd zijn 
op de topografische kaarten werden 
uitgedigitaliseerd en weg genoemd. 
 
De jaagpaden langs kanalen die enkel 
toegankelijk zijn voor fietsers en plaatselijk 
verkeer werden niet uitgedigitaliseerd of 
weg genoemd. 
 
In deze kaarten zal er enige heterogeniteit 
zijn omtrent het al of niet bij de weg 
voegen van k(mr). De ene karteerder heeft 
de eenheid weg niet genoteerd als slechts 
aan één kant van de weg een rietkraag was, 
de andere heeft dit wel gedaan.   
 
Een karteringseenheid (KE)/kz (vergraven 
terrein) betekent dat de hele kz bedekt is 
door die KE. kz + KE wil zeggen dat die 
naast elkaar in mozaïek voorkomen. 
 
Het attribuutveld “info” 

Dit attribuutveld bevat zowel vooraf 
gecodeerde als vrij bepaalde formuleringen 
van de karteerders. In bovenstaande tekst 
wordt vaak verwezen naar de vermeldingen 
in dit attribuutveld. 
 
Verder wordt onder het attribuutveld “info” 
vermeld: 

• verantwoording voor een afwijkende 
biologische waardering (vb z <…); 

• verduidelijking van, of uitleg over een 
karteringseenheid of een zgn. /-
verhoudingen (attribuutvelden v1, v2, 
v3); 

• toevoeging van een kensoort zoals 
Veldgerst, Kamgras … vaak ter 
verduidelijking van de toekenning van 
het symbool voor een goede 
ontwikkeling (bv. hpr*); 

• verduidelijkingen over de herkomst; 
• vroegere toestand als het een wijziging 
betreft waarvan de vroegere situatie 
gedocumenteerd is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specifiek voor de kaartbladen 4-11-12 werd 
volgende informatie (nagenoeg) stelsel-
matig vermeld: 
 
“spoorwegberm” of “(snel)wegberm” voor 
hellingen, kleine landschapselementen of 
biotopen langs (spoor)wegbermen; de 
karteringseenheid “kt” werd hierbij niet 
aangewend omdat deze in de recente 
karteringen voorbehouden wordt voor 
natuurlijke steilranden, graften, ... 

 
 “ruimtelijk samenvallend”: bv. de vermelde 
bomenrij staat in, of bij de houtkant zodat 
het geheel de waarde van de houtkant (d.i. 
zeer waardevol) krijgt en niet de gemengde 
waardering van een complex van 
waardevolle en zeer waardevolle elementen 
mochten ze ruimtelijk gescheiden, naast 
elkaar voorkomen. 
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6 Digitaal bestand 

 

6.1 Metadata 

Gelieve de metadatabank GIS-Vlaanderen 
te raadplegen via www.gisvlaanderen.be. 
 
 

6.2 Digitalisatie, controle 

 
BWK F. T’jollyn, V. 

Vandenbussche, K. 
Scheldeman, G. Van Dam 
en M. Verheirstraeten 

Faunistisch 
belangrijke 
gebieden 

F. T’jollyn, G. De Knijf 

Topologie, 
technische controle 

C. Wils 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Analoge documenten 

Van de kaartbladen 4, 11 en 12 zijn geen 
gepubliceerde kaarten beschikbaar. Via 
bwk@inbo.be kunnen wel, tegen betaling en 
met mogelijk lange wachttijden, plots 
aangevraagd worden. Vooral in kleinschalig 
gekarteerde gebieden kan het moeilijk zijn 
op deze plots de inhoud bij de juiste 
polygonen te plaatsen. Het Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek kan hiervoor niet 
verantwoordelijk gesteld worden. 
 
Distributie-eenheid 

1/10000 Noord en 1/10000 Zuid (verdeling 
zoals de Topografische kaarten NGI, 
numerieke reeks). 
 
Prijsinformatie 

€ 3,0 per plot (auteursrechten topografische 
ondergrond inclusief). 
€ 24 per set, areaal 1/50.000 kaarten van 
het NGI (16 plots). 
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9  Figuren in bijlage 

 
 
Figuur 1.1. Administratieve situering 

 



32 Biologische Waarderingskaart, versie 2. Toelichting bij de kaartbladen 4-11-12  

 
 

 
 
Figuur 2.1. Herkomst van de gegevens 
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Figuur 2.2. Spreiding van het veldwerk over de seizoenen  
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Figuur 4.1. Biologische waarderingskaart met aanduiding van de faunistisch 
belangrijke gebieden 




