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Samenvatting 
 
Na de overstromingen van 1976 werd het Sigmaplan opgesteld dat als doel heeft het 
hinterland te beschermen tegen overstromingen van uit de Zeeschelde en zijrivieren. Naast het 
verhogen van dijken, worden ook gecontroleerde overstromingsgebieden aangelegd die bij 
stormvloeden vollopen en aldus de vloedgolf aftoppen en het overstromingsgevaar reduceren. 
Met uitzondering van één zijn alle gecontroleerde overstromingsgebieden van het 
oorspronkelijk Sigmaplan aangelegd. Het laatste en tevens grootste zal aangelegd worden in 
de polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde (KBR). In tegenstelling tot de andere 
gecontroleerde overstromingsgebieden waar de nevenfunctie landbouw is, zal de nevenfunctie 
in de polder van KBR natuurontwikkeling zijn. Kennis van abiotiek en biotiek is in dit opzicht 
van wezenlijk belang voor het opstellen van een inrichtings- en beheersplan en voor het 
evalueren van evoluties na de inrichting. Naast een abiotische beschrijving op basis van 
literatuur en eigen metingen (grondwater) is een gebiedsdekkende vegetatiekaart gemaakt op 
basis van vegetatiekundige opnames. Aldus verkrijgt men een overzicht van de ruimtelijke 
spreiding van verschillede vegetatietypes en van indicatieve plantensoorten in de polder.  
 
De polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde, gelegen in de gelijknamige gemeentes in de 
provincie Oost-Vlaanderen wordt in het oosten en zuiden begrensd door de Zeeschelde, in het 
noorden door de Scheldelei terwijl de Wase cuesta de oostelijke grens vormt van de polder. 
De polder behoort tot het alluvium van de Zeeschelde en is reeds in de 13e eeuw ingepolderd. 
Vanaf toen kende de polder een voornamelijk landbouwkundig gebruik, enkel de natste delen 
werden bebost. Bodemkundig bestaat de polder voornamelijk uit kleiige sedimenten 
afgewisseld met lichte zandleem. Een uitzondering hierop is de centraal gelegen donk wat een 
Pleistocene rivierduin is die uit lemig zand bestaat.  
De lage ligging ten opzichte van het hoger gelegen Land van Waas enerzijds en anderzijds ten 
opzichte van de Zeeschelde zorgt voor een hoge grondwaterstand in de polder. Daarom zijn 
tientallen ontwateringssloten aangelegd om het gebied voldoende te kunnen draineren opdat 
landbouw mogelijk zou zijn. De belangrijkste zijn de Kapelbeek, Akkersbeek, Dijksloot, 
Balkstaftwissel, Rupelmondse twissel en de Vliet. Dit zijn in feite beken waarvan hun 
stroombekken vooral buiten de polder is gelegen maar die via de polder naar de Zeeschelde 
afstromen. In de polder zijn tal van ontwateringsloten erop aangesloten.  
 
Om een beeld te krijgen van het grondwaterregime in de polder alsook van de grondwater-
kwaliteit is in 1996 in de polder een netwerk van piëzometers geplaatst. Aan de hand van 
recurrente kwantitatieve en kwalitatieve metingen worden data verzameld. De zones met de 
hoogste gemiddelde grondwaterstanden zijn gelegen tussen de Verkortingsdijk en Blauwe 
gaanweg, alsook in een smalle zone langs de Zeeschelde in de Kruibeekse en Bazelse polder. 
Aansluitend op deze zones en evenwijdig aan de cuesta strekt zich een zone uit met iets lagere 
grondwaterstand. De laagste grondwaterstanden worden aangetroffen op de centrale donk. 
Hetzelfde patroon wordt teruggevonden wanneer de minimale en maximale grondwater-
standen worden bekeken, echter respectievelijk met een groter en kleiner bereik. 
De lage ligging van de polder ten opzichte van het Land van Waas en ten opzichte van de 
Zeeschelde zorgt voor een mogelijke continue aanvoer van grondwater naar de polder waar 
dit uittreedt als kwel. Zones met geringe seizoenale grondwaterschommelingen kunnen 
hiervan een indicatie zijn, alsook positieve stijghoogteverschillen in piëzometernesten. Ook 
het voorkomen van grondwaterafhankelijke vegetatietypes of plantensoorten kunnen een 
indicatie zijn voor het optreden van kwel. Zo zijn de zone tussen de Blauwe gaanweg en 
Verkortingsdijk en een kleine zone tegen de cuesta in de Bazelse polder vermoedelijke 
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kwelzones. Ook in de Kruibeekse en Bazelse polder liggen een aantal vermoedelijke 
kwelzones tegen de Zeeschelde.  
Op basis van de huidige hydrochemische gegevens kunnen geen sluitende conclusies worden 
getrokken. Opvallend zijn wel de hoge conductiviteit en bicarbonaat-, chloride- en 
natriumgehaltes in de vermoedelijke kwelzones.  
 
Voor het bekomen van de vegetatiekaart is methodologisch de reductionistische benadering 
gehanteerd. In ieder te onderscheiden vegetatie-eenheid is een vegetatieopname gemaakt met 
behulp van de decimale schaal van Londo. In totaal zijn 614 opnames gemaakt tussen juni en 
oktober 2000. Met behulp van TWINSPAN is een vegetatietypologie opgesteld, wat 
resulteerde in 9 bostypes en 9 graslandtypes.  
 
Wat de bostypes betreft zijn de vochttoestand en de ontwikkelingsduur de belangrijkste 
sturende parameters. Alle bostypes met uitzondering van de Kastanjehakhoutbossen kunnen 
in functie van deze parameters in een successieschema worden geplaatst. De mesotrofe 
elzenbroekbossen of Carici elongatae-Alnetum komen voor op de natste locaties en hebben de 
kortste ontwikkelingsduur. De Elzen-Vogelkersbossen of Alno-Padions daarentegen komen 
op de drogere locaties voor en hebben de langste ontwikkelingsduur. De overige bostypes (i.e. 
drogere elzenbroekbossen, populierenbossen en kapvlaktes) zijn tussen deze twee 
(sub)climaxvegetaties te situeren en zullen in die richting ontwikkelen. Enkel de Kastanje-
hakhoutbossen komen voor op de droogste plaatsen en passen niet in dit schema. De 
vochtigheidsgradiënt van de bostypes wordt weerspiegeld in de freatofytenspectra van de 
verschillende types. Zo bestaat het Carici elongatae-Alnetum voor 65% uit freatofyten terwijl 
het Alno-Padion voor 49% uit freatofyten bestaat.  
 
Naast de overstromingsintensiteit is de bemestingsdosis de sturende parameter voor wat de 
verschillende graslandtypes betreft. Het Kamgrasland of Lolio-Cynosuretum en het Geknikte 
vossestaart-grasland of Ranunculo-Alopecuretum geniculati typicum (Zilverschoongrasland) 
zijn de (sub)climaxvegetaties en komen voor bij lage bemestingsdoses en respectievelijk bij 
lage en hoge overstromingsintensiteit. Alle graslandtypes kennen een gelijkaardig grond-
waterregime. In tegenstelling tot de bossen komen in de polder geen graslanden voor langs de 
volledige vochtigheidsgradiënt, op natte of droge standplaatsen ontbreken ze. Voornamelijk 
door het intensief agrarisch gebruik kennen de graslanden een lage biologisch waarde. Door 
extensivering wat voornamelijk het reduceren van de bemestingsdoses inhoudt, zullen de 
overige graslandtypes ontwikkelen in de richting van de twee (sub)climaxvegetaties.  
 
Tijdens de inventarisatie zijn in de polder 12 Rode lijstsoorten aangetroffen, waarvan één zeer 
zeldzaam is namelijk Sonchus palustris. Dit neemt echter niet weg dat het grootste deel van 
de polder een lage biologische waarde kent. De meeste graslanden hebben door het intensief 
agrarisch gebruik een zeer lage biologische waarde. De bossen in het algemeen en de 
elzenbroekbossen in het bijzonder hebben echter wel een hoge biologische waarde.  
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Summary 
 
After the inundatons of 1976 the Sigmaplan is designed to protect the land against inundations 
from the Zeeschelde and its tributaries. Safety measures include elevation of the dikes and the 
creation of controlled inundation areas. The polder of Kruibeke, Bazel and Rupelmonde 
(KBR) is the last and largest (600 ha) planned controlled inundation area. Unlike the other 
inundation areas its secondary function will be nature development rather than agriculture. In 
view of future developments and to establish starting conditions a vegetation map of the 
polder was made. A network of piezometers was installed in 1996 and expanded in 1998 to 
investigate the groundwater quality and regime.  
 
The polder of Kruibeke, Bazel and Rupelmonde is situated in the villages of the same name. 
The study area is bounded in the east and in the south by the Zeeschelde, whereas the Wase 
cuesta forms the western boundary and the Scheldelei the northern. The polder belongs to the 
alluvial plane of the Zeeschelde and was already embanked in the 13th century. Agriculture 
was the major land use, only the wettest parts were afforested. Concerning the pedology, the 
polder exists especially of clayey soils alternated with sandy loam sediments. Only the central 
Pleistocene river dune exists of loamy sand. The low level of the polder with respect to the 
high level of the Zeeschelde and the Wase cuesta causes high groundwater levels in the 
polder. Due to this a dense drainage network is necessary to drain the polder to make it 
suitable for agricultural practices. The most important drainage channels are the Kapelbeek, 
Akkersbeek, Dijksloot, Balkstaftwissel, Rupelmondse twissel and the Vliet. The drainage 
basin for most of these channels is situated outside the polder in the Land van Waas, but they 
drain to the Zeeschelde through the polder where a lot of drainage channels are connected to 
them.  
 
A network of piezometers is installed in the polder to investigate the groundwater regime and 
quality. Since 1996 until now the quality and quantity of the groundwater are measured. The 
spatial pattern follows the topography of the polder quite well. Two centres are recognised: 
the central dune with low groundwater levels and the zone between the Verkortingsdijk and 
the Lange gaanweg with high groundwater levels. The low groundwater levels extend from 
the central dune to the north, the high groundwater levels spread out from the centre to the 
north, alongside the Wase cuesta. Alongside the Zeeschelde there is a narrow zone with high 
groundwater levels in the polder of Kruibeke and Bazel. Occurrence of seepage can be 
deduced indirectly from hydrological data (small seasonal groundwater changes) and from 
vegetation data such as the distribution of phreatophytic plant species. Possible groundwater 
discharge zones are the zone between the Verkortingsdijk and the Lange gaanweg, a small 
zone alongside the cuesta in the polder of Bazel and a narrow zone alongside the Zeeschelde 
in the polder of Kruibeke and Bazel.  
On the basis of the available hydrochemical data it is impossible to come to definitive 
conclusions. The high levels of chloride, sodium, bicarbonate and the high conductivity in the 
possible groundwater discharge zones are obvious.  
 
According to the reductionistic method in june-october 2000 a vegetation relevé was made in 
each vegetation unit (in total 614), using the Londo scale for permanent sample plots. 
TWINSPAN was used to obtain a vegetation typology. Eighteen vegetation types were 
distinguished: 9 types of woodland and 9 types of grassland.  
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For the woodlands, groundwater level and the development time are the principal 
determinants. With the exception of the chestnut coppice woodland which occur at the driest 
stands at the Pleistocene dune, all the other woodland types can be put into a succession 
scheme. The mesotrophic alder woods or the Carici elongatae-Alnetum occur at the stands 
with the highest groundwater levels and have the shortest development time. On the other 
hand the bird cherry-alderwoods or Alno-Padion are found at the drier stands and have the 
longest development time as a result of the differences in the colonization capacities of the 
constituent plant species. All the other woodland types (the poplar stands, the clearances and 
the drier alder woods) will evolve towards these two (sub)climax vegetations depending on 
the prevailing groundwater level. This hydrosere of the woodland types is reflected in the 
phreatophytic spectra, the Carici elongatae-Alnetum consists of 65% phreatophytes, whereas 
the Alno-Padion consist of only 49% phreatophytes.  
 
The principal determinants of the grasslands diversity are the inundation intensity and the 
management. The (sub)climax vegetations of the grasslands are the Lolio-Cynosuretum and 
the Ranunculo-Alopecuretum geniculati typicum (i.e. a Lolio-Potentillion association). Most 
of the grasslands are in agricultural use. This implies high doses of fertilizer which highly 
influence the species composition of the grasslands. There is no variation of groundwater 
regime between the grassland types but there are vegetation indications of temporal 
inundations. The Lolio-Cynosuretum and the Ranunculo-Alopecuretum geniculati typicum are 
both found on less or unfertilized stands respectively without and with temporal inundations. 
The other grassland types will evolve towards the Lolio-Cynosuretum by decreasing 
fertilization and the absence of inundations or towards the Ranunculo-Alopecuretum 
geniculati typicum in the presents of temporal inundations. During inventory 12 Red list 
species are found of which Sonchus palustris is a critically endangered species. All the same, 
the major part of the polder has a low biological value. Most of the grasslands have a very 
low biological value due to the applied management. However the woodlands in general and 
especially the alder woodlands have a high biological value.  
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1. Inleiding en doelstellingen 
 
 
Het opmaken van een gebiedsdekkende vegetatiekaart van de polder van Kruibeke, Bazel en 
Rupelmonde kadert in het geheel van studies rond de inrichting van de polder als 
gecontroleerd overstromingsgebied. 
 
Na de overstromingen in 1976 werd door de Vlaamse regering het Sigmaplan uitgevoerd dat 
als doel had het hinterland te beschermen tegen overstromingen. Hiervoor zouden dijken 
worden verhoogd en verzwaard, zouden gecontroleerde overstromingsgebieden worden 
aangelegd en zou een stormvloedkering worden gebouwd. De overstromingsgebieden zouden 
bij stormvloeden vollopen en aldus de vloedgolf aftoppen, wat het overstromingsgevaar 
reduceert. Van het oorspronkelijk Sigmaplan is tot op heden het grootste deel gerealiseerd. 
Het gros van de dijken is aangepast en met uitzondering van één zijn alle overstromings-
gebieden aangelegd. Enkel het gecontroleerd overstromingsgebied in de polder van Kruibeke, 
Bazel en Rupelmonde moet nog worden aangelegd. Momenteel wordt het Sigmaplan 
geactualiseerd en wordt van de bouw van een stormvloedkering in Oosterweel afgezien. Ter 
vervanging worden bijkomende overstromingsgebieden gezocht.  
 
In tegenstelling tot de andere overstromingsgebieden waar de secundaire functie meestal 
landbouw is, heeft de Vlaamse regering beslist om het gecontroleerd overstromingsgebied van 
Kruibeke, Bazel en Rupelmonde als natuurgebied in te richten. Deze nabestemming is 
volledig in overeenstemming met de Europese beschermingsstatuten die aan het gebied 
werden toegekend. De polder behoort haast integraal tot het habitatrichtlijngebied 
(92/43/EEG) ‘Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ (B.V.E. 
14/2/1996). Als compensatie voor de aanleg van het Deurganckdok werd de polder bovendien 
opgenomen in het vogelrichtlijngebied (79/409/EEG) ‘Schorren en polders van de Beneden 
Schelde’ (B.V.E. 23/6/1998). De hoofdfunctie is en blijft echter de veiligheid met natuur als 
nevenfunctie. In dit kader verricht het Instituut voor Natuurbehoud in samenwerking met 
andere wetenschappelijke instellingen, universiteiten en overheidsinstanties reeds een aantal 
jaar wetenschappelijk onderzoek in het gebied. Zo werd onder andere door het Instituut in de 
polder een grondwatermeetnet geplaatst om zicht te krijgen op de actuele grondwaterkwaliteit 
en -regime.  
 
Het is van essentieel belang om een goed beeld te hebben van de nul- of uitgangssituatie, 
vooraleer het gebied als gecontroleerd overstromingsgebied wordt ingericht. De 
hoofddoelstelling van deze studie is dan ook het maken van een gebiedsdekkende 
gedetailleerde vegetatiekaart op basis van vegetatiekundige opnames en losse inventarisatie-
gegevens. Aan de hand van deze vegetatiekaart krijgt men een overzicht van de huidige 
ruimtelijke spreiding van de verschillende vegetatietypes en van bepaalde indicatieve soorten 
met de daaraan gekoppelde natuurwaarden. De kennis van biotiek en abiotiek is namelijk 
onmisbaar om een wetenschappelijk gefundeerd inrichtings- en beheersplan op te stellen. Ook 
is het van wezenlijk belang om een goede beschrijving te hebben van de huidige toestand wat 
als referentiekader moet fungeren om de evoluties die zullen optreden in de vegetatie na de 
inrichting te vergelijken en te evalueren. In dit kader wordt ook een grondige abiotische 
beschrijving gegeven van het studiegebied. Op basis daarvan kan het gevoerde beheer 
geëvalueerd worden en bijgestuurd.  
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De proefvlakken waar de vegetatieopnames zijn gemaakt kunnen als permanente kwadraten 
worden beschouwd waar na de inrichting opnieuw vegetatieopnames kunnen gemaakt worden 
om de successie van de vegetatie op te volgen. Bovendien kan men heel wat bijleren in 
verband met de impact van overstromingen en van verschillende grondwatersituaties op de 
vegetatieontwikkeling. Dit is een traditioneel kennishiaat in de ecologie.  
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2. Beschrijving studiegebied 
 
2.1 Ligging  
 
Het studiegebied, de polder van Kruibeke, Bazel, Rupelmonde, kortweg KBR, is gelegen in 
de gemeente Kruibeke (Oost-Vlaanderen, België) en omvat de polder van Kruibeke, de polder 
van Bazel en de polder van Rupelmonde, verdeeld over de respectievelijke deelgemeenten 
(zie figuur 1 en 2). 
Het gebied dat bestudeerd wordt, heeft een totaal oppervlakte van 640 hectare en wordt in het 
noorden begrensd door de Scheldelei, in het oosten en in het zuiden door de Zeeschelde en in 
het westen door de woonkernen van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde die langs de rijksweg 
R219 Antwerpen-Temse gelegen zijn. 
 
De polder van Kruibeke wordt in het noorden begrensd door de Scheldelei, in het oosten door 
de Scheldedijk, in het westen door de bebouwing langs de Broekdam en Polderstraat en door 
de landbouwweg aan de voet van de valleihelling, terwijl in het zuiden de bedijkte 
Barbierbeek de grens vormt. 
De polder van Bazel wordt in het noorden door de bedijkte Barbierbeek begrensd en in het 
oosten door de Scheldedijk. De Verkortingsdijk-Lange gaanweg is de zuidelijke grens terwijl 
de dreef op de overgang polder-cuesta de westelijke grens vormt. 
De noordelijk grens van de polder van Rupelmonde is de binnendijk Verkortingsdijk-Lange 
gaanweg, de oostelijke en zuidelijke grens is de Scheldedijk. De Vliet, Rapenbergbeek en de 
noordelijke uitloper van de Rapenbergbeek naar de vijver rond het kasteel van Wissekerke 
vormt de westelijke grens. 
 

Antwerpen

Lokeren

Gent

Dendermonde

Durme
Rupel Nete

Dijle

Zenne

 
Figuur 1: Situering van het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (KBR). 
Figure 1: Location of the controlled inundation area Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (KBR). 
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Figuur 2: Topografie van de polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde (bron: NGI kaart 15/6-7).  
Figure 2: Topography of the polder of Kruibeke, Bazel and Rupelmonde (source: NGI map 15/6-7).  

Fr
ag

m
en

t u
it 

de
 to

po
gr

af
is

ch
e 

ka
ar

t n
r. 

15
/6

-7
 m

et
 to

el
at

in
g 

A
19

30
 v

an
 h

et
 N

at
io

na
al

 G
eo

gr
af

is
ch

 In
st

itu
ut

 (t
el

. 0
2/

62
9.

82
.8

2)
. 



Beschrijving studiegebied 

Instituut voor Natuurbehoud 
Vegetatiekartering van de polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde 5

2.2 Historiek van polder 
 
De aanzet voor het inpolderen was reeds gegeven door de Germanen in de 8ste - 9e eeuw. De 
eerste aanleg van de dijken tegen de Schelde had een defensief karakter, bedoeld om de in 
gebruik zijnde alluviale gronden te beschermen tegen overstromingen. Vanaf de 11e eeuw 
kreeg de bedijking een ruimer toepassingsveld, gericht op het systematisch herwinnen van 
land. De precieze inpolderingdatum is niet exact te achterhalen maar er kan gesteld worden 
dat de polders reeds in de 13e eeuw waren ingepolderd (DE POTTER & BROECKAERT 1879; 
BERVOETS et al. 1986; BUGGENHOUT 1986; MARTENS 1994). 
Bij de inpoldering werd eerst een dijk aangelegd tegen de Schelde om overstromingen te 
voorkomen, vervolgens werden binnen de polder verschillende dammen opgeworpen van de 
dijk naar de dalflank of naar de hoger gelegen delen in de polder, de donk. Aan weerzijden 
van die dammen werden sloten gegraven, de specie die daarbij vrijkwam werd gebruikt om de 
dammen, die "Gaanwegen" werden genoemd, te verhogen. Om de afvoer van het water te 
bestendigen werden rondom grote blokken land twissels gegraven die het drainagewater van 
de verschillende perceelssloten moesten afvoeren via de grotere watergangen naar de Schelde.  
Na de bedijking hebben er echter nog talrijke dijkdoorbraken plaatsgevonden die hebben 
geleid tot het ontstaan van de kreken, wielen en overslaggronden.  
De Kruibeekse kreek die gelegen is binnen het wachtbekken en overstromingsgebied van de 
Barbierbeek is hoogstwaarschijnlijk reeds ontstaan tijdens de stormvloed van 1242; ook de 
Bazelse kreek is toen ontstaan door een dijkbreuk in de bedijking van de Barbierbeek (MIJS et 
al. 1983). 
De overstroming die aan de basis lag van het ontstaan van de Rupelmondse kreek vond plaats 
in 1715, waarbij een bres geslagen werd in de dijk te Rupelmonde. Het duurde ongeveer 3 
jaar vooraleer de bres in de dijk gedicht was, met het ontstaan van de kreek als gevolg 
(NACHTERGALE 1994). Nadien traden geregeld nog overstromingen op, echter van kleinere en 
minder ingrijpende omvang. De laatste overstromingen vonden plaats in februari 1953, 
januari 1976 en september 1998.  
De enige polder die binnen het studiegebied pas later is ingepolderd dan de andere drie, is de 
Fasseitpolder. Volgens MARIS (1976) zou deze polder pas in 1715 zijn ingepolderd. Doordat 
hij veel later is ingepolderd heeft er veel langer sedimentatie plaatsgevonden waardoor de 
polder relatief hoger gelegen is dan de andere.  
De polder van KBR is dus ontstaan uit de alluviale vlakte van de Schelde waar volgens 
BUYCK (1986) en DE VOS (1986) de veenontwikkeling is gestart op het einde van het Boreaal 
(ca. 5500 BC). Op deze veenpakketten zijn door latere overstromingen sedimenten afgezet. 
De meeste van deze veenpakketten zijn later ontgonnen, waarvan de talrijke slootjes en 
greppels in de westelijke delen van de polder nog getuigen zijn.  
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2.3 Grondgebruik  
 
De structurele evolutie in het grondgebruik in de polder kan geschetst worden door historische 
kaarten met elkaar te vergelijken. Door MARTENS (1994) werd de evolutie in het grond-
gebruik nagegaan door het vergelijken van kadastrale gegevens, terwijl VANALLEMEERSCH et 
al. (in prep.) en VAN DEN BALCK & MEIRE (in prep.) een vergelijking maakten op basis van 
kadastrale en topografische kaarten.  
 
2.3.1 Evolutie in het grondgebruik op basis van kadastrale gegevens 
(MARTENS 1994) 
 
De eerste kadastrale data die door MARTENS (1994) in rekening werden gebracht dateren van 
1860. Opvallend is het hoge aandeel akkers in de polder. Bijna 500 ha is beakkerd, terwijl het 
aandeel bos, griend, weiland en hooiland telkens ongeveer 50 ha bedraagt. De hooilanden 
waren in feite vloeimeersen die buitendijks gelegen waren. Indien de verschillende polders 
apart worden bekeken, komt men tot ongeveer dezelfde verhoudingen aan akker, weiland, bos 
en griend per deelpolder met uitzondering van de Derde Broekwijk die bijna hoofdzakelijk uit 
bos bestaat (40% van het totale bosareaal in de polder ligt in de Derde Broekwijk) met 
bovendien een belangrijk aandeel griend (34% van het totale griendareaal). 
De tweede serie kadasterkaarten die door MARTENS (1994) zijn gebruikt dateren van 1948. De 
opvallendste veranderingen die zijn opgetreden is de sterke afname van akkers en de sterke 
toename van grienden. Bijna 250 ha is nu griend, terwijl slechts 240 ha akker is. De omzetting 
van akker in griend is zeer uitgesproken in de Eerste, Tweede, Vierde en Vijfde Broekwijk 
(zie figuur 2). Ook het oppervlakte aan bos is toegenomen, vooral dan in de Tweede 
Broekwijk. Het oppervlak aan weiland en hooiland is weinig veranderd. 
De laatste kadastrale data die MARTENS (1994) gebruikte, dateren van 1992. Deze gegevens 
werden vergeleken met orthofoto’s waaruit bleek dat er nogal wat verschillen zijn tussen de 
kadastrale gegevens en de realiteit. Ondanks de vermelding van grienden in het kadaster 
werden nergens grienden op de orthofoto’s teruggevonden en werd het oppervlak aan weiland 
serieus onderschat terwijl het oppervlak aan akker licht overschat werd in de kadastrale 
gegevens. 
In figuur 3 wordt de evolutie van het grondgebruik op basis van kadastergegevens geschetst. 
Tussen 1860 en 1948 is het akkerareaal tot de helft gereduceerd; tussen 1948 en 1992 is de 
reductie echter geringer. Het weilandareaal kent een kleine daling tussen 1860 en 1948 om 
vervolgens spectaculair te stijgen, wat te wijten is aan de omzetting van grienden in 
weilanden. De hooilanden zijn integraal gelegen op de buitendijkse schorren en werden 
beheerd als vloeimeersen. Het areaal daalt geleidelijk aan en is in 1992 totaal verdwenen. Het 
bosareaal kent een stelselmatige stijging. Wat de griendculturen betreft, is er een sterke 
stijging tussen 1860 en 1948, de grienden zijn volledig verdwenen in 1992.  
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2.3.2 Evolutie in het grondgebruik op basis kadastrale en 
topografische kaarten (VANALLEMEERSCH et al. in prep.; VAN DEN BALCK & 
MEIRE in prep.) 
 
De evolutie van het grondgebruik naar MARTENS (1994) is gebaseerd op kadastrale gegevens, 
wat zoals blijkt tot onder- of overschattingen kan leiden. De kadastrale gegevens werden niet 
geactualiseerd, veranderingen in grondgebruik moesten door de eigenaar op vrijwillige basis 
worden doorgegeven, wat vaak niet gebeurde. Veelal werd ook het grondgebruik doorgegeven 
waarop het minst belastingen werden geïnd.  
Een goede aanvulling op de tijdsdoorsneden van MARTENS (1994) zijn de Gereduceerde 
Kadastrale kaarten en de eerste topografische kaarten van het MGI (Dépôt de la Guerre). 
VANALLEMEERSCH et al. (in prep.) en VAN DEN BALCK & MEIRE (in prep.) maakten gebruik 
van deze kaarten om het grondgebruik te bespreken. 
 
Het terreinwerk voor de Gereduceerde Kadastrale kaarten van het MGI: kaartbladen Kruibeke 
(1852), Bazel (1852) en Rupelmonde (1852) gebeurde in 1846-1851. Akkerland is het 
belangrijkste grondgebruik en neemt ongeveer 450-500 ha in. In vergelijking met de kaarten 
van Ferraris (1771-1778) is er een toename van bos, ten koste van akkers, hooi- en weilanden.  
Het terreinwerk van de kaarten Tamise (15/6) (1882) en Hoboken (15/7) (1880) uit Dépôt de 
la Guerre (MGI) dateert van 1879. In vergelijking met het midden van de 19e eeuw, is er een 
stijging van het oppervlakte griend ten koste van akkerbouw. Het aandeel wei- en hooiland is 
praktisch gelijk of is licht gedaald. In vergelijking met de kaart van MARTENS (1994), 
gebaseerd op gegevens van 1860, is er minder bos. 
Voor de kaarten Tamise (15/6) (1900) (herdruk) en Hoboken (15/7) (1904) (herdruk) uit 
Dépôt de la Guerre (MGI) is het terreinwerk in 1892 gebeurd. In vergelijking met de vorige 
kaarten is er een spectaculaire stijging van het oppervlakte griend, vooral ten koste van 
akkerbouw. Ook het bosareaal is toegenomen, waarschijnlijk deels te wijten aan de 
verwildering van sommige grienden.  
Het terreinwerk van het kaartblad Tamise (15/6) (1936) dateert van 1903, terwijl het veldwerk 
voor het kaartblad Hoboken (15/7) (1948) in 1914 gebeurde met aanvullingen in 1922. In 
vergelijking met vorige kaarten is er een toename wat het bosareaal betreft, vooral ten koste 
van griend. Hoogstwaarschijnlijk zijn een aantal bossen verwilderde grienden of oude 
grienden waar bomen zijn aangeplant.  
 
Uit bovenstaande kan men concluderen dat er een sterke afname is wat akkerbouw betreft, ten 
voordele van grienden. In tegenstelling tot MARTENS (1994) situeren VANALLEMEERSCH et al. 
(in prep.) en VAN DEN BALCK & MEIRE (in prep.) die omzetting vroeger, meer bepaald in de 
tweede helft van de 19e eeuw met een maximale oppervlakte aan griend in het begin van de 
20e eeuw. Het areaal hooi- en weiland kent een lichte afname tot het begin van de 20e eeuw. 
Vervolgens is het oppervlak weiland terug toegenomen, wat niet het geval is met de 
hooilanden die zich voornamelijk buitendijks situeerden (vloeimeersen) en integraal 
verdwenen zijn. Het oppervlak bos nam toe tussen circa 1775 en 1850, en daalde toen met een 
dieptepunt omstreeks 1879, daarna is het bosareaal opnieuw geleidelijk gestegen.  
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Figuur 3: Overzicht van de evolutie van het grondgebruik in hectare tussen 1860 en 1992, in 1992 
respectievelijk op basis van kadastergegevens en luchtfoto’s (AK: akker, WE: weiland, HL: hooiland, 
B: bos, BG: boomgaard, GR: griend, M: moeras, WG: woeste grond, WA: water, BB: bebouwing, D: 
dijken, O: overige) (uit MARTENS 1994).  
Figure 3: An overview of the evolution of land use (in hectare) between 1860 and 1992, in 1992 on the 
basis of cadastral data and aerial photo’s respectively (AK: field, WE: pasture, HL: hayfield, B: 
woodland, BG: orchard, GR: osier-bed, M: swamp, WG: abandoned land, WA: water, BB: buildings, 
D: dike, O: rest) (from MARTENS 1994). 
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2.4 Het Sigmaplan (CASTELEYN & KERSTENS 1988; VAN DEN BERGH et al. 
1999; DAUWE 2001) 
 
2.4.1 Algemeen  
 
Na de stormvloed van 3 januari 1976 werd door de toenmalige Ministerraad op 18 februari 
1977 beslist om een algemeen plan tot bescherming tegen overstromingen van het hele 
Zeescheldebekken uit te voeren. Het plan werd naar analogie van het Nederlandse Deltaplan 
tot Sigmaplan gedoopt. Het Zeescheldebekken moest een evenwaardige beveiliging krijgen 
als de Westerschelde in het Nederlandse Deltaplan. Dit houdt in dat een tij gekeerd moet 
worden met een HW van +8,97 mTAW te Antwerpen met een kans op voorkomen van 1% 
per eeuw, of anders uitgedrukt 1/10.000 jaar.  
 
In het Sigmaplan werden 3 complementaire opties genomen:  
 
a) Verhoging en verzwaring van alle waterkeringen 
Rekening houdend met de evolutie in de getijwerking, met golfoploop en met de inklinking 
van de dijken zouden de dijken een kruinhoogte moeten hebben van +11.0 mTAW, wat echter 
niet realistisch, noch haalbaar is, omdat hierdoor het bebouwde land volledig van de waterweg 
zou worden afgesneden, vandaar de volgende aanpassingen van de dijkhoogtes. 
 

− + 11.00 mTAW tussen Belgisch-Nederlandse grens en Oosterweel 
− + 8.35 mTAW op de Zeeschelde tussen Oosterweel en Temsebrug 
− + 8.00 mTAW tussen Temsebrug en de stuwen in Gentbrugge, inclusief langsheen de 

Durme, Rupel, Zenne, Dijle, Netes 
 
In totaal zal voor de uitvoering hiervan ongeveer 512 km waterkering moeten worden 
verhoogd en verzwaard. Naast dijken zullen ook kaaiplateaus en muurconstructies, vooral dan 
in de agglomeraties, moeten aangepast worden. Inmiddels zijn ongeveer 79% van de 
verhogings- en verzwaringswerken uitgevoerd. Er is m.a.w. ongeveer 405 km waterkeringen 
op Sigmahoogte en -sterkte gebracht. Op de resterende plaatsen zijn wel waterkeringen 
aanwezig, deze moeten echter nog op Sigmasterkte gebracht worden. 
 
b) Aanleggen van gecontroleerde overstromingsgebieden en compartimenteringsdijken 
Gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG) zijn laaggelegen gebieden met een ringdijk op 
Sigmahoogte eromheen en met aan de rivierzijde een bewust lager gehouden overloopdijk. Bij 
stormvloed overstromen deze gebieden en naargelang het bergingsvermogen kunnen ze voor 
een aftopping van de stormvloed  zorgen, zodat meer stroomopwaarts gelegen gebieden 
beschermd worden tegen overstromingen. 
Bij de selectie van overstromingsgebieden wordt gezocht naar laaggelegen, onbebouwde 
valleigebieden met een voldoende groot oppervlak en met een relatief lange overloopdijk. Na 
studie door het Waterbouwkundig Laboratorium werden er van de voorgestelde gebieden 13 
weerhouden omwille van hydraulische redenen (zie figuur 4). 
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Figuur 4: Situering van de 13 gecontroleerde overstromingsgebieden langs de Zeeschelde en 
zijrivieren. 
Figure 4: Location of the 13 controlled inundation areas along the Zeeschelde and its tributaries. 
 
Van de 13 in 1977 geplande GOG's zijn er reeds 12 in werking met een totaal oppervlakte van 
ongeveer 533 ha (zie tabel 1). De inrichting van het 13e en volgens het oorspronkelijk 
Sigmaplan laatste GOG is dat van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde met een oppervlakte van 
ongeveer 600 ha. De aanleg is momenteel in volle voorbereiding.  
 
Tabel 1: Reeds gerealiseerde gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG). 
Table 1: Realized controlled inundation areas (CIA). 
nr. naam plaats waterloop oppervlakte (ha) 
1. Tielrodebroek Tielrode Zeeschelde 93 
2. Grote Wal Moerzeke Zeeschelde 32 
3. Uiterdijk Vlassenbroek Zeeschelde 11 
4. Scheldebroek Berlare Zeeschelde 31 
5. Paardeweide Berlare/Wichelen Zeeschelde 84 
6. Bergenmeersen Wichelen Zeeschelde 40 
7. Potpolder I Waasmunster Durme 81 
8. Potpolder IV Waasmunster Durme 82 
9. Bovenzanden Heindonk Rupel 33 
10. Anderstadt I Lier Beneden-Nete 10 
11. Anderstadt II Lier Beneden-Nete 11 
12. Polder van Lier Lier Beneden-Nete 25 

 
Wat compartimenteringen betreft is het de bedoeling in uitgestrekte lage gebieden 
scheidingsdijken aan te brengen, zodat bij een dijkbreuk de wateroverlast beperkt blijft tot een 
aanpalend gebied (compartiment) met beperkte afmetingen. Dit is vergelijkbaar met de 
dijkringen in Nederland. Deze compartimenteringen werden tot op heden niet gerealiseerd. 
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c) Bouw van een stormvloedkering in Oosterweel 
In 1982 werd door de K.U.Leuven een multi- en interdisciplinaire evaluatiestudie betreffende 
de stormvloedkering te Oosterweel afgerond. Deze studie wees uit dat de voordelen van een 
stormvloedkering niet opwegen tegen de kosten ervan. Op grond van deze resultaten besloot 
de toenmalige Minister van Openbare Werken in 1985 om de bouw van de stormvloedkering 
voor onbepaalde tijd uit te stellen.  
 
Het Sigmaplan is een coherent geheel dat zijn doelstelling enkel kan bereiken indien het 
volledig wordt uitgevoerd.  
 
 
2.4.2 Ecologische bijsturing van het Sigmaplan: het AMIS project  
 
Naar aanleiding van de wateroverlast in 1993-1994 werd voor de Zeeschelde de uitvoering 
van een noodprogramma waterbeheersing goedgekeurd. De Vlaamse regering oordeelde 
evenwel dat de uitvoering van deze werken diende te passen binnen de visie van integraal 
waterbeheer en besliste tot de uitvoering van een Algemene Milieu-Impactstudie voor het 
eerste deel van het Sigmaplan. Dit heeft geresulteerd in de AMIS-45 nota (ANONIEM, 1994) 
die een overzicht geeft van de potentiële milieu-impact van de toen nog uit te voeren 
dijkwerken en tevens mogelijkheden aangeeft om die milieueffecten te milderen. Bovendien 
worden alternatieven geformuleerd die in netto milieu- en/of natuurwinst kunnen resulteren, 
gekoppeld aan een evenwaardige of zelfs een hogere veiligheid. 
 
Het AMIS project heeft ertoe geleid dat het Sigmaplan, op uitvoeringsniveau, grondig werd 
bijgestuurd. De ecologische waarde van het Schelde-estuarium werd voor de eerste maal 
onderkend. Een aantal belangrijke principes werden geherdefinieerd (i) bestaande schorren 
worden zoveel mogelijk gevrijwaard, (ii) het typedwarsprofiel van dijken en de 
schorrandverdediging worden waar mogelijk vervangen door meer milieuvriendelijke 
alternatieven, (iii) er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar het vergroten van het getijden-
areaal en (iv) mogelijkheden om de gecontroleerde overstromingsgebieden in te schakelen in 
het estuarien milieu worden overwogen. Waar het Sigmaplan in oorsprong louter gericht was 
op het behalen van een bepaald veiligheidsniveau, worden de plannen nu aangepast en 
bijgestuurd, rekening houdend met de multifunctionaliteit van het estuarium.  
Zo heeft het AMIS project er ook toe geleid dat de Vlaamse regering op 17-12-1999 heeft 
beslist om de aanleg en inrichting van het GOG Kruibeke-Bazel-Rupelmonde maximaal te 
koppelen aan de ecologische functies van het estuarium door ruimte te laten voor een 
grootschalig natuurontwikkelingsproject.  
 
 
2.4.3 De actualisatie van het Sigmaplan  
 
Het Sigmaplan, daterend van 1977, hield rekening met de toenmalige eisen, wensen, inzichten 
en mogelijkheden. Een kwart eeuw later zijn die eisen, wensen, inzichten en mogelijkheden 
niet meer dezelfde. Bovendien worden we de laatste decennia geconfronteerd met een aantal 
ongunstige evoluties. Zo is er de verwachting dat het klimaat de komende decennia kan 
veranderen. Die verandering zou zich o.a. uiten in een stijgende zeespiegel en een verandering 
in de frequentie en de intensiteit van de stormvloeden. Het aantal stormvloeden is gedurende 
de laatste decennia sterk gestegen (zie figuur 5). Bovendien is de getijde-amplitude gedurende 
de laatste eeuw ook sterk toegenomen (zie figuur 6). Deze evoluties zijn enerzijds te wijten 
aan natuurlijke fenomenen maar anderzijds ook een gevolg van menselijke interventies. 
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Door de talrijke inpolderingen is bijvoorbeeld het kombergingsvermogen van het estuarium 
sterk afgenomen. Het uitbaggeren van de vaargeul zorgt er bovendien voor dat de vloedgolf 
minder gedempt wordt en zich gemakkelijker landinwaarts kan voortplanten. Daarnaast wordt 
door het rechttrekken van waterlopen en door toenemende verhardingen en bebouwingen, het 
hemelwater versneld verzameld en afgevoerd wat het aantal piekdebieten in de bovenloop 
doet toenemen. Hoewel er veel onzekerheden zijn zal het beleid met een worst case scenario 
moeten rekening houden. 
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Figuur 5: Evolutie van het aantal stormvloeden (> 6.50 mTAW) te Antwerpen in de voorbije eeuw per 
decennium (naar VAN DEN BERGH et al. 1999).  
Figure 5: Evolution of the number of storm tides (> 6.50 mTAW) in Antwerp during the past century 
per decade. (after VAN DEN BERGH et al. 1999).  
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Figuur 6: Toename van de gemiddelde getij-amplitude (m) in de voorbije eeuw te Antwerpen (naar 
VAN DEN BERGH et al. 1999).  
Figure 6: The increase of the tidal amplitude (m) during the past century in Antwerp (after Van den 
Bergh et al. 1999). 
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Door een groeiende bewustwording en een daaraan aangepaste wetgeving is er momenteel 
ook meer aandacht voor integraal waterbeleid, duurzame ontwikkeling, ruimte voor de rivier 
en een nieuwe veiligheidsbenadering. Het uitgangspunt van deze nieuwe 
veiligheidsbenadering is dat overstromingen niet altijd kunnen vermeden worden en dermate 
onder controle moeten gebracht worden dat zij een minimale schade veroorzaken. Dit principe 
is de basis van een zogenaamde risicobenadering. 
Omwille van de hiervoor beschreven evoluties en inzichten dringt zich een aanpassing van de 
visie voor de beveiliging van het Zeescheldebekken tegen stormvloeden op en wordt er 
momenteel gewerkt aan de actualisatie van het Sigmaplan. In tegenstelling tot het 
oorspronkelijke Sigmaplan, waar een bepaald veiligheidsniveau in het tijgebonden gebied 
werd nagestreefd, gaat men nu meer uit van een integrale benadering, waarbij de veiligheid 
van de bevolking centraal staat, maar waarbij ook meer rekening wordt gehouden met de 
andere functies van de rivier.  
Hierbij zal er vooral aandacht worden besteed aan ruimte voor de rivier. Door het aanleggen 
van extra gecontroleerde overstromingsgebieden kan de bouw van de dure stormvloedkering 
in Oosterweel vermeden worden, waarbij in de Zeeschelde toch hetzelfde veiligheidsniveau 
zou bereikt worden als in de Westerschelde. Bij het opteren voor ontpolderingen en de aanleg 
van gecontroleerde overstromingsgebieden om de nodige veiligheid te realiseren, kunnen 
bovendien de ecologische functies van de rivier geoptimaliseerd worden. Indien deze 
gebieden op een geschikte manier worden ingericht, met aandacht voor de natuurlijkheid van 
het estuarium, kunnen ze een substantiële bijdrage leveren tot het beter functioneren van het 
estuarien ecosysteem. Zo zal onder andere het zelfreinigend vermogen van het estuarium 
toenemen en zal ook de sedimentatie in de vaargeul verminderen, wat zowel ecologisch als 
economisch gunstig is.  
 
 
2.4.4 Gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-
Rupelmonde 
 
Voor het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde werd een 
voorlopig natuurontwikkelingsplan opgemaakt. De principes en achterliggende ideeën worden 
nader toegelicht (HOFFMANN 1997; OVERMARS & HELMER 1999). 
 
De hoofdfunctie van het gecontroleerd overstromingsgebied is natuurlijk het beveiligen tegen 
overstromingen van de vooral stroomopwaarts gelegen gebieden langs de Zeeschelde. Als 
nevenbestemming is echter aan het overstromingsgebied een natuurfunctie toegekend. Hier 
wordt iets dieper ingegaan op de voorlopige visie voor de inrichting en ontwikkeling.  
 
Het gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) wordt in twee entiteiten verdeeld (zie figuur 
7). In het noordelijk deel zal door aangepast sluisbeheer een gecontroleerd gereduceerd 
getijderegime (GGG) worden ingevoerd terwijl het zuidelijk deel hoofdzakelijk vernat wordt 
door het kwelwater op te houden en de afvoer te vertragen.  
Het deel van de polder waar een gedempt of gereduceerd getij zal geïntroduceerd worden 
situeert zich ten noorden van de Barbierbeek (polder van Kruibeke), aangevuld met het deel 
van de Bazelse polder ten oosten van de donk, tot aan de Fasseitpolder. Het overige deel van 
het GOG, exclusief de donk, behoort tot het kwelgevoed deel, dat gemakkelijkheidshalve het 
kwelgebied zal genoemd worden.  
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Een extra differentiatie van het landschap in de polder, zal gebeuren door de introductie van 
grote grazers in het gehele gebied. Van nature zal Ree reeds aanwezig zijn maar er zullen nog 
andere soorten grote grazers zoals Koniks en Galloways in het gebied worden ingeschaard. 
Het gebied zal extensief door de dieren worden begraasd gedurende het hele jaar (extensieve 
jaarrondbegrazing).  
Kenmerkend voor de jaarrondbegrazing is dat het aantal grazers bepaald wordt door het 
voedselaanbod in de winter. Als gevolg van een sterk wisselende begrazingsdruk, die 
verschilt van locatie tot locatie, zal er differentiatie optreden in het landschap, waarbij er in de 
zomer een overmaat aan voedsel zal zijn. Hierdoor zullen de dieren bepaalde stukken links 
laten liggen waardoor er zich op die plaatsen ruigtes en struwelen zullen ontwikkelen, die 
vervolgens in het winterseizoen door de grazers zullen opgevreten worden (BAKKER 1987). 
Vanaf de donk, wat bovendien samen met de ringdijk een hoogwatervluchtplaats is, zullen de 
dieren uitzwerven in het kwelgebied en in het getijdengebied, waardoor nog een extra 
gradiënt zal ontstaan. 
 
Het gebied dat onder gereduceerd of gedempt getij komt te staan zal via speciaal ontworpen 
inlaatsluizen tweemaal per dag bij vloed overstromen. De overstromingshoogtes worden 
zodanig gekozen dat niet bij elke vloed het gehele gebied blank komt te staan maar dat er een 
soort overstromingsgradiënt ontstaat waarbij de hoger gelegen delen van de polder enkel bij 

Figuur 7: Inrichtingsvoorstel voor 
het GOG van KBR. In het 
noordelijk deel wordt 
gecontroleerd gereduceerd getij 
(GGG) geïntroduceerd, terwijl het 
zuidelijk deel vernat wordt door 
retentie van kwelwater (wetland).  
 
Figure 7: Proposition of different 
nature development areas. The 
northern part will receive 
dampened tide (GGG) to create 
tidal marshes, in the southern part 
retention of seepage water will 
create wetlands. 
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springtij zullen overstromen en de lagere stukken bij bijna elke vloed onder water komen te 
staan. Ontwateringsluizen zullen instaan voor de ebstroom (OVERMARS & HELMER 1999). 
Uit berekeningen van HENNISSEN & MEIRE (1998) blijkt het echter niet mogelijk te zijn om in 
de polder het overstromingsregime van de schorren van de Zeeschelde exact na te bootsen. 
Als gevolg van de lage ligging van de polder (de polder ligt slechts weinig hoger dan de 
laagwaterstand in de Zeeschelde) zal de overstromingsduur beduidend langer zijn dan op de 
schorren omdat door de lage ligging pas laat kan ontwaterd worden. De overstromingshoogte 
zal echter geringer zijn.  
 
De vegetatie die zich zal ontwikkelen in het gebied met een gedempt getij zal afhankelijk zijn 
van de overstromingsfrequentie en de saliniteit. In overeenstemming met de snelle 
vegetatieveranderingen op de buitendijkse gebieden langs de Zeeschelde zal bij de instelling 
van het gedempt getij de vegetatie en het landschap sterk veranderen (HOFFMANN 1997). Op 
die locaties met een hoge overstromingsfrequentie zal zich een vegetatieloos slik ontwikkelen. 
De plaatsen met een geringere overstromingsfrequentie zullen waarschijnlijk, begroeid 
geraken met biezen. Vooral Ruwe bies (Scirpus tabernaemontani), Zeebies (Scirpus 
maritimus), Driekantige bies (Scirpus triqueter) en Bastaardbies zullen zich mits de aanvoer 
van diasporen vestigen. Afhankelijk van de saliniteit zullen zich op de minder frequent 
overstroomde delen in de zoete sfeer op termijn wilgenstruwelen en -bossen ontwikkelen. 
Ook Riet-, Rietgras-, Liesgras- en ruigtekruiden vegetaties zullen zich ontwikkelen op die 
locaties met een intermediaire overstromingsfrequentie (een lagere overstromingsfrequentie 
dan de biezenvegetaties en een hogere dan de struwelen). In de brakkere sfeer zullen zich 
Strandkweek- en Rietvegetaties ontwikkelen. Riet (Phragmites australis) zal 
hoogstwaarschijnlijk één van de belangrijkste vegetatiebepalende componenten zijn 
(HOFFMANN 1997; CRIEL et al. 1999).  
 
In het zuidelijk gedeelte van het overstromingsgebied dat door de donk van het getijdengebied 
wordt gescheiden, bevinden zich vermoedelijke kwelzones (cf. 3.3.2). Het kwelgebied zal 
enkel bij stormvloeden overstromen, waarna het water via uitwateringssluizen zal worden 
afgevoerd. Door de afvoer van het kwelwater te reduceren of te vertragen zal het gebied 
vernatten en ontwikkelen tot waardevol wetland. Doordat er in het kwelgebied slechts 
sporadisch een overstroming van relatief korte duur zal plaatsvinden, zullen de veranderingen 
minder drastisch en snel zijn dan in het GGG. Desalniettemin zal er door de vernatting een 
verschuiving optreden in de soortensamenstelling (HOFFMANN 1997; OVERMARS & HELMER 
1999).  
Volgens HOFFMANN (1997) zal de begrazing door de grote grazers zich concentreren op de 
donk en in het kwelgebied aangezien dit slechts sporadisch zal overstromen. De impact van de 
grazers zal er waarschijnlijk ingrijpender zijn dan in het GGG. De grazers zullen er praktisch 
continu kunnen foerageren, wat zich zal uiten in het ontstaan van een gestructureerd en 
gedifferentieerd landschap van bossen, struwelen, ruigtes, soortenrijke graslanden, moerassen 
en open water op de donk en in het kwelgebied.  
Op de drogere stukken wordt verwacht dat er zich soortenrijke graslanden zullen ontwikkelen 
die gedomineerd worden door Gestreepte witbol (Holcus lanatus), Kamgras (Cynosurus 
cristatus), Rood zwenkgras (Festuca rubra), Gewoon struisgras (Agrostis capillaris), etc., 
aangevuld met tal van dicotylen. Op de lagere, kleiige en nattere stukken die veelal ’s winters 
natuurlijk inunderen zullen zich Zilverschoongraslanden (Lolio-Potentillion) ontwikkelen met 
als kenmerkende soorten Zilverschoon (Potentilla anserina), Geknikte vossestaart 
(Alopecurus geniculatus), Krulzuring (Rumex crispus), Ruige zegge (Carex hirta), Zeegroene 
rus (Juncus inflexus), etc. 
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Waar de begrazing minder is, kunnen zich ruigtes ontwikkelen, op de nattere kwelgevoede 
stukken zullen zich Moerasspirearuigtes (Filipendulion) ontwikkelen met Moerasspirea 
(Filipendula ulmaria), Gewone kattestaart (Lythrum salicaria), Harig wilgenroosje 
(Epilobium hirsutum), Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum), etc. als typische soorten. 
De struwelen die zich zullen ontwikkelen zullen op de natte standplaatsen gedomineerd 
worden door wilgensoorten (Salix sp.) en Sporkehout (Frangula alnus), terwijl zich op de 
drogere gronden zoals op de donk en overslaggronden struwelen kunnen ontwikkelen, 
bestaande uit Eénstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) en rozen (Rosa sp.). Wat de bossen 
betreft, zullen zich in de kwelzones eutrofe en mesotrofe elzenbroekbossen (Carici elongatae-
Alnetum) ontwikkelen, terwijl er op de hogere iets drogere, zware voedselrijke gronden Elzen-
Vogelkersbossen (Alno-Padion) zullen ontstaan. Op de natste voedselrijkste standplaatsen 
zullen zich moerassen ontwikkelen die voornamelijk uit Riet bestaan, ook op de oevers van de 
kreken zal dit het geval zijn. Beiden kunnen aangevuld worden door Grote zeggenvegetaties 
(Magnocaricion) op de minder voedselrijke standplaatsen. In de eutrofe open waters van de 
wielen en kreken zullen zich waterplantenvegetaties kunnen ontwikkelen met o.a. Gele plomp 
(Nuphar lutea) en Witte waterlelie (Nymphaea alba), terwijl de sloten begroeit zijn met 
Kikkerbeet (Hydrocharis morsus-ranae), Hoornblad (Ceratophyllum sp.), Fonteinkruid 
(Potamogeton sp.) en Kroossoorten (Lemna sp.), aangevuld met Waterviolier (Hottonia 
palustris) en Holpijp (Equisetum fluviatile) in de kwelgevoede sloten (HOFFMANN 1997).  
 
De Barbierbeek wordt niet in deze studie betrokken. Door HETTINGA et al. (1998) zijn echter 
een aantal voorstellen geformuleerd voor de inpassing van de Barbierbeek in het 
gecontroleerd overstromingsgebied.  
De inpassing van de Barbierbeek in het GOG is gekoppeld aan een aantal voorwaarden. De 
waterkwaliteit van het beekwater is door het lozen van industrieel, agrarisch en huishoudelijk 
afvalwater, momenteel zeer slecht. Er dienen dus eerst inspanningen geleverd te worden om 
het water te zuiveren vooraleer de beek in het GOG wordt ingepast. De huidige bedijkte 
Barbierbeek heeft ook een wachtbekkenfunctie, ze moet het afstromend water opvangen 
indien niet in de Zeeschelde kan geloosd worden door hoge waterstanden. Door HETTINGA et 
al. (1998) worden drie alternatieven gegeven die het water van de Barbierbeek moet 
opvangen als het GOG overstroomd is. Er kan gekozen worden voor de aanleg van een 
wachtbekken tussen de ringdijk en de cuesta die met behulp van een sluis in verbinding staat 
met het GOG. Er kan ook een wachtbekken worden aangelegd in de Barbierbeekvallei 
stroomopwaarts de woonkern van Bazel. De derde mogelijkheid bestaat erin om een 
pompgemaal aan de ringdijk te construeren die een voldoende hoge pompcapaciteit heeft om 
het toestromende water in het GOG over te pompen. 
Bij het eerste inpassingscenario worden de Barbierbeekdijken behouden en mits de 
verbetering van de waterkwaliteit en een aantal kleine ingrepen moet de natuurwaarde stijgen 
op basis van de huidige potenties. Hierbij zullen zich gediversifieerde oeverstroken en 
soortenrijke graslanden ontwikkelen op de hogere delen. Het tweede voorgesteld scenario is 
in principe niet meer van toepassing omdat het uitgaat van het behouden van de 
landbouwactiviteiten in de polder van Kruibeke. In dit scenario zou aan de beek meer ruimte 
worden gegeven door een deel van de Kruibeekse polder te reserveren voor de beek waardoor 
natuurlijke processen als erosie en sedimentatie zouden kunnen plaatsvinden. Hiervoor zou 
men een groot deel van de noordelijke dijk moeten afgraven. Het derde scenario stelt voor om 
de Barbierbeek te integreren in het GGG. Hiervoor moet de noordelijke dijk integraal 
afgegraven worden, alsook het deel van de zuidelijke dijk ten oosten van de donk. Door deze 
ingrepen zal er een continue toestroom zijn van zoet beekwater in het licht brakke 
getijdengebied wat voor een extra gradiënt zal zorgen en een impact zal hebben op de 
vegetatie.  
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3. Abiotiek 
 
3.1 Geologie 
 
Voor KBR is de belangrijkste Tertiaire laag afgezet in het Oligoceen (35-25 mln. geleden) bij 
mariene transgressies. Tijdens deze periode verbond een zeearm de Noordzee met de Oeralzee 
waarbij de toenmalige kustlijn zich ongeveer ter hoogte van Leuven bevond in oost-westelijke 
richting. De mariene afzettingen die toen ten noorden van die lijn werden afgezet behoren tot 
de Groep van de Rupel en bestaat voornamelijk uit zware, slecht doorlatende kleilagen 
afgewisseld met lemige en zandige banden. De Groep van de Rupel kent een zachte 
noordwaartse en enigszins oostwaartse helling. Latere Tertiaire afzettingen zijn niet van 
belang voor het studiegebied. Het Kwartair wordt gekenmerkt door een opeenvolging van 
glacialen (ijstijden) en interglacialen (tussenijstijden), waarbij de belangrijkste 
landschapswijzigingen hoogstwaarschijnlijk plaatsvonden tijdens de glacialen en op de 
overgang van glaciaal naar interglaciaal en omgekeerd (SNACKEN 1969; BAEYENS 1976; 
GOOSSENS 1984; HUYBRECHTS & VERBRUGGEN 1994).  
 
Eén van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van de Schelde was de gewijzigde 
stroomrichting door het ontstaan van het doorbraakdal van Hoboken. Gedurende de 
opeenvolging van verschillende glacialen en interglacialen werd namelijk de Vlaamse vallei 
uitgeschuurd en telkens (gedeeltelijk) ook weer opgevuld. De Vlaamse vallei was een breed 
rivierdal dat zich uitstrekte ten noorden van Gent tussen Zomergem en Stekene en uitlopers 
had tot diep in de rivierdalen van het huidige Scheldebekken. Het was via deze Vlaamse vallei 
dat de Schelde die toen een verwilderde rivier was, bestaande uit talrijke geulen, de Noordzee 
bereikte. In het Tardi- of Laatglaciaal i.e. het einde van het laatste glaciaal (Weichseliaan) 
werd echter door de wind in de Vlaamse vallei geleidelijk een zandrug opgeworpen tussen 
Maldegem en Stekene. Hierdoor werd de toegang naar de Noordzee versperd en boog de 
Schelde af naar het oosten. Het was waarschijnlijk de Rupel die reeds gebruik maakte van een 
smal dal door de cuesta van de Boomse klei tussen Kruibeke-Rupelmonde en Hoboken. 
Hierdoor veranderde de stroomrichting van de Schelde en bereikte ze nu de Noordzee door 
het doorbraakdal van Hoboken langs Antwerpen naar Nederland (GOOSSENS 1984).  
 
In het begin van het Laatglaciaal kende de Schelde, zoals de meeste rivieren een erosiefase 
wat leidde tot de vorming van een zogenaamde paleovallei. Hoogstwaarschijnlijk veranderde 
de Schelde in het begin van het Laatglaciaal van een verwilderde rivier in een meanderende 
rivier. Het milder wordende klimaat en de toename van de plantengroei, waardoor de 
vegetatie verdichtte en de erosie afnam liggen aan de basis van deze overgang.  
 
In het begin van het Holoceen (10.000 jaar geleden) ontwikkelde zich een dichte bosvegetatie 
en stabiliseerde het klimaat. Door de ontwikkeling van een gesloten bos ontstond er een 
evenwichtsituatie in de aanvoer, het gebruik en de berging van het water wat leidde tot een 
stabiel rivierregime. Het debiet en de sedimentafvoer van de rivier daalden sterk alsook het 
grondwater in de vallei, hierdoor werd de rivier teruggebracht tot de laagste delen van de 
geulen, waar zich veen begon te ontwikkelen. Geleidelijk aan werden de geulen opgevuld met 
veen wat gepaard ging met een evenredige stijging van het grondwater. Tijdens deze periode 
vond er bovendien een sterke zeespiegelstijging plaats door het afsmelten van de 
landijskappen, wat resulteerde in een vermindering van het verval van de rivier en een 
daarmee gepaard gaande grondwaterstijging. Het veen volgde deze grondwaterstijging en 
ging sneller groeien en overdekte nu ook de alluviale vlakte van de rivier.  
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Alle voorgaande wijzigingen in het landschap en specifiek in de riviervalleien werden 
gestuurd door natuurlijke processen (vooral klimaatswijzigingen). De volgende veranderingen 
die zich voordeden in de riviervallei zijn echter sterk gestuurd door ingrepen van de mens die 
zich in het gebied vestigde. De eerste ontginningen van de bossen vonden plaats omstreeks 
5000 B.C. en zorgden voor een verstoring van het water- en sedimentevenwicht in de 
rivierbekkens. Door de ontbossingen daalde de evapotranspiratie, de infiltratie en de 
waterberging in het rivierbekken wat resulteerde in grotere waterafvoeren. Door het 
verdwijnen van de bodembescherming en door de landbouwactiviteiten nam de erosie en 
bodemafspoeling toe wat leidde tot een hogere sedimentlading van de rivier. Dit alles leidde 
tot een vernatting van de vallei in combinatie met sedimentatie. Het is pas sinds de grote 
ontginningen in de middeleeuwen wanneer het gehele bosareaal gekapt werd dat zich 
uiteindelijk een overstromingsrivier ontwikkelde met lage zomerafvoeren en met hoge 
winterafvoeren met bijhorende overstromingen en sedimentafzettingen. Hierdoor ontstond de 
overstromingsrivier met komgronden en oeverwallen. De waterhuishouding in de alluviale 
vlakte veranderende grondig. Door de relatieve droogte in de zomer werden de valleien 
bovendien toegankelijker voor de mens en werd het bijgevolg mogelijk om de valleien te 
ontginnen (KIDEN 1988, 1991; HUYBRECHTS & VERBRUGGEN 1994; VAN STRYDONCK & DE 
MULDER 2000).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 8: Schematisch geologisch dwarsprofiel van de polder van Kruibeke (Profiel 1), van Bazel 
(Profiel 2) en van Rupelmonde (Profiel 3) (uit HAECON 2002).  
Figure 8: Schematic geological cross section of the polder in Kruibeke (Profiel 1), in Bazel (Profiel 2) 
and in Rupelmonde (Profiel 3) (from HAECON 2002). 

Noot: “Aanvulling” omvat een heterogene laag 
die tegen de dijk het gevolg is van de aanleg van 
die dijk, midden in de polder is de aanwezigheid 
van deze heterogene laag hoogstwaarschijnlijk te 
wijten aan veenontginningen.  
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3.2 Bodemgesteldheid 
 
De bodemkundige beschrijving is afgeleid van de Bodemkaart van België, Kaartbladen 42E 
Temse en 43W Hoboken (SNACKEN 1969; BAEYENS 1976). 
In de polder kunnen vier textuurklassen worden onderscheiden namelijk: lemig zand, licht 
zandleem, klei en zware klei.  
 
De ruimtelijke spreiding van de verschillende bodemtypes (zie figuur 9) is vrij complex. De 
volgende bodemtypes zijn aanwezig in de polder: 
 
a) Lemig zand (S) 
 - Scb: matig droog lemige zand met een weinig duidelijke B horizont 
 - Sdp: profielloze, matig natte lemige zandbodem 
 - uSdp: profielloze, matig natte lemige zandbodem met een kleisubstraat op  

geringe diepte 
 
Op de bodemkaart komt de centrale donk duidelijk tot uiting. De tijdens het Pleistoceen 
afgezette donk bestaat uit lemig zand (S), waarvan de kern matig droog is met 
gleyverschijnselen op een diepte van 0.6 tot 0.9 meter, al dan niet met een verwerings-B-
horizont (Scb). Concentrisch rond de kern, uitwiggend naar het noordoosten is de lemige 
zandbodem matig nat zonder enige profielontwikkeling (Sdp). Verspreid in de polder komen 
nog een aantal lemige zandbodems voor al dan niet met een kleisubstraat op geringe diepte.  
 
b) Licht zandleem (P) 
 - Pep: natte, profielloze lichte zandleembodem 

- sPep: natte, profielloze lichte zandleembodem met op geringe diepte een  
zandsubstraat 

 - vPep: natte, profielloze lichte zandleembodem met veen op geringe diepte  
 - uPep: natte, lichte zandleembodem, profielloos met een kleisubstraat op  

geringe diepte 
 - Pfp: zeer natte, profielloze lichte zandleembodem 
 - Pfp(o): idem als Pfp maar uitgeveend 
 - Pdp: matig natte, lichte zandleembodem, profielloos 
 - uPdp: matig natte, lichte zandleembodem, profielloos met op geringe diepte  

een kleisubstraat 
 - sPdp: idem als voorgaande maar met een zandsubstraat 
 - vPdp: idem als voorgaande maar met een veensubstraat 
 
De lichte zandleembodems die gelegen zijn ten noorden van de donk en de kreken zijn 
eveneens profielloos en nat, met op een geringe diepte klei (uPep).  
Ten zuiden van de donk zijn de lichte zandleembodems matig nat, profielloos met op geringe 
diepte een zandsubstraat (sPdp). In het uiterste zuiden tegen de Fasseitpolder aan bevindt zich 
op geringe diepte echter een veensubstraat (vPep).  
De overige lichte zandleembodems zijn gelegen in de Rupelmondse polder ten oosten en ten 
westen van de Rupelmondse kreek. Het betreft hier matig natte tot natte, profielloze bodems 
met al dan niet op geringe diepte een kleisubstraat (uPdp, Pdp, uPep), soms bevindt zich 
onder de natte lichte zandleembodem een veensubstraat (vPep).  
De lichte zandleembodems zijn overslaggronden die ontstaan zijn door differentiële 
sedimentatie bij overstromingen.  
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c) Klei (E) 
 - Edp: matig gleyige bodem op klei, profielloos 
 - sEdp: profielloze, matig gleyige bodem op klei met op geringe diepte een  

zandsubstraat 
 - vEdp: idem als voorgaande maar met een veensubstraat op geringe diepte 
 - Eep: sterk gleyige bodem op klei, profielloos 
 - sEep: sterk gleyige bodem, profielloos met zand op geringe diepte 
 - vEep: profielloze, sterk gleyige kleibodem met veen op geringe diepte 
 - Efp: zeer sterk gleyige bodem op klei, profielloos 
 - Efp(o): idem als voorgaand maar uitgeveend 
 - sEfp: zeer sterk gleyige, profielloze kleibodem met zand op geringe diepte 
 - vEfp: zeer sterk gleyige kleibodem met op geringe diepte een veensubstraat 
 - Egp(o): gereduceerde bodem op klei, profielloos, uitgeveend 
 
Het overgrote deel van de polder bestaat uit kleibodems, allen profielloos, variërend van nat, 
over zeer nat tot uiterst nat. Onder een deel van de kleibodems bevindt zich nog veen op 
geringe diepte. De aanwezigheid van een veensubstraat is zeer onregelmatig mede te wijten 
aan de talrijke uitveningen die er hebben plaatsgevonden. 
 
d) Zware klei (U) 
 - Udp: matig gleyige bodem op zware klei, profielloos 

- Uep: sterk gleyige bodem op zware klei, profielloos 
 - vUep: sterk gleyige bodem op zware klei met een veensubstraat op geringe  

diepte 
 - Ufp: zeer sterk gleyige bodem op zware klei, profielloos 
 - vUfp: zeer sterk gleyige bodem op zware klei, profielloos op een  

veensubstraat 
 
De zware kleibodems zijn gelegen tegen de cuesta aan volgens een vrij onregelmatige 
patroon. Ze zijn eveneens nat tot zeer nat, profielloos, al dan niet met een veensubstraat op 
geringe diepte (Uep, vUep, Ufp, vUfp).De zware kleibodem in de Fasseitpolder is hoger 
gelegen en profielloos (Udp). 
 
In het zuidwesten van de Rupelmondse polder, tegen de cuesta aan komt nog een klein beetje 
sterk gleyige zandleembodem (Lep) voor, wat hier buiten beschouwing wordt gelaten, 
aangezien het zeer sterk antropogeen beïnvloed is. 
 
Uit bovenstaande kan men besluiten dat er in de polder drie belangrijke bodemtypes kunnen 
onderscheiden worden. Enerzijds de lemig zandige centrale donk, en anderzijds de 
kleibodems die het grootste deel van de polder bedekken en de lichte zandleembodems van de 
overslaggronden ten oosten en westen van de Rupelmondse kreek en ten noorden en ten 
zuiden van de centrale donk.  
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Figuur 9: Vereenvoudigde bodemkaart van de polder van KBR (naar SNACKEN 1969; BAEYENS 
1976).  
Figure 9: Simplified soil map of the polder of KBR (after SNACKEN 1969; BAEYENS 1976). 
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3.3 Waterhuishouding 
 
3.3.1 Hydrografie 
 
De polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde behoort tot het stroomgebied van de Schelde 
en is voorzien van een zeer dicht kunstmatig drainagenetwerk dat aangelegd is bij de 
inpoldering van het gebied vanaf de 13e eeuw (cf. 2.2). 
 
Bij de inpoldering werd aan weerszijden van de dijken een diepe dijksloot gegraven. Van 
daaruit werden vervolgens rond grote, rechthoekige blokken land ontwateringsloten of 
"twissels" gegraven die het water opvingen van de verschillende perceelsloten. Rond ieder 
perceel werd namelijk een sloot gegraven die het eigenlijke perceel draineerde. Het 
drainagewater werd vervolgens van de perceelsloten afgevoerd naar de "twissels" en 
vervolgens naar de grotere afvoerkanalen om uiteindelijk in de Zeeschelde te worden geloosd. 
De hoger gelegen percelen op de donk hebben minder ontwateringstructuren, terwijl de lagere 
delen van de polder (o.a. de broekbossen) doorsneden worden door een zeer dicht netwerk 
van sloten en slootjes om ook hier ontwatering te kunnen doorvoeren. 
 
De grootste afvoerkanalen van de polder van Kruibeke zijn de Kapelbeek en de Eykensbeek 
of Akkersbeek en de Dijkgracht (zie figuur 10). 
Het water van de polder van Kruibeke wordt integraal naar de Zeeschelde afgevoerd via het 
pompstation dat zich bevindt op het einde van de Oud Veerstraat. Het water van de percelen 
tussen de Barbierbeek en de Kapelbeek wordt via de verschillende ontwateringsloten 
afgevoerd naar de Eykensbeek of Akkersbeek, die deels parallel loopt met de Scheldedijk, en 
uitmondt in het wachtbekken bij het pompstation. De Kapelbeek is in de polder volledig 
ingedijkt en voert sensu stricto geen water af van de polder maar wel van de hoger gelegen 
cuesta, inclusief het afvalwater van Kruibeke. De percelen tussen Kapelbeek en Scheldelei 
draineren via rechte sloten naar de Dijkgracht die eveneens afvoert naar het wachtbekken. 
Bovendien draineert de polder ten noorden van de Scheldelei (buiten het studiegebied) via een 
duiker onder de Scheldelei naar de Dijkgracht en wachtbekken. 
 
De belangrijkste afvoerkanalen in de polder van Bazel zijn de Balkstaftwissel en de 
Dijksloot (zie figuur 10). Ook de Bazelse kreek is op het ontwateringnet aangesloten.  
Via de Dijksloot wordt het water gravitair geloosd in de Zeeschelde met behulp van een sluis 
in de dijk ter hoogte van Kallebeekveer.  
Net zoals in de Kruibeekse polder wordt het water ook hier afgevoerd via talrijke sloten en 
"twissels" naar de Dijksloot van waar het naar de Zeeschelde wordt gevoerd.  
 
De Vliet, de Rupelmondse twissel en de Dijksloot zijn de belangrijkste afvoerkanalen in de 
Rupelmondse polder (zie figuur 10). Het water van de Rupelmondse polder wordt via 
verschillende afwateringssloten afgevoerd naar de Dijksloot dat via een duiker onder de 
Verkortingsdijk naar het lozingspunt nabij Kallebeekveer draineert. Een klein deel van de 
Rupelmondse polder watert af via de Vliet. 
 
Een aantal beken die ontspringen op de Wase cuesta en er ook het grootste deel van hun 
stroombekken hebben stromen af naar het studiegebied. In het noorden betreft het de 
Kapelbeek, de Akkersbeek en de Annekesbeek. Ten zuiden van de Barbierbeek zijn het de 
Rapenbergbeek en de Hanewijkbeek, die samenvloeien tot de Vliet en vervolgens nog de 
Daelstraatbeek.  
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De Kapelbeek draineert voor een deel de dorpskern van Kruibeke en is in de polder volledig 
bedijkt. Ze voert af via het wachtbekken en pompstation. 
De Akkersbeek ligt ten noorden van de Barbierbeek en draineert vooral de gronden ten 
westen van Kruibeke. Op de overgang cuesta-polder loopt de Annekesbeek, waarvan het 
eerder geringe stroombekken ten noorden van de Barbierbeek ligt, over in de Akkersbeek die 
vervolgens afwatert naar het wachtbekken. 
Het stroombekken van de Daelstraatbeek situeert zich ten westen van Bazel. De beek mondt 
via de vijver van het kasteel van Wissekerke uit in de polder, waar het via de sloten in de 
Bazelse polder naar het lozingspunt nabij Kallebeekveer afwatert. 
De Rapenbergbeek en Hanewijkbeek draineren het gebied ten noorden van Steendorp en 
Rupelmonde en ten westen van Bazel. De Rapenbergbeek splitst zich op in twee takken, de 
ene loopt in noordelijke richting op de overgang polder-cuesta naar de vijver van het kasteel 
van Wissekerke, terwijl de tweede naar het zuiden loopt en samenvloeit met de Hanewijkbeek 
tot vorming van de Vliet. De Vliet mondt in Rupelmonde via een oude getijmolen uit in de 
Zeeschelde. 
De belangrijkste beek is echter de Barbierbeek, waarvan het stroombekken gelegen is in het 
Land van Waas en ongeveer 4400 hectare bedraagt. Ze ontspringt in Elversele (Waasmunster) 
en loopt in oostwaartse richting. Stroomafwaarts van Bazel stroomt de Barbierbeek de polder 
binnen en is vanaf daar bedijkt tot aan de monding in de Zeeschelde. Aan de monding is een 
sluizencomplex gebouwd (Heirbeeksluis) waar gravitair bij laagwater in de Zeeschelde wordt 
geloosd. Het ingedijkte deel waar ook de Kruibeekse kreek ingesloten ligt, fungeert als 
overstromingsgebied en wachtbekken als door hoge waterstanden in de Zeeschelde niet 
geloosd kan worden. Het overstromingsgebied heeft een oppervlakte van ongeveer 20 hectare 
(HETTINGA et al. 1998). 
Tijdens de opmaak van de biologische waarderingskaart (1978-79, 1988-89) evalueerden 
PAELINCKX et al. (in prep.) de Barbierbeek en het wachtbekken als biologisch zeer waardevol. 
Men karteerde er alluviale elzenbossen, open water (i.e. Kruibeekse kreek en Barbierbeek), 
vochtige hooilanden en populierenaanplanten. Momenteel is de biologische waarde van de 
Barbierbeek sterk verminderd. Het wachtbekken wordt geregeld overstroomd met het water 
van de Barbierbeek dat een slechte kwaliteit heeft (NAGELS et al. 1993). Deze overstromingen 
met vervuild water zijn verantwoordelijk voor de biologische waardevermindering en leiden 
vaak tot het ontstaan van ruige vegetaties, veelal gedomineerd door Grote brandnetel (Urtica 
dioica).  
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Figuur 10: Hydrografie van de polder met aanduiding van de belangrijkste waterlopen en kreken.  
Figure 10: Hydrography of the polder of KBR with indication of the most important watercourses and 
creeks.  
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3.3.2 Grondwater 
 
De beschrijving van de dynamiek en hydrochemie van het ondiep grondwater in de polder is 
gebeurd op basis van de hydrologische studie van CABUS (1999) en vooral op basis van eigen 
waarnemingen in het voornoemde grondwatermeetnet. 
 
In de polder werd in 1996 door het Instituut voor Natuurbehoud gestart met het opvolgen van 
het grondwater. Hiervoor werden verspreid over het gebied in verschillende vegetatietypes 18 
piëzometers geplaatst die tweemaal per maand werden opgemeten. In het kader van de 
hydrologische studie van CABUS (1999) werd het netwerk in augustus 1998 uitgebreid tot een 
zestigtal piëzometers waarvan het grootste deel tot op heden nog wordt opgemeten. 
 
Om een beeld te krijgen van de ruimtelijke spreiding van de verschillende hydrologische 
variabelen, zijnde de gemiddelde grondwaterstand, de maximale of hoogste grondwaterstand, 
de minimale of laagste grondwaterstand en de amplitude, is gebruik gemaakt van de 
grondwatermetingen van 60 ondiepe piëzometers. De waarnemingen van de periode augustus 
1996 tot juli 2002 zijn gebruikt. Per ondiepe piëzometer is het rekenkundig gemiddelde, het 
maximum, het minimum en de amplitude (i.e. het verschil tussen het maximum en het 
minimum) bepaald. Deze waarden zijn aan de hand van Kriging interpolatie omgezet in een 
continu raster met behulp van het programma Surfer.  
 
Noot: Aangezien in de polder enkel piëzometers worden gebruikt, worden stijghoogtes gemeten. 
Omdat er bij zeer ondiepe piëzometers weinig verschil is tussen de stijghoogte en de grondwaterstand 
wordt in de tekst omwille van de leesbaarheid vooral gesproken van grondwaterstanden of 
grondwaterpeilen en de gemiddelde, maxima, minima en amplitudes daarvan.  
 
 
3.3.2.1 Dynamiek van het ondiep grondwater 
 
De lage ligging van de polder ten opzichte van het westelijk hoger gelegen Land van Waas 
garandeert een continue laterale aanvoer van grondwater. De stroming naar de Zeeschelde toe 
wordt echter als gevolg van de lage ligging van de polder ten opzichte van de Zeeschelde 
opgehouden (CABUS 1999).  
 
a) Diepte van het freatisch grondwater 
Figuur 11 geeft een beeld van de gemiddelde diepte van het grondwater in de polder. Het 
patroon sluit nauw aan bij de topografie van de polder. In de figuur kunnen twee opvallende 
kernen worden onderscheiden, enerzijds is er de centrale donk waar de grondwatertafel zich 
diep onder het maaiveld bevindt en anderzijds is er de zone tussen de Verkortingsdijk en de 
Blauwe gaanweg die gekenmerkt wordt door een hoge gemiddelde grondwaterstand. Ter 
hoogte van de centraal gelegen donk bevindt de grondwatertafel zich gemiddeld op 1 tot 1.5m 
onder het maaiveld. Vanaf de donk naar de cuesta en naar de Zeeschelde toe stijgt de 
grondwatertafel. Naar het zuiden is deze stijging echter minder uitgesproken, alsook naar het 
noordoosten waar er een duidelijk uitwigging is. Tussen de Verkortingsdijk en de Blauwe 
gaanweg bevindt de grondwatertafel zich gemiddeld tussen de 0 en 0.25m onder het maaiveld. 
Ook langs de Zeeschelde in de Kruibeekse en Bazelse polder komen een aantal, zij het kleine, 
zones voor waar de grondwatertafel zich op deze geringe diepte bevindt. Aansluitend op deze 
zones, enerzijds rondom de kern tussen de Verkortingsdijk en de Blauwe gaanweg en 
anderzijds evenwijdig aan de cuesta en aan de Zeeschelde strekt zich een zone uit met 
gemiddelde grondwaterstanden tussen de 0.25 en 0.50m onder het maaiveld. Opvallend is dat 
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dit enkel het geval is in de Kruibeekse en Bazelse polder en niet in de Rupelmondse polder, 
waar het grondwater zich dieper bevindt.  
 
Noot: Figuren 11 tot 14 en 18 tot 23 
De blauwe cirkels die in de figuren worden gebruikt, duiden de ligging van de verschillende ondiepe 
piëzometers aan. De X en Y-as is uitgedrukt in Lambert-72.  
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Om het drainerend of vernattend effect van de Barbierbeek na te gaan dienen raaien te worden 
uitgezet ten opzichte van de Barbierbeek, waarover we niet beschikken. Uit de gegevens die 
voorhanden zijn kan alleszins geen drainerend of vernattend effect van de Barbierbeek 
worden afgeleid, aangezien de isolijnen ter hoogte van de Barbierbeek niet afwijken.  
De Fasseitpolder (zie figuur 2) situeert zich tussen de isolijnen -0.25 en -0.50m wat 
hoogstwaarschijnlijk incorrect is. Gezien de hogere ligging van de polder is een lagere 
grondwaterstand te verwachten. Wegens het intensief landbouwgebruik (100% akker) kunnen 
er echter geen piëzometers geplaatst worden in deze polder, waardoor preciezere gegevens 
ontbreken.  

Figuur 11: Gemiddelde diepte van het 
freatisch grondwater in meter onder het 
maaiveld. 
Figure 11: Average depth of the 
phreatic groundwater in meter below 
ground level.  
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Figuur 12: Minimale of laagste 
grondwaterstand in meter onder het 
maaiveld.  
Figure 12: Minimum groundwater level 
in meter below ground level.  
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Figuur 12 geeft de minimale grondwaterstand. In de zomer van 1999 en 2001 zijn de laagste 
grondwaterstanden opgemeten (ook in juni 2002 zijn lage grondwaterstanden opgemeten). 
Het aan de hand van de gemiddelde grondwaterstand beschreven patroon is grotendeels terug 
te vinden in het patroon van de minimale grondwaterstand, enkel de waarden zijn hoger 
alsook het bereik. De gemiddelde grondwaterstanden in de polder variëren tussen de 0.10 en 
1.46m onder het maaiveld (range 1.36m), terwijl de minima variëren tussen de 0.32 en 2.55m 
onder het maaiveld (range 2.23m). De laagste grondwaterstanden (2.10 tot 2.60m onder het 
maaiveld) worden aangetroffen ter hoogte van de centrale donk. De uitwigging naar het 
noordoosten is duidelijk alsook de steile hydraulische gradiënt naar het oosten en het westen 
van de donk. In de kern tussen de Blauwe gaanweg en Verkortingsdijk, alsook in een smalle 
zone parallel aan de Zeeschelde in de Kruibeekse en Bazelse polder zijgt de grondwatertafel 
weg tot maximaal 0.60m onder het maaiveld. Rondom deze kern en parallel aan de cuesta en 
aan de Zeeschelde strekt zich een zone uit met minima tussen de -0.6 en -1.1m. De 
grondwatertafel zakt dieper weg in het centrale deel van de Kruibeekse polder en in de 
Rupelmondse polder.  
 
In figuur 13 wordt de maximale grondwaterstand afgebeeld. De maxima zijn vooral bereikt in 
het natte voorjaar van 2001 en 2002 en variëren tussen de 0.22 en -0.73m ten opzichte van het 
maaiveld. Het bereik bedraagt m.a.w. 0.95m, wat in vergelijking met de minima en de 
gemiddelde grondwaterstanden beduidend minder is. Dit uit zich bovendien in de geringere 
ruimtelijke variatie in de maxima. Desalniettemin kan de drogere donk met maxima tussen de 
0.3 en 0.5 (0.7)m onder het maaiveld en de natte kern tussen de Verkortingsdijk en Blauwe 
gaanweg (max. -0.1 tot 0.1m ten opzichte van het maaiveld) toch onderscheiden worden.  
 
 
b) Seizoenale grondwaterschommelingen  
De aanwezigheid van kwel kan onrechtstreeks worden afgeleid uit zowel hydrologische als 
vegetatiekundige data. Zo duiden geringe waterpeilschommelingen of een geringe amplitude 
op de aanwezigheid van kwelstromen. Het neerslagtekort in de zomerperiode zal namelijk 
door de aanvoer van grondwater gecompenseerd worden. De grondwatertafel zal bijgevolg 
niet wegzakken, wat resulteert in een geringe amplitude of grondwaterpeilschommeling. 
(HUYBRECHTS & DE BECKER 1997). In figuur 14 worden de amplitudes of seizoenale 
grondwaterpeilschommelingen weergegeven. Het beschreven patroon komt ook hier duidelijk 
tot uiting. De grootste amplitudes, tot meer dan 2.1m, worden aangetroffen op de centrale 
donk. De laagste grondwaterpeilschommelingen die niet meer dan 0.6m bedragen, worden 
bereikt tussen de Blauwe gaanweg en Verkortingsdijk alsook langs de cuesta en langs de 
Zeeschelde in de Kruibeekse en Bazelse polder. In de Rupelmondse polder, in het centraal 
deel van de Kruibeekse polder en concentrisch rond de donk zijn de waterpeilschommelingen 
groter. Het optreden van geringe grondwaterschommelingen wordt geïllustreerd in figuur 15 
waar een tijdreeks (1996-2002) wordt gegeven van de schommelingen in een piëzometer die 
gelegen is in een vermoedelijke kwelzone (KBRP048B) en in een infiltratiezone 
(KBRP005X). P048B kent geringe seizoenale schommelingen, terwijl P005X een duidelijk 
seizoenaal patroon kent met lagere grondwaterpeilen in de zomerperiode.  
 
Stijghoogteverschillen in piëzometernesten kunnen eveneens een indicatie zijn van verticale 
grondwaterstromingen. Verticale grondwaterstromingen worden zowel door stijghoogte-
verschillen als door de hydraulische conductiviteit (K) van het sediment tussen de filters 
bepaald. Als K echter niet gekend is, kunnen positieve stijghoogteverschillen in piëzometer-
nesten (i.e. de diepe piëzometer kent een hogere stijghoogte dan de ondiepe) toch een 
indicatie zijn voor het optreden van opwaartse verticale grondwaterstromingen. Het effectief 



Abiotiek 

Instituut voor Natuurbehoud 
Vegetatiekartering van de polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde 28

optreden van verticale grondwaterstromingen is echter sterk afhankelijk van de hydraulische 
conductiviteit van het sediment (HUYBRECHTS & DE BECKER 1997). In figuur 16 wordt een 
tijdreeks (1998-2002) gegeven van een piëzometernest (P113X/P013X) met positief 
stijghoogteverschil wat een indicatie kan zijn voor het optreden van kwel, terwijl in figuur 17 
een piëzometernest (P142X/P042X) met negatief stijghoogteverschil wordt gegeven wat 
infiltratie kan indiceren.  
 
Op basis van het voorgaande bevindingen kunnen de vermoedelijke kwelzones in de polder 
worden afgebakend. Als de zones met een waterpeilschommeling van minder dan 0.60m als 
kwelzone worden beschouwd komen de volgende zones in aanmerking als mogelijke 
kwelzones: centrale kern tussen de Blauwe gaanweg en de Verkortingsdijk, alsook een kleine 
zone tegen de cuesta aan in de Bazelse polder en een aantal verspreid liggende zones tegen de 
Zeeschelde in de Bazelse en Kruibeekse polder. Elders in de polder treed al dan niet continu 
infiltratie op. In 4.8.3 wordt hierop verder ingegaan.  
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Figuur 13: Maximale of hoogste 
grondwaterstand in meter ten opzichte 
van het maaiveld. 
Figure 13: Maximum groundwater 
level in meter in relation to the ground 
level.  

Figuur 14: Amplitude of maximale 
schommelingen van het grondwater in 
meter.  
Figure 14: Amplitude or maximum 
variation of the groundwater in meter. 
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Figuur 15: Tijdreeksen (1996-2002) van de grondwaterpeilen in een piëzometer gelegen in een 
vermoedelijke kwelzone (KBRP048B) en in een infiltratiezone (KBRP005X).  
Figure 15: Time series (1996-2002) of the groundwater level of a piezometer in a possible 
groundwater discharge zone (KBRP048B) and of a piezometer in an infiltration zone (KBRP005X). 
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Figuur 16: Positieve stijghoogteverschillen in piëzometernest P113X/P013X. 
Figure 16: Positive head difference in piezometer nest P113X/P013X. 
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Figuur 17: Negatieve stijghoogteverschillen in piëzometernest P142X/P042X. 
Figure 17: Negative head difference in piezometer nest P142X/P042X. 
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CABUS (1999) onderzocht het effect van de getijwerking op de stijghoogtes met behulp van 
continue dataloggers die gedurende een gehele getijcyclus in piëzometers nabij de Zeeschelde 
werden geplaatst. Hieruit bleek dat er geen significante correlatie was tussen de semidiurnale 
cyclus (eb en vloed) en de dagelijkse schommelingen in de piëzometers, die eerder een gevolg 
waren van evapotranspiratie en neerslag. De doodtij-springtij cyclus heeft echter wel impact 
op de stijghoogtes. Omwille van de geringere frequentie en de grotere stijghoogteverschillen 
van deze cyclus is de demping in de bodem geringer.  
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3.3.2.2 Hydrochemie van het ondiep grondwater 
 
In april 1999 (CABUS 1999) en maart 2002 zijn grondwaterstalen uit de piëzometers 
geanalyseerd op 14 courante chemische variabelen (zie tabel). Om een gemiddeld beeld te 
krijgen is voor elke variabele het rekenkundig gemiddelde bepaald over de twee staalnames 
(04/1999, 03/2002). De ruimtelijke spreiding van de verschillende variabelen is bepaald met 
behulp van Surfer aan de hand van Kriging interpolatie met een maaswijdte van 20x20m. In 
onderstaande figuren (Figuur 18 tot 23) worden de meest interessante en indicatieve resultaten 
getoond. 
 

- pH    - Sulfaat (SO4
2-) 

- Conductiviteit (EGV) - Chloor (Cl-) 
- Bicarbonaat (HCO3

-) - Kalium (K+) 
- Ammonium (NH4

+)  - Natrium (Na+) 
- Nitraat (NO3

-)  - Magnesium (Mg2+) 
- Nitriet (NO2

-)  - Calcium (Ca2+) 
- Fosfaat (PO4

3-)  - IJzer (Fe2+) 
 
 
De conductiviteit, Na+en Cl- hebben een gelijkaardig patroon. De isolijn die de zones met de 
hogere waarden aflijnt is voor de conductiviteit: 1500 µS/cm, voor Na+: 120 ppm en voor Cl-: 
225 ppm. Het patroon van de conductiviteit (EGV) schetst een beeld van de totale 
hoeveelheid opgeloste ionen in het ondiep grondwater. De hogere waarden, variërend tussen 
de 1500 en 2700 µS/cm, situeren zich in de kwelzone tussen de Verkortingsdijk en Lange 
gaanweg, uitwiggend naar het noorden en langs de Zeeschelde. In de Kruibeekse polder 
bevinden zich twee kernen met (zeer) hoge waarden, tot maximaal 3365 µS/cm. De laagste 
waarden zijn opgemeten op de centrale donk en in de Rupelmondse polder met een minimum 
van 177 µS/cm. Het patroon van de EGV wordt weerspiegeld in het patroon van Na+ en Cl-. 
De hoogste chloridegehaltes variëren tussen de 225 en 750 ppm met een maximum van 983 
ppm, terwijl de hoogste natriumgehaltes variëren tussen de 120 en 400 ppm met een 
maximum van 500 ppm. Op basis van de huidige gegevens kunnen deze extreem hoge 
waardes niet verklaard worden. De hoge waardes kunnen eventueel te wijten zijn aan 
overstromingen met brak water of door de aanvoer van aangerijkt grondwater. Wanneer de 
waterstalen van de twee periodes (04/1999, 03/2002) onderling worden vergeleken, lijkt er in 
de meeste piëzometers een reductie van de ionenconcentraties op te treden. De daling is het 
meest uitgesproken bij natrium, kalium en chloor. De stikstof- en fosforconcentraties lijken 
echter toe te nemen.  
Het patroon van HCO3

- sluit in grote mate aan bij de vorige. De 500 ppm isolijn lijnt de zones 
af met de hoogste waarden, terwijl op de centrale donk en in de Rupelmondse polder de 
laagste waarden (<100 ppm) worden aangetroffen. Het patroon van Ca2+ volgt in grote mate 
dat van de vorige beschreven variabelen. De hoogste waarden worden gevonden langs de 
Zeeschelde en in twee kernen in de Kruibeekse polder, enkel in de zone tussen de 
Verkortingsdijk en de Blauwe gaanweg worden lagere waarden gevonden.  
In het grootste deel van de polder heeft het grondwater een pH-waarde hoger dan 6.5 met een 
maximum van 7.5 en een minimum van 5.3. De laagste waarden worden aangetroffen op de 
centrale donk waar de pH varieert tussen de 5.3 en 6.1, terwijl de hoogste pH-waarden (> 6.9) 
in de kwelzones worden gevonden.  
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Figuur 18: Ruimtelijke variatie in de conductiviteit (µS/cm). Figuur 19: Ruimtelijke variatie in pH.  
Figure 18: The distribution of the conductivity (µS/cm). Figure 19: The distribution of pH.  
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Figuur 20: Ruimtelijke variatie van HCO3

- (ppm).  Figuur 21: Ruimtelijke variatie van Ca2+ (ppm).  
Figure 20: The distribution of HCO3

- (ppm).  Figure 21: The distribution of Ca2+ (ppm).  
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Figuur 22: Ruimtelijke variatie van Cl- (ppm).  Figuur 23: Ruimtelijke variatie van Na+ (ppm). 
Figure 22: The distribution of Cl- (ppm).   Figure 23: The distribution of Na+ (ppm). 
 
 
 
Tabel 2: Overzicht van de kenmerken van de hydrochemische variabelen.  
Table 2: Overview of the characteristics of the hydrochemical variables.  

Gemid. Min. Max. 25% 75% Std.Dev.
EGV (2) 1353 177 3365 634 2070 879
pH 6,78 5,35 7,47 6,71 7,01 0,39
HCO3

- (1) 418,6 6,0 899,5 188,0 628,0 254,4
PO4

3- (1) 0,12 0,01 1,60 0,02 0,11 0,25
NO3

- (1) 1,85 0,04 48,53 0,10 0,83 6,55
NO2

- (1) 0,02 0,01 0,09 0,01 0,02 0,02
NH4

+ (1) 1,84 0,10 17,45 0,39 2,11 2,80
SO4

2- (1) 164,8 13,0 947,0 44,0 172,0 212,0
Cl- (1) 214,0 8,0 983,0 31,0 327,5 247,2
Na+ (1) 121,4 3,2 501,4 18,9 196,2 128,5
K+ (1) 6,5 0,5 26,1 2,4 10,1 4,9
Ca2+ (1) 177,3 17,0 608,0 93,0 229,0 118,4
Mg2+ (1) 19,6 2,3 57,4 10,1 26,2 12,7
Fe2+ (1) 5,25 0,25 55,94 0,25 6,28 9,15
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4. Vegetatiekaart 
 
4.1 Inleiding 
 
Een vegetatiekaart is een kaart waarop de ruimtelijke variatie in de vegetatie door middel van 
afgegrensde kaartvlakjes wordt weergegeven. De exacte inhoud en het detail ervan wordt 
echter bepaald door het gestelde doel waarvoor de vegetatiekaart moet dienen en door de 
beschikbare tijd en middelen. Het doel van deze vegetatiekaart is een duidelijk beeld te 
krijgen van de huidige vegetatie (cf. 1). De achterliggende gedachte hierbij is enerzijds om, na 
de inrichting van het gebied, periodiek te herkarteren en de vegetatiesuccessie op te volgen, 
en anderzijds om ecologisch onderzoek te verrichten naar de relatie tussen de ruimtelijke 
spreiding in de vegetatie en de ruimtelijke variatie in abiotische omgevingsvariabelen zoals 
bodem en hydrologie. De gewenste inhoud en vorm van de kaart zullen echter de te gebruiken 
karteringsmethode bepalen (LEYS 1982; KÜCHLER & ZONNEVELD 1988; SCHAMINÉE et al. 
1995). 
 
De kartering van vegetaties kan vanuit twee verschillende gezichtpunten worden uitgevoerd. 
Enerzijds is er de reductionistische benadering en anderzijds is er de holistische benadering. 
De reductionistische benadering is een bottom up-benadering waar de vegetatie geanalyseerd 
wordt op basis van vegetatieopnames die vervolgens geclusterd worden tot hogere eenheden 
of vegetatietypes. Op basis van vegetatieopnames wordt dus een lokale vegetatietypologie 
opgesteld. De holistische benadering daarentegen is een top down-benadering. Op basis van 
bestaande luchtfoto’s en allerlei andere kaarten (geologische, geomorfologisch, topografische) 
worden vegetatiepatronen onderscheiden waaraan landschappelijke eenheden worden 
gekoppeld. Vervolgens worden gericht vegetatieopnames gemaakt in deze landschappelijke 
eenheden. De reductionistische werkwijze is zeer arbeidsintensief maar geeft meer 
gedetailleerde resultaten dan de holistische werkwijze (SCHAMINÉE et al. 1995).  
 
Aangezien een gedetailleerde vegetatiekaart vooropgesteld werd, is er voor de 
reductionistische benadering geopteerd. Dit houdt in dat op een vrij grote schaal gewerkt werd 
en er in elk te onderscheiden vegetatie-eenheid een vegetatiekundige opname is gemaakt. Op 
basis van deze vegetatieopnames is er vervolgens een lokale vegetatietypologie opgesteld die 
als legende wordt gebruikt voor de vegetatiekaart (KÜCHLER & ZONNEVELD 1988). 
 
De volgende stappen werden gevolgd bij het tot stand komen van de vegetatiekaart: 

 
1. Verkennende fase: Grondige oriënterende verkenning van het studiegebied.  
 
2. Analytische fase: Bemonstering van de vegetatie door het maken van vegetatie-
kundige opnames. In elk op het terrein te onderscheiden vegetatie-eenheid is een 
vegetatieopname gemaakt, hierbij werden de vegetatie-eenheden systematisch op de 
veldkaarten en orthofotoplans aangeduid (cf. 4.2).  
 
3. Synthetische fase: De vegetatieopnames zijn ingevoerd in het programma Turboveg 
(HENNEKENS 1998) en zijn vervolgens verwerkt met behulp van Twinspan (HILL 
1979), die opnames met een gelijkaardige samenstelling clustert tot groepen. Op basis 
van deze groepen zijn vegetatietypes onderscheiden (cf. 4.5).  
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4. Rapportage-Weergave: De verschillende vegetatie-eenheden met het eraan gelinkte 
vegetatietype, zijn met behulp van het GIS programma Arcview gedigitaliseerd.  
 
 

Wat het fytosociologisch aspect van de studie betreft, werden systematisch de principes van 
de Frans-Zwitserse school (Braun-Blanquet) gevolgd (WESTHOFF & VAN DER MAAREL 1978; 
SCHAMINÉE et al. 1995).  
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4.2 Analytische fase 
 
4.2.1 Veldkartering 
 
Bij de kartering is gebruik gemaakt van vegetatie-eenheden. Een vegetatie-eenheid wordt 
gedefinieerd als een ruimtelijke entiteit met een homogene vegetatie. In navolging van de 
Frans-Zwitserse school wordt onder een homogene vegetatie verstaan, een begroeiing waarin 
elk onderdeel, hoe klein ook gekozen, gelijk is aan elk ander onderdeel (SCHAMINÉE et al. 
1995). Het begrip vegetatie wordt in de ruime zin geïnterpreteerd. Zo werd bijvoorbeeld een 
akker met het aanwezige gewas als een vegetatie-eenheid beschouwd.  
 
De verschillende vegetatie-eenheden die in het veld konden onderscheiden worden, zijn op de 
veldkaart ingetekend. Als veldkaart is de kaart “Vegetatieopnamen in polders en schorren”, 
schaal 1/5000 van BERVOETS et al. (1986) gebruikt, alsook de orthofotoplans van EUROSENSE, 
1995. Vegetatie-eenheden die op de orthofotoplans te zien zijn, maar niet in het veld werden 
buiten beschouwing gelaten en niet onderscheiden in het eindresultaat.  
 
Het vaststellen van de ruimtelijke grenzen tussen verschillende fysiognomische eenheden en 
het intekenen ervan op de veldkaarten is relatief eenvoudig. Binnen een fysiognomische 
eenheid is het vaststellen van scherpe grenzen alsook het intekenen op de veldkaart 
moeilijker. Om het intekenen toch mogelijk te maken, is er veelal gebruik gemaakt van 
orthofotoplans waarop de grenzen vaak beter te onderscheiden waren.  
Het overgrote deel van de grenzen van de vegetatie-eenheden viel samen met de grenzen van 
het gebruikersperceel, vooral bij de graslanden in agrarisch gebruik. De ontwateringsloten 
tussen de percelen konden vaak als grens worden genomen. 
 
 
4.2.2 Vegetatieopnames 
 
Per vegetatie-eenheid is er een vegetatieopname gemaakt, volgens de principes van de Frans-
Zwitserse school, waarbij rekening werd gehouden met de homogeniteit en het minimum-
areaal (de grootte van het proefvlak moet zodanig gekozen worden dat het de te bemonsteren 
fytocoenose in essentie weergeeft; als het te klein is, worden soorten gemist en als het te groot 
is, kan het proefvlak heterogeen zijn en stijgt bovendien de onnauwkeurigheid) (SCHAMINÉE 
et al. 1995).  
 
Niet van alle vegetatie-eenheden is er een vegetatieopname gemaakt. Zo zijn tuinen, 
bebouwde kavels en akkers niet bemonsterd. In de Kruibeekse polder en Bazelse polder 
werden resp. 19 en 2 graslanden niet bemonsterd omdat ze reeds gehooid waren (in de 
Kruibeekse polder) ten tijde van de kartering of onbereikbaar waren of het een gazon betrof 
(Bazelse polder). Sommige percelen waren bovendien niet toegankelijk (bijvoorbeeld door 
omheining). 
 
In totaal zijn 614 vegetatieopnames gemaakt in het groeiseizoen van 2000 (6 juni 2000-3 
oktober 2000). Ondanks de seizoensperiodiciteit in zowel graslanden als bossen blijven de 
vegetaties toch hun specifiek karakter en soortenspectrum behouden.  
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De grootte van de proefvlakken waarvan vegetatieopnames zijn gemaakt, is afhankelijk van 
de fysiognomie. In bossen zijn deze groter zijn dan in graslanden. Volgens de principes van 
de Frans-Zwitserse school dient telkens het minimumareaal te worden bepaald. Om praktische 
redenen is dit echter niet gebeurd maar lieten we ons bij de keuze van de grootte van het 
proefvlak leiden door algemeen geldende richtlijnen (SCHAMINÉE et al. 1995).  
Voor de graslanden is er een standaardgrootte genomen van 4 op 4m (16m²). Van deze 
standaardgrootte werd af en toe afgeweken om een representatieve vegetatieopname te 
kunnen maken van de vegetatie-eenheid. Bijvoorbeeld voor de intensieve graslanden werd 
een proefvlakgrootte van 5 op 5m (25m²) genomen. Voor de ruigtes werd geen standaard-
grootte genomen maar varieerde de proefvlakgrootte van (3) 5 (10) op (3) 5 (10)m. Net zoals 
bij de ruigtes werden de bos- en struweelopnames niet volgens een standaardgrootte 
opgenomen. Als proefvlak werd in de vochtigere bostypes namelijk veelal een singel of rabat 
genomen, waarvan de grootte varieerde, zonder hierbij afbreuk te plegen aan het 
minimumareaal. In de populierenbossen daarentegen werden vier populieren als hoekpunten 
genomen met telkens één of meerdere populieren ertussen. Afhankelijk van de plantafstand 
varieerde de proefvlakgrootte. In populierenbossen die begraasd worden, werd een 
proefvlakgrootte van 4 x 4m of 5 x 5m genomen. In figuur 24 wordt in klassen de gebruikte 
proefvlakgroottes per fysiognomie gegeven.  
 

Figuur 24: Verdeling (absolute aantallen) van de proefvlakgroottes (m2) in klassen per fysiognomie.  
Figure 24: Categorized distribution (absolute numbers) of the plot sizes (m2) per physiognomy.  
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Standaardgrootte proefvlakken: 
   - grasland: 4 x 4m (16m²) 
   - intensief hooiland: 5 x 5m (25m²) 
   - ruigte: (3) 5 (10) x (3) 5 (10)m (25m²) 
   - bossen: 75-225m² 
 
Per vegetatieopname is een procentuele schatting gemaakt van de boomlaag, struiklaag, 
kruidlaag en moslaag. Vervolgens werden per stratum alle aangetroffen plantensoorten 
genoteerd en werd per soort de bedekkingsgraad ingeschat. De decimale schaal van Londo 
voor vegetatiekundige opnamen van permanente kwadraten (LONDO 1975) werd als 
bedekkingschaal gebruikt (zie tabel 3). 
De mossen die niet te determineren waren in het veld werden verzameld, gedroogd en in een 
herbarium ondergebracht om nadien te determineren (cf. 4.2.3). Enkel de terrestrische mossen 
en levermossen werden verzameld. Alle epifytische mossen en lichenen werden buiten 
beschouwing gelaten.  
 
Tabel 3: De decimale schaal van Londo voor vegetatiekundige opnamen van permanente kwadraten 
(uit LONDO 1975). 
Table 3: Decimal scale of Londo for vegetation relevés of permanent plots (from LONDO 1975). 

 
 
De ligging van het proefvlak binnen de homogene vegetatie-eenheid werd zodanig gekozen 
dat het in te meten was ten opzichte van twee referentiepunten die op de orthofotoplans 
zichtbaar waren, zonder afbreuk te plegen aan de homogeniteit van de vegetatie-eenheid. Met 
behulp van een lintmeter werd één hoekpunt van het proefvlak ingemeten ten opzichte van 
twee referentiepunten. Indien de vegetatie-eenheid overeenkwam met het gebruikersperceel 
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werd een zijde van het proefvlak evenwijdig aan de perceelsrand gelegd, wat het situeren van 
het proefvlak vergemakkelijkt.  
Vervolgens werd de ligging van het proefvlak op de veldkaarten ingetekend met aanduiding 
van de beide referentiepunten. Nadien moest het namelijk mogelijk zijn om de ligging van het 
proefvlak zo nauwkeurig mogelijk te benaderen aan de hand van de twee meetwaarden (cf. 
4.3.4). De proefvlakken kunnen namelijk als permanente kwadraten beschouwd worden. 
Daarom moet het mogelijk zijn om in de toekomst de ligging van het proefvlak terug te 
vinden om er aldus een vegetatieopname te kunnen maken.  
 
Aanvullend is er een korte beschrijving gemaakt van de vegetatie, indien relevant is ook het 
beheer genoteerd. 
 
Samenvattend zijn de volgende gegevens genoteerd per vegetatieopname: 
 - volgnummer 
 - datum 
 - breedte en lengte van het proefvlak 
 - procentuele bedekking van de boomlaag, struiklaag, kruidlaag en moslaag 
 - alle plantensoorten per stratum met bedekkingsgraad 
 - korte beschrijving van de vegetatie, eventueel met beheer 
 - twee metingen ten opzichte van referentiepunten.  
 
Ten slotte werd de vegetatie-eenheid doorlopen en werden alle soorten die niet in de 
vegetatieopname voorkwamen genoteerd met vermelding van de lokalisering binnen de 
vegetatie-eenheid (i.e. losse waarnemingen). 
 
 
4.2.3 Determinatie en nomenclatuur 
 
Met uitzondering van de grassen zijn alle hogere planten gedetermineerd met DE LANGHE et 
al. (1988). De grassen zijn op naam gebracht met VAN DER MEIJDEN (1990). Voor de 
nomenclatuur van alle macrofyten wordt echter integraal DE LANGHE et al. (1988) gevolgd. 
 
Een aantal verwante soorten leverden problemen op bij de determinatie. 
Zo was het soms niet eenvoudig om niet bloeiende specimens van Cardamine pratensis 
(Pinksterbloem) te onderscheiden van Cardamine flexuosa (Bosveldkers), vooral als het zeer 
marginale exemplaren waren in bossen. Cardamine pratensis is een overblijvende plant die 
een rozet vormt, bestaande uit samengestelde bladen met korte, brede, bochtig getande 
deelblaadjes. C. flexuosa is een therofyt die geen rozet vormt en waarvan de bladen bestaan 
uit gekartelde deelblaadjes. Een diagnostisch kenmerk zijn de sterk behaarde onderste 
stengeldelen en de hauwen die boven de bloeiwijze uitsteken. C. flexuosa is ook kleiner en is 
typisch voor vochtige loofbossen op voedselrijke gronden met horizontaal bewegend 
grondwater (WEEDA et al. 1987). Als bijgevolg in een opname, vooral in bos, een marginale 
Veldkerssoort (Cardamine sp.) werd aangetroffen met een rozet bestaande uit relatief grote 
bladen met bochtig getande deelblaadjes en een grote eindlob, en een onbehaarde 
stengelbasis, dan werd die als C. pratensis gedetermineerd. Indien dit niet het geval was, werd 
het specimen niet onmiddellijk als C. flexuosa beschouwd, maar werd veelal maar tot op 
genusniveau gedetermineerd. C. flexuosa werd pas onderscheiden als het specimen 
vruchtdragend was met hauwen tot boven de bloeiwijze en het een behaarde stengelbasis had. 
 



Vegetatiekaart 

Instituut voor Natuurbehoud 
Vegetatiekartering van de polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde 41

De wilgen zijn met MEIKLE (1984) gedetermineerd. Wat de breedbladige wilgen betreft, zijn 
er twee soorten onderscheiden namelijk Salix cinerea (Grauwe wilg) en Salix caprea 
(Boswilg). De hybride tussen beide soorten Salix x reichardtii is niet onderscheiden, maar zal 
hoogstwaarschijnlijk in het gebied aanwezig zijn. Volgens MEIKLE (1984) is het zelfs zo dat 
de hybride algemener is dan de zuivere S. caprea en S. cinerea. Waarschijnlijk komen binnen 
het studiegebied een hele range van overgangsvormen voor tussen S. caprea en S. cinerea. 
Wanneer echter in een vegetatieopname een breedbladige wilg werd aangetroffen met 
duidelijke striae of lijsten op de oudere twijgen, ijle beharing op de onderzijde van de 
bladeren, eventueel met roestbruine haren, werd die als S. cinerea beschouwd. Als geen striae 
aanwezig waren en de (jongere) bladen aan de onderzijde fluwelig behaard waren en vrij 
groot, werd die als S. caprea beschouwd. Indien de vermelde kenmerken niet duidelijk waren, 
werd de soort tot op genusniveau bepaald. Bovendien is er een ecologisch verschil tussen S. 
caprea en S. cinerea. S. caprea groeit voornamelijk op vrij droge tot matig vochtige, matig 
voedselrijke, lichte, doorlatende grond (zand en leem) en is een typische soort van bosranden 
en open plekken in bossen. S. cinerea daarentegen prefereert nattere en voedselrijkere milieus 
(WEEDA et al. 1985). 
Wat de smalbladige wilgen betreft, zijn de lange smalle, gaafrandige bladen die onderaan 
sterk behaard zijn, typisch voor Salix viminalis (Katwilg). Een andere smalbladige soort met 
gaafrandige bladen die decussaat of tegenoverstaand zijn ingeplant en met een typisch gele 
kleur aan de binnenzijde van de schors is Salix purpurea (Bittere wilg). Salix x mollissima, 
een hybride die veelvuldig op de schorren wordt aangetroffen, wordt gekenmerkt door de 
kleine deelblaadjes aan de bladbasis en de afbladderende schors (mond. med. A. 
Zwaenepoel). 
Salix alba (Schietwilg) en Salix x rubens zijn twee boomvormende wilgen die in de opnames 
werden aangetroffen. Salix x rubens is de hybride van Salix alba en Salix fragilis (Kraakwilg) 
en net zoals bij S. cinerea en S. caprea komt een hele range van tussenvormen voor. S. alba 
heeft fijngezaagde donkergroene bladen die aanvankelijk behaard zijn, wat de top van de 
boom een zilvergrijze indruk bezorgt. De jonge takjes breken in tegenstelling tot S. x rubens 
minder gemakkelijk af. De bladen van S. x rubens zijn donkerder groen, grover gezaagd en 
kaal. Salix fragilis werd niet onderscheiden. Een sluitende determinatie van deze wilgen is 
echter moeilijk.  
 
Soorten van het genus Taraxacum werden niet tot op soortsniveau gedetermineerd. 
 
De bladmossen (Musci) zijn gedetermineerd met LANDWEHR (1984) en TOUW & RUBERS 
(1989), terwijl de weinige levermossen (Hepaticae) met GRADSTEIN & VAN MELICK (1999) 
op naam zijn gebracht.  
 
 
4.2.4 Wegberm inventarisatie 
 
Systematisch werden tijdens het karteren ook de wegbermen langsheen de verharde wegen 
geïnventariseerd. Verharde wegen zijn gebetonneerd, geasfalteerd of belegd met kasseien. De 
bermen van de onverharde wegen, die hoogstens met steenslag verbeterd zijn, werden buiten 
beschouwing gelaten, tenzij speciale soorten werden aangetroffen. Deze werden dan als losse 
waarneming beschouwd bij het belendend perceel.  
De bermen werden éénmalig geïnventariseerd in de periode juli tot september 2000.  
Elke verharde weg werd als eenheid beschouwd en alle plantensoorten die aan weerszijden 
van de weg werden aangetroffen, werden genoteerd. Ook werd de vegetatie per wegberm kort 
beschreven, met vermelding van de aspectbepalende soorten.  
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De gebruikte methodiek is niet geheel overeenkomstig met de methodiek beschreven door 
ZWAENEPOEL (1998) voor het inventariseren van wegbermen. De bermen werden niet in 
evenwijdige lengtestroken geïnventariseerd en er werden ook geen aparte soortenlijsten 
gemaakt indien visueel verschillende types te onderscheiden waren.  
Het was oorspronkelijk niet de bedoeling om de verschillende vegetatietypes te onderscheiden 
per berm maar veeleer om een idee te krijgen van de nog aanwezige soorten in de bermen. 
Tegenwoordig zijn wegbermen namelijk veelal refugia voor tal van soorten na het verdwijnen 
van hun oorspronkelijk habitat. Indien de kwaliteit van deze habitat echter weer verbetert, 
kunnen deze soorten vanuit de wegberm hun habitat herkoloniseren (ZWAENEPOEL & 
MAELFAIT 1997, ZWAENEPOEL 1998). De inventarisatie was dus voornamelijk bedoeld om de 
aanwezige soorten te kennen. 
 
Er zijn enkel wegbermen geïnventariseerd ten zuiden van de Barbierbeek. In de Kruibeekse 
polder zijn namelijk geen verharde wegen (zie figuur 25). 
 
De volgende bermen ten zuiden van de Barbierbeek werden geïnventariseerd: 
 
 1. Lange gaanweg (Noord-Zuid vanaf de Verkortingsdijk) 
 2. Lange gaanweg (Oost-West vanaf de vijver van het kasteel van Wissekerke) 
 3. Weg ten Oosten van de Kleine gaanweg (onverhard, steenslag) 
 4. Kleine gaanweg 
 5. Noord-Zuid dreef in 3e Broekwijk 
 6. Oost-West dreef in 3e Broekwijk 
 7. Blauwe gaanweg 
 8. Zandgaanweg (onverhard, steenslag) 
 9. Zandgaanweg (verhard, kasseien) 
 10. Blauwe gaanweg (ten noorden van de Rupelmondse kreek) 
 11. Dweerse gaanweg 
 12. Kemphoekstraat 
 13. Barbierbeekdijk (ZW deel) 
 14. Lange gaanweg (tussen de Verkortingsdijk en Kallebeekveer) 
 15. Verkortingsdijk  
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Figuur 25: Ligging van de 15 geïnventariseerde wegbermen.  
Figure 25: Location of the 15 examined road verges.  
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4.3 Synthetische fase 
 
4.3.1 Invoer van de data in Turboveg 
 
De vegetatieopnames en de losse waarnemingen van de percelen en van de wegbermen zijn 
ingevoerd in het softwarepakket “Turboveg for Windows” (HENNEKENS 1998). Dit 
programma maakt het mogelijk om de vegetatieopnames op een gestructureerde manier op te 
slaan, te analyseren en te exporteren in verschillende formats. Vanuit Turboveg werden de 
vegetatieopnames geëxporteerd als een Cornell gecondenseerde matrix die in het programma 
Twinspan geïmporteerd werd.  
 
Per opname is naast het opnamenummer, ook de gebruikte bedekkingschaal, de datum, de 
lengte en breedte van het proefvlak, de procentuele bedekking van de boomlaag, struiklaag, 
kruidlaag en moslaag ingevoerd. Een korte beschrijving van de vegetatie met het beheer werd 
onder de opmerkingen geplaatst.  
 
Wat de losse waarnemingen betreft, werd aanvullend de locatie waar de soort is aangetroffen, 
ingevoerd.  
 
 
4.3.2 Multivariate clusteranalyse  
 
Om in een grote hoeveelheid vegetatieopnames structuren te ontdekken op een objectieve 
manier en deze te visualiseren, kan gebruik gemaakt worden van multivariate ordinatie- of 
classificatiemethodes. Voor het opstellen van een lokale typologie op basis van 
vegetatieopnames wordt in de fytosociologie veelal gebruikt gemaakt van een 
classificatiemethode, Twinspan.  
 
De vegetatieopnames zijn geclassificeerd met behulp van het programma TWINSPAN (= 
Two-Way Indicator Species Analysis) (HILL 1979). Twinspan is een divisieve methode die 
vertrekt van de totaliteit van de opnames en die verder opsplitst in steeds kleinere groepen, 
waarbij de opnames die een gelijkaardige samenstelling hebben in dezelfde groep worden 
geplaatst. Het resultaat van de classificatie is een dichotome dendrogram. 
 
Twinspan is gebaseerd op een repetitieve drievoudige Reciprocal Averaging (RA) ordinatie 
(omdat Twinspan een classificatiemethode is die voor een belangrijk deel steunt op ordinaties 
wordt het een hybridentechniek genoemd). De eerste opsplitsing wordt gemaakt op basis van 
een RA-ordinatie van de opnames. De eerste ordinatie-as wordt ter hoogte van het centroïd in 
twee gesplitst, de monsters rechts van het centroïd behoren tot de positieve groep, links tot de 
negatieve groep. Bij de volgende stap worden de differentiërende soorten bepaald die 
preferentieel aan één kant van het centroïd voorkomen. Aan de soorten wordt een 
preferentiescore toegekend, afhankelijk van de frequentie van voorkomen en van de ligging 
ten opzichte van het centroïd. Op basis van deze scores wordt een tweede verfijnde ordinatie 
uitgevoerd, die leidt tot de definitieve opsplitsing in twee groepen. De derde ordinatie heeft 
nauwelijks invloed op de opsplitsing en gebeurt op basis van indicatorsoorten die bepaald 
worden aan de hand van een preferentie-index. Indicatorsoorten zijn in feite soorten die een 
duidelijke voorkeur hebben voor de ene of de andere groep en bijgevolg als indicatief kunnen 
beschouwd worden voor die groep. De derde of indicatorordinatie heeft als doel na te gaan of 
de verdeling van de opnamen over de beide groepen overeenkomt met de verdeling van de 
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indicatorsoorten. Indien dit voor een opname niet het geval is, wordt die als “misclassified” 
beschouwd.  
Naast het classificeren van de opnames, classificeert Twinspan ook de soorten op een 
praktisch identieke manier als de opnames, met als belangrijkste verschil dat de classificatie 
niet gebeurt op basis van de ruwe data maar op basis van de opnameclassificatie. Bij de 
soortenclassificatie wordt de getrouwheid van een bepaalde soort aan een bepaalde groep 
bepaald.  
Het uiteindelijke resultaat is een two-way tabel, waar de opnames in de kolommen zijn 
geordend en de soorten in de rijen. In de tabel wordt voor elke soort het hoogste cutlevel 
gegeven. Twinspan zal namelijk naast kwalitatieve verschillen ook rekening houden met 
kwantitatieve verschillen door middel van pseudo-species of schijnsoorten. Hoe hoger de 
bedekkingsgraad van een soort is in een opname, in hoe meer pseudo-species ze wordt 
opgesplitst. Door cutlevels te definiëren kan bepaald worden in hoeveel pseudo-species een 
soort wordt opgesplitst in een opname. Een cutlevel geeft de minimumbedekking van een 
soort aan om tot een pseudo-species te behoren. Bijvoorbeeld wanneer de volgende cutlevels 
worden gedefinieerd 0-2-5-10-20-50-75, zal een soort x die in opname y een bedekkingsgraad 
heeft van 25% worden opgesplitst in soort x1, soort x2, soort x3 en soort x4. Twinspan zal 
werken met de pseudo-species. Door het gebruik van pseudo-species worden kwantitatieve 
verschillen in rekening gebracht. Door bijvoorbeeld lage cutlevels te definiëren zal relatief 
meer gewicht worden gegeven aan de laagbedekkende soorten dan aan de hoogbedekkende 
soorten.  
Het gebruik van Twinspan om vegetatieopnames te ordenen in tabellen, dient echter niet als 
definitief te worden beschouwd. Het is een methode om de gegevens te structuren en om 
differentiërende soorten te zoeken. De Twinspan-tabellen kunnen nog op basis van 
ecologische en taxonomische redenen herschikt worden.  
 
Voor een gedetailleerde beschrijving van Twinspan verwijzen we naar HILL (1979), JONGMAN 
et al. (1987) en MEIRE & HERMY (1989). 
 
De cutlevels zijn bepaald op basis van een frequentiedistributie (zie figuur 26 en tabel 4). De 
volgende cutlevels werden gebruikt: 0, 2, 4, 12, 25, 50. Elke soort kan in een bepaalde 
opname in maximaal 6 pseudo-species worden opgesplitst. Pseudospecies 1, wordt bepaald 
door cutlevel 0 en houdt een bedekking in tussen 0-2%. Cutlevel 2 bepaalt pseudo-species2 en 
staat voor een bedekking tussen de 2-4%. Door cutlevel 4 wordt pseudospecies3 bepaald met 
een bedekking tussen de 4-12%, terwijl cutlevel 12 pseudospecies4 bepaalt met een 
bedekking tussen 12-25%. Cutlevel 25 definieert pseudospecies5 en staat voor een bedekking 
van 25-50%, terwijl pseudospecies 6 bepaald wordt door cutlevel 50 en staat voor een 
bedekking van 50-100%. Alle opnames die bij de analyse “misclassified” waren, werden 
gecontroleerd en bij de groep geplaatst waarmee ze de grootste affiniteit hebben.  
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Figuur 26: Frequentiedistributie van de bedekkingsgraden van alle soorten van alle opnames. 
Figure 26: Frequency distribution of the coverage degrees of all species of all relevés.  
 
Tabel 4: Frequentiedistributie van de bedekkingsgraden van alle soorten van alle opnames, de volle 
lijnen komen overeen met de gekozen cutlevels in TWINSPAN. 
Table 4: Frequency distribution of the coverage degrees of all species of all relevés. The full lines 
correspond to the chosen cutlevels in TWINSPAN.  

Cumulatief Cumulatief
aantal percentage

1 3905 3905 36,90 36,90
2 1941 5846 18,34 55,24
4 1195 7041 11,29 66,54
7 681 7722 6,44 72,97
10 135 7857 1,28 74,25
12 626 8483 5,92 80,16
17 404 8887 3,82 83,98
20 110 8997 1,04 85,02
22 283 9280 2,67 87,70
27 203 9483 1,92 89,61
30 81 9564 0,77 90,38
32 179 9743 1,69 92,07
37 124 9867 1,17 93,24
40 68 9935 0,64 93,89
42 129 10064 1,22 95,10
47 70 10134 0,66 95,77
50 58 10192 0,55 96,31
52 71 10263 0,67 96,99
57 33 10296 0,31 97,30
60 59 10355 0,56 97,85
62 60 10415 0,57 98,42
67 42 10457 0,40 98,82
70 40 10497 0,38 99,20
72 45 10542 0,43 99,62
77 11 10553 0,10 99,73
80 10 10563 0,09 99,82
82 9 10572 0,09 99,91
87 6 10578 0,06 99,96
90 2 10580 0,02 99,98
92 2 10582 0,02 100,00

Aantal PercentageBedekking (%)
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4.3.3 Wegbermen 
 
Op basis van 904 vegetatieopnames, die verspreid over heel Vlaanderen werden gemaakt, 
werd een typologie opgesteld van de vegetaties in de wegbermen. ZWAENEPOEL (1998) 
onderscheidt uiteindelijk 37 verschillende vegetatietypes die in de Vlaamse wegbermen 
kunnen worden aangetroffen.  
Om een berm tot één van die 37 types toe te wijzen, kan gebruik gemaakt worden van de 
ontwikkelde sleutel. In de sleutel worden telkens twee soortenreeksen gegeven, de reeks die 
het best overeenkomt met de veldwaarnemingen wordt verder gevolgd en verwijst naar een 
volgende sleutel of naar een bepaald type. Dit is de eerste manier waarmee het vegetatietype 
waartoe de wegberm behoort, kan achterhaald worden. Aanvullend worden ook de 
milieuomstandigheden kort besproken wat eventueel kan helpen bij de determinatie.  
Naast deze sleutel is door ZWAENEPOEL (1998) ook een lijst gemaakt met alle soorten die in 
de bermen zijn aangetroffen, waarbij aan elke soort een type werd toegekend waar de soort 
optimaal voorkomt. Op basis van de preferenties (sociologisch optimum) van de soorten is het 
ook mogelijk om het vegetatietype te determineren.  
 
Rekening houdend met de beperkingen van de gebruikte methodiek (cf. 4.2.4) is toch 
gepoogd om de verschillende bermtypes die in de polder voorkomen te achterhalen. Hiervoor 
werden beide methodes gehanteerd.  
 
 
4.3.4 Digitalisatie 
 
De digitalisatie gebeurde met het GIS programma Arcview 3.2a (ESRI 2000).  
In feite bestaat de digitalisatie uit twee luiken, enerzijds is er de digitalisatie van de vegetatie-
eenheden en anderzijds is er de digitalisatie van de proefvlakken. 
 
Bij de digitalisatie van de vegetatie-eenheden werden de orthofotoplans van 1995 en van 2000 
als underlay gebruikt. Ook de topografische stafkaarten 15/6 en 15/7 van het NGI werden 
hiervoor occasioneel gebruikt.  
De ontwateringsloten tussen de percelen, die meestal overeenkwamen met de vegetatie-
eenheden werden als grens gebruikt tussen twee vegetatie-eenheden. Tenzij het grote sloten 
betrof, zijn de ontwateringsloten niet apart gedigitaliseerd. Hetzelfde geldt voor de wegen; de 
grootste wegen zijn apart gedigitaliseerd, de kleine niet.  
 
Bij het digitaliseren van de proefvlakken, waar vegetatieopnames zijn gemaakt, werden eerst 
hulplijnen geconstrueerd aan de hand van de gemeten afstanden van het hoekpunt van het 
proefvlak ten opzichte van de twee referentiepunten. Op basis van die hulplijnen werd het 
proefvlak gesitueerd, waarna het zodanig geroteerd werd tot de oriëntatie overeenkwam met 
de intekeningen op de veldkaart.  
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4.4 Resultaten Twinspan-analyse 
 
4.4.1 Opsplitsing in groepen 
 
Systematisch zal de dichotomische opsplitsing worden besproken. De volledige Twinspan-
tabel met de 614 vegetatieopnames wordt om praktische redenen niet weergegeven. In figuur 
27 wordt een dendrogram gegeven met de resultaten van de Twinspan-analyse. Hierbij zijn 
telkens de indicatoren, de eigenwaarde en het aantal vegetatieopnames bijgevoegd. Ook heeft 
iedere groep een binair getal dat overeenkomt met de output in de Twinspantabel. 
 
Zoals in 4.3.2 beschreven, zijn de volgende zes cutlevels of drempelniveaus gebruikt: 0-2-4-
12-25-50.  
 
Bij de eerste opsplitsing wordt de negatieve of linkse groep (Groep 0) met 290 vegetatie-
opnames (n = 290) afgesplitst van de positieve of rechtse groep (Groep 1) die 324 opnames 
omvat. Indicatorsoorten voor Groep 0 zijn Rubus sp., Symphytum officinale, Brachythecium 
rutabulum_2, Urtica dioica en Populus x canadensis, terwijl Groep 1 Lolium perenne_2 en 
Agrostis stolonifera als indicatorsoorten heeft. De eerste opdeling deelt de opnameset in 
bossen en aanverwanten (Groep 0) en graslanden (Groep 1).  
 
Noot: de getallen die na een soortnaam zijn weergegeven komen overeen met het pseudospecies, 
eventueel aangevuld met sl of bl, wat respectievelijk overeenkomt met struiklaag of boomlaag. 
 
Groep 0 
De volgende opsplitsing van Groep 0 in Groep 00 en Groep 01 met respectievelijk 4 en 286 
opnames, gebeurt op basis van de aanwezigheid van Castanea sativa_3sl met een bedekking 
van meer dan 12% (Groep 00) (Vegetatietype 1), terwijl Groep 01 geen indicatorsoorten 
heeft.  
Groep 00 wordt niet verder opgesplitst, terwijl Groep 01 in Groep 010 (123 opnames) en 
Groep 011 (163 opnames) wordt gesplitst. De indicatorsoorten van Groep 010 zijn Carex 
acutiformis, Alnus glutinosa_3sl (hoogbedekkend in de struiklaag), Filipendula ulmaria, 
Lythrum salicaria en Humulus lupulus. De indicatorsoort van Groep 011 is Urtica dioica_4 
met een bedekkingsgraad van tenminste 12%. Groep 010 omvat in feite de bossen van het 
vochtige type met een betrekkelijk goede kwaliteit, terwijl Groep 011 de sterk verruigde 
bossen omvat, waar voor een groot deel de Populierenaanplanten toe behoren. 
Groep 010 wordt vervolgens verdeeld in Groep 0100 (n = 79) met Filipendula ulmaria_3 
(>4% bedekkend) en Galium palustre als indicatorsoorten en Groep 0101 (n = 44) 
(Vegetatietype 5) zonder indicatorsoorten. Groep 0100 omvat de bossen van de natste 
standplaatsen die als elzenbroekbos kunnen beschouwd worden, terwijl Groep 0101 de bossen 
van de matig vochtige tot vochtige standplaatsen omvat.  
Groep 0100 wordt opgesplitst in Groep 01000 (n = 5) (Vegetatietype2) met Alnus 
glutinosa_bl in de boomlaag, terwijl Fraxinus excelsior_sl en Alnus glutinosa_sl indicator-
soorten zijn voor Groep 01001 (n = 74). In tegenstelling tot Groep 01001 omvat Groep 01000 
opnames waarvan de boomlaag door Alnus glutinosa wordt gedomineerd wat in de andere 
groep niet het geval is, daar wordt de boomlaag veelal door Populus x canadensis 
gedomineerd. 
Groep 01001 wordt vervolgens opgesplitst in Groep 010010 (n = 50) met Eurhynchium 
praelongum_3, Carex acutiformis_3 en Lysimachia vulgaris als indicatorsoorten, en in Groep 
010011 (n = 24) met Angelica sylvestris, Urtica dioica_3, Symphytum officinale_3 en 
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Lythrum salicaria_2 als indicatoren (Vegetatietype 4). De laatste groep zijn in feite de 
verruigde elzenbroekbossen en worden niet verder onderverdeeld.  
Groep 010010 werd finaal onderverdeeld in Groep 0100100 (n = 23) (Vegetatietype 2) en 
Groep 0100101 (n = 27) op basis van de negatieve indicatoren: Lycopus europaeus_2, Carex 
remota, Moehringia trinervia, Mnium hornum en Ribes nigrum_3sl, terwijl Groep 0100101 
(Vegetatietype 3) Carex acutiformis_4 (> 12% bedekkend) en Populus x canadensis_6bl 
(>50% bedekkend) als indicatoren heeft. Groep 0100101 omvat de iets verdroogde 
elzenbroekbossen.  
 
Urtica dioica_5 (> 25 % bedekkend), Sambucus nigra_3sl en Populus x canadensis_5bl 
(>25% bedekkend) zijn de indicatorsoorten die Groep 0110 (n = 97) afsplitsen van Groep 
0111 (n = 66) die Lythrum salicaria, Juncus effusus, Cirsium palustre_2 en Cirsium arvense 
als indicator heeft. Groep 0110 omvat de sterk verruigde populierenaanplanten, terwijl Groep 
0111 kapvlakten, al dan niet heraangeplant met populieren omvat. 
Groep 0110 wordt opgesplitst in Groep 01100 (n = 58) met Poa trivialis en Alnus glutinosa_sl 
als indicatoren (Vegetatietype 6). De indicatoren van Groep 01101 (n = 39) zijn Galium 
aparine_3, Cirsium arvense en Heracleum sphondylium (Vegetatietype 7).  
Voor de opsplitsing van Groep 0111 in Groep 01110 (n = 30) en in Groep 01111 (n = 36) zijn 
Phragmites australis_2, Crataegus monogyna_2sl, Salix sp._3sl, Calystegia sepium_2 en 
Carex riparia indicatoren van de negatieve groep (Groep 01110 = Vegetatietype 8), terwijl 
Holcus lanatus en Arrhenatherum elatius indicatoren zijn van de positieve groep (Groep 
01111 = Vegetatietype 9). Bij de opsplitsing van Groep 0111 is onderscheid gemaakt tussen 
de vochtigere (Groep 01110) versus de drogere (Groep 01111) kapvlakten. Ook een aantal 
ruigtes (nat en droog) behoren tot deze groepen.  
 
Groep 1  
De eerste divisie van Groep 1 in Groep 10 (n = 313) en Groep 11 (n = 11) gebeurt op basis 
van de aanwezigheid van Poa trivialis (negatieve indicator, Groep 10) en Lolium 
multiflorum_5 (positieve indicator, Groep 11), die meer dan 25% bedekkend is. Groep 11 
(Vegetatietype 18) omvat in feite de hooilanden die ingezaaid zijn met Lolium multiflorum en 
die in zéér intensief agrarisch gebruik zijn. Het verder opsplitsen van deze groep is niet 
relevant. 
Groep 10 daarentegen wordt verder opgesplitst in Groep 100 (n = 52) en Groep 101 (n = 261). 
De indicatorsoorten van Groep 100 zijn Holcus lanatus_4 (met een bedekkingsgraad van ten 
minste 12%), Glechoma hederacea, Dactylis glomerata_2 en Urtica dioica (Vegetatietype 
10). De indicatoren van Groep 101 zijn Lolium perenne_5 (bedekkingsgraad van minimaal 
25%), Alopecurus geniculatus en Trifolium repens.  
In een aantal graslanden komen hoge bedekkingen van Ranunculus repens voor. Op basis 
hiervan is Groep 101 opgesplitst in Groep 1011 (n = 6) met Ranunculus repens_4 als 
indicator (Vegetatietype 17) en Groep 1010 (n = 255) met Lolium perenne_5 en Poa 
trivialis_3 als indicatorsoorten. Groep 1011 verder opsplitsen is niet van toepassing. 
 
De divisie van Groep 1010 in Groep 10100 (n = 161) en Groep 10101 (n = 94), gebeurt op 
basis van Holcus lanatus_2, Elymus repens_2 en Dactylis glomerata die indicatoren zijn van 
Groep 10100 en op basis van Alopecurus geniculatus_2, Poa annua en Plantago major die 
indicatorsoorten zijn voor Groep 10101.  
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Bij de opdeling van Groep 10100 zijn Ranunculus repens_2, Holcus lanatus_5 
(bedekkingsgraad > 25%), Cerastium fontanum, Trifolium repens en Phleum pratense 
indicatorsoorten van Groep 101000 (n = 49) (Vegetatietype 11) en differentiëren Groep 
101000 tegenover Groep 101001 (n = 112) die Elymus repens_2 als indicator heeft. De 
verdere opsplitsing van Groep 101000 is niet relevant. 
Groep 101001 daarentegen wordt verdeeld in Groep 1010010 (n = 83) en Groep 1010011 (n = 
29) met als enige indicator voor Groep 1010010 Lolium perenne_6 die echter een bedekkings-
graad heeft van meer dan 50% (Vegetatietype 12). Groep 1010011 heeft verschillende 
indicatoren: Alopecurus geniculatus, Ranunculus repens_2, Alopecurus pratensis_2, 
Polygonum amphibium, Elymus repens_3 (minimaal 4% bedekkend) en Rumex obtusifolius 
(Vegetatietype 13). Beide groepen worden niet verder opgesplitst. 
 
De opdeling binnen Groep 10101 is als volgt. Bij de eerste opdeling in Groep 101010 (n = 82) 
en Groep 101011 (n = 12) (Vegetatietype 16) differentieert Lolium perenne_6 met een 
minimale bedekking van 50%, Groep 101011 ten opzichte van Groep 101010 die Agrostis 
stolonifera en Alopecurus geniculatus als indicatorsoorten heeft.  
Enkel Groep 101010 wordt nog verder opgedeeld in Groep 1010100 (n = 42) en in Groep 
1010101 (n = 40). De indicatorsoorten van Groep 1010100 (Vegetatietype 14) zijn Lolium 
perenne_5 (min. 25% bedekkend), Poa annua en Stellaria media, terwijl de indicatorsoorten 
voor Groep 1010101 (Vegetatietype 15) Alopecurus geniculatus_4 (minimale bedekkings-
graad van 12%), Ranunculus repens_2, Cardamine pratensis en Glyceria fluitans zijn. 
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n = 58 01100 Type 6

n = 97 0,17

n = 44 0101 Type 5

n = 286 0,28

n = 123 0,14
n = 24 010011 Type 4

n = 27 0100101 Type 3
n = 74 0,11

n = 50 0,11

n = 290 0,41

n = 79 0,11
n = 23 0100100 Type 2

n = 4 00 Type 1

n = 5 01000 Type 2

 
 
Figuur 27: Dendrogram van de Twinspan resultaten. Bij elke splitsing zijn het aantal opnames (n), de 
eigenwaarde en de indicatorsoorten weergegeven (bossen: Type 1-9, graslanden: Type 10-18).  
Figure 27: Dendrogram of the Twinspan results. For each dichotomy the number of relevés (n), 
eigenvalue and the indicator species are presented (woodland: Type 1-9, grassland: Type 10-18)   
 
 
4.4.2 Verantwoording herschikte opnames 
 
Zoals reeds aangehaald in 4.3.2 is het gebruik van Twinspan een hulpmiddel om orde en 
structuren te scheppen in een ruime hoeveelheid vegetatieopnames. Het resultaat is echter een 
voorlopige tabel waar de vegetatieopnames in groepen zijn opgesplitst. De voorlopige tabel 
kan nog worden herschikt op basis van auto-ecologische, syntaxonomische en synecologische 
argumenten. 
Zo zijn een aantal vegetatieopnames van het ene vegetatietype naar een ander type verschoven 
op basis van hun globale floristische samenstelling en niet uitsluitend op basis van de 
indicatorsoorten. Alle vegetatieopnames die in de output van de Twinspan-analyse als 
“misclassified” worden bestempeld, zijn gecheckt, samen met een aantal andere vegetatie-
opnames die na controle van de resultaten afweken. Een aantal opnames hiervan zijn 
vervolgens in een ander vegetatietype ondergebracht.  
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“Misclassified” opnames 
• Opnames 26 en 65 worden bij de Twinspan-analyse tot Groep 0101 toegewezen, wat 

overeenkomt met Type 5. Opname 26 is verplaatst naar Type 4, de ruige elzenbroek-
bossen omwille van de hoge bedekking aan Filipendula ulmaria, Urtica dioica en 
Symphytum officinale die respectievelijk indicatorsoorten zijn voor Groep 0100 en 
Groep 010011. Hetzelfde kan gesteld worden voor opname 65 waar naast de drie 
bovenvermelde soorten ook Lythrum salicaria, een indicatorsoort voor Groep 010011, 
is aangetroffen. Net zoals opname 26 is opname 65 in het veld herkend als een ruig 
elzenbroekbos.  

• Uit de veldwaarnemingen blijkt dat opname 88 een wilgenbosje is, dat door Twinspan 
onder Type 8 wordt geklasseerd, het type van de jonge populierenaanplanten met een 
ruige kruidlaag op vrij vochtige bodem. Ondanks de afwezigheid van Populus x 
canadensis in opname 88, is ze toch verplaatst naar Type 7, de ruige populieren-
bossen. Dit omwille van de floristische overeenkomst wat de kruidlaag betreft, meer 
specifiek door de aanwezigheid van Galium aparine en Cirsium arvense, twee 
indicatorsoorten van Groep 01101 en door de afwezigheid van Alnus glutinosa.  

• Opname 120 is door Twinspan onder groep 0111 geklasseerd. De opname is verplaatst 
naar Type 6 (Groep 01100), de groep van de vochtige populierenbossen met een goed 
ontwikkelde struiklaag en een ruige kruidlaag met tal van vochtminnende soorten. Het 
verplaatsen van deze opname kan geargumenteerd worden door de hoge bedekkings-
graad van Populus x canadensis in de boomlaag en de goed ontwikkelde struiklaag 
met een cumulatieve bedekkingsgraad van 40%. Terwijl de kruidlaag veel 
vochtminnende soorten bevat zoals Cirsium palustre, Mentha aquatica en Lythrum 
salicaria, maar toch vrij ruig is (Urtica dioica 12%, Symphytum officinale 4%). 

• In opname 214 is Holcus lanatus de dominante soort met een bedekking van 37%, 
terwijl Lolium perenne en Poa trivialis, subdominanten zijn. Ondanks de 
aanwezigheid van indicatorsoorten Ranunculus repens, Holcus lanatus, Cerastium 
fontanum en Trifolium repens, is de opname door Twinspan toch in Groep 101001 
geplaatst in plaats van in Groep 101000. Het is verdedigbaar om deze opname 214 te 
verplaatsen naar Groep 10100 wat overeenkomt met Type 11, de vrij intensieve 
graslanden die door Holcus lanatus worden gedomineerd. 

• Voor opname 226 is door Twinspan aan Groep 011 toegewezen maar is verplaatst naar 
Groep 010011 of Type 4 omwille van de aanwezigheid van Alnus glutinosa, zowel in 
de boom- als struiklaag, Lythrum salicaria, Angelica sylvestris en Urtica dioica, welke 
indicatorsoorten zijn voor Groep 010011. Opname 226 werd door Twinspan hoogst-
waarschijnlijk onder Groep 011 geclassificeerd omwille van de lage bedekking van 
Alnus glutinosa in de struiklaag, zonder rekening te houden met A. glutinosa in de 
boomlaag. 

• Het perceel waar opname 239 is gemaakt is een populierenbestand van bij benadering 
20 jaar oud, waar een aantal populieren door windworp zijn verdwenen. Hierdoor was 
het proefvlak deels niet overschaduwd door Populus x canadensis, en is de opname 
niet volwaardig representatief voor de vegetatie van het perceel. Mede als gevolg van 
de lage bedekking van de boomlaag werd de opname bij de verkeerde groep 
ondergebracht. Rekening houdend met de veldwaarnemingen en de floristische 
samenstelling van de kruidlaag is de opname verplaatst naar Type 7 of naar de ruige 
populierenbossen.  

• Opname 304 werd in het veld herkend als een gedegradeerd elzenbroekbos dat sterk 
verstoord wordt door het belendende sportterrein. Omwille van de hoge bedekking van 
Alnus glutinosa (60%) en de presentie van tal van freatofyten werd de opname toch 
verplaatst naar het type van de ruige elzenbroekbossen (Type 4). Door de hoge 
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bedekking van Rubus sp. werd de opname bij de ruige elzenbroekbossen 
geclassificeerd en niet bij Type 2 of Type 3. 

• Opname 322 en opname 326 zijn respectievelijk door Twinspan onder Type 11 en 
Type 16 geplaatst. Ondanks de afwezigheid van Holcus lanatus is opname 322 toch 
bij groep 101000 (= Type 11) geklasseerd, wat door H. lanatus gedomineerde 
graslanden omvat. Terwijl opname 326 bij groep 101010 (= Type 16) werd geplaatst, 
wat de soortenarme door Lolium perenne gedomineerde graslanden omvat. 
Beide opnames zijn verplaatst naar Type 14, omwille van de aanwezigheid van 
Polygonum amphibium, Alopecurus geniculatus, Carex hirta, etc.  

• Twinspan plaatste opname 373 tot Groep 01111 (= Type 9) omwille van de lage 
bedekking van Populus x canadensis in de boomlaag. Ondanks deze lage bedekking 
kan de opname toch als een verruigd populierenbos worden beschouwd, vooral door 
de floristische samenstelling van de kruidlaag die door Rubus sp. en Urtica dioica 
wordt gedomineerd. Bijgevolg is opname 373 naar Type 7 verplaatst. 

• Opname 397 wordt ondanks de hoge bedekkingsgraad van Populus x canadensis in de 
boomlaag (70%) door Twinspan toch aan groep 0111 toegewezen, wat in grote lijnen 
de vochtige en drogere kapvlaktes omvat, veelal met een ruige kruidlaag en een laag 
bedekkende boomlaag. Opname 397 is echter gelegen in een populierenbos dat zéér 
extensief (de laatste jaren in feite niet meer) begraasd wordt, waardoor de kruidlaag 
door grassen (Holcus lanatus 40%, Arrhenatherum elatius 27%, Poa trivialis, Dactylis 
glomerata, etc.) wordt gedomineerd en de opname bijgevolg verplaatst is naar Groep 
100 (= Type 10) dat onder andere een aantal populierenbossen omvat die extensief 
worden beweid. 

• Opname 553 is verschoven van Type 4, de ruige elzenbroekbossen, naar Type 3, de 
iets verdroogde elzenbroekbossen met veel Carex acutiformis in de kruidlaag. De 
verplaatsing kan geargumenteerd worden door de hoge bedekking van C. acutiformis 
(17%), tevens indicatorsoort voor deze groep en Rubus sp. (42%) in de kruidlaag. 
Terwijl Urtica dioica, een indicatorsoort voor Type 4 slechts laagbedekkend is (1%), 
wat ook het geval is voor de andere indicatorsoorten (Angelica sylvestris, Symphytum 
officinale, Lythrum salicaria) die wel aanwezig zijn maar een te lage bedekkingsgraad 
hebben om tot Type 4 te behoren. 

 
Overige opname 

• In tegenstelling tot alle vorige opnames is opname 452 geen “misclassified sample” 
nochtans wijkt deze opname sterk af van de andere opnames van Type 17. Opname 
452 is namelijk gelegen in een kapvlakte van een populierenbos, waar Populus x 
canadensis is heraangeplant. Omwille van de hoge bedekkingsgraad van Ranunculus 
repens was de opname door Twinspan onder Type 17 geklasseerd. De opname werd 
echter verplaatst naar Type 9, het type dat o.a. de drogere kapvlakten, al dan niet met 
heraangeplante P. x canadensis en de droge ruigtes omvat. Het ontbreken van 
vochtminnende soorten verdedigt de toekenning van opname 452 aan Type 9 en niet 
aan Type 8. 

 
 
In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van de verschillende vegetatietypes met de ertoe 
behorende vegetatieopnames.  
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4.5 Vegetatietypologie 
 
 
Overzicht van de 18 onderscheiden vegetatietypes:  
 1. Kastanjehakhoutbos 
 2. Carici elongatae-Alnetum 
 3. RG Carex acutiformis/Rubus fructicosus-[Alnion glutinosae] 
 4. Macrophorbio-Alnetum 
 5. Alno-Padion 
 6. RG Urtica dioica/Populus x canadensis-[Alno-Padion] 
 7. DG Populus x canadensis-[Galio-Urticetea] 
 8. Natte kapvlakte 
 9. Droge kapvlakte 
 10. Lolio-Cynosuretum 
 11. RG Holcus lanatus-Lolium perenne-[Molinio-Arrhenatheretea] 
 12. RG Poa trivialis-Lolium perenne-[Plantaginetea majoris/Cynosurion cristati] 
 13. Overgang Arrhenatheretalia/Lolio-Potentillion 
 14. Ranunculo-Alopecuretum geniculati inops 
 15. Ranunculo-Alopecuretum geniculati typicum 
 16. DG Lolium perenne-[Stellarietea mediae] 
 17. RG Ranunculus repens-[Arrhenatheretalia/Lolio-Potentillion] 
 18. DG Lolium multiflorum-[Stellarietea mediae] 
 
 
Toelichting bij de synoptische tabellen: 
 
Bij de bespreking van de vegetatietypologie wordt onder andere gebruik gemaakt van 
synoptische tabellen die in grote lijnen overeenkomen met de two way tabel (Twinspantabel). 
Het gebruik van synoptische tabellen laat toe om de samenvattende tabel op een 
overzichtelijke manier voor te stellen.  
In een synoptische tabel wordt elk onderscheiden fytocoenon of vegetatietype gesynthetiseerd 
in één kolom waarin de presentie van de soorten wordt weergegeven per fytocoenon, 
eventueel aangevuld met de karakteristieke bedekking.  
Met de presentie wordt het percentage van de vegetatieopnames van een bepaald 
vegetatietype weergegeven waarin een bepaalde soort voorkomt, terwijl de karakteristieke 
bedekkingwaarde van een soort de som is van alle bedekkingwaarden, gedeeld door het aantal 
opnames waarin de soort aanwezig is, per vegetatietype wel te verstaan.  
De presentie en de karakteristieke bedekkingwaarde kan men zowel in klassen als in 
percentages uitdrukken. Percentages zijn vanzelfsprekend nauwkeuriger en kunnen gebruikt 
worden bij verdere berekeningen maar zijn niet zo overzichtelijk dan het gebruik van klassen. 
Vooral wanneer gewerkt wordt met grote aantallen opnames gebruikt men bij voorkeur 
percentages.  
In deze studie is gebruikt gemaakt van presentieklassen volgens MELTZER & WESTHOFF 
(1942):  I 1-20% d.w.z. dat een soort in 1 tot 20% van de opnames voorkomt. 
  II 21-40% 
  III 41-60% 
  IV 61-80% 
  V 81-100% 
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In de synoptische tabel is voor elke soort de karakteristieke bedekking in superscript 
toegevoegd, waarvoor gebruik is gemaakt van de klassen volgens SCHAMINÉE et al. (1995):  
  ⋅ < 5% d.w.z. een karakteristieke bedekking van minder dan 5% 
  + < 10% 
  I < 20% 
  II < 40% 
  III < 60% 
  IV < 80% 
  V < 100% 
 
Zoals bij het opmaken van lokale typologieën gangbaar is, is er een opsplitsing gemaakt naar 
formatie. Er zijn bijgevolg twee synoptische tabellen gemaakt, de eerste bevat Type 1 tot 9 
wat overeenkomt met de bossen, inclusief kapvlakten en ruigtes (zie figuur 28). Terwijl de 
tweede synoptische tabel de graslanden omvat, Type 10 tot 18 (zie figuur 29).  
 
In de synoptische tabellen worden niet alle soorten afgebeeld. Enkel de soorten die in 1% van 
de opnames voorkomen, zijn in de synoptische tabel weerhouden. Soorten die in minder dan 
1% van de bosopnames of graslandopnames voorkomen, worden niet weergegeven.  
 
In totaal behoren 290 vegetatieopnames tot de bostypes (= Type 1-9), terwijl 324 opnames tot 
de graslandtypes (= Type 10-18) behoren.  
 
Soorten met een presentieklasse IV of V voor alle types van een formatie, worden 
overeenkomstig de gebruikelijke fytosociologische conventie als constante soorten 
beschouwd. Die met presentieklasse III worden als frequente soorten beschouwd, die soorten 
met klasse II als occasionele soorten en die met presentieklasse I als zeldzame soorten.  
Bij de bepaling van de differentiërende soorten (i.e. soorten die in een vegetatietype of 
fytocoenon waarvoor zij differentiërend is, duidelijk meer voorkomt dan in andere daarmee 
vergeleken types) is het schema volgens SCHAMINÉE et al. (1995) als leidraad gebruikt. 
Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat het bepalen van differentiërende soorten voor 
lokale vegetatietypes niet altijd eenvoudig is. Bij twijfelgevallen kan de soort soms aan een 
differentiërende soortengroep worden toegevoegd, of kan rekening worden gehouden met de 
karakteristieke bedekking. 
 
In de synoptische tabel van de bossen zijn de soorten eerst gerangschikt volgens de 
verschillende strata of lagen (boomlaag, struiklaag, kruidlaag en moslaag). Daarbinnen zijn de 
soorten alfabetisch gerangschikt. Differentiërende soorten zijn in de tabellen grijs 
gemarkeerd, zwak differentiërende soorten lichtgrijs.  
 
 
Wat de syntaxonomische classificatie betreft, zijn verschillende auteurs met elkaar 
vergeleken. Voor de bossen is HERMY (1985), STORTELDER et al. (1998, 1999), VAN DER 
WERF (1991), VANDEKERKHOVE (1998) en WESTHOFF & DEN HELD (1969) gevolgd. Terwijl 
voor de graslanden vooral SCHAMINÉE et al. (1996) en WESTHOFF & DEN HELD (1969) werd 
gebruikt.  
 
De verschillende onderscheiden vegetatietypes (18) worden besproken volgens een vast 
stramien. Per bespreking wordt eerst een algemene beschrijving van het type gegeven, 
vervolgens worden de differentiërende soorten aangegeven. Daarna worden per stratum de 
kenmerkende en samenstellende soorten beschreven, vaak met karakteristieke bedekking. 



Vegetatiekaart 

Instituut voor Natuurbehoud 
Vegetatiekartering van de polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde 57

Vervolgens wordt kort beschreven waar het type in de polder wordt aangetroffen met 
aansluitend een korte abiotische beschrijving van de standplaats waar het type wordt 
aangetroffen. Enerzijds is op basis van de bodemkaart het preferentieel bodemsubstraat 
gegeven en anderzijds wordt de grondwatertoestand toegelicht, eventueel aangevuld met 
literatuurgegevens. Wat de grondwatertoestand betreft, is voor elke locatie waar een 
vegetatieopname is gemaakt de gemiddelde, maximale en minimale grondwaterstand, alsook 
de amplitude berekend op basis van de geïnterpoleerde kaarten in het programma Surfer (cf. 
3.3.2). Vervolgens zijn deze berekende waarden gebundeld per vegetatietype en is de mediaan 
bepaald per variabele. Telkens wordt naast de mediaan van een variabele ook het 25ste en 75ste 
percentiel tussen haakjes weergegeven (voor een verdere bespreking van de relatie tussen het 
vegetatietype en het grondwater verwijzen we naar 4.8.4). Aanvullend wordt het beheer 
toegelicht en de syntaxonomische identificatie van het type. Tot slot worden het gemiddeld 
aantal soorten per opname en de eventueel aanwezige Rode lijstsoorten gegeven.  
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Boomlaag   
Acer pseudoplatanus . . . . I+ II . . . Glechoma hederacea . III II III IVI IVII VI IV+ VI

Alnus glutinosa . IIIV . IIII IIII III II . III  Gnaphalium uliginosum . . . . . I . . I  
Alnus incana . I+ . . II III . . .  Heracleum sphondylium . . . . I I IV+ II III  
Betula pendula II+ . I+ . I+ III . . IIII  Holcus lanatus III I . I I II+ I I IVI  
Castanea sativa . . . . . II . . .  Humulus lupulus . V V IV V II II II I  
Fraxinus excelsior . I+ IIII III II III II . II  Hypericum dubium . . I . I . . . I  
Populus canescens . II III III II III . . .  Hypnum cupressiforme . I . . . . . . .  
Populus x canadensis IVII IVII IVIII IIIII VII VIII VIII VII IVII  Impatiens glandulifera . . . . IIII I+ II II I  
Prunus avium . . . . . III . . .  Iris pseudacorus . V V V III II I III I  
Quercus robur . II . II IIII III I+ III II  Juncus bufonius . . . . . . . . I  
Quercus rubra IIIV . . . . . . . .  Juncus conglomeratus . . . . . . . . I  
Salix alba . II III II II III III II I  Juncus effusus II II III IV II I I IV IV+  
Salix caprea . . . . II III . . .  Lactuca serriola . . . . . . . . I  
Salix x rubens . III . . II III III . .  Lamium album . . . . . . I . I  
   Lapsana communis . . . . . . . I II
Struiklaag           Lolium perenne . . . . . . I . I  
Acer pseudoplatanus . . . . I III I . . Lophocolea bidentata . I . I I I . . I
Aesculus hippocastanum . . . . . I . . .  Lotus uliginosus . . . I . . . . I  
Alnus glutinosa . IVIII VIII VIII IVII IIIII III II I  Lychnis flos-cuculi . I I I . I I I I  
Alnus incana . I+ . I I+ III . . .  Lycopus europaeus . V III V II I I II II  
Betula pendula . I I . I+ I+ . . I  Lysimachia nummularia . II I I I I . I I  
Castanea sativa VV . . . . I . . .  Lysimachia vulgaris . III IV II I I . I .  
Cornus sanguinea . III II II II . . . .  Lythrum salicaria . V V V IV I I IV III  
Corylus avellana . . . . II II III I .  Matricaria recutita . . . . . . . . I  
Crataegus monogyna . II+ III+ II+ II II+ II+ IVI I+  Melandrium dioicum II III II III IV+ III+ III+ III IV  
Evonymus europaeus . I+ . . I . . . .  Mentha aquatica . I I I+ I I . II I+  
Fraxinus excelsior . IV+ VI IVI IIII II II . I  Mnium hornum IV IV III III II II . . I  
Populus canescens . . I II . . . . .  Moehringia trinervia . II I I I . . . .  
Populus x canadensis . . . II+ . II II I+ II  Myosotis arvensis . . . . . I . . I  
Prunus avium . . . . I I+ . . .  Myosotis palustris . I+ . I . I . I .  
Quercus robur . III III+ III II+ I+ I+ II+ I  Oxalis fontana . . . . . . . . I  
Quercus rubra . . . . . . . . III  Phalaris arundinacea . . I I+ I II I+ IIII II  
Rhamnus frangula . I . I I I+ . I .  Phragmites australis . I II+ I II I III+ IVI II  
Ribes nigrum . IIII II+ . II . . . .  Plagiomnium affine . I . I . I . I .  
Ribes rubrum . I I II II I+ . I .  Plagiomnium undulatum . . I I III I+ I . .  
Rosa arvensis . I I . I . . . .  Plagiothecium denticulatum . I I I I I I . .  
Rosa species . I I I I+ . I+ I .  Plantago major . . . . . I . . II  
Salix alba . . . III I+ II I+ . I  Poa annua . . . . . I I . II  
Salix caprea . . I+ . II II . I+ II  Poa nemoralis . . . I I . I . I  
Salix cinerea . IVI IVI IIII II+ IIII I II I  Poa palustris . . . . . I . I .  
Salix species . II . I+ I+ III II IIII I+  Poa trivialis . . . I I III I II III+  
Salix viminalis . . . . III . . I+ I  Polygonum aviculare . . . . . . . . I  
Salix x rubens . I+ IIII III I+ . III . I  Polygonum hydropiper . III I III I I . I I  
Sambucus nigra cv. laciniata . . . . I I I . I  Polygonum lapathifolium . . . . . . . . I+  
Sambucus nigra IV II I II+ IV+ VI IIII II II  Polygonum persicaria . . . . . . . . II  
Sorbus aucuparia . II I . I I . . I  Populus x canadensis . . . . . . . . I  
Ulmus minor . . I . I+ II . . .  Pulicaria dysenterica . . . . . . . I I  
Viburnum opulus . II+ IV III II+ II I+ I+ III  Quercus robur II II I I I I I I I  
   Quercus rubra II . . . . . . . .
Kruid- en Moslaag                    Ranunculus ficaria . I I I I I . . I  
Acer pseudoplatanus . . . . I I . . I Ranunculus repens . . . . . I I I III
Agrostis stolonifera . . . I . I I . III+  Ribes rubrum . . . . . I I I .  
Alnus glutinosa . I I I I . . . I  Rubus species . VII VII VII VII . IVI VI IVI  
Alnus incana . . . . I I . . .  Rumex conglomeratus . I I . I . . I I  
Alopecurus pratensis . . . . . I I+ I I  Rumex crispus . . . . . . . . I  
Angelica sylvestris . I I III II I+ I II II  Rumex obtusifolius ssp. obtusifolius . . . . . . I I III  
Arctium lappa . . . . . I I . I  Rumex sanguineus . III II IV II II I II II  
Arctium species . . . I . I . . I  Salix alba . . . . . . . . I  
Arrhenatherum elatius . . . . . I+ I+ III III+  Salix caprea . . . . . . . . I+  
Athyrium filix-femina . II I I II I+ I I .  Salix cinerea . . . . . . . . I+  
Betula pendula II . . . . . . . .  Salix species . . . . . . . . I  
Bidens frondosa . . I I . . . . .  Sambucus ebulus . . . . . I IIII . III  
Bidens tripartita . I . I . . . . I  Sambucus nigra cv. laciniata . I . I I I . . I  
Brachythecium rutabulum II VII VI VII VII VII VI VI IV+  Sambucus nigra . I . I I II I I I  
Bryum species . . . . . . . . I+  Scrophularia auriculata . I I I I . . . I  
Calamagrostis canescens . I II I I+ I . III .  Scrophularia nodosa . . . I II I I I II  
Calliergonella cuspidata . II . I . . . . .  Scutellaria galericulata . I I III I I . I I  
Calystegia sepium . II II II+ I II II+ IV+ II  Solanum dulcamara . V V V IV II . IV II  
Cardamine flexuosa . I . I I I . I I  Sonchus asper . . . . . . . I II  
Cardamine hirsuta . . . . . I . . I  Sonchus oleraceus . . . . . I I I I  
Cardamine pratensis . IV II IV I I I II I  Sorbus aucuparia . I . I I I . . I  
Cardamine species . I I I I I . . .  Stachys palustris . . I I I I I I I  
Carex acuta . . I . . . . I+ .  Stachys sylvatica . . I I I I I I I  
Carex acutiformis . VI VII III+ IVII I I IIII I  Stellaria aquatica . I . I . I . . II  
Carex cuprina . I . I . I . II I  Stellaria media . . . . . I I . I  
Carex elongata . II I I . . . . .  Stellaria uliginosa . I I . . . . . I  
Carex paniculata . II I I . . . . .  Symphytum officinale . V V V+ V+ IV IV V+ V+  
Carex pseudocyperus . II I I . I . . I  Typha latifolia . . I II+ . . . . I  
Carex remota . IV II III I I . I .  Urtica dioica II V V V+ V+ VII VII VI VI  
Carex riparia . II II+ II II I I IIII I+  Valeriana officinalis . II I II I I I . I  
Carex species . I . I I . . I I  Viburnum opulus . I . I I . . I .  
Castanea sativa IV . . . . . . . .
Cerastium fontanum ssp. vulgare . . . . . I . . I             
Chenopodium album . . . . . . . . I             
Chenopodium polyspermum . . . . . . . . II             
Circaea lutetiana . II IV III IV I . I I  Type 1: Kastanjehakhoutbos           
Cirsium arvense . . I I II I IV+ IV+ VI             
Cirsium oleraceum . I II III II I I+ II I  Type 2: Carici elongatae-Alnetum            
Cirsium palustre . V IV V V IV II V+ IV+  Mesotroof elzenbroekbos           
Cirsium vulgare . . . I I I I I III             
Corylus avellana . . . . I . . . .  Type 3: RG Carex acutiformis/Rubus frfructicosus-[Alnion]      
Crataegus monogyna . II I I I I . I I  Moeraszegge/Braam-elzenbroekbos        
Dactylis glomerata . . . . . I I I II             
Dicranum scoparium V . . . I I . . I  Type 4: Macrophorbio-Alnetum           
Dryopteris carthusiana . II II II I I . I .  Ruigt-Elzenbos           
Dryopteris dilatata . I I I III I . . .             
Dryopteris filix-mas . I . . I II I I+ I  Type 5: Alno-Padion           
Echinochloa crus-galli . . . . . . . . I  Elzen-Vogelkersbos           
Elymus repens . . . . . . I I I             
Epilobium angustifolium . . . . I II II I I  Type 6: RG Urtica dioica/Populus x canadensis-[Alno-Padion]       
Epilobium hirsutum . I I II . . II I+ III  Nitrofiel populierenbos         
Epilobium montanum . . . I . . . I I           
Epilobium palustre . . . . I . I I II  Type 7: DG Populus x canadensis-[Galio-Urticetea]       
Epilobium parviflorum . II II III I I . I I  Ruig populierenbos           
Epilobium species . I I I I I I I I             
Epilobium tetragonum ssp. tetragonum . . . I . I . I I  Type 8: Natte kapvlakte           
Equisetum palustre . . . . I I . . I             
Erigeron canadensis . . . . . . . . I  Type 9: Droge kapvlakte           
Eupatorium cannabinum . IV IV IV IV I I IV III             
Eurhynchium praelongum II VI VI III+ IVI IVI III+ II II+             
Filipendula ulmaria . VI VI VI III II+ I II+ I             
Fissidens bryoides . . . . I I I . .             
Fissidens taxifolius . I II I III I I I .             
Fraxinus excelsior . II I . I I . . II             
Galeopsis tetrahit . I I I I II+ II I III+             
Galium aparine . I II III III IV VI V III+             
Galium palustre . V III IV I I . II I             
Geranium robertianum . . . . I I . . I             
Geum urbanum . II I III II I I . I             
Figuur 28: Synoptische tabel van de bossen (legende en toelichting zie figuur 29).               Figure 28: Synoptic table of the woodlands (legend and explanation cf. figure 29).  
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 10 11 12 13 14 15 16 17 18       
Kruid- en moslaag                
Agrostis stolonifera VI VI VI VI VI VII   IV+ I   Type 10: Lolio-Cynosuretum     
Alopecurus geniculatus I I I IV+ IV+ VI   III II   Kamgrasland     
Alopecurus pratensis III I+ I+ III I IIII I I           
Arrhenatherum elatius II I I       II     Type 11: RG Holcus lanatus-Lolium perenne-[Molinio-Arrhenatheretea]

Bellis perennis   I I I   I        Gestreepte witbol-Engels raaigras-grasland   
Brachythecium rutabulum II+ II I I I I   II+           
Bromus hordeaceus I I I  I I    I   Type 12: RG Poa trivialis-Lolium perenne-[Plantaginetea/Cynosurion] 

Bryum species          I  I   Ruw beemdgras-Engels raaigras-grasland   
Capsella bursa-pastoris    I  I               
Cardamine pratensis II II I I I II I I I   Type 13: Overgang Arrhenatheretalia/Lolio-Potentillion 

Carex hirta I I   I I+ I   I     Overgangsgrasland     
Cerastium fontanum ssp. vulgare II IV I II II II I II I         
Chenopodium album      I    I      Type 14: Ranunculo-Alopecuretum geniculati inops   
Chenopodium polyspermum    I  I I II      Verarmd Geknikte vossestaart-grasland   
Cirsium arvense III+ II II II II I I I           
Cirsium palustre II+ I I  I I   IV     Type 15: Ranunculo-Alopecuretum geniculati typicum   
Cirsium vulgare I I I  I I    I   Geknikte vossestaart-grasland    
Crepis capillaris I     I    I           
Cynosurus cristatus I I+              Type 16: DG Lolium perenne-[Stellarietea mediae]   
Dactylis glomerata III+ I II+ II I I        Engels raaigras-grasland    
Elymus repens II I+ IIII IVI II II I I II         
Epilobium palustre I        I I     Type 17: RG Ranunculus repens-[Arrhenatheretalia/Lolio-Potentillion] 

Equisetum arvense I I   I I         Kruipende boterbloem-overgangsgrasland   
Equisetum palustre I I   I   I I I           
Festuca rubra I               Type 18: DG Lolium multiflorum-[Stellarietea mediae] 

Filipendula ulmaria I I         I     Italiaans raaigras-hooiland     
Galium aparine I       I            
Glechoma hederacea IV I I I I I   III I       
Glyceria declinata         I+            
Glyceria fluitans   I      II+   IIIII I+       
Gnaphalium uliginosum       I  I  I       
Heracleum sphondylium I     I    I         
Holcus lanatus VII VII IVI IVI II+ II+ I IIII II       
Juncus articulatus         I   II         
Juncus bufonius I       I    I       
Juncus effusus I    I   I   III+         
Lolium multiflorum I+  I I I+ II I II+ VIV       
Lolium perenne IVI VII VIII VII VIII VI VIV IV+ II       
Matricaria recutita I I    I             
Oxalis fontana    I I    I          
Phalaris arundinacea I II I I I I   II         
Phleum pratense I III+ I I+ I II+ III I I       
Pimpinella major I+     I             
Plantago major I II I I III IV III IV II       
Poa annua I I I I IV II V II I       
Poa trivialis IVI VI VI VI VII VII IIII II I       
Polygonum amphibium I I I II I II I I I       
Polygonum aviculare   I I  I  I I I       
Polygonum hydropiper   I    II I            
Polygonum persicaria I  I I I  III  I       
Populus x canadensis I+                   
Prunella vulgaris I          I         
Pulicaria dysenterica I+          II         
Quercus robur I I   I   I            
Ranunculus acris I I      I            
Ranunculus repens IV V III IV III V+ II VII II       
Rorippa islandica    I  I I            
Rorippa sylvestris    III I I I   I         
Rumex acetosa I I   I               
Rumex conglomeratus I    I I I   II         
Rumex crispus I I I I I I   I I       
Rumex obtusifolius ssp. obtusifolius II II I II I I I II I       
Sonchus asper   I I  I  I          
Sonchus oleraceus    I I I  II I         
Stellaria media I II III II IV II IV  V       
Symphytum officinale I I   I   I   I         
Taraxacum species II III III III III II   IV I       
Trifolium repens II V III III III III II III I       
Urtica dioica III I I I I I I  II       
Veronica chamaedrys I          I         
Veronica serpyllifolia I     I I               
                
Boom- en struiklaag                
Populus x canadensis-bl IIIII III       IIII             
Populus x canadensis-sl I                       
Figuur 29: Synoptische tabel van de graslanden, voor de verdere toelichting verwijzen we naar bovenstaand kader (de karakteristieke bedekking is 
weergegeven in superscript, differentiërende soorten zijn donkergrijs gemarkeerd, zwak differentiërende lichtgrijs).  
Figure 29: Synoptic table of the grasslands, for further explanation we refer to the above frame (characteristic coverage is presented in superscript, the 
differentiating species are marked dark grey, the slight differentiating species light grey).  
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Bossen 
 
4.5.1 Kastanjehakhoutbos 
 
Dit bostype omvat hakhoutbossen waarvan de struiklaag gedomineerd wordt door Castanea 
sativa. C. sativa, zowel in de struiklaag als in de kruidlaag differentieert dit bostype ten 
opzichte van de andere bostypes. Ook Dicranum scoparium is een differentiërende soort. 
In tegenstelling tot de struiklaag die altijd gedomineerd wordt door C. sativa, heeft de 
boomlaag een afwisselende samenstelling. Ofwel bestaat de boomlaag uit aangeplante 
Populus x canadensis ofwel uit Quercus rubra en in mindere mate uit Betula pendula.  
In de struiklaag wordt bovendien frequent Sambucus nigra aangetroffen.  
Het aantal soorten in de kruidlaag is zeer laag, gemiddeld 3. Holcus lanatus komt frequent 
voor, terwijl Melandrium dioicum en Urtica dioica occasioneel worden aangetroffen. Naast 
deze komen ook nog een aantal kiemplanten van houtige soorten voor als Castanea sativa, 
Quercus robur en Quercus rubra.  
Naast Dicranum scoparium wordt in de moslaag frequent Mnium hornum, Brachythecium 
rutabulum en Eurhynchium praelongum aangetroffen. 
 
In vergelijking met de struiklaag die een gemiddelde bedekking heeft van 86%, heeft de 
kruidlaag amper een bedekking van 3%. De oorzaak van de lage bedekkingsgraad van de 
kruidlaag is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan de combinatie van een gebrek aan licht, 
vanwege de dichte struiklaag, en een zeer hoge begrazingsdruk door Wilde konijnen 
(Oryctolagus cuniculus), die overvloedig aanwezig zijn.  
 
Het is globaal gezien een soortenarm vegetatietype, gemiddeld 8.25 soorten per opname, dat 
uitsluitend wordt aangetroffen op de droge tot matig natte, lemig zandige donk. De 
gemiddelde grondwaterstand bedraagt -1.19m (-1.33; -1.15) onder het maaiveld, wat het 
droge karakter van dit bostype indiceert. Dit wordt bevestigd door de lage minimale 
grondwaterstand die -2.25m (-2.41; -2.13) bedraagt. Voor een vergelijking met de andere 
bostypes verwijzen we naar 4.8.4.  
 
De gemiddelde omlooptijd van een hakhoutbos is normaal gezien rond de 9 jaar. Afhankelijk 
van de grootte van het bos en de functie van het geoogste hout kan dit echter variëren. 
Oorspronkelijk zijn deze hakhoutbossen van Castanea sativa aangeplant voor de productie 
van hoepels of banden die gebruikt werden voor het vervaardigen van tonnen of kuipen. Met 
behulp van deze hoepels werden de onderdelen van de tonnen, duigen genaamd, 
samengehouden. Voor het vervaardigen van dergelijke hoepels werd oorspronkelijk vooral 
Gewone es, Hazelaar, Boswilg en Eik gebruikt. Pas vanaf de 2e helft van de 19e eeuw werd 
veel gebruik gemaakt van Tamme kastanje dat zelfs Gewone es en eik verving voor het 
vervaardigen van hoepels voor biertonnen (TACK et al. 1993). Het is ook in deze context dat 
de aanwezigheid van kastanjehakhoutbosje in de polder van Kruibeke moet gesitueerd worden 
(mond. med. Fernand Daniëls). 
 
Syntaxonomisch is dit bostype moeilijk te plaatsen omwille van de slecht ontwikkelde 
kruidlaag en omdat zowel de boomlaag als de struiklaag aangeplant zijn.  
Wanneer echter rekening wordt gehouden met de huidige abiotische omstandigheden, vooral 
dan de bodemgesteldheid en waterhuishouding dient in de richting van een Eiken-Beukenbos 
(Quercion) te worden gekeken. Met uitzondering van Dicranum scoparium ontbreken 
momenteel echter de echt typische soorten van dit bostype.  
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De huidige natuurwaarde van dit bostype is wat de floristische samenstelling betreft eerder 
gering.  
 

 
Foto 1: Type 1 Kastanjehakhoutbos waar het hakhout is gekapt met Quercus rubra als overstaander 
(24/07/2002, perceel 273).  
Photo 1: Type 1 Chestnut coppice woodland with Quercus rubra (24/07/2002, perceel 273).  
 

 
Foto 2: Type 1 Kastanjehakhoutbos met dichte struiklaag van Castanea sativa (24/07/2002, perceel 
288).  
Photo 2: Type 1 Chesnut coppice woodland with a dense scrub layer of Castanea sativa (24/07/2002, 
parcel 288).  
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4.5.2 Carici elongatae-Alnetum 
Mesotroof elzenbroekbos 
 
De 28 percelen die tot dit bostype worden gerekend kunnen beschouwd worden als de beter 
ontwikkelde mesotrofe elzenbroekbossen. 
Wat de struiklaag betreft is Ribes nigrum zwak differentiërend ten opzichte van de andere 
bostypes, terwijl Carex elongata, Carex paniculata, Carex pseudocyperus (zwak), Carex 
remota (zwak), Cardamine pratensis, Galium palustre en Lycopus europaeus de kruidlaag 
differentiëren ten opzichte van de andere bostypes. 
 
De struiklaag van de elzenbroekbossen wordt gedomineerd door Alnus glutinosa 
(karakteristieke bedekking 48%), met Salix cinerea en Fraxinus excelsior als constante 
begeleiders, zij het met lagere bedekkingen. Daarnaast wordt geregeld Crataegus monogyna, 
Sambucus nigra, Sorbus aucuparia, Quercus robur, Viburnum opulus en in mindere mate 
Cornus sanguinea aangetroffen. Eigenaardig is het onregelmatig voorkomen van Betula 
pendula en Alnus incana.  
In het overgrote deel (75%) van de elzenbroekbossen zijn Populieren (Populus x canadensis) 
aangeplant. Opvallend hierbij is de vrij lage bedekking van de boomlaag indien populieren 
zijn aangeplant, gemiddeld 40% versus 66% zonder inplant van populier. In die opnames 
wordt Populus x canadensis in de boomlaag vervangen door Alnus glutinosa. De lage 
bedekking van de populieren is vooral te wijten aan de hoge windval. De toestand van de 
bodem biedt namelijk weinig houvast waardoor windval vaak voorkomt.  
De kruidlaag van het elzenbroekbos bestaat voornamelijk uit soorten van moerasruigten en 
heeft een gemiddelde bedekking van 77%. Constant voorkomende soorten zijn Cirsium 
palustre, Carex acutiformis, Filipendula ulmaria, Eupatorium cannabinum, Iris pseudacorus, 
Lythrum salicaria, Rubus sp., Symphytum officinale, Humulus lupulus, Solanum dulcamara 
en Urtica dioica. Terwijl Athyrium filix-femina, Calamagrostis canescens, Calystegia sepium, 
Dryopteris carthusiana, Epilobium parviflorum, Juncus effusus, Lysimachia vulgaris, 
Scutellaria galericulata, Polygonum hydropiper en Valeriana officinalis frequent of 
occasioneel voorkomen. Uitgesproken dominanten zijn er niet maar Filipendula ulmaria en 
Rubus sp. zijn relatief hoogbedekkend met een karakteristieke bedekking van resp. 15% en 
35%. De moslaag in elzenbroekbossen kent veelal een geringe bedekking, tot 20% (VAN DER 
WERF 1991) wat hier echter niet het geval is.  
De moslaag kent namelijk een gemiddelde bedekking van 41% en bestaat voornamelijk uit 
Brachythecium rutabulum, Eurhynchium praelongum, Mnium hornum en in mindere mate uit 
Calliergonella cuspidata, Plagiothecium denticulatum, Fissidens taxifolius en Lophocolea 
bidentata. 
 
Opvallend is ook het hoge aantal kiemplanten van fanerofyten zoals bijvoorbeeld Crataegus 
monogyna, Sorbus aucuparia, Salix spp., Quercus robur en Alnus glutinosa.  
In het type komen ook een aantal typische Alno-Padion (Type 5) soorten frequent voor zoals 
Glechoma hederacea, Moehringia trinervia, Rumex sanguineus en Melandrium dioicum, 
terwijl Circaea lutetiana, Geum urbanum en Angelica sylvestris occasioneel worden 
aangetroffen. Dit wijst in zekere mate op een volgend stadium in de successie in een brede 
beekvallei. 
 
Deze elzenbroekbossen worden vooral aangetroffen in een smalle strook evenwijdig aan de 
cuesta zowel in de polder tussen de Verkortingsdijk en de Blauwe gaanweg, als rond de 
Rupelmondse kreek. De bodem is er kleiig en uiterst nat met een veensubstraat op geringe 
diepte, veelal deels ontgonnen. Dit is te zien aan de talrijke uitveningssloten. Het gemiddelde 
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grondwaterpeil bedraagt -0.19m (-0.41; -0.14), terwijl de amplitude 0.64m (0.57; 0.84) 
bedraagt. De hoge gemiddelde grondwaterstand en de relatief geringe amplitude of geringe 
seizoenale schommelingen zijn indicaties voor de aanwezigheid van kwel (HUYBRECHTS & 
DE BECKER 1997). CABUS (1999) kwam tot dezelfde bevindingen en wees dit toe aan kwel uit 
de hoger gelegen cuesta. Tijdens periodes van hoge neerslag komen inundaties voor. 
 
De elzenbroekbossen zijn voormalig hakhoutbossen, wat vroeger het typische beheer was van 
elzenbroek (STORTELDER et al. 1999), die door het verwaarlozen van het beheer zijn 
doorgeschoten (slecht een klein oppervlakte wordt nog als hakhout beheerd, vooral in de 
omgeving van het Jachtpaviljoen). In de plaats van het hakhoutbeheer verder te zetten, zijn 
Canadapopulieren aangeplant.  
 
Syntaxonomisch kan dit bostype als een Carici elongatae-Alnetum worden beschouwd, 
waarnaar dit bostype ook genoemd is.  
 
Syntaxonomisch intermezzo 
De meeste van de auteurs erkennen in de klasse van de elzenbroekbossen, de Alnetea 
glutinosae, één orde met één verbond, resp. de Alnetalia glutinosae en het Alnion glutinosae. 
WESTHOFF & DEN HELD (1969) onderscheiden binnen het Alnion glutinosae twee associaties 
namelijk het Carici elongatae-Alnetum met Carex elongata, Ribes nigrum en Thelypteris 
palustris als kentaxa en het Carici laevigatae-Alnetum met Carex laevigata en Osmunda 
regnalis als kentaxa. Deze associaties worden respectievelijk als mesotroof en oligotroof 
elzenbroekbos beschouwd.  
VANDEKERKHOVE (1998) onderscheid in navolging van VAN DER WERF (1991) drie bostypes 
van elzenbroekbossen namelijk het Carici laevigatae-Alnetum (Oligotroof elzenbroek), het 
Carici elongatae-Alnetum (Mesotroof elzenbroekbos) en het Cirsio-Alnetum (Eutroof Kalk-
elzenbroek).  
STORTELDER et al. (1998, 1999) onderscheidt binnen het Alnion glutinosae twee associaties 
namelijk het Thelypterido-Alnetum met Thelypteris palustris als kentaxon en het Carici 
elongatae-Alnetum met Carex elongata en Ribes nigrum als kentaxa. In beide associaties 
worden resp. 3 en 5 subassociaties onderscheiden. Binnen het Carici elongatae-Alnetum 
wordt de subassociatie typicum onderscheiden met als differentiërende soort Carex elata. De 
tweede subassociatie is het cardaminetosum amarae met o.a. Cardamine amara, Scirpus 
sylvatica, Chrysosplenium oppositifolium, C. alternifolium, Ranunculus repens en Impatiens 
noli-tangere als differentiërende soorten. Deze subassociatie wordt aangetroffen op kwelrijke 
standplaatsen en vormt overgangen naar bronbossen van het Carici remotae-Fraxinetum. De 
derde subassociatie is het ribetosum nigri waar de naamgevende soort en Scutellaria 
galericulata optimaal voorkomen. De subassociatie rubetosum idaei heeft als differentiërende 
soorten Rubus idaeus, Lonicera periclymenum, Deschampsia cespitosa en Ceratocapnos 
claviculata. De hoge bedekkingen van Rubus idaeus en R. fructicosus wijzen op een zekere 
verdroging van de standplaats. Ondanks de aanwezigheid van veel nitrofiele soorten is er geen 
echte verruiging. De laatste subassociatie heeft als differentiërende soorten Betula pubescens, 
Carex canescens, Agrostis canina en Comarum palustre en wordt het caricetosum curtae 
genoemd. Het is een subassociatie die in relatief voedselarme milieus voorkomt en 
overgangen vormt naar het berkenbroekbos (Betulion pubescentis). De subassociaties van het 
Thelypterido-Alnetum worden niet verder toegelicht omdat de associatie hier niet voorkomt.  
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De systematiek van de elzenbroekbossen verschilt naargelang de auteur (cf. syntaxonomisch 
intermezzo). Synthese en toepassing van deze verschillende indelingen op de gegevens leidt 
tot volgende conclusies. Het lokaal vegetatietype heeft omwille van de aanwezigheid van 
Carex elongata en Ribes nigrum, twee kentaxa, sterke affiniteiten met het Carici elongatae-
Alnetum of het mesotroof elzenbroekbos.  
Wat de verschillende subassociaties en rompgemeenschappen betreft, die STORTELDER et al. 
(1998, 1999) onderscheidt, kan men één subassociaties en een rompgemeenschap aan het type 
liëren namelijk het Carici elongatae-Alnetum ribetosum nigri en de rompgemeenschap RG 
Rubus fructicosus-[Alnion glutinosae].  
Het erkennen van de subassociatie ribetosum nigri kan geargumenteerd worden door de 
presentie van Ribes nigrum en het groot aantal soorten van moerasruigtes als Filipendula 
ulmaria, Valeriana officinalis (beiden constant), Eupatorium cannabinum (frequent) en 
Humulus lupulus (optimaal). Het ribetosum nigri is typisch voor de benedenloop van beek- of 
rivierdalen, daar waar deze in contact komen met fluviatiele vlakten en waar de toevoer van 
water wordt bewerkstelligd door inundaties met verrijkt beekwater en door lokale kwel, wat 
zorgt voor voedselrijk grondwater. 
Naast het ribetosum nigri kunnen ook overgangen naar een rompgemeenschap van de Alnion 
glutinosae in het type worden erkend namelijk de RG Rubus fructicosus-[Alnion glutinosae]. 
Het hoge aandeel Rubus sp. (constante soort met een karakteristieke bedekking van 35%), 
waarvan verondersteld wordt dat het tot de Rubus fructicosus-groep behoort, indiceert dit. De 
fragmentaire aanwezigheid van deze rompgemeenschap wijst enigszins op verdroging.  
Ondanks het eutrofe milieu wijst de beperkte aanwezigheid van Urtica dioica (constante 
soort, echter met lage bedekking), Sambucus nigra (occasioneel) en Galium aparine op een 
weinig verdroogd en verruigd systeem, wat deels verworpen wordt door het hoge aandeel 
Rubus sp. 
Men kan hieruit concluderen dat het type een mengvorm van de subassociatie en 
rompgemeenschap bevat waarvan het ribetosum nigri wijst op een mesotroof ongestoord 
milieu maar waar de rompgemeenschap toch een lichte verdroging indiceert. Besluitend wordt 
het type Carici elongatae-Alnetum genoemd. 
 
Naast het Carici elongatae-Alnetum kan men nog een tweede associatie, het Cirsio-Alnetum 
of het eutroof kalk-elzenbroek erkennen, zij het zeer primordiaal ontwikkeld. Het kentaxon 
van deze associatie is Cirsium oleraceum die in twee opnames (485, 505) is aangetroffen. 
Andere soorten die in combinatie met C. oleraceum werden aangetroffen en bovendien 
typisch zijn voor het Cirsio-Alnetum zijn Carex paniculata, Carex acutiformis, Filipendula 
ulmaria, Cirsium palustre, Eupatorium cannabinum, Solanum dulcamara, Viburnum opulus 
en Humulus lupulus. De positie, de verspreiding, en de ecologie van deze associatie is echter 
niet geheel duidelijk (VAN DER WERF 1991; VANDEKERKHOVE 1998; STORTELDER et al. 
1999). 
 
Van alle bostypes heeft dit bostype de hoogste natuurwaarde met een gemiddelde van 32 
soorten per vegetatieopname. Wat Rode lijstsoorten betreft werd in dit type Centaurium 
pulchellum (vrij zeldzaam) en Sambucus racemosa (vrij zeldzaam) in perceel 567 
aangetroffen. C. pulchellum werd in de dreven die door het elzenbroekbos lopen gevonden 
(Figuur 71).  
Dit type van elzenbroekbos is een prioritair habitattype onder de habitatrichtlijn (92/43/EEG) 
onder Code 91E0: Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion-glutinoso-
incanae).  
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Foto 3: Type 2 Carici elongatae-Alnetum met Ribes nigrum (24/07/2002, perceel 526).  
Photo 3: Type 2 Carici elongatae-Alnetum with Ribes nigrum (24/07/2002, parcel 526).  
 

 
Foto 4: Type 3 RG Carex acutiformis/Rubus fructicosus-[Alnion] waar C. acutiformis en Rubus sp. 
hoge bedekkingen kennen (24/07/2002, perceel 541).  
Photo 4: Type 3 RG Carex acutiformis/Rubus fructicosus-[Alnion] with high coverages of Carex 
acutiformis and Rubus sp. (24/07/2002, parcel 541).  
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4.5.3 RG Carex acutiformis/Rubus fructicosus-[Alnion glutinosae] 
Moeraszegge/Braam-Elzenbroekbos 
 
Omwille van de afwezigheid of de geringere bedekking van een aantal typische kentaxa van 
het elzenbroekbos zoals Carex elongata en Ribes nigrum, kan men dit type als een licht 
gedegradeerd of slecht ontwikkeld (te jong) bostype beschouwen waarvan de kruidlaag 
gedomineerd wordt door Carex acutiformis en Rubus sp., vandaar dat het type als een 
rompgemeenschap beschouwd wordt. 
 
Fraxinus excelsior is zwak differentiërend in de boomlaag. Strikt differentiërende soorten 
komen in struiklaag van dit bostype niet voor. Crataegus monogyna, Fraxinus excelsior, Salix 
x rubens en Viburnum opulus zijn zwak differentiërend ten opzichte van de andere bostypes. 
Terwijl in de kruidlaag Carex acutiformis en Lysimachia vulgaris zwak differentiërend zijn, 
vooral de karakteristieke bedekking van Carex acutiformis (29%) is duidelijk hoger, dan in de 
andere bostypes. Fissidens taxifolius is licht differentiërend in de moslaag. 
 
De aspectbepalende soort in de boomlaag van dit bostype is Populus x canadensis. In 22 van 
de 28 percelen (79%) die onder dit type worden geklasseerd is Populus x canadensis 
aangeplant. In een aantal percelen is Populus canescens aangeplant. In tegenstelling tot de 
andere bostypes bereikt Fraxinus excelsior in dit type geregeld de boomlaag. Betula pendula 
en Salix alba komen onregelmatig in de boomlaag voor.  
Net zoals in Type 2 wordt ook hier de struiklaag gedomineerd door Alnus glutinosa 
(karakteristieke bedekking 47%) met Fraxinus excelsior, Salix cinerea en Viburnum opulus 
als constante begeleiders. Crataegus monogyna, Quercus robur en Salix x rubens worden 
frequent aangetroffen, terwijl Ribes nigrum occasioneel voorkomt.  
De gemiddelde bedekking van de kruidlaag bedraagt 80%, wat te vergelijken is met Type 2. 
In de kruidlaag treedt er een wisselende dominantie op van Carex acutiformis en Rubus sp. 
met een karakteristieke bedekking van resp. 29% en 28%. Veelal is Filipendula ulmaria 
codominant (15%). Andere constante soorten zijn Cirsium palustre, Eupatorium cannabinum, 
Humulus lupulus, Iris pseudacorus, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Solanum 
dulcamara, Symphytum officinale en Urtica dioica. Galium palustre, Juncus effusus en 
Lycopus europaeus worden frequent aangetroffen, terwijl Calamagrostis canescens, 
Calystegia sepium, Cirsium oleraceum, Epilobium parviflorum, Galium aparine en 
Phragmites australis occasioneel voorkomen. Net zoals in Type 2 komen ook hier een aantal 
Alno-Padion-soorten voor zoals Circaea lutetiana, Glechoma hederacea, Rumex sanguineus 
en Melandrium dioicum.  
De moslaag heeft een gemiddelde bedekking van 30% en bestaat hoofdzakelijk uit 
Brachythecium rutabulum en Eurhynchium praelongum. Mnium hornum komt frequent in de 
moslaag van dit bostype voor, terwijl Fissidens taxifolius occasioneel wordt aangetroffen.  
 
De percelen die tot het Moeraszegge/Braam-Elzenbroek behoren, worden voornamelijk, net 
als Type 2 aangetroffen tussen de Verkortingsdijk en de Blauwe Gaanweg. Ze komen er 
uitsluitend voor ten oosten van Type 2. Bovendien komen rond de Rupelmondse kreek en 
verspreid tussen de Lange gaanweg en de Kemphoekstraat nog een aantal percelen van dit 
type voor.  
De bodem waar het type voorkomt is nat en bestaat uit kleiige sedimenten met veensubstraat 
op geringe diepte dat veelal fragmentair is ontgonnen. Het gemiddelde grondwaterpeil 
bedraagt -0.32m (-0.42; -0.17), terwijl de amplitude 0.67m (0.58; 0.73) is. Net als in Type 2 
bevindt de grondwatertafel zich het grootste deel van het jaar in de buurt van het maaiveld en 
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worden geringe schommelingen gemeten wat een gevolg kan zijn van kwelinvloeden. Bij 
hoge neerslaghoeveelheden treden soms overstromingen op. 
 
De elzenbroekbossen zijn hier voormalige hakhoutbossen waar de laatste decennia het 
hakhoutbeheer is stopgezet. Net zoals in de andere elzenbroekbossen zijn ook hier Canada-
populieren aangeplant om de economische rentabiliteit te verhogen, zij het echter met 
wisselend succes (windworp, vertraagde groei, …).  
 
Door de afwezigheid van kentaxa als Ribes nigrum en Carex elongata, kan dit type niet tot het 
Carici elongatae-Alnetum gerekend worden. Ook het onregelmatig voorkomen van tal van 
andere moerassoorten houdt een toewijzing tot deze associatie tegen. Maar doordat het type 
weldegelijk typische kenmerken van een elzenbroekbos heeft en de kruidlaag bovendien 
gedomineerd wordt door Carex acutiformis en Rubus sp., wat klasse-eigen soorten zijn van 
het Alnetea glutinosae, kan het type wel als een rompgemeenschap (RG) binnen de Alnetea 
glutinosae worden beschouwd. Typisch aan rompgemeenschappen in het algemeen en binnen 
de Alnetea in het bijzonder, is dat ze zich vrij snel bij eutrofiëring en/of verdroging gaan 
ontwikkelen ten koste van associaten. Veelal zal de kruidlaag gedomineerd worden door 
soorten die zich vegetatief snel kunnen uitbreiden zoals Carex acutiformis, Rubus fructicosus, 
Urtica dioica of Calamagrostis canescens (SCHAMINÉE et al. 1995; STORTELDER et al. 1999).  
Omwille van de dominantie van Carex acutiformis met als constante begeleiders Solanum 
dulcamara, Salix cinerea, Eurhynchium praelongum, Mnium hornum (frequent) en Dryopteris 
carthusiana (occasioneel) kan men het type toewijzen aan de RG Carex acutiformis-[Alnion 
glutinosae] of het Moeraszegge-Elzenbroek.  
Doordat echter een deel van de opnames door Rubus sp. wordt gedomineerd (hierbij 
veronderstellend dat het taxon dat maar tot op genusniveau is gedetermineerd tot de Rubus 
fructicosus-groep behoord) kan ook de RG Rubus fructicosus-[Alnion glutinosae] in het type 
worden erkend. Iris pseudacorus, Urtica dioica, Solanum dulcamara (constant), 
Calamagrostis canescens, Glechoma hederacea en Dryopteris carthusiana (occasioneel) zijn 
volgens STORTELDER et al. (1999) typische begeleiders van de RG Rubus fructicosus-[Alnion 
glutinosae] of het Braam-Elzenbroek.  
Net zoals in Type 2 kunnen ook in dit bostype verschillende gemeenschappen erkend worden 
namelijk de RG Carex acutiformis-[Alnion glutinosae] en de RG Rubus fructicosus-[Alnion 
glutinosae]. Bij verdere vermeldingen zal het type RG Carex acutiformis/Rubus fructicosus-
[Alnion glutinosae] worden genoemd. 
 
De Rode lijstsoorten die in dit bostype werden aangetroffen, zijn Lemna gibba (vrij zeldzaam) 
in perceel 532 en 602 en Sambucus racemosa (vrij zeldzaam) in perceel 567. Er komen 
gemiddeld 29 soorten voor per opname. Ook dit type behoort tot het prioritair habitattype 
“Code 91E0: Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion-glutinoso-incanae)” 
onder de habitatrichtlijn (92/43/EEG).  
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4.5.4 Macrophorbio-Alnetum 
Ruigt-Elzenbos 
 
Dit bostype onderscheidt zich van de andere Alnus glutinosa bossen door het grotere aandeel 
nitrofiele soorten, zoals Urtica dioica en Symphytum officinale in combinatie met typische 
soorten van het Elzen-Vogelkersverbond (Alno-Padion) als Rumex sanguinea en Melandrium 
dioicum. Dit bostype kan beschouwd worden als een ruig Elzenbroekbos.  
 
Voor de boom- en struiklaag kunnen geen strikt differentiërende soorten worden 
onderscheiden. Wat de kruidlaag betreft, zijn Angelica sylvestris, Cirsium oleraceum, Geum 
urbanum, Juncus effusus, Rumex sanguineus en Scutellaria galericulata zwak 
differentiërende soorten ten opzichte van alle andere bostypes. Met uitzondering van 
Scutellaria galericulata en Cirsium oleraceum, differentiëren de Alno-Padion-soorten dit type 
ten opzichte van de andere elzenbroekbossen (= Type 2, 3).  
 
In de helft van de percelen die onder dit type worden geklasseerd, bestaat de boomlaag uit 
Populus x canadensis in combinatie met andere soorten zoals Alnus glutinosa, Populus 
canescens, Fraxinus excelsior, Quercus robur en Salix alba. In afwezigheid van Populus x 
canadensis zullen deze soorten de boomlaag domineren. Net als in de andere elzenbroek-
bossen zijn ook hier de Canadapopulieren aangeplant. In 40% van de percelen heeft zich nog 
geen duidelijke boomlaag van de struiklaag onderscheiden. 
De struiklaag van dit type heeft een gemiddelde bedekking van 59% en is relatief soortenrijk, 
in totaal werden 17 soorten aangetroffen. Ze wordt gedomineerd door Alnus glutinosa met als 
constante begeleider Fraxinus excelsior. A. glutinosa en F. excelsior hebben een 
karakteristieke bedekking van respectievelijk 46% en 13%. Quercus robur, Salix cinerea en 
Viburnum opulus worden frequent aangetroffen, terwijl Crataegus monogyna, Ribes rubrum, 
Salix x rubens en Sambucus nigra occasionele soorten zijn.  
De gemiddelde bedekking van de kruidlaag bedraagt 82%, wat in dezelfde grootteorde is als 
de vorige twee elzenbroektypes. De dominante soort is Rubus sp. met een karakteristieke 
bedekking van 26%, Filipendula ulmaria is codominant met een bedekking van 18%. In 
tegenstelling tot het Mesotroof elzenbroekbos en het Moeraszegge/Braam-Elzenbroek, waar 
Urtica dioica telkens een bedekking heeft van 3%, heeft Urtica dioica hier een hogere 
karakteristieke bedekking namelijk 10%. Hetzelfde geldt voor Symphytum officinale dat een 
karakteristieke bedekking heeft van 6%. Overige constante soorten binnen dit type zijn 
Cardamine pratensis, Cirsium palustre, Eupatorium cannabinum, Galium palustre, Iris 
pseudacorus, Juncus effusus, Lycopus europaeus, Lythrum salicaria, Rumex sanguineus en de 
lianen Solanum dulcamara en Humulus lupulus. Frequent voorkomende soorten zijn Angelica 
sylvestris, Carex acutiformis, Carex remota, Circaea lutetiana, Cirsium oleraceum, 
Epilobium parviflorum, Galium aparine, Geum urbanum, Glechoma hederacea, Scutellaria 
galericulata en Melandrium dioicum.  
De moslaag heeft een gemiddelde bedekking van 35% met Brachythecium rutabulum als 
constante, aspectbepalende soort (karakteristieke bedekking 29%). Eurhynchium praelongum 
(bedekking 9%) en Mnium hornum zijn frequent voorkomende soorten.  
 
De percelen die onder het Macrophorbio-Alnetum worden geklasseerd zijn hoofdzakelijk 
gelegen in de centrale boszone tussen de Lange Gaanweg en de Kemphoekstraat, alsook 
tussen de Lange Gaanweg en de Verkortingsdijk. Verder komen verspreid in de Kruibeekse 
en Bazelse polder nog een aantal percelen voor. Tussen de Verkortingsdijk en de Blauwe 
Gaanweg, waar voornamelijk Mesotrofe en Moeraszegge/Braam-Elzenbroeken voorkomen, 
liggen enkele Macrophorbio-Alneta tegen de Verkortingsdijk.  
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Het type wordt vooral aangetroffen op natte kleibodems waar het veensubstraat veelal 
ontgonnen is. Het gemiddelde grondwaterpeil bedraagt -0.44m (-0.50; -0.35) terwijl de 
amplitude 0.77m (0.58; 0.73) en de maximale grondwaterstand -0.07m (-0.10; -0.01) 
bedragen.  
 
De percelen die tot het Macrophorbio-Alnetum worden gerekend zijn veelal voormalige 
hakhoutbestanden, waar het beheer de laatste jaren is stopgezet. In ongeveer de helft van de 
percelen zijn Canadapopulieren aangeplant.  
 
Dit bostype kan beschouwd worden als een ruig elzenbroekbos dat qua fysiognomie en 
structuurbepalende soorten sterk overeenkomt met een elzenbroekbos als Type 2 en 3 
(Mesotroof Elzenbroekbos en Moeraszegge/Braam-Elzenbroek). De struiklaag wordt 
gedomineerd door Alnus glutinosa en in de kruidlaag komen tal van forse vochtminnende 
soorten voor als Filipendula ulmaria, Cirsium palustre, Lysimachia vulgaris en Valeriana 
officinalis. Het verschil met de vorige types is echter het hogere aandeel nitrofiele vocht-
minnende soorten als Epilobium hirsutum, Eupatorium cannabinum, Poa trivialis, Phalaris 
arundinacea en Calystegia sepium. Naast de vermelde soorten bevat dit type ook een aantal 
typische soorten van het Elzen-Vogelkersverbond (Alno-Padion) zoals Circaea lutetiana, 
Geum urbanum, Melandrium dioicum en Rumex sanguineus. Deze soorten worden in 
belangrijke mate aangevuld met nitrofielen als Urtica dioica, Glechoma hederacea, Galium 
aparine en Symphytum officinale.  
Het type komt syntaxonomisch het sterkst overeen met het Macrophorbio-Alnetum of het 
Ruigt-Elzenbos. De syntaxonomische status van deze associatie verschilt soms nogal sterk 
van auteur tot auteur, alsook de naamgeving. De verschillende auteurs zijn het wel eens dat 
het Macrophorbio-Alnetum tot het Alno-Padion (= Elzen-Vogelkersverbond) behoord.  
WESTHOFF & DEN HELD (1969) onderscheidt dit type binnen het onderverbond Circaeo-
Alnenion, niet omwille van bepaalde kentaxa maar omwille van het voorkomen van talrijke 
ruigtekruiden. HERMY (1985) onderscheidt het Macrophorbio-Alnetum ten opzichte van de 
andere Alno-Padions omwille van de aanwezigheid van Lysimachia vulgaris, Solanum 
dulcamara, Lycopus europaeus, Lythrum salicaria en Iris pseudacorus, die allen constante of 
frequente soorten zijn binnen ons type. VAN DER WERF (1991) en VANDEKERKHOVE (1998) 
noemen het Ruigt-Elzenbos het Filipendulo-Alnetum, wat gezien de hoge bedekking van 
Filipendula ulmaria in ons type misschien nog een betere naam is. STORTELDER et al. (1999) 
beschouwt deze associatie als een rompgemeenschap, genaamd RG Urtica dioica-[Circaeo-
Alnenion] met Urtica dioica als dominante soort die een karakteristieke bedekking heeft van 
40-60%, wat in ons type echter niet wordt bereikt.  
 
Het Macrophorbio-Alnetum kan beschouwd worden als de overgangsvorm tussen het 
Elzenbroek en het Alno-Padion. Het bevat dan ook soorten van beide vegetatietypes, de 
vochtindicatoren doen het naar het Elzenbroek neigen, terwijl de soorten van de voedselrijke 
minerale bodems het type naar het Alno-Padion doen neigen. De typische standplaats heeft 
een hoge grondwaterstand maar is toch droger dan het elzenbroek, terwijl de bodem kleiig is 
en voedselrijk al dan niet met een veencomponent dat veraard is (VAN DER WERF 1991; 
VANDEKERKHOVE 1998).  
 
Per opname werden gemiddeld 33 soorten aangetroffen. Wat de Rode lijstsoorten betreft, 
werd naast Sambucus racemosa (vrij zeldzaam) in opname 588 ook Lemna gibba (vrij 
zeldzaam) aangetroffen in de percelen 596, 600 en 601. Type 4 kan eveneens worden 
gerekend tot het prioritair habitattype “Code 91E0: Overblijvende of relictbossen op alluviale 
grond (Alnion-glutinoso-incanae)” onder de habitatrichtlijn (92/43/EEG).  
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Foto 6: Type 5 Alno-Padion met een gevarieerde struik- en kruidlaag (10/07/2002, perceel 472).  
Photo 6: Type 5 Alno-Padion with a varied herb and scrub layer (10/07/2002, parcel 472).  

Foto 5: Type 4 Macrophorbio-
Alnetum waar Urtica dioica vaak een 
hoge bedekkingsgraad kent 
(10/07/2002, deels perceel 543).  
Photo 5: Type 4 Macrophorbio-
Alnetum where Urtica dioica often 
reaches high coverages (10/07/2002, 
partly parcel 543).  
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4.5.5 Alno-Padion 
Elzen-Vogelkersbos 
 
Tot dit type worden de bossen gerekend met een vrij gevarieerde boomlaag en struiklaag waar 
het geringere aandeel Alnus glutinosa opvallend is. In de kruidlaag komen minder vocht-
indicerende soorten voor dan in het Mesotroof Elzenbroekbos, het Moeraszegge/Braam-
Elzenbos of het Ruigt-Elzenbos. In vergelijking met de genoemde types bevindt de 
grondwatertafel zich lager in de zomerperiode. 
 
In de boomlaag kunnen geen strikt differentiërende soorten worden onderscheiden. Quercus 
robur is zwak differentiërend. Hetzelfde geldt voor de struiklaag, enkel Sambucus nigra kan 
als een zwak differentiërende soort worden beschouwd. Wat de kruidlaag en moslaag betreft, 
is Plagiomnium undulatum differentiërend, terwijl Fissidens taxifolius zwak differentiërend 
is.  
 
De boomlaag heeft een gemiddelde bedekking van 50% met Populus x canadensis 
(aangeplant) als aspectbepalende soort. In de vrij gevarieerde boomlaag zijn in totaal 11 
soorten aangetroffen waarvan, naast Populus x canadensis, Alnus glutinosa en Quercus robur 
het meest voorkomen.  
De gemiddelde bedekking van de struiklaag bedraagt slechts 44%. In vergelijking met de 
andere bostypes is ook hier de struiklaag rijk gevarieerd met in totaal 27 soorten. De 
dominante soort van de struiklaag is Alnus glutinosa met een karakteristieke bedekking van 
25% wat beduidend lager is dan in het Mesotroof-, Moeraszegge/Braam- en het Ruig-
Elzenbos. Als codominant treedt vaak Fraxinus excelsior op met een bedekking van 19%. 
Naast Alnus glutinosa is Sambucus nigra ook een constante soort. Crataegus monogyna, 
Fraxinus excelsior, Quercus robur, Viburnum opulus, Ribes rubrum en Salix cinerea 
daarentegen zijn occasionele soorten. Andere vermeldenswaardige soorten die echter in 
geringe mate voorkomen zijn Corylus avellana, Prunus avium, Ulmus minor, Evonymus 
europaeus, Sorbus aucuparia, Cornus sanguinea en Rosa sp. 
De kruidlaag van dit bostype wordt gedomineerd door Rubus sp. met een karakteristieke 
bedekking van 28%, terwijl de gemiddelde bedekking van de kruidlaag 80% bedraagt. Een 
andere hoogbedekkende soort, echter met een lagere presentie is Carex acutiformis 
(bedekking 29%). Constante hygrofiele soorten zijn Cirsium palustre, Eupatorium 
cannabinum en Lythrum salicaria. Constante nitrofiele soorten zijn Urtica dioica, Glechoma 
hederacea, Symphytum officinale en de lianen Humulus lupulus en Solanum dulcamara. 
Andere constante kruiden zijn Circaea lutetiana en Melandrium dioicum. Frequent 
voorkomende soorten zijn Filipendula ulmaria, Galium aparine en Iris pseudacorus, terwijl 
Angelica sylvestris, Athyrium filix-femina, Geum urbanum, Juncus effusus, Lycopus 
europaeus, Mentha aquatica en Rumex sanguinea occasionele soorten zijn.  
De moslaag heeft een gemiddelde bedekking van 33% met Brachythecium rutabulum 
(karakteristieke bedekking 24%) als constante, dominante soort. Naast B. rutabulum wordt 
Eurhynchium praelongum eveneens constant aangetroffen in de moslaag met een bedekking 
van 12%. Fissidens taxifolius en Plagiomnium undulatum komen frequent voor, terwijl 
Mnium hornum occasioneel wordt aangetroffen.  
 
De bossen van dit type worden hoofdzakelijk aangetroffen tussen de Blauwe Gaanweg en de 
Verkortingsdijk. Het type situeert zich daar ten oosten van de Mesotrofe-, 
Moeraszegge/Braam-, en Ruigt-Elzenbossen, alsook ten westen tussen het Mesotroof-
Elzenbroekbos en de cuesta. Ten oosten van de Rupelmondse kreek liggen ook een aantal 
percelen, terwijl er in de boszone tussen de Lange Gaanweg en de Kemphoekstraat 
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gegroepeerd een aantal percelen voorkomen die eveneens tot dit type behoren. Verder komen 
verspreid in de Kruibeekse en Bazelse polder nog een aantal percelen van dit type voor. 
De bodem waar het type wordt aangetroffen bestaat hoofdzakelijk uit klei of lichte zandleem 
(naar de cuesta toe of op de overslaggronden). Het betreft in vele gevallen minerale bodems 
of veenbodems die veraard zijn en bedekt zijn met een geringere hoeveelheid strooisel. De 
gemiddelde grondwaterstand bedraagt -0.42m (-0.49; -0.26), terwijl de maximale en minimale 
grondwaterstand resp. -0.05m (-0.13; 0.04) en -0.82 (-1.01; -0.71) bedragen. Het zijn in 
principe voedselrijke gronden met een hoge grondwaterstand in de winter die geleidelijk daalt 
in de zomer, maar waarbij de vochtvoorziening gewaarborgd blijft. 
 
Zoals reeds vermeld zijn in de meeste percelen Populieren aangeplant, terwijl een deel van de 
percelen vroeger als hakhoutbestand werd beheerd. In tegenstelling tot de Mesotrofe-, 
Moeraszegge/Braam- en Ruigt-Elzenbos groeien de Populieren hier goed. Op deze standplaats 
vinden de Populieren namelijk de ideale groeicondities (HERMY 1985; WEEDA et al. 1985). 
 
Syntaxonomisch kan dit type onder het Alno-Padion of het Elzen-Vogelkersverbond worden 
geplaatst. Soorten die volgens STORTELDER et al. (1999) kentaxa zijn en in het type worden 
aangetroffen zijn Melandrium dioicum, Prunus padus en Rumex sanguineus. WESTHOFF & 
DEN HELD (1969) beschouwen Athyrium filix-femina en Circaea lutetiana eveneens als 
kentaxa voor het verbond. Nog andere soorten worden door WESTHOFF & DEN HELD (1969) 
als kentaxa beschouwd maar deze zijn in ons type niet aangetroffen, deels te wijten aan de 
algemene zeldzaamheid van die soorten. Kenmerkend voor bossen van het Alno-Padion of 
Elzen-Vogelkersverbond is de combinatie van nitrofiele en vochtminnende plantensoorten 
waaraan enkele soorten van gerijpte bosbodems zijn toegevoegd.  
Het zijn vooral nitrofiele soorten zoals Urtica dioica, Galium aparine, Glechoma hederacea 
en Humulus lupulus die het Alno-Padion differentiëren ten opzichte van het Carpinion betuli, 
het tweede verbond binnen de Fagetalia (= de enige orde binnen de Querco-Fagetea of 
Eiken-Beukenklasse) en typisch voor de zandleem en leemstreek op oudere voedselrijke 
gronden met een gedifferentieerd bodemprofiel en stuwwatertafel.  
Binnen het verbond Alno-Padion worden twee verschillende onderverbonden onderscheiden 
namelijk het Ulmenion carpinifoliae en het Circaeo-Alnenion. Het Circaeo-Alnenion 
onderscheidt zich van het Ulmenion carpinifoliae door het hoger aandeel 
grondwaterafhankelijke soorten zoals Alnus glutinosa, Eupatorium cannabinum, Filipendula 
ulmaria en Lythrum salicaria.  
Het syntaxonomisch identificeren van het type tot op associatie is niet vanzelfsprekend omdat 
geen enkele van de kentaxa, die door WESTHOFF & DEN HELD (1969) en door STORTELDER et 
al. (1999) zijn beschreven, worden aangetroffen. Het type vertoont bovendien kenmerken van 
twee associaties die tot verschillende onderverbonden behoren.  
Ten eerste heeft het type affiniteiten met het Pruno-Fraxinetum of het Vogelkers-Essenbos 
dat onder het onderverbond Circaeo-Alnenion wordt geklasseerd. Kentaxa zijn echter niet 
aanwezig. De boomlaag van deze associatie bestaat voornamelijk uit Alnus glutinosa en 
Fraxinus excelsior, die in ons type echter in de (hoge) struiklaag terug te vinden zijn. Prunus 
avium is typisch voor de struiklaag maar wordt in ons type slechts sporadisch aangetroffen. 
Andere struiken als Ribes rubrum, Corylus avellana, Viburnum opulus en Crataegus 
monogyna worden echter wel aangetroffen. De kruidlaag van het Pruno-Fraxinetum bestaat 
volgens VAN DER WERF (1991) en VANDEKERKHOVE (1998), die het gelijkaardige Primulo-
Fraxinetum excelsioris sensu HERMY (1985) onderscheidt, uit nitrofiele soorten als Urtica 
dioica, Galium aparine, Geum urbanum en Glechoma hederacea, uit vochtminnend soorten 
als Filipendula ulmaria, Cirsium palustre, Iris pseudacorus en Carex acutiformis en uit 
soorten van rijpere voedselrijke bodems zoals Primula elatior, Stachys sylvatica, Circaea 
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lutetiana, Anemone nemorosa, Arum maculatum, Lamium galeobdolon, Brachypodium 
sylvatica en Ajuga reptans. De nitrofiele en de vochtminnende soorten werden integraal 
aangetroffen. Van de soorten van de rijpere bodems zijn enkel de eerste drie aangetroffen, 
ofwel binnen het proefvlak, ofwel als losse waarneming binnen de vegetatie-eenheid. De 
moslaag van het Pruno-Fraxinetum bestaat naast algemene soorten als Brachythecium 
rutabulum ook uit vochtindicerende soorten als Plagiomnium undulatum, welke in ons type 
een differentiërende soort is. Ondanks deze fytosociologische en floristische overeenkomsten 
is het Pruno-Fraxinetum eigenlijk een gemeenschap die wordt aangetroffen op beekklei en 
niet op rivierklei (VAN DER WERF 1991; VANDEKERKHOVE 1998; STORTELDER 1999) waar 
eerder het Ulmo-Fraxinetum of Essen-Iepenbos verwacht wordt. VAN DER WERF (1991) 
onderscheidt binnen het Essen-Iepenbos een natte variant, het Fraxino-Ulmetum alnetosum en 
een droge variant (geen syntaxonomische naam). Het is met deze natte variant dat dit bostype 
nogal wat overeenkomsten vertoont. Het verschil is echter dat de boomlaag van het Essen-
Iepenbos wat bij ons type naar de (hoge) struiklaag dient geëxtrapoleerd te worden, 
gedomineerd wordt door Fraxinus excelsior. Dit is hier niet het geval wegens de dominantie 
van Alnus glutinosa. Wat echter wel in het voordeel van Fraxino-Ulmetum alnetosum spreekt 
is de aanwezigheid van veel Crataegus monogyna en Sambucus nigra in de struiklaag, alsook 
de presentie van Viburnum opulus, Ribes rubrum en Salix cinerea. Kenmerkend voor deze 
subassociatie is het hoge aantal vochtindicatoren als Filipendula ulmaria, Angelica sylvestris, 
Iris pseudacorus, Lysimachia vulgaris, etc. die echter niet aspectbepalend zijn.  
Ondanks het feit dat het Pruno-Fraxinetum atypisch is voor rivierkleigebieden, vertoont het 
type hiermee toch de meeste overeenkomsten. Met uitzondering van Primula elatior, 
Brachypodium sylvaticum, Stachys sylvatica en Circaea lutetiana zijn geen soorten aanwezig 
van gerijpte, voedselrijke bodems (zie figuur 52, 53, 56). De afwezigheid van deze soorten is 
waarschijnlijk te wijten aan het onverzadigd karakter van dit bostype. De genoemde soorten 
zijn namelijk soorten met beperkte verbreidingsmogelijkheden van stabiele milieu, die het 
bostype nog niet gekoloniseerd hebben. Kenmerkend voor deze zogenaamde oude bossoorten 
is hun lage kolonisatiesnelheid vaak als gevolg van hun beperkte verbreidingsmogelijkheden 
en de ongeschiktheid van het milieu (HERMY 1985; HONNAY et al. 1998).  
De aanwezigheid van Rubus sp. is normaal in dit bostype, volgens de literatuur zijn vooral 
Rubus caesius en R. fructicosus agg. goed vertegenwoordigd. Het domineren van Rubus sp. is 
echter niet normaal en zou kunnen wijzen op een eutrofiëring van het bossysteem. Ook de 
hoge presentie van Sambucus nigra en andere nitrofielen wijst in die richting. De eutrofiëring 
van het systeem kan te wijten zijn aan de fluctuerende grondwaterstanden en aan de 
mineralisatie van organisch materiaal (JALINK & JANSEN 1995). Anderzijds kan het 
occasioneel overstromen met geëutrofieerd water hier ook de oorzaak van zijn.  
 
Gemiddeld werden per vegetatieopname in dit bostype 27 soorten aangetroffen. De enige 
Rode lijstsoort die werd aangetroffen in het type was Lemna gibba (vrij zeldzaam) die in een 
begrenzende sloot van perceel 598 is gevonden. Net als Type 2 tot 4 is ook Type 5 een 
prioritair habitattype “Code 91E0: Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion-
glutinoso-incanae)” onder de habitatrichtlijn (92/43/EEG).  
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4.5.6 RG Urtica dioica/Populus x canadensis-[Alno-Padion] 
Nitrofiel populierenbos 
 
Dit type omvat populierenbossen met een vrij goed ontwikkelde struiklaag. In vergelijking 
met voorgaande bostypes heeft de struiklaag echter een geringere bedekking. De kruidlaag 
van dit type is sterk verruigd en wordt gedomineerd door Urtica dioica en Rubus sp., terwijl 
in de moslaag Brachythecium rutabulum domineert. 
 
Zowel in de boomlaag als in de struiklaag kunnen geen strikt differentiërende soorten worden 
onderscheiden, enkel Sambucus nigra (struiklaag) kan als zwak differentiërend worden 
beschouwd.  
Hetzelfde geldt voor de kruid- en moslaag waar eveneens geen strikt differentiërende soorten 
kunnen worden onderscheiden. Omwille van de hoge karakteristieke bedekking van Urtica 
dioica kan die als zwak differentiërend worden beschouwd ten opzichte van de andere 
bostypes, met uitzondering van Type 7 DG Populus x canadensis-[Galio-Urticetea], waar 
Urtica dioica eveneens hoogbedekkend is (cf. 4.5.7).  
 
Zoals reeds aangehaald omvat dit type voor het grootste deel populierenbossen, aangevuld 
met een aantal wilgenbossen die qua struik-, kruid- en moslaag overeenstemmen met de 
populierenbossen.  
In 83% van de opnames zijn Populus x canadensis aangeplant die de boomlaag vormen, 
terwijl in de overige opnames de boomlaag uit Salix alba of Populus canescens bestaat. In een 
aantal vegetatie-eenheden heeft zich nog geen duidelijk afgescheiden boomlaag ontwikkeld 
maar wordt die vervangen door een hoge struiklaag. Dit is vooral het geval in een aantal 
wilgenbosjes (voormalige grienden). De gemiddelde bedekking van de boomlaag bedraagt 
57%.  
De goed ontwikkelde struiklaag heeft een gemiddelde bedekking van 53% waar in totaal 23 
soorten werden aangetroffen. Sambucus nigra is constant vertegenwoordigd, terwijl Alnus 
glutinosa frequent wordt aangetroffen. Crataegus monogyna en Salix cinerea zijn occasioneel 
aanwezig. Andere vermeldenswaardige soorten die echter in geringe mate voorkomen zijn 
Frangula alnus, Ulmus minor, Viburnum opulus, Sorbus aucuparia, Salix caprea, Corylus 
avellana, Prunus avium, Quercus robur en Fraxinus excelsior.  
De kruidlaag van dit bostype wordt gekenmerkt door een uitgesproken dominantie van Urtica 
dioica die een karakteristieke bedekking heeft van 34%, terwijl de kruidlaag een gemiddelde 
bedekking heeft van 78%. Rubus sp. treedt als codominant op met een karakteristieke 
bedekking van 19%. Beide soorten zijn vanzelfsprekend constante soorten wat Cirsium 
palustre, Galium aparine, Glechoma hederacea en Symphytum officinale ook zijn. Frequent 
voorkomende soorten zijn Poa trivialis en Melandrium dioicum, terwijl Calystegia sepium, 
Dryopteris filix-mas, Filipendula ulmaria, Galeopsis tetrahit, Holcus lanatus, Humulus 
lupulus, Iris pseudacorus, Rumex sanguineus en Solanum dulcamara occasioneel voorkomen.  
De moslaag heeft een gemiddelde bedekking van 32% met Brachythecium rutabulum (karak. 
bedek. 24%) als dominante soort en Eurhynchium praelongum als codominant (karak. bedek. 
12%). Naast de vermelde mossoorten wordt Mnium hornum occasioneel aangetroffen.  
 
De percelen die onder dit bostype werden geklasseerd komen vrij verspreid voor in de polder 
van Kruibeke. Ook in de Bazelse polder komen een aantal percelen voor met name aan de 
randen van de centrale donk, alsook in de boszone tussen de Kemphoekstraat en de Lange 
Gaanweg en tussen de Lange Gaanweg en de Verkortingsdijk. Tussen de Verkortingsdijk en 
de Blauwe Gaanweg liggen er een aantal percelen tussen het Mesotroof Elzenbroekbos en de 
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cuesta, net zoals een aantal Alno-Padions. In de Rupelmondse polder daarentegen liggen de 
percelen uitsluitend rond de Rupelmondse kreek.  
De bodem waar het type wordt aangetroffen, bestaat uit matig natte en vooral natte klei of 
lichte zandleem (overslaggronden en tegen de cuesta), terwijl de percelen op de centrale donk 
op matig nat lemig zand voorkomen. Het veensubstraat dat zich onder de kleibodems bevond, 
is veelal ontgonnen of bevindt zich op geringe diepte. De gemiddelde grondwaterstand 
bedraagt -0.62m (-0.72; -0.49), terwijl de minimale grondwaterstand tot -1.28m (-1.48; -1.07) 
reikt en de amplitude 1.14m (0.88; 1.40) bedraagt.  
 
Wat het beheer betreft, is er een zekere heterogeniteit binnen het type. Het grootste deel van 
de percelen kan als populierenaanplanten worden beschouwd. Er zijn echter nogal wat 
verschillen wat de inplantingplaats betreft. De populieren zijn net zoals in de vorige types 
vaak geplant in voormalige hakhoutbossen van voornamelijk Alnus glutinosa, waarvan het 
hakhoutbeheer is opgegeven. Om alsnog de economische rentabiliteit te verhogen werden 
daarom Populieren aangeplant (HERMY 1985). In tegenstelling tot de vorige bostypes 
(Mesotroof Elzenbroekbos, Moeraszegge/Braam-Elzenbos, Ruigt-Elzenbos en het Elzen-
Vogelkersbos) heeft hier in dit type echter een sterke verruiging plaatsgevonden (cf. infra en 
4.5.7).  
De andere locaties waar populieren zijn ingeplant waren volgens historische kaarten ook reeds 
bos maar hier werden geen hakhoutstoven aangetroffen.  
Zoals reeds vermeld zijn de nog resterende wilgenbossen die in de polder voorkomen ook 
onder dit type geklasseerd omwille van floristische en fytosociologische parallellen. Deze 
wilgenbossen zijn restanten voormalige grienden die zijn doorgeschoten (MARTENS 1994; 
VANALLEMEERSCH et al. in prep.; VAN DEN BALCK & MEIRE in prep.).  
 
Syntaxonomisch heeft het type het meest affiniteiten met rompgemeenschappen van de 
Querco-Fagetea die door STORTELDER et al. (1999) zijn beschreven. De twee romp-
gemeenschappen die vergelijkbaar zijn met ons type zijn de RG Urtica dioica-[Ulmenion 
carpinifoliae] en de RG Urtica dioica-[Circaeo-Alnenion]. De kruidlaag van beide 
rompgemeenschappen bevat veel nitrofiele soorten, veelal met dominantie van Urtica dioica 
en Glechoma hederacea en met Galium aparine en Poa trivialis als constante soorten. De RG 
Urtica dioica-[Ulmenion carpinifoliae] wordt gedifferentieerd ten opzichte van de andere 
rompgemeenschap door de aanwezigheid van Rubus caesius, Calystegia sepium, Symphytum 
officinale, Equisetum palustre, Filipendula ulmaria, Solanum dulcamara, Lythrum salicaria, 
verschillende smalbladige Salix spp. en door Glyceria maxima. Met uitzondering van 
Glyceria maxima die zeker niet aanwezig is binnen het type, en Rubus caesius die mogelijks 
wel aanwezig is maar niet als dusdanig herkend werd tijdens de vegetatieopnamen, zijn alle 
differentiërende soorten aanwezig. De RG Urtica dioica-[Circaeo-Alnenion] daarentegen 
wordt ten opzichte van de andere rompgemeenschap gedifferentieerd door een aantal soorten 
van het Circaeo-Alnenion zoals Alnus glutinosa, Viburnum opulus, Athyrium filix-femina, 
Carex remota, etc. en verder door Corylus avellana, Sorbus aucuparia, Sambucus nigra, 
Humulus lupulus, Melandrium dioicum, Stachys sylvatica, Rubus fructicosus, Lonicera 
periclymenum*, Rubus idaeus*, Deschampsia cespitosa* en Prunus padus* (enkel de soorten 
met een * zijn niet aanwezig in ons type (Rubus fructicosus is mogelijks aanwezig maar werd 
niet als dusdanig herkend tijdens de vegetatieopnamen). Als de differentiërende soorten van 
beide rompgemeenschappen worden vergeleken komen soorten van beiden voor. Het lijkt ons 
dan ook opportuun om beide rompgemeenschappen te cumuleren tot op verbondsniveau in 
plaats van tot op onderverbond tot de RG Urtica dioica/Populus x canadensis-[Alno-Padion].  
Dit bostype kan in feite beschouwd worden als een gedegradeerd Alno-Padion zoals Type 5. 
De beschrijving en de opsommingen van voorkomende soorten (in een aantal percelen werd 
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bijvoorbeeld Primula elatior aangetroffen) bevestigen dit. De degradatie is 
hoogstwaarschijnlijk te wijten aan eutrofiëring van het systeem waar de dominantie van 
Urtica dioica en Rubus sp. op wijst. Deze eutrofiëring is mogelijks te wijten aan een sterk 
schommelende grondwaterstand met bijkomende mineralisatie af door de aanvoer van 
nutriënten via overstromingen met aangerijkt water (JALINK & JANSEN 1995). Ook de 
inplanting met Populus x canadensis heeft hier hoogstwaarschijnlijk toe bijgedragen.  
 
Gemiddeld werden per vegetatieopname 21 soorten aangetroffen wat beduidend lager is dan 
in de vorige types. De enige Rode lijstsoort die werd aangetroffen in het type is Sambucus 
ebulus (zeldzaam) in opname 25.  
 
 

 
 

 

Foto 7: Type 6 RG 
Urtica dioica/Populus 
x canadensis-[Alno-
Padion] (10/07/2002, 
perceel 470).  
Photo 7: Type 6 RG 
Urtica dioica/Populus 
x canadensis-[Alno-
Padion] (10/07/2002, 
parcel 470).  

Foto 8: Type 7 DG 
Populus x canadensis-
[Galio-Urticetea] met als 
differentiërende soort 
Heracleum sphondylium 
(bloeiend) (24/07/2002, 
perceel 301).  
Photo 8: Type 7 DG 
Populus x canadensis-
[Galio-Urticetea] with 
differential species 
Heracleum sphondylium 
(flowering) (24/07/2002, 
parcel 301).  
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4.5.7 DG Populus x canadensis-[Galio-Urticetea] 
Ruig populierenbos 
 
Tot dit type behoren populierenbossen die in tegenstelling tot Type 6 geen goed ontwikkelde 
struiklaag hebben en waarvan de kruidlaag eveneens gedomineerd wordt door Urtica dioica 
en Rubus sp., met Brachythecium rutabulum als dominante bryofyt.  
 
In de boom- en struiklaag kunnen geen strikt differentiërende soorten worden onderscheiden. 
Terwijl in de kruidlaag Heracleum sphondylium dit type differentieert ten opzichte van de 
andere bostypes. Indien de natte en droge kapvlaktes en ruigtes, respectievelijk Type 8 en 9, 
buiten beschouwing worden gelaten is ook Cirsium arvense differentiërend.  
 
De boomlaag van dit type heeft een gemiddelde bedekking van 52%, wat in dezelfde 
grootteorde ligt als Type 6. Ze bestaat bijna uitsluitend uit aangeplante Populus x canadensis. 
Enkel Fraxinus excelsior, Salix alba, Salix x rubens en Alnus glutinosa komen zeer 
sporadisch voor.  
De struiklaag van dit type is zeer zwak ontwikkeld, wat dit type dan ook duidelijk 
onderscheidt van Type 6 RG Urtica dioica/Populus x canadensis-[Alno-Padion] en van de 
andere bostypes. De gemiddelde bedekking bedraagt amper 20% wat in vergelijking met de 
vorige bostypes die een gemiddelde bedekking hebben tussen de 44-86%, bijzonder weinig is. 
Sambucus nigra en Crataegus monogyna worden respectievelijk frequent en occasioneel 
aangetroffen. Naast deze twee wordt sporadisch Alnus glutinosa, Corylus avellana, Viburnum 
opulus, verschillende Salix spp. en Rosa sp. aangetroffen.  
Net zoals in Type 6 wordt de kruidlaag gedomineerd door Urtica dioica die een karakte-
ristieke bedekking heeft van 38% terwijl de gemiddelde bedekking van de kruidlaag 88% 
bedraagt. Urtica dioica wordt vergezeld door andere hoogbedekkende nitrofielen zoals Rubus 
sp. (19%), Galium aparine (18%) en Glechoma hederacea (17%). Samen met Cirsium 
arvense, Heracleum sphondylium en Symphytum officinale zijn dat de constant optredende 
soorten, terwijl Phragmites australis en Melandrium dioicum frequent voorkomende soorten 
zijn. Soorten die occasioneel worden aangetroffen zijn Calystegia sepium, Cirsium palustre, 
Galeopsis tetrahit en Humulus lupulus.  
De moslaag kent een gemiddelde bedekking van 23% en wordt ook hier gedomineerd door 
Brachythecium rutabulum (karak. bedek. 20%). Eurhynchium praelongum komt frequent voor 
en heeft een karakteristieke bedekking van 10%. Naast de twee vermelde soorten worden 
Fissidens taxifolius, Fissidens bryoides, Plagiomnium undulatum en Plagiothecium 
denticulatum sporadisch aangetroffen.  
 
De percelen die onder dit type worden geklasseerd komen verspreid voor in de Kruibeekse, 
Bazelse en Rupelmondse polder. Een duidelijk patroon is hierin niet te herkennen.  
Hetzelfde geldt voor de verschillende standplaatsen waar het type wordt aangetroffen. Net 
zoals de vorige types wordt dit type zowel op klei, lemig zand (donk) als lichte zandleem 
(overslaggronden) aangetroffen. De gemiddelde grondwaterstand bedraagt -0.58m (-0.73; -
0.50), terwijl de minimale grondwaterstand -1.20m (-1.38; -1.09) bedraagt en de amplitude 
1.07m (0.96; 1.29) is. De abiotische omstandigheden zijn vergelijkbaar met Type 6, de 
rompgemeenschap RG Urtica dioica/Populus x canadensis-[Alno-Padion] en iets droger dan 
Type 5, het Alno-Padion.  
 
Vooral sinds de tweede wereldoorlog worden op grote schaal populieren aangeplant in 
valleigebieden. Veelal zijn de percelen er te nat om aan rendabele landbouwvoering te doen 
en was het inplanten met populieren een manier om de economische waarde van die gronden 
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te verhogen. Ook in veel beek- en rivierbegeleidende hakhout- en middelhoutbossen werden 
Populieren aangeplant (HERMY 1985; DE KEERSMAEKER & MUYS 1995). In de meeste 
voormalige hakhoutbossen in de polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde zijn ook 
populieren aangeplant, wat reeds aan bod is gekomen in de beschrijving van de vorige types. 
De populierenbossen die echter onder dit type zijn geklasseerd verschillen in die mate van de 
andere bossen door de afwezigheid van een goed ontwikkelde struiklaag, enkel Sambucus 
nigra en Crataegus monogyna, twee soorten waarvan de vruchten door vogels worden 
verspreid en vrij snel nieuwe bossen koloniseren, zijn aanwezig.  
Wanneer de ligging van de percelen echter vergeleken wordt met de bosleeftijdskaart van DE 
KEERSMAEKER et al. (2001a), blijkt nochtans dat 16% van de percelen die tot dit bostype 
behoren reeds ontstaan is tussen 1775-1850 of tussen 1850-1930, 45% tussen 1850 en 1930 en 
16% tussen 1850-1930 of na 1930. De overige 23% zijn van recentere oorsprong. Hieruit zou 
men kunnen besluiten dat de bossen een respectabele leeftijd hebben van ongeveer 100 jaar 
wat zich echter niet uit in de ontwikkeling van de struiklaag en kruidlaag van de bospercelen. 
Bij de opmaak van de bosleeftijdskaart heeft men gebruik gemaakt van historische kaarten 
(Ferraris en Vandermaelen) die relatief onnauwkeurig zijn en bovendien momentopnames 
zijn. Het is bijgevolg mogelijk dat de bossen ontgonnen zijn geweest tussen de opmaak van 
twee kaarten, wat gezien de hoge dynamiek in het grondgebruik in Vlaanderen niet 
onwaarschijnlijk is. Mogelijks waren de percelen voormalige grienden die bij het opmaken 
van de bosleeftijdskaart als bos werden beschouwd en zijn deze percelen niet continu bos 
geweest maar na het ontginnen van de grienden in landbouwgebruik geweest. Pas dan zijn de 
percelen beplant met Populieren, wat een verklaring zou kunnen zijn voor de arme struiklaag 
en ruige kruidlaag, waarin voornamelijk soorten worden aangetroffen zoals Urtica dioica, 
Glechoma hederacea, Cirsium palustre, Calystegia sepium, Symphytum officinale en 
Humulus lupulus die volgens HERMY (1985) significant meer voorkomen in jonge bossen.  
 
De dominantie van ruigtekruiden in populierenbossen is niet sluitend te verklaren en 
mogelijks toe te schrijven aan het synergetisch effect van verschillende factoren. Een hoge 
beschikbaarheid van nutriënten, meer bepaald stikstof en fosfor speelt alleszins in de kaart 
van ruigtekruiden zoals Urtica dioica, Heracleum sphondylium en Rubus sp. die alom 
vertegenwoordigd zijn in populierenbossen (WEEDA et al. 1985, 1987). Deze nutriënten, die 
van verschillende oorsprong kunnen zijn, en vooral de beschikbaarheid ervan zijn mogelijks 
de sturende parameters. De Populieren op zich spelen hier alleszins een rol in. Kenmerkend 
voor de bladeren van Populieren is namelijk de lage C/N-verhouding waardoor de 
mineralisatie van het bladstrooisel vrij snel verloopt. Deze snelle mineralisatie zorgt ervoor 
dat de nutriënten onmiddellijk terug beschikbaar worden voor de planten waar vooral 
hoogcompetitieve soorten zoals Urtica dioica van profiteren. In tegenstelling tot andere 
bostypes worden de nutriënten dus niet langdurig gecapteerd in humus (PACKHAM & 
HARDING 1982; PETERKEN 1996). Het bladstrooisel van Populieren zorgt op zich niet voor 
een extra aanrijking van nutriënten (NEIRYNCK 1989) maar de snelle herbeschikbaarheid van 
de nutriënten uit het strooisel ligt waarschijnlijk aan de basis van de dominantie van tal van 
ruigtekruiden in populierenbossen (mond. med. Piet De Becker).  
De historiek van de beplante percelen en het gevoerde beheer hebben eveneens een invloed. 
De populieren zijn namelijk aangeplant op voormalige landbouwgronden of jonge rivier-
kleigronden met een hoog fosfor- en stikstofgehalte waar Urtica dioica snel tot dominantie 
komt. Het beheer en de exploitatiewijze van dergelijke bossen kan ook een bijdrage leveren 
tot de dominantie van ruigtekruiden. Typisch voor populierenbossen is namelijk de korte 
omlooptijd. Reeds na 30 jaar zijn de bossen kaprijp en volgt een volledige kaalslag. Dit leidt 
tot een versnelde afbraak van het organisch materiaal als gevolg van de gewijzigde 
bodemtemperatuur, -vochtigheid en lichtintensiteit (BORMANN & LIKENS 1979). Bij de 
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ontginning wordt vaak gebruik gemaakt van zwaar materieel wat zorgt voor bodem-
verdichting en bodemverstoring wat volledig in de kaart speelt van sommige competitieve 
soorten. Veelal worden de gronden in natte valleigebieden waar populieren vaak worden 
aangeplant ook gedraineerd wat leidt tot een extra input van voedingsstoffen door de 
mineralisatie van aanwezig veen (LONDO 1988; VAN SLYCKEN 1992; DE KEERSMAEKER & 
MUYS 1995). Het ontbreken van typische bosplanten is hieraan deels te wijten, bosplanten 
vereisen namelijk een stabiel milieu. Anderzijds beschikken typische bosplanten ook over 
beperkte dispersiemechanismen wat hun kolonisatiemogelijkheden sterk inbindt. Bovendien 
hebben ze geen permanente zaadbank. Deze beide beperkingen in acht genomen zullen 
typisch bosplanten zich niet in recente en geïsoleerde bossen kunnen vestigen. Indien een 
ouder bos of houtkant aanwezig is, kunnen de soorten van daaruit het bos koloniseren 
(HERMY 1985; HONNAY et al. 1998).  
 
STORTELDER et al. (1999) heeft voor aanplantingen van Canadapopulieren met een ruige 
ondergroei die voornamelijk bestaat uit soorten van de Galio-Urticetea en waar geen typische 
bosplanten voorkomen een aparte derivaatgemeenschap beschreven namelijk de DG Populus 
x canadensis-[Galio-Urticetea]. Naast typische soorten van de Galio-Urticetea zoals Urtica 
dioica, Glechoma hederacea en Galium aparine, komen binnen het type ook soorten voor van 
oeverbegroeiingen en natte strooiselruigten (Phragmitetea, Convolvulo-Filipenduletea) zoals 
Phragmites australis, Calystegia sepium en Symphytum officinale.  
 
Aanvullend kan een andere zeldzame associatie vermeld worden die binnen het type 
voorkomt maar die niet apart wordt beschreven, namelijk het Heracleum-Sambucetum ebuli 
of de Kruidvlier-associatie met Sambucus ebulus als kensoort die tevens domineert. Deze 
associatie komt voor op het noordelijk talud van de Kapelbeek in de Kruibeekse polder 
(opname 52), alsook op de Scheldedijk waar echter geen opnames zijn gemaakt. De associatie 
vormt een soort “schijnstruweel” door de struikachtige habitus van Sambucus ebulus die 
echter volledig kruidachtig is. S. ebulus vormt een dichte kruidlaag met hoge strooisel-
productie met slechts een beperkt aantal begeleidende ruigtekruiden en lianen als Urtica 
dioica, Glechoma hederacea, Galium aparine en Calystegia sepium. Op het talud zijn 
Populieren aangeplant (MUCINA & POPMA 1982; STORTELDER et al. 1999). 
 
De bodemgesteldheid en de vochtigheid in acht nemend zullen de bossen van dit type op 
termijn evolueren naar een Alno-Padion, zoals Type 5 (cf. 4.6.1).  
 
Per vegetatieopname werden gemiddeld 16 soorten aangetroffen wat beduidend lager is dan in 
de voorgaande bostypes, exclusief type 1. Wat Rode lijstsoorten betreft, werd Sonchus 
palustris (zéér zeldzaam) aangetroffen in perceel 239, terwijl Sambucus ebulus (zeldzaam) in 
opname 51 en 52 gevonden werd.  
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4.5.8 Natte kapvlakte 
 
Vochtige kapvlaktes al dan niet heraangeplant met Populus x canadensis en vochtige ruigtes 
worden onder dit type geklasseerd. Het zijn veelal populierenbossen die gekapt zijn, waar zich 
een kruidlaag heeft ontwikkeld die bestaat uit hoog opschietende ruigtekruiden met een aantal 
grondwaterafhankelijke soorten ertussen, aangevuld met enkele pionierssoorten.  
 
Crataegus monogyna heeft een hoge presentie en kan als zwak differentiërende soort worden 
beschouwd voor de struiklaag. Strikt genomen is Salix sp. ook differentiërend maar omdat het 
hier om een restgroep van wilgen gaat die niet tot op soortniveau gedetermineerd zijn, kan 
deze beter niet in rekening worden gebracht als differentiërende taxon.  
Wat de kruidlaag betreft, zijn Calystegia sepium, Carex riparia (zwak) en Phragmites 
australis differentiërende soorten. In de moslaag komen geen differentiërende soorten voor.  
 
Veelal werden deze jonge Populieren tot de boomlaag gerekend. Het betreft hier 
vanzelfsprekend een lage boomlaag die niet vergelijkbaar is met de hoge boomlaag van de 
andere bostypes (enkel met de boomlaag van Type 9).  
Gemiddeld heeft de boomlaag een bedekking van 23%, wat gezien het feit dat het om 
kapvlaktes met jonge populieren gaat, vrij hoog is. Dit is voornamelijk te wijten aan een 
aantal oudere populierenbossen met een beter ontwikkelde boomlaag (104, 105, 108, 118, 
138, 139, 146) die bij de Twinspan-analyse ook tot dit type werden gerekend omwille van 
floristische overeenkomsten van de kruidlaag, vooral de afwezigheid of lage bedekking van 
Urtica dioica in die bossen was doorslaggevend. De hoge bedekking van de boomlaag in die 
bossen kan echter niet als argument gebruikt worden om deze te verplaatsen naar een ander 
type omwille van de floristische samenstelling van de kruidlaag en struiklaag. Indien deze 
buiten beschouwing worden gelaten, heeft de boomlaag een gemiddelde bedekking van 15%.  
De struiklaag heeft een gemiddelde bedekking van 22%, 17% indien de bovenvermelde 
percelen buiten beschouwing worden gelaten. Crataegus monogyna is een constante soort, 
naast deze wordt frequent Salix sp. aangetroffen, terwijl Sambucus nigra en Quercus robur 
occasioneel in dit type voorkomen.  
De kruidlaag van dit type is goed ontwikkeld wat zich onder andere uit in de hoge gemiddelde 
bedekking, namelijk 94%. In vergelijking met de andere bostypes is dit hoog.  
Uitgesproken dominante soorten komen binnen dit type niet voor, er treedt eerder een co-
dominantie op van verschillende (ruigte)kruiden, al dan niet freatofyten, aangevuld met een 
aantal pionierssoorten. Soorten die wijzen op het voedselrijke karakter van de standplaats en 
constant voorkomen zijn Urtica dioica, Rubus sp., Symphytum officinale, Glechoma 
hederacea en Galium aparine. Terwijl Phragmites australis, Cirsium palustre, Juncus 
effusus, Lythrum salicaria en Eupatorium cannabinum freatofyten zijn die in dit type constant 
worden aangetroffen. De constante soorten met de hoogste karakteristieke bedekking zijn 
Phragmites australis (19%), Rubus sp. (13%) en Urtica dioica (12%) die onder voorbehoud 
als aspectbepalende soorten kunnen beschouwd worden. Naast de vermelde soorten komen 
ook lianen als Calystegia sepium en Solanum dulcamara constant voor, evenals Cirsium 
arvense, een storingsindicator. Soorten die frequent in de kruidlaag van dit type worden 
aangetroffen zijn Melandrium dioicum, Carex riparia, Iris pseudacorus en Phalaris 
arundinacea. Andere vermeldenswaardige soorten die occasioneel worden aangetroffen zijn 
Angelica sylvestris, Carex acutiformis, Cirsium oleraceum, Filipendula ulmaria, Galium 
palustre, Heracleum sphondylium, Mentha aquatica, Poa trivialis en Rumex sanguineus.  
De moslaag heeft een gemiddelde bedekking van 14% en wordt andermaal door 
Brachythecium rutabulum gedomineerd, waarbij Eurhynchium praelongum occasioneel 
voorkomt.  
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Wat de verspreiding van het type in de polder betreft, ziet men dat er in de Kruibeekse polder 
een aantal percelen gegroepeerd voorkomen in het zuidwesten tegen de cuesta aan. Verder 
situeert het type zich in de Bazelse polder vooral tegen de Zeeschelde, en in de rand van het 
boscomplex tussen de Lange Gaanweg en de Kemphoekstraat. Ook in de omgeving van de 
Rupelmondse kreek wordt het type in beperkte mate aangetroffen.  
 
De standplaats van het type komt in grote mate overeen met de standplaats beschreven bij 
Type 5 Alno-Padion. Het type wordt voornamelijk aangetroffen op klei en lichte zandleem-
bodems (overslaggronden), met een gemiddelde grondwaterstand van -0.49m (-0.54; -0.43) en 
een maximum en minimumdiepte van het grondwater van resp. -0.04m (-0.13; -0.01) en -
1.13m (-1.39; -0.82).  
 
Het beheer van dit type is gericht op de productie van hout. De populieren worden aangeplant, 
gesnoeid en wanneer ze kaprijp zijn, vindt een totale ontginning plaats, waarna er terug 
nieuwe populieren worden aangeplant. Dergelijke bossen worden met omlooptijden van circa 
30 jaar geoogst, met de nieuwe klonen zelfs om de 20-25 jaar.  
Met uitzondering van twee percelen (225, 586) en de bossen (cf. supra) zijn alle percelen die 
onder dit type geklasseerd worden, kapvlaktes van populierenbossen waar nieuwe Populus x 
canadensis is aangeplant. Ook de percelen 225 en 586 waren volgens BERVOETS et al. (1986) 
gelegen in populierenbossen die na de ontginning niet meer zijn heraangeplant. De 
veranderingen die optreden bij het kappen van bossen zijn reeds bij de bespreking van Type 7 
aangehaald. Door de gewijzigde lichtomstandigheden en de versterkte 
temperatuurschommelingen treedt een versnelde mineralisatie op van het organisch materiaal 
waardoor extra nutriënten ter beschikking komen. Bovendien verlaagt door het kappen van de 
boomlaag de verdamping waardoor de grond vochtiger wordt (HUYBRECHTS & DE BECKER 
1992). Deze gewijzigde omstandigheden leiden ertoe dat er een dichte kruidlaag ontstaat die 
bestaat uit hoog opschietende kruiden met tal van freatofyten. Het optreden van 
storingsindicatoren zoals Cirsium arvense wijzen op een verstoring van de bodem, bij de 
ontginning wordt namelijk gebruik gemaakt van zwaar materieel dat zorgt voor 
bodemverdichting en -verstoring.  
 
De syntaxonomische identificatie van het type is niet vanzelfsprekend omwille van de 
heterogeniteit binnen het type en de afwezigheid van typische kentaxa.  
Door de hoge presentie en bedekking van ruigtekruiden, waarvan talrijke grondwater-
afhankelijk zijn, vertoont het type het meest affiniteiten met de natte strooiselruigten of de 
Convolvulo-Filipenduletea (STORTELDER et al. 1999), indien men tenminste de aangeplante 
populieren buiten beschouwing laat. Een verdere identificatie tot op orde en verbondsniveau 
lijkt ons niet opportuun omwille van de te lage presentie of het ontbreken van kentaxa. Door 
de aanwezigheid van de aangeplante populieren, die klassevreemd zijn, zou men kunnen 
spreken van een derivaatgemeenschap die te definiëren is als DG Populus x canadensis-
[Convolvulo-Filipenduletea].  
 
Rekening houdend met de abiotische omstandigheden en de reeds aanwezige plantensoorten 
zouden zich successief uit dergelijke kapvlaktes en bossen hoogstwaarschijnlijk op termijn 
Alno-Padions of Elzen-Vogelkersbossen (Type 5) ontwikkelen. De zware bodem en de hoge 
grondwaterstand, die iets verlaagt in de zomer, zijn alvast geschikt. Ook wijzen een aantal 
soorten die nu reeds aanwezig zijn in die richting (b.v. Glechoma hederacea, Melandrium 
dioicum en Rumex sanguineus). Op de nattere standplaatsen zullen zich overgangsvegetaties 
naar mesotroof Elzenbroekbos (Carici elongatae-Alnetum) ontwikkelen (STORTELDER et al. 
1998, 1999).  
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Gemiddeld werden 23 soorten aangetroffen per vegetatieopname. Twee Rode lijstsoorten 
werden binnen het type aangetroffen. Sonchus palustris (zéér zeldzaam) werd aangetroffen in 
opname 245, terwijl Carex spicata (vrij zeldzaam) in opname 607 voorkomt.  
 
 

 
Foto 9: Type 8 Natte kapvlakte (10/07/2002, perceel 357).  
Photo 9: Type 8 Wet clearance (10/07/2002, parcel 357).  
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4.5.9 Droge kapvlakte 
 
In tegenstelling tot Type 8, worden onder dit type de droge kapvlaktes en droge ruigtes 
geclassificeerd. Het zijn hoofdzakelijk voormalige populierenbossen die recent zijn 
ontgonnen en waar nieuwe populieren zijn aangeplant. De kruidlaag bestaat uit hoog 
opschietende ruigtekruiden maar in vergelijking met Type 8 is het aandeel grondwater-
afhankelijke soorten kleiner. Daarnaast komen in de kruidlaag nogal wat pionierssoorten voor.  
 
Vanzelfsprekend kunnen noch in de boomlaag, noch in de struiklaag differentiërende soorten 
worden onderscheiden. In de kruidlaag kunnen de volgende soorten als differentiërend 
worden beschouwd: Agrostis stolonifera, Arrhenatherum elatius, Cirsium vulgare, Epilobium 
hirsutum (zwak), Ranunculus repens, Rumex obtusifolius, Chenopodium polyspermum, 
Plantago major en Poa annua. In de moslaag is Bryum sp. zwak differentiërend.  
 
Het grootste deel van de percelen waar dit type voorkomt zijn kapvlaktes van populieren-
bossen waar opnieuw populieren zijn aangeplant. Deze aangeplante populieren zijn net zoals 
in Type 8 tot de lage boomlaag gerekend. Desalniettemin worden ook een aantal oudere 
bossen (12, 49, 121, 274, 276, 334, 481) met een betere ontwikkelde boomlaag tot dit type 
gerekend. Deze werden niet tot de populierenbossen van Type 6 en 7 gerekend omwille van 
de floristische samenstelling van de kruidlaag die meer affiniteit heeft met de kapvlaktes en 
droge ruigtes; vooral de geringe abundantie van Urtica dioica is doorslaggevend. Tot dit type 
worden ook de droge ruigtes gerekend, in totaal vijf (15, 283, 400, 516, 551). Uit de kartering 
van BERVOETS et al. (1986) blijkt dat twee percelen (283, 551) verlaten graslanden zijn, 
terwijl 400 en 516 voormalige kapvlaktes zijn die indertijd niet werden heraangeplant, het 
vegetatietype van perceel 15 kon op de kaarten van BERVOETS et al. (1986) niet worden 
achterhaald.  
De gemiddelde bedekking van de boomlaag, die uit Populus x canadensis bestaat, bedraagt 
17%. Wanneer echter de oude populierenbossen buiten beschouwing worden gelaten, wordt 
de gemiddelde bedekking van de lage boomlaag gereduceerd tot 8%.  
De struiklaag met een gemiddelde bedekking van 6% is binnen dit type zwak ontwikkeld, 
omdat ze veelal samen met de boomlaag is gekapt. Sambucus nigra wordt occasioneel 
aangetroffen in de struiklaag net zoals wortelscheuten van gekapte Populus x canadensis.  
De kruidlaag daarentegen is goed ontwikkeld met een gemiddelde bedekking van 90%. Dit is 
vergelijkbaar met de natte kapvlaktes en beduidend hoger dan bij de andere bostypes. Net 
zoals bij de natte kapvlaktes, wordt het aspect bepaald door hoog opschietende ruigtekruiden 
zoals Urtica dioica (12%), Cirsium arvense (11%), Rubus sp. (11%) en Symphytum officinale 
(8%) die allen wijzen op het nutriëntenrijke karakter van de standplaats. Zoals blijkt uit de 
karakteristieke bedekkingen komen er echter geen uitgesproken dominanten voor maar treedt 
er eerder een co-dominantie op zoals bij de natte kapvlaktes. Andere constante soorten zijn 
Cirsium palustre, Glechoma hederacea, Juncus effusus en Melandrium dioicum. Opvallend is 
het hoge aandeel grassen in het type, Holcus lanatus is bijvoorbeeld een constante soort, 
terwijl Agrostis stolonifera, Arrhenatherum elatius en Poa trivialis frequent voorkomen en 
Dactylis glomerata occasioneel voorkomt. Frequent binnen het type voorkomende soorten 
zijn Cirsium vulgare, Epilobium hirsutum, Eupatorium cannabinum, Galeopsis tetrahit, 
Galium aparine, Heracleum sphondylium, Lythrum salicaria, Ranunculus repens en Rumex 
obtusifolius. Vermeldenswaardige occasionele soorten zijn Chenopodium polyspermum, 
Lapsana communis, Plantago major, Poa annua en Sonchus asper.  
Het voorkomen van tal van therofyten als Chenopodium polyspermum, Lapsana communis, 
Poa annua en Sonchus asper is te wijten aan de ontginningsmethode. Bij het rooien van de 
populieren wordt gebruik gemaakt van zwaar materieel wat zorgt voor bodemverdichting en -
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verstoring waardoor kiemingsmogelijkheden ontstaan voor therofyten en tredplanten als 
Plantago major, ook andere verstoringindicatoren als Cirsium arvense wijzen in die richting.  
 
Het type wordt hoofdzakelijk aangetroffen op lichte zandleem, ongeveer 65% van de percelen 
is terug te vinden op deze overslaggronden die een gemiddelde grondwaterstand hebben van -
0.50m (-0.64; -0.45) en een maximum en minimumgrondwaterstand van resp. -0.06m (-0.13; -
0.02) en -1.26m (-1.49m; -1.07m). De meeste van de overige percelen komen voor op zware 
klei of klei, terwijl twee percelen gelegen zijn op de lemig zandige donk.  
 
Het betreft voornamelijk populierenbossen waarvan het beheer gericht is op de productie van 
hout. De kenmerken en gevolgen van dergelijk beheer zijn reeds toegelicht in voorgaande 
hoofdstukken.  
 
Net zoals de natte kapvlaktes is ook dit type syntaxonomisch moeilijk te identificeren omwille 
van de heterogeniteit en de afwezigheid van kentaxa.  
 
Gemiddeld werden 29 soorten aangetroffen per opname. De enige Rode lijstsoort die binnen 
het type werd aangetroffen is Sambucus ebulus (zeldzaam) in opname 6.  
 
 

 
Foto 10: Type 9 Droge kapvlakte met veel grassen (24/07/2002, perceel 337).  
Photo 10: Type 9 Dry clearance with lots of grasses (24/07/2002, parcel 337).  
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Graslanden 
 
4.5.10 Lolio-Cynosuretum 
Kamgrasland 
 
Onder dit type worden de extensievere graslanden geclassificeerd, inclusief enkele 
populierenbossen die begraasd worden.  
 
Strikt differentiërende soorten kunnen niet worden onderscheiden. Cirsium arvense, Dactylis 
glomerata, Glechoma hederacea en Urtica dioica kunnen als zwak differentiërend worden 
beschouwd.  
 
De kruidlaag heeft een gemiddelde bedekking van 93% en wordt gedomineerd door Holcus 
lanatus dat een karakteristieke bedekking heeft van 37%. Andere aspectbepalende grassoorten 
met een hoge bedekking en presentie zijn Lolium perenne, Agrostis stolonifera en Poa 
trivialis die respectievelijk een bedekking hebben van 17%, 16% en 13%. Naast deze vier 
grassoorten zijn Glechoma hederacea en Ranunculus repens eveneens constante soorten. 
Frequent voorkomende soorten zijn Cirsium arvense, Dactylis glomerata en Urtica dioica. 
Andere vermeldenswaardige soorten die in het type voorkomen, zij het met een lagere 
presentie zijn Alopecurus pratensis, Cardamine pratensis, Cerastium fontanum, Rumex 
obtusifolius, Taraxacum sp. en Trifolium repens.  
De moslaag is slechts rudimentair ontwikkeld (gemiddelde bedekking 3%) en bestaat uit 
Brachythecium rutabulum.  
 
Het type wordt verspreid in de polder aangetroffen met een lichte concentratie in het zuiden 
van de Kruibeekse polder en rond de Rupelmondse kreek. Het type wordt voornamelijk 
aangetroffen op matig natte tot natte klei en op vochtige lichte zandleembodems. De 
gemiddelde grondwaterstand bedraagt -0.63m (-0.68; -0.50). Voor een vergelijking van de 
grondwaterstanden tussen de verschillende graslandtypes verwijzen we naar 4.8.4. 
 
De percelen zijn allemaal in landbouwgebruik, slechts een beperkt aantal wordt beheerd door 
particulieren of hobbyboeren. Het zijn hoofdzakelijk weilanden (seizoensbegrazing) waarvan 
de eerste grassnede vaak gehooid wordt, slechts vier hooilanden die bovendien verlaten zijn, 
worden tot dit type gerekend. De percelen worden voornamelijk begraasd met runderen en in 
mindere mate met paarden en schapen. In vergelijking met de andere graslandpercelen is het 
beheer extensiever, dat neemt echter niet weg dat de veebezetting en begrazingsdruk toch 
relatief hoog zijn. Het is vooral de geringere bemesting die verantwoordelijk is voor het 
extensievere karakter van deze percelen. Het extensieve gebruik van deze percelen kan in 
verband gebracht worden met de bereikbaarheid van de percelen. Dit geldt vooral voor de 
percelen in het zuiden van de Kruibeekse polder en rond de Rupelmondse kreek die moeilijk 
bereikbaar zijn voor landbouwvoertuigen omwille van de gebrekkige wegeninfrastructuur.  
 
Het extensievere gebruik van deze percelen uit zich echter in beperkte mate in de 
soortensamenstelling van de percelen wat reeds blijkt uit bovenstaande beschrijving. Typische 
plantensoorten die te associëren zijn met extensieve graslanden zoals Anthoxanthum 
odoratum, Festuca rubra, Agrostis capillaris en tal van dicotylen, zijn volkomen afwezig of 
slechts in beperkte mate aanwezig. Bijgevolg dient het gebruik van de benaming extensief 
grasland sterk gerelativeerd te worden.  
Een grasland dat gedomineerd wordt door Holcus lanatus kan op twee manieren ontstaan, 
enerzijds door het bemesten en draineren van natte schrale graslanden wat hier echter niet het 
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geval is. Mocht dit zo zijn dan zouden nog een aantal typische schrale soorten aanwezig zijn 
die bij het intensiveren van een schraal grasland vaak nog lang kunnen naijlen. Anderzijds 
kunnen dergelijke graslanden ontstaan door de extensievering van intensieve graslanden 
middels een reductie van de bemesting en vermindering van de begrazings- of maaidruk. Bij 
verder verschralend beheer zullen zich uit dergelijke graslanden op matig natte, voedselrijke 
gronden Kamgraslanden (Cynosurion) ontwikkelen wanneer begraasd wordt of 
Glanshaverhooilanden (Arrhenatherion) wanneer gehooid wordt (BAKKER 1985; SCHAMINÉE 
et al. 1996; BAX & SCHIPPERS 1998; DE BECKER in prep.). De graslanden bevinden zich nu 
echter nog in een primordiale toestand, de beperkte aanwezigheid van Cardamine pratensis, 
Carex ovalis, Cirsium palustre, Equisetum palustre, Cynosurus cristatus, Crepis capillaris, 
Festuca rubra, Phleum pratense, Prunella vulgaris, Ranunculus acris en Rumex acetosa 
wijzen in die richting. Bovendien duidt de hoge presentie van Urtica dioica en van Cirsium 
arvense, nochtans twee nitrofiele en fosfaatminnende soorten, paradoxaal genoeg op de 
extensievering van het gebruik.  
Een aantal populierenbossen die begraasd worden met runderen, worden ook tot dit type 
gerekend omdat de kruidlaag sterker overeenkomt met de graslanden dan met de populieren-
bossen (Type 6 en 7). De hoge presentie van Glechoma hederacea is deels te wijten aan deze 
populierenbossen. Naast deze populierenbossen wordt Glechoma hederacea vooral 
aangetroffen in graslanden die licht beschaduwd worden door belendende bossen.  
 
Omwille van de hoge presentie en bedekking van Holcus lanatus heeft het type affiniteiten 
met de rompgemeenschap RG Holcus lanatus-Lolium perenne-[Molinio-Arrhenatheretea]. 
Ondanks deze overeenkomsten kan het type toch beter gerelateerd worden aan het Lolio-
Cynosuretum of de Kamgrasweide. De iets hogere soortenrijkdom (gemiddeld 12 soorten per 
vegetatieopname met in totaal 99 soorten binnen het type) en de aanwezigheid van de 
opgenoemde soorten kan hiervoor als argument gebruikt worden. Zoals reeds aangehaald, zijn 
het echter zeer zwak ontwikkelde, onverzadigde en soortenarme Kamgrasweiden waarin de 
typische kentaxa Cynosurus cristatus en Bellis perennis grotendeels afwezig zijn (SCHAMINÉE 
et al. 1996). Mocht het beheer echter verder geëxtensiveerd worden zouden deze graslanden 
zich in die richting ontwikkelen.  
De vier hooilanden waarvan sprake is, worden met uitzondering van één (opname 495) niet 
meer gemaaid. Enkel opname 427 en 495 (tuin) hebben nog hooilandallures met enkele 
typische hooilandsoorten als Arrhenatherum elatius, Pimpinella major, Lathyrus pratensis, 
Centaurea jacea en Leucanthemum vulgare. Omwille van deze soorten hebben die hooilanden 
affiniteiten met het Arrhenatheretum elatioris (SCHAMINÉE et al. 1996). In de verdere 
opdeling zijn ze echter niet apart onderscheiden.  
 
Gemiddeld werden 12 soorten per vegetatieopname aangetroffen. De enige Rode lijstsoort die 
werd aangetroffen was Carex spicata (vrij zeldzaam) in opname 184.  
 

 

Foto 11: Type 10 Lolio-Cynosuretum, 
begraasd door paarden (10/07/2002, 
perceel 302).  
Foto 11: Type 10 Lolio-Cynosuretum, 
grazed by horses (10/07/2002, parcel 302). 
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4.5.11 RG Holcus lanatus-Lolium perenne-[Molinio-Arrhenatheretea] 
Gestreepte witbol-Engels raaigras-grasland 
 
Onder dit type worden de soortenarme graslanden geklasseerd die door Holcus lanatus 
worden gedomineerd met een belangrijk aandeel van Lolium perenne. Het betreft 
voornamelijk weilanden. 
 
Cerastium fontanum en Trifolium repens differentiëren dit type ten opzichte van de andere 
graslandtypes, terwijl Phleum pratense zwak differentiërend is.  
 
De kruidlaag heeft een gemiddelde bedekking van 93% en net zoals in Type 10 is Holcus 
lanatus de dominante aspectbepalende soort met een karakteristieke bedekking van 31%. In 
tegenstelling tot Type 10 is het aandeel van Lolium perenne met een karakteristieke 
bedekking van 27% duidelijk hoger en kan L. perenne als codominant worden beschouwd. 
Andere hoog bedekkende grassen zijn Agrostis stolonifera en Poa trivialis, respectievelijk 
16% en 13%. Met uitzondering van Phleum pratense zijn alle vermelde soorten, inclusief 
Ranunculus repens constante soorten. Phleum pratense en Taraxacum sp. worden frequent 
aangetroffen. Occasionele soorten zijn Cardamine pratensis, Cirsium arvense, Plantago 
major, Rumex obtusifolius en Stellaria media. Vermeldenswaardig is nog de aanwezigheid 
van Cynosurus cristatus (opname 342), Bellis perennis en Ranunculus acris in een beperkt 
aantal opnames.  
Net zoals in Type 10 is ook hier de moslaag zwak ontwikkeld (gemiddelde bedekking 1%). 
Slechts in 20% van de percelen zijn bryofyten, bijna uitsluitend Brachythecium rutabulum, 
aangetroffen.  
 
Het type wordt verspreid in de polder aangetroffen voornamelijk op klei en in mindere mate 
op lichte zandleem en lemig zand. De gemiddelde grondwaterstand is vergelijkbaar met Type 
10 en bedraagt -0.57m (-0.67; -0.49).  
 
Met uitzondering van perceel 401 dat beheerd wordt door AMINAL afd. Natuur zijn alle 
percelen van dit type in landbouwgebruik of in beheer bij particulieren. Het zijn uitsluitend 
weilanden (seizoensbegrazing) die begraasd worden door runderen en in mindere mate door 
paarden en geiten (particulieren). De veebezetting en de begrazingsdruk zijn vrij hoog op de 
percelen die in landbouwgebruik zijn en iets lager op de percelen die begraasd worden met 
paarden van particulieren. Het effect van de verschillende grazers uit zich voornamelijk, zij 
het in beperkte mate, in de vegetatiestructuur en niet in de soortensamenstelling. De percelen 
die begraasd worden met paarden kennen een afwisseling van korter afgegraasde delen en 
hoger opgaande delen, wat vaak latrines zijn (i.e. locaties waar feces gedeponeerd worden). 
De percelen die door runderen worden begraasd kennen eveneens een afwisseling van kort 
afgegraasde en hoger opgaande delen maar de overgangen ertussen zijn niet zo scherp als bij 
paarden (DE BIE et al. 1987).  
 
Voor de verklaring van de dominantie van Holcus lanatus verwijzen we naar de beschrijving 
van Type 10. Ook hier wijst de dominantie van H. lanatus op een extensivering van het 
beheer vooral als gevolg van een reductie van de bemestingsgift en van het gebruik van 
herbiciden. In tegenstelling tot Type 10 is de soortendiversiteit echter lager.  
 
Syntaxonomisch kan het type als een RG Holcus lanatus-Lolium perenne-[Molinio-
Arrhenatheretea] worden beschouwd omwille van de dominantie van Holcus lanatus en de 
hoge presentie van Lolium perenne, Poa trivialis, Ranunculus repens, Cerastium fontanum en 
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de iets lagere presentie van Taraxacum sp. Bij een verdere extensivering van het beheer zullen 
dergelijke graslanden zich ontwikkelen in de richting van het Lolio-Cynosuretum. De hoge 
presentie van Phleum pratense, die door WESTHOFF & DEN HELD (1969) als kensoort werd 
beschouwd van het Lolio-Cynosuretum, is hiervan een indicatie. Tegenwoordig wordt Phleum 
pratense echter vaak ingezaaid, waardoor de indicatieve waarde van die soort discutabel 
wordt. Toch zijn er een aantal andere soorten die deze trend indiceren. De beperkte 
aanwezigheid van Bellis perennis, Cynosurus cristatus, Ranunculus acris en Rumex acetosa 
wijzen in die richting, alsook de aanwezigheid van tred- en vraatbestendige soorten zoals Poa 
annua, Plantago major en Rumex obtusifolius. Ook de hoge presentie van Trifolium repens en 
Cerastium fontanum die hoger is dan in de synoptische tabel van SCHAMINÉE et al. (1996), 
indiceren deze trend.  
 
Per vegetatieopname werden gemiddeld 11 soorten aangetroffen. De enige Rode lijstsoort die 
werd aangetroffen was Hydrocharis morsus-ranae (kwetsbaar) die groeide in een sloot ten 
zuiden van perceel 491.  
 
 

 
Foto 12: Type 11 RG Holcus lanatus-Lolium perenne-[Molinio-Arrhenatheretea] met dominantie van 
Holcus lanatus (bloeiend) (24/07/2002, perceel 157).  
Photo 12: Type 11 RG Holcus lanatus-Lolium perenne-[Molinio-Arrhenatheretea] with dominance of 
Holcus lanatus (flowering) (24/07/2002, parcel 157).  
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4.5.12 RG Poa trivialis-Lolium perenne-[Plantaginetea/Cynosurion] 
Ruw beemdgras-Engels raaigras-grasland 
 
Soortenarme, intensieve graslanden die door Lolium perenne worden gedomineerd met als 
belangrijkste begeleidende grassen Poa trivialis, Agrostis stolonifera en Holcus lanatus 
worden onder dit type geklasseerd. Het aantal begeleidende dicotylen in dit type is gering.  
 
Strikt differentiërende soorten kunnen niet worden onderscheiden, maar de hoge bedekking 
van Lolium perenne in combinatie met Poa trivialis en Agrostis stolonifera als constante 
begeleidende soorten en het geringe aandeel dicotylen is kenmerkend.  
 
De gemiddelde bedekking van de kruidlaag bedraagt 94%, wat vergelijkbaar is met de andere 
graslanden. Dé aspectbepalende soort van dit type is Lolium perenne met een karakteristieke 
bedekking van 46%, terwijl Poa trivialis en Agrostis stolonifera constante begeleiders zijn 
met karakteristieke bedekkingen van respectievelijk 18% en 14%. Holcus lanatus is ondanks 
de iets lagere presentie (IV) ook een constante soort met een bedekking van 15%. Buiten deze 
grassen zijn er geen andere constante soorten. Frequent voorkomende soorten (met 
karakteristieke bedekking) zijn Elymus repens (10%) en de dicotylen Ranunculus repens 
(2%), Stellaria media (1%), Taraxacum sp. (1%) en Trifolium repens (1%), terwijl Cirsium 
arvense (3%) en Dactylis glomerata occasionele soorten zijn.  
Een moslaag is in dit type zo goed als afwezig, slechts in 5% van de opnames zijn mossen 
aangetroffen met name Brachythecium rutabulum.  
 
In de Kruibeekse polder situeert het type zich voornamelijk centraal in de polder, terwijl het 
in de Bazelse polder verspreid voorkomt met een kleine concentratie rond de Balkstaftwissel. 
In de Rupelmondse polder wordt het type voornamelijk aangetroffen ten westen van de 
Rupelmondse kreek. Ook in het oosten van de polder tegen de Fasseitpolder en Scheldedijk 
komen een aantal percelen van dit type gegroepeerd voor.  
 
Het type wordt voornamelijk aangetroffen op vochtige tot natte klei (60%) en op vochtige 
lichte zandleem (gemiddelde grondwaterstand -0.66m (-0.69; -0.52)).  
 
Alle percelen die tot dit type behoren zijn in intensief landbouwgebruik. Het zijn graslanden 
die sterk bemest worden en die veelal behandeld worden met dicotylenwerende herbiciden om 
aldus de grasgroei te bevorderen. De hoogproductieve weilanden worden uitsluitend begraasd 
door runderen (seizoensbegrazing). De veebezetting en de begrazingsdruk zijn hoog. Vaak 
worden de graslanden ook gebloot en genivelleerd.  
Het effect van dergelijk beheer of gebruik uit zich voornamelijk in de zéér lage 
soortenrijkdom van de percelen. Door dergelijk beheer worden de grassen uitermate 
bevoordeeld ten koste van andere soorten. Slechts een beperkt aantal tred- en vraatbestendige 
soorten zoals Plantago major, Ranunculus repens en Taraxacum sp., alsook een aantal 
éénjarigen als Stellaria media, Capsella bursa-pastoris en Poa annua, weten zich in dergelijk 
milieu te handgaven, zij het met zeer lage bedekkingen.  
 
Intensieve, soortenarme graslanden die door Lolium perenne en Poa trivialis gedomineerd 
worden, kunnen syntaxonomisch geïdentificeerd worden als de rompgemeenschap RG Poa 
trivialis-Lolium perenne-[Plantaginetea majoris/Cynosurion cristati] die door STORTELDER et 
al. (1996) wordt onderscheiden. Door WESTHOFF & DEN HELD (1969) werden dergelijke 
graslanden in een aparte associatie ondergebracht namelijk het Poo-Lolietum.  
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Het intensieve gebruik uit zich voornamelijk in de soortendiversiteit. Zo werden per vegetatie-
opname gemiddeld amper 8 soorten aangetroffen. Rode lijstsoorten werden in dit type niet 
aangetroffen.  
 
 

 
Foto 13: Type 12 RG Poa trivialis-Lolium perenne-[Plantaginetea/Cynosurion] met weinig dicotylen 
als Ranunculus repens, Trifolium repens, etc. (10/07/2002, perceel 364). 
Photo 13: Type 12 RG Poa trivialis-Lolium perenne-[Plantaginetea/Cynosurion] with a few dicots 
such as Ranunculus repens, Trifolium repens, etc. (10/07/2002, parcel 364).  
 

 
Foto 14: Type 13 Overgang Arrhenatheretalia/Lolio-Potentillion (24/07/2002, perceel 123).  
Photo 14: Type 13 Transition Arrhenatheretalia/Lolio-Potentillion (24/07/2002, parcel 123).  
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4.5.13 Overgang Arrhenatheretalia/Lolio-Potentillion 
Overgangsgrasland 
 
Dit type vormt de overgang tussen de relatief drogere graslanden zoals Type 10 tot 12 en de 
nattere graslanden van Type 14 en 15. Het zijn intensief gebruikte graslanden die 
gedomineerd worden door Lolium perenne, Poa trivialis en Agrostis stolonifera. Het verschil 
met de drogere graslanden van Type 10 tot 12 is de hogere presentie van Elymus repens en de 
aanwezigheid van grondwaterafhankelijke soorten zoals Alopecurus geniculatus, Equisetum 
palustre en Polygonum amphibium die wijzen op het vochtige karakter van de standplaats.  
 
Er kan geen enkele soort worden gevonden die dit type ten opzichte van de andere grasland-
types differentieert met uitzondering van Elymus repens die zwak differentiërend is.  
Het is vooral de combinatie van de verschillende grassoorten en de beperkte aanwezigheid 
van freatofyten die het type kenmerken. 
 
De kruidlaag heeft een gemiddelde bedekking van 95%, wat vergelijkbaar is met de andere 
types. Aspectbepalend voor dit type is de co-dominantie van drie grassen namelijk Lolium 
perenne, Poa trivialis en Agrostis stolonifera die een karakteristieke bedekking hebben van 
respectievelijk 23%, 20% en 19%. Er is dus geen uitgesproken dominante grassoort. 
Daarnaast komt eveneens Holcus lanatus constant voor met een bedekking van 15% en 
Elymus repens met een bedekking van 10%. Bepalend is echter de hoge presentie van 
Alopecurus geniculatus met een karakteristieke bedekking van 8%. Naast A. geniculatus, een 
constante soort, worden in beperkte mate nog een aantal freatofyten aangetroffen binnen het 
type, met name Polygonum amphibium (occasioneel), Equisetum palustre, Juncus effusus, 
Phalaris arundinacea en Rorippa sylvestris (allen zeldzaam).  
Constante soorten binnen dit type zijn de reeds vermelde soorten, aangevuld met Ranunculus 
repens. Frequent voorkomende soorten zijn Taraxacum sp. en Trifolium repens, terwijl 
Alopecurus pratensis, Cerastium fontanum, Cirsium arvense, Dactylis glomerata, Polygonum 
amphibium, Rumex obtusifolius en Stellaria media occasionele soorten zijn.  
Bryofyten zijn volkomen afwezig in dit type.  
 
Een duidelijk patroon kan in de verspreiding van het type in de polder niet worden herkend. In 
de Kruibeekse polder en de Rupelmondse polder lijkt het type vooral tegen de cuesta voor te 
komen, terwijl het type in de Bazelse polder een onregelmatige verspreiding heeft.  
 
Het type wordt voornamelijk aangetroffen op vochtige en natte klei en op vochtige tot natte 
lichte zandleem. Eén perceel heeft een vochtige lemige zandbodem. Het type kent een 
gemiddelde grondwaterstand van -0.57m (-0.68; -0.46).  
 
Slechts een beperkt aantal percelen zijn in gebruik bij particulieren en worden begraasd met 
paarden, de rest van de percelen zijn in landbouwgebruik en worden begraasd met runderen 
(seizoensbegrazing). Het zijn vrij intensief gebruikte weilanden die bemest worden en 
waarvan een deel behandeld wordt met dicotylenwerende herbiciden. De veebezetting en 
begrazingsdruk is hoog, echter niet zo hoog als bij Type 12. Door die hoge veebezetting wordt 
de zode soms door de grazers vertrappeld wat leidt tot het verschijnen van storingssoorten 
zoals Rumex obtusifolius, Cirsium arvense en Rumex crispus (in mindere mate) (DE BECKER 
in prep.).  
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Syntaxonomisch neemt het type een positie in tussen de Arrhenatheretalia (Glanshaver-orde) 
en de Agrostietalia stoloniferae (Fioringras-orde), dat één verbond heeft namelijk het Lolio-
Potentillion anserinae (Zilverschoon-verbond). De Arrhenatheretalia omvat hooi- en 
weilanden op vochtige tot vrij droge, voedselrijke klei- en zavelgronden, terwijl graslanden 
die tot het Lolio-Potentillion behoren, aangetroffen worden op relatief voedselrijke 
hydromorfe gronden die in de winterperiode geïnundeerd worden. De determinerende 
factoren voor de ontwikkeling van Lolio-Potentillions zijn de winterinundaties en de 
begrazing. In vergelijking met de Arrhenatheretalia bevat het Lolio-Potentillion meer 
grondwaterafhankelijke soorten (SÝKORA 1982; SCHAMINÉE et al. 1996).  
Het Type 13 neemt een tussenpositie in tussen deze syntaxa. Enerzijds bevat het elementen 
die typisch zijn voor de Arrhenatheretalia zoals de dominante grassen Lolium perenne, Poa 
trivialis, Holcus lanatus, Dactylis glomerata en Alopecurus pratensis alsook Taraxacum sp. 
en Trifolium repens, terwijl het anderzijds soorten bevat die typisch, zelfs kentaxa zijn van het 
Lolio-Potentillion zoals Alopecurus geniculatus (kentaxon), Ranunculus repens en Agrostis 
stolonifera. Poa annua, Plantago major, Carex hirta, Rorippa sylvestris en Rumex crispus 
komen slechts in geringe mate voor maar het zijn ook typische Lolio-Potentillion-soorten die 
eveneens een indicatie geven van de affiniteit van ons type met het Lolio-Potentillion.  
Opvallend binnen het type is het occasioneel voorkomen van Alopecurus pratensis, een 
kensoort van het Alopecurion, een verbond dat hooilanden omvat op voedselrijke, vochtige, 
zware gronden die ’s winters vaak overstromen en in de zomer sterk kunnen uitdrogen.  
Omwille van het intensieve gebruik van de graslanden van het type heeft men andermaal te 
maken met een onverzadigde gemeenschap. Een rompgemeenschap die door SCHAMINÉE et 
al. (1996) werd beschreven voor graslanden die te situeren zijn tussen Arrhenatheretalia en 
Lolio-Potentillion is de RG Alopecurus pratensis-Elymus repens-[Arrhenatheretalia]. Deze 
rompgemeenschap wordt gedomineerd door A. pratensis en E. repens die in ons type resp. 
occasioneel en constant voorkomen maar niet domineren. Een andere rompgemeenschap 
waarmee het type in zekere mate affiniteiten heeft is de RG Alopecurus pratensis-Hordeum 
secalinum-[Alopecurion/Cynosurion]. Het ontbreken van Hordeum secalinum in dit type 
weerlegt dit deels.  
Uit bovenstaande beschrijving blijkt dat het vrij moeilijk is om het type syntaxonomisch 
sluitend te identificeren daarom zal een provisorische naam gegeven worden, namelijk 
Overgang Arrhenatheretalia/Lolio-Potentillion.  
 
Het vrij intensieve gebruik uit zich ook in het lage gemiddeld aantal soorten per vegetatie-
opname (amper 11 soorten). Er zijn geen Rode lijstsoorten.  
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4.5.14 Ranunculo-Alopecuretum geniculati inops  
Verarmd Geknikte vossestaart-grasland 
 
De graslanden van dit type zijn intensief gebruikte weilanden die door Lolium perenne 
worden gedomineerd met als co-dominanten Poa trivialis en Agrostis stolonifera. 
Kenmerkend voor het type is de aanwezigheid van grondwaterafhankelijke soorten met 
Alopecurus geniculatus als belangrijkste soort. Het zijn graslanden die begraasd worden en 
waar de grondwatertafel zich in de winter tegen het maaiveld of erboven bevindt.  
 
Strikt differentiërende soorten kunnen niet onderscheiden worden. De dominantie van Lolium 
perenne in combinatie met een aantal andere grassen en met grondwaterafhankelijke soorten, 
Alopecurus geniculatus in het bijzonder, is typerend.  
 
De gemiddelde bedekking van de kruidlaag is vergelijkbaar met de andere graslandtypes en 
bedraagt 94%. De dominante, aspectbepalende soort is Lolium perenne dat een karakteristieke 
bedekking heeft van 47%. De twee andere hoogbedekkende grassoorten Poa trivialis en 
Agrostis stolonifera hebben respectievelijk een karakteristieke bedekking van 22% en 16%. 
De typerende grassoort namelijk Alopecurus geniculatus heeft een karakteristieke bedekking 
van 9%. In vergelijking met Type 13 is de lage presentie en bedekking van Holcus lanatus 
opvallend. Met uitzondering van H. lanatus zijn al de vermelde soorten, inclusief Poa annua 
en Stellaria media constante soorten. Frequent optredende soorten zijn Plantago major, 
Ranunculus repens, Trifolium repens en Taraxacum sp. Cerastium fontanum, Cirsium 
arvense, Elymus repens en Holcus lanatus zijn occasionele soorten. Vermeldenswaardige 
zeldzame soorten zijn Polygonum amphibium, Rorippa islandica, R. sylvestris (allen 
freatofyten) en Carex hirta.  
Net zoals in Type 13, zijn ook hier bryofyten volledig afwezig.  
 
In de verspreiding van het type kan geen patroon worden gevonden. De percelen komen 
zowel in de Kruibeekse, Bazelse als Rupelmondse polder verspreid voor. Enkel in de Bazelse 
polder is er een kleine concentratie in het noordoosten van deze polder.  
 
Het type wordt voornamelijk aangetroffen op natte klei en op vochtige tot natte lichte 
zandleem. De overige percelen bestaan uit vochtige klei en vochtig lemig zand. In de bodem 
waar het type wordt aangetroffen, bevindt de grondwatertafel zich gemiddeld op -0.57m (-
0.68; -0.45). In de winter kan de grondwatertafel zich zelfs tot boven het maaiveld bevinden 
(gemiddelde maximale grondwaterstand -0.10m (-0.17; -0.06) met een maximum tot 0.19m). 
In de zomer kan de bodem licht uitdrogen.  
 
Drie percelen worden begraasd met paarden, terwijl de overige percelen door runderen 
worden begraasd (seizoensbegrazing). Het zijn intensieve weilanden die sterk bemest worden, 
wat resulteert in een soortenarm grasland dat gedomineerd wordt door een beperkt aantal 
grassoorten (Lolium perenne, Poa trivialis, Agrostis stolonifera) met weinig of geen 
begeleidende soorten. Het gebruik van dicotylenwerende herbiciden is niet uitzonderlijk. 
Enkel vraat- en tredbestendige soorten zoals Plantago major en Taraxacum sp. zijn frequent 
aanwezig, echter met lage bedekking. Ook hier is de veebezetting en de begrazingsdruk vrij 
hoog. Omdat de bodem vrij vochtig is, heeft de hoge veebezetting tot gevolg dat de graszode 
vaak beschadigd wordt door de grazers, waardoor “gaps” ontstaan wat kiemings-
mogelijkheden biedt. Vooral nitrofiele éénjarigen als Poa annua, Capsella bursa-pastoris en 
Stellaria media profiteren daarvan, wat hun hoge presentie verklaart.  
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Ondanks het intensieve gebruik, wat resulteert in een soortenarme vegetatie die gedomineerd 
wordt door een aantal competitieve grassen, heeft het type affiniteiten met het Lolio-
Potentillion of het Zilverschoon-verbond. Vooral de aanwezigheid van Alopecurus 
geniculatus en Agrostis stolonifera, twee kentaxa van het Lolio-Potentillion, ondersteunen dit. 
De aanwezigheid van typische tredplanten zoals Plantago major en Poa annua, aangevuld 
met enkele grondwaterafhankelijke soorten zijn extra argumenten om deze affiniteit te 
ondersteunen.  
Van de vier associaties die SCHAMINÉE et al. (1996) in navolging van SÝKORA (1982) binnen 
het Lolio-Potentillion onderscheidt, heeft het type vooral overeenkomsten met een verarmde 
vorm van het Ranunculo-Alopecuretum geniculati. De meeste van de kentaxa ontbreken 
echter in ons type of zijn in lage presentie aanwezig (Alopecurus geniculatus, Rumex crispus, 
Carex hirta, Rorippa sylvestris). Hetzelfde geldt voor de taxa die het Ranunculo-
Alopecuretum differentiëren ten opzichte van de andere associaties (Cirsium arvense, 
Phalaris arundinacea, Polygonum amphibium).  
Wegens het ontbreken of het beperkt aanwezig zijn van de kentaxa kan men het type 
syntaxonomisch identificeren als Ranunculo-Alopecuretum geniculati inops. Het is een type 
dat voorkomt op hydromorfe bodems met een zandige tot kleiige textuur, die ’s winters vaak 
onder water komen te staan en in het vegetatieseizoen veelal door koeien worden begraasd 
(SÝKORA 1982; SCHAMINÉE et al. 1996).  
 
Per vegetatieopname werden gemiddeld 11 soorten aangetroffen. Rode lijstsoorten werden 
niet aangetroffen.  
 
 

 
Foto 15: Type 15 Ranunculo-Alopecuretum geniculati typicum met Alopecurus geniculatus en 
Polygonum amphibium als zwak differentiërende soort (24/07/2002, perceel 24).  
Photo 15: Type 15 Ranunculo-Alopecuretum geniculati typicum with Alopecurus geniculatus and 
Polygonum amphibium as weak differential species (24/07/2002, parcel 24).  
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4.5.15 Ranunculo-Alopecuretum geniculati typicum 
Geknikte vossestaart-grasland 
 
De graslanden van dit type zijn vrij extensieve weilanden die gedomineerd worden door Poa 
trivialis en Agrostis stolonifera. Co-dominanten zijn Alopecurus geniculatus en Lolium 
perenne, aangevuld met een aantal grondwaterafhankelijke soorten zoals Glyceria fluitans en 
Polygonum amphibium. Het zijn graslanden op voedselrijke gronden die begraasd worden en 
waar de grondwatertafel zich vooral in de winter tegen het maaiveld of erboven bevindt. Qua 
abiotische omstandigheden komen ze vrij goed overeen met Type 14, maar ze worden niet zo 
intensief gebruikt, wat tot uiting komt in de soortensamenstelling.  
 
Strikt differentiërende soorten kunnen niet onderscheiden worden, Polygonum amphibium en 
Glyceria fluitans zijn zwak differentiërende soorten ten opzichte van de andere graslanden 
indien respectievelijk Type 13 en Type 17 buiten beschouwing worden gelaten.  
 
De kruidlaag heeft een gemiddelde bedekking van 96%, wat iets meer is dan de overige 
graslandtypes. In tegenstelling tot Type 14 waar Lolium perenne de dominante, 
aspectbepalende soort is die dominantie nu weggelegd voor Poa trivialis en Agrostis 
stolonifera die beiden een karakteristieke bedekking hebben van 24%. Zowel Lolium perenne 
als Alopecurus geniculatus hebben echter ook een vrij hoge karakteristieke bedekking 
namelijk 18%. De vermelde grassen zijn samen met Plantago major en Ranunculus repens 
constante soorten. Trifolium repens is de enige frequent voorkomende soort, terwijl 
Taraxacum sp., Phleum pratense, Holcus lanatus, Cerastium fontanum, Cardamine pratensis, 
Polygonum amphibium, Stellaria media, Poa annua, Elymus repens en Glyceria fluitans 
occasioneel voorkomende soorten zijn. Vermeldenswaardige zeldzaam voorkomende 
freatofyten zijn Cirsium palustre, Equisetum palustre, Juncus articulatus, J. bufonius, J. 
effusus, Phalaris arundinacea, Polygonum hydropiper, Rorippa islandica en R. sylvestris.  
Slechts in 10% van de opnames komt een moslaag voor die uitsluitend uit Brachythecium 
rutabulum bestaat, zij het met zeer lage bedekking.  
 
Het type wordt voornamelijk aangetroffen in de Kruibeekse en Bazelse polder en slechts in 
beperkte mate in de Rupelmondse polder. Wat de Kruibeekse polder betreft, wordt het type 
voornamelijk aangetroffen in het noorden, waar een kleine concentratie is en in het westen 
van de polder naar de cuesta toe. In de Bazelse polder daarentegen, kent het type een 
concentratie in de omgeving van de Bazelse kreek, alsook in het oosten van de polder, tegen 
de Scheldedijk.  
 
De percelen die tot dit type behoren, worden bijna uitsluitend aangetroffen op natte klei, en in 
mindere mate op vochtige klei en vochtige tot natte lichte zandleem. Het betreft voedselrijke 
bodems waar de grondwatertafel zich in de winter tot tegen het maaiveld of zelfs erboven 
bevindt wat tot uiting komt in de gemiddelde en maximale grondwaterstand. De gemiddelde 
grondwaterstand bedraagt -0.51m (-0.57; -0.43), terwijl de maximale grondwaterstand 
gemiddeld -0.08m (-0.18; -0.05) bedraagt met een maximum tot 0.18m.  
 
Het overgrote deel van de percelen wordt begraasd met runderen en een minderheid met 
paarden (seizoensbegrazing). De intensiviteit waarmee de percelen worden gebruikt, ligt in 
dezelfde grootteorde als Type 10 Lolio-Cynosuretum. Het gebruik van de percelen is met 
andere woorden vrij extensief. Desondanks is de begrazingsdruk en veebezetting vrij hoog; 
het is vooral, net als bij Type 10, de geringere bemesting die verantwoordelijk kan gesteld 
worden voor het extensievere karakter van de percelen. Het grote verschil met Type 10 is 
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echter dat het hier, althans in de winter, natte percelen betreft, waaraan het extensieve gebruik 
te wijten kan zijn.  
 
Zoals uit de beschrijving van de kruidlaag blijkt, wordt de vegetatie gedomineerd door vrij 
productieve grassen, met name door Poa trivialis en Agrostis stolonifera. A. stolonifera is net 
zoals Alopecurus geniculatus een kentaxon van het Lolio-Potentillion. De aanwezigheid van 
deze twee soorten in combinatie met enkele tred- en vraatbestendige soorten zoals 
Ranunculus repens en Plantago major (beide constante soorten) en met enkele andere 
grondwaterafhankelijke soorten, bevestigt de affiniteit van het type met het Lolio-Potentillion 
of het Zilverschoon-verbond.  
SCHAMINÉE et al. (1996) onderscheidt in navolging van SÝKORA (1982) vier associaties 
binnen het Lolio-Potentillion. Door de (beperkte) aanwezigheid van Polygonum amphibium 
(occasioneel), Cirsium arvense en Phalaris arundinacea (zeldzaam) heeft het type een zekere 
affiniteit met het Ranunculo-Alopecuretum geniculati. Van de kentaxa van deze associatie 
zijn de volgende soorten aanwezig: Alopecurus geniculatus (constant), Rumex crispus, Carex 
hirta en Rorippa sylvestris (zeldzaam). Aangezien kentaxa aanwezig zijn van verschillende 
subassociaties met name van het rorippetosum (Elymus repens, Rumex obtusifolius) en van 
het equisetosum palustris (Equisetum palustre, Glyceria fluitans, Juncus articulatus, 
Cardamine pratensis) bekleedt het type een intermediaire positie tussen beide. De 
intermediaire subassociatie waarmee het type bijgevolg vergeleken kan worden is het 
Ranunculo-Alopecuretum geniculati typicum, waarnaar het type genoemd is. Abiotisch komt 
dat overeen met een standplaats die bestaat uit voedselrijke kleibodems die in de zomer matig 
tot sterk kunnen uitdrogen en waarbij de grondwatertafel zich in de winter tot tegen of boven 
het maaiveld bevindt, wat vergelijkbaar is met de standplaats van ons type (SÝKORA 1982; 
SCHAMINÉE et al. 1996).  
Bij een verdere extensivering van het beheer (extensieve begrazing en verminderde 
bemesting) zullen de hoogproductieve grassoorten die door het huidige beheer bevoordeeld 
worden geleidelijk aan minder concurrentieel worden. Het aandeel van de kentaxa, nu soms in 
beperkte mate aanwezig, zal toenemen en de associatie zal verzadigd geraken (BAKKER 1985; 
BAX & SCHIPPERS 1998).  
 
Het aantal soorten per opname bedraagt 11 en is vergelijkbaar met het vorige type. Wat Rode 
lijstsoorten betreft, werd enkel Hordeum secalinum (vrij zeldzaam) in opname 252 
aangetroffen.  
 

 

Foto 16: Type 15 Ranunculo-
Alopecuretum geniculati typicum met 
Polygonum amphibium en Glyceria 
fluitans als zwak differentiërende 
soorten, en met Rumex obtusifolius 
(24/07/2002, perceel 321).  
Photo 16: Type 15 Ranunculo-
Alopecuretum geniculati typicum with 
Polygonum amphibium and Glyceria 
fluitans as weak differential species, 
and with Rumex obtusifolius 
(24/07/2002, parcel 321).  
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4.5.16 DG Lolium perenne-[Stellarietea mediae] 
Engels raaigras-grasland 
 
De aspectbepalende soort van deze graslanden is Lolium perenne die zéér hoge bedekkingen 
heeft. De enige soorten die L. perenne begeleiden zijn een aantal akkeronkruiden. In feite zijn 
het kunstgraslanden die recent gescheurd en heringezaaid zijn met zaadmengsels van 
voornamelijk Lolium perenne en in minder mate Poa trivialis. Het betreft intensieve 
graslanden die als weiland gebruikt worden of zullen worden en in mindere mate als hooiland 
(cf. Type 18). De enige soorten die zich spontaan vestigen zijn een aantal onkruiden.  
 
Het type wordt bijgevolg ook gedifferentieerd ten opzichte van de andere graslanden door de 
aanwezigheid van een aantal éénjarigen. De differentiërende soorten zijn Chenopodium 
polyspermum, Polygonum persicaria en Sonchus oleraceus, drie therofyten. De zéér hoge 
bedekking van Lolium perenne is vanzelfsprekend ook typerend. 
 
De gemiddelde bedekking van de kruidlaag, 87%, is iets lager dan bij de andere graslanden, 
wat te wijten is aan het recent inzaaien van het grasland. In de vegetatie komen nog een groot 
aantal gaten of “gaps” voor, waar voornamelijk de therofyten van profiteren. De aspect-
bepalende en dominante soort is Lolium perenne die een karakteristieke bedekking heeft van 
73%, wat uitermate hoog is. Naast L. perenne zijn Poa annua en Stellaria media constante 
soorten. Frequent voorkomende soorten zijn Poa trivialis (hoogstwaarschijnlijk ook 
ingezaaid), Plantago major en Polygonum persicaria, terwijl Chenopodium polyspermum, 
Sonchus oleraceus, Ranunculus repens en Trifolium repens occasioneel voorkomende soorten 
zijn. Met uitzondering van Poa trivialis (10%) hebben alle soorten een zeer lage 
karakteristieke bedekking. 
Een moslaag is zo goed als afwezig binnen dit type, slechts in twee opnames is Bryum sp. 
gevonden.  
 
De verspreiding van het type in de polder kent een onregelmatig patroon. Enkel in de 
omgeving van de Bazelse kreek en ten zuiden van de Barbierbeek in de Bazelse polder liggen 
een aantal percelen gegroepeerd. Hetzelfde geldt voor het bodemtype. Er is geen duidelijke 
voorkeur vast te stellen. De gemiddelde grondwaterstand bedraagt -0.50m (-0.64; -0.36).  
 
Het zijn percelen die recent zijn ingezaaid met een zaadmengsel dat voornamelijk uit Lolium 
perenne bestaat en in mindere mate uit Poa trivialis. De graslanden zijn ingezaaid met als 
doel deze te gebruiken als intensief weiland (seizoensbegrazing), wat reeds voor een deel van 
de percelen het geval is. Deze percelen worden voornamelijk begraasd met runderen en in één 
geval door schapen. De begrazingsdruk en veebezetting zijn hoog.  
Deze graslanden zullen zich bij een verder intensief gebruik ontwikkelen tot graslanden van 
het Type 12 RG Poa trivialis-Lolium perenne-[Plantaginetea majoris/Cynosurion cristati].  
 
Het type syntaxonomisch karakteriseren is niet vanzelfsprekend. Omwille van het kunstmatig 
karakter van de vegetatie kan men in feite niet meer spreken van een grasland maar is het type 
eerder verwant met akkergemeenschappen van de Stellarietea mediae. Van de Stellarietea 
mediae komen een aantal kentaxa veelvuldig voor zoals Stellaria media, Sonchus oleraceus 
en Chenopodium polyspermum. Omdat het type gedomineerd wordt door Lolium perenne wat 
een klassevreemde soort is, kan het type benoemd worden als een derivaatgemeenschap van 
de Stellarietea mediae, namelijk DG Lolium perenne-[Stellarietea mediae] (SCHAMINÉE et al. 
1996, 1998).  
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Het gemiddeld aantal soorten per opname is laag (8). De enige Rode lijstsoort die werd 
aangetroffen in de rand van het perceel 201, onder het raster, is Carex spicata (vrij zeldzaam).  
 
 

 
Foto 17: Type 16 DG Lolium perenne-[Stellarietea mediae] met dominantie van Lolium perenne en 
met Stellaria media als constante begeleidende soort (24/07/2002, perceel 264).  
Photo 17: Type 16 DG Lolium perenne-[Stellarietea mediae] with dominance of Lolium perenne and 
with Stellaria media as a constant species (24/07/2002, parcel 264). 
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4.5.17 RG Ranunculus repens-[Arrhenatheretalia/Lolio-Potentillion] 
Kruipende boterbloem-overgangsgrasland 
 
De weinige graslanden die tot dit type behoren, worden gekenmerkt door de hoge bedekking 
van Ranunculus repens. Het zijn graslanden waarvan het beheer al dan niet recent 
geëxtensiveerd is, in de eerste plaats door de nutriëntengift te reduceren en in de tweede plaats 
door de begrazingsintensiteit te verminderen. Als reactie op deze extensivering gaat 
Ranunculus repens zich sterk uitbreiden.  
 
Bij het onderscheiden van differentiërende soorten dient het geringe aantal opnames of 
percelen (5) waar het type voorkomt in acht te worden genomen. Cirsium palustre en Juncus 
effusus hebben een hoge presentie en differentiëren het type ten opzichte van de andere 
graslanden. Strikt genomen zijn Rumex conglomeratus, Juncus articulatus en Pulicaria 
dysenterica ook differentiërende soorten maar ze hebben een lagere presentie.  
 
De kruidlaag heeft een gemiddelde bedekking van 96% met als enige constante hoog-
bedekkende soort Ranunculus repens die een karakteristieke bedekking heeft van 29%. R. 
repens domineert voornamelijk de percelen die recent extensiever gebruikt worden zoals 
bijvoorbeeld perceel 399 dat beheerd wordt door AMINAL Afdeling Natuur, alsook perceel 
306 en 465. De andere percelen worden gedomineerd door Holcus lanatus (307) of Glyceria 
fluitans (328). Naast R. repens zijn Lolium perenne (6%), Agrostis stolonifera (5%), Plantago 
major (3%), Cirsium palustre (2%) en Taraxacum sp. (1%) constante soorten die echter lage 
karakteristieke bedekkingen hebben. Frequent optredende soorten zijn Alopecurus 
geniculatus, Juncus effusus (freatofyten), Holcus lanatus, Trifolium repens en Glechoma 
hederacea. Vermeldenswaardige occasioneel optredende soorten zijn Cerastium fontanum, 
Juncus articulatus, Poa trivialis, Pulicaria dysenterica, Rumex conglomeratus en R. 
obtusifolius.  
De moslaag is in dit type zwak ontwikkeld en bestaat uitsluitend uit Brachythecium rutabulum 
(occasioneel).  
 
Afgezien van het gering aantal percelen die tot dit type behoren, situeren de percelen zich 
voornamelijk tegen de cuesta en rond de Rupelmondse kreek, wat een voorkeur voor vochtige 
standplaatsen indiceert. Dit komt ook tot uiting in het bodemtype, namelijk natte klei, waar 
het type uitsluitend wordt op aangetroffen. Ook het aantal grondwaterafhankelijke soorten die 
in het type voorkomen, bevestigt dit (cf. 4.8.3.2). De gemiddelde grondwaterstand die -0.51m 
(-0.61; -0.49) bedraagt, affirmeert dit echter niet en verschilt niet significant van de overige 
graslandtypes (cf. 4.8.4).  
 
Oorspronkelijk waren het allemaal weilanden, waarvan een aantal de laatste jaren gehooid 
worden (307, 328, 465). De dominantie van Holcus lanatus en Glyceria fluitans in 
respectievelijk 307 en 328, is hier mogelijks aan te wijten. De weilanden worden begraasd 
met pony’s of paarden, waarbij de begrazingsdruk vrij hoog is.  
De dominantie van Ranunculus repens treedt vaak op wanneer het beheer van intensieve 
graslanden die zwaar bemest worden en die bestaan uit hoogproductieve grassoorten zoals 
Lolium perenne en Poa trivialis, geëxtensiveerd worden. L. perenne en P. trivialis zijn 
soorten die optimaal kunnen profiteren van de nutriëntengift. In tegenstelling tot andere 
soorten zijn ze aangepast om zeer snel nutriënten op te nemen en deze om te zetten in 
biomassa waardoor ze een hoogconcurrentiële positie bekleden en de andere soorten 
wegconcurreren. Door het wegvallen van de bemesting verliezen deze soorten hun voordeel 
en wordt hun productiviteit gereduceerd. Hierdoor zullen andere soorten de kans krijgen om 
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zich te ontwikkelen. Ranunculus repens is zo’n soort die daar optimaal weet van te profiteren. 
Door de lagere biomassaproductie van de grassen ontstaan gaten of “gaps” in de vegetatie die 
snel door de bovengrondse uitlopers van R. repens gekoloniseerd worden, als gevolg hiervan 
kan een dominantie ontstaan van R. repens (mond. med. Piet De Becker).  
Indien het extensief beheer wordt verdergezet zal er verdere verschraling optreden en zullen 
zich op de nattere delen Zilverschoongraslanden (Lolio-Potentillion) ontwikkelen en op de 
drogere delen Kamgrasweiden (Lolio-Cynosuretum). Momenteel zijn reeds een aantal kentaxa 
van deze types aanwezig wat deze verwachte trend bevestigt (Alopecurus geniculatus, Carex 
hirta, Rumex crispus, Leontodon autumnalis, Prunella vulgaris, etc.).  
 
Syntaxonomisch is dit type moeilijk te plaatsen omdat het een overgangsvegetatie betreft die 
te situeren is tussen de soortenarme, intensieve graslanden zoals Type 11 RG Holcus lanatus-
Lolium perenne-[Molinio-Arrhenatheretea] en Type 12 RG Poa trivialis-Lolium perenne-
[Plantaginetea majoris/Cynosurion cristati] en de extensievere graslanden van Type 10 Lolio-
Cynosuretum en de Lolio-Potentillions (Type 14-15). Omwille van de dominantie van 
Ranunculus repens zal het type als een rompgemeenschap beschouwd worden van de 
Arrhenatheretalia en het Lolio-Potentillion, genaamd de RG Ranunculus repens-
[Arrhenatheretalia/Lolio-Potentillion] (SCHAMINÉE et al. 1996, 1998).  
 
Gemiddeld werden 18 soorten aangetroffen per opname, wat het hoogst is van al de 
graslanden. Rode lijstsoorten werden echter niet aangetroffen.  
 
 

 
Foto 18: Type 17 RG Ranunculus repens-[Arrhenatheretalia/Lolio-Potentillion] met dominantie van 
Ranunculus repens (vegetatief) (24/07/2002, perceel 399).  
Photo 18: Type 17 RG Ranunculus repens-[Arrhenatheretalia/Lolio-Potentillion] with dominance of 
Ranunculus repens (vegetative) (24/07/2002, parcel 399).  
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4.5.18 DG Lolium multiflorum-[Stellarietea mediae] 
Italiaans raaigras-hooiland 
 
Lolium multiflorum is de dominante en aspectbepalende soort van deze graslanden. In feite 
zijn het zeer intensieve hooilanden die jaarlijks gescheurd en heringezaaid worden met Lolium 
multiflorum. Deze graslanden of eerder kunstgraslanden worden verscheidene malen per jaar 
gemaaid en gehooid. Na elke snede, soms zes per jaar, wordt er bemest. Net zoals in Type 16 
zijn de enige soorten die zich spontaan vestigen enkele éénjarige plantensoorten.  
 
De enige differentiërende soort van deze graslanden is Lolium multiflorum die ingezaaid is.  
 
De gemiddelde bedekking van de kruidlaag bedraagt 76%, wat in vergelijking met de overige 
graslanden laag is. Wanneer één perceel (282) die slechts enkele weken voor het maken van 
de vegetatieopname gemaaid was, buiten beschouwing wordt gelaten, dan verhoogt de 
gemiddelde bedekking tot 81%. De lage bedekking is vooral te wijten aan het jonge karakter 
van de graslanden waardoor zich nog geen aaneengesloten vegetatie heeft kunnen vormen. 
Het zijn vooral de éénjarige onkruiden die hiervan profiteren en zich vestigen.  
De dominante en aspectbepalende soort is echter Lolium multiflorum die een karakteristieke 
bedekking heeft van 68%. De enige constante soort naast L. multiflorum is Stellaria media 
(3%). Occasioneel voorkomende soorten zijn de grassen Lolium perenne (5%) die 
waarschijnlijk ook ingezaaid is en Holcus lanatus (2%) die vaak open vochthoudend grond 
koloniseert (WEEDA et al. 1994). Ook Ranunculus repens (3%), Plantago major (1%) en 
Urtica dioica (1%) zijn occasionele soorten. Alle begeleidende soorten hebben echter een lage 
karakteristieke bedekking.  
Een moslaag is zo goed als afwezig, enkel in één opname werd Bryum sp. gevonden.  
 
De verspreiding van het type in de polder is onregelmatig. Ook in het bodemtype waar het 
vegetatietype voorkomt, is geen patroon te herkennen. Het type wordt zowel op natte als 
vochtige klei en lichte zandleem aangetroffen (gemiddelde grondwaterstand -0.57m (-0.79; -
0.48)).  
 
Het zijn dus intensieve hooilanden die ettelijke keren per jaar worden gehooid (tot zes maal 
per seizoen). Jaarlijks worden de graslanden gescheurd en heringezaaid wat noodzakelijk is 
gezien de geringe vorstresistentie van Lolium multiflorum. Na elke snede wordt het perceel 
bemest. Dergelijk intensief gebruik van de percelen is verantwoordelijk voor het soortenarme 
karakter van de vegetatie. Enkel een aantal éénjarige pioniers en Taraxacum sp. zijn in staat 
om zich te vestigen.  
 
Net als bij Type 16 is het niet vanzelfsprekend om dergelijke kunstgraslanden 
syntaxonomisch te karakteriseren. Ook dit type is eerder verwant met akkergemeenschappen 
van de Stellarietea mediae dan met de halfnatuurlijke graslanden van de Molinio-
Arrhenatheretea of Plantaginetea majoris. Naar analogie van Type 16, zal het type 
beschouwd worden als een derivaatgemeenschap van de Stellarietea mediae, die gedomineerd 
wordt door een klassevreemde soort namelijk Lolium multiflorum, vandaar de benaming DG 
Lolium multiflorum-[Stellarietea mediae].  
 
Gemiddeld werden zes soorten aangetroffen per vegetatieopname wat uitermate laag is. Rode 
lijstsoorten werden niet gevonden. 



Vegetatiekaart 

Instituut voor Natuurbehoud 
Vegetatiekartering van de polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde 103

4.6 Successie 
 
De verschillende onderscheiden vegetatietypes zijn aan de hand van een schema ten opzichte 
van elkaar geplaatst in functie van de belangrijkste sturende parameters (zie figuur 30 en 31). 
De sturende parameters zijn niet afgeleid op basis van statistische analyses omdat ze moeilijk 
te kwantificeren zijn maar op basis van literatuurgegevens over de standplaatsvereisten van de 
verschillende onderscheiden vegetatietypes, op basis van expert judgement en op basis van 
analyse van eigen grondwatergegevens.  
 
 
4.6.1 Bossen 
 
In figuur 30 worden acht van de negen onderscheiden bostypes ten opzichte van elkaar 
geplaatst met als sturende parameters enerzijds de vochtigheid en anderzijds de 
ontwikkelingsduur.  
De eerste sturende parameter uitgezet in de X-as is de vochtigheid of vochttoestand die 
varieert van nat tot matig nat. Uitgedrukt in gemiddelde grondwaterstand betekent dit een 
variatie tussen de 0.20 en 0.60m ten opzichte van het maaiveld. Wanneer de verschillende 
bostypes worden vergeleken kan er duidelijk een gradiënt in vochtigheid worden waar-
genomen van nat naar droger. De elzenbroekbossen van Type 2 Carici elongatae-Alnetum 
komen op de natste plaatsen voor, gevolgd door de bossen van Type 3 RG Carex 
acutiformis/Rubus fructicosus-[Alnion]. De bossen op de drogere standplaatsen behoren tot 
Type 5 Alno-Padion of de Elzen-Vogelkersbossen. Het Type 4 Macrophorbio-Alnetum, wat 
strikt genomen tot de nattere associaties van het Alno-Padion behoort (zie 4.5.5) kent een 
gelijkaardig grondwaterregime. De overige onderscheiden bostypes liggen qua vochtigheid in 
het bereik van deze Elzen-Vogelkersbossen. De term droog heeft vooral een vergelijkende 
waarde en moet gerelativeerd worden. Het betreft nog altijd vrij vochtige bossen met in de 
winter een hoge grondwaterstand die in de zomer geleidelijk wegzakt maar veelal binnen de 
invloedsfeer van de planten blijft (maxima -0.05m (-0.13; 0.04), minima -0.82 (-1.01; -0.71)). 
Ten opzichte van de elzenbroekbossen als bijvoorbeeld Type 2 Carici elongatae-Alnetum zijn 
ze echter droger .  
De tweede factor is de ontwikkelingsduur van het bos (Y-as). Elk verschillend bostype heeft 
namelijk een verschillende ontwikkelingsduur. Met de ontwikkelingsduur wordt de periode 
bedoeld die een bos nodig heeft om een verzadigde toestand te bereiken. Een bos is verzadigd 
als alle of toch de meeste kentaxa aanwezig zijn waardoor het bos tot een bepaalde associatie 
kan gerekend worden. Deze ontwikkelingsduur verschilt van bostype tot bostype en is onder 
andere afhankelijk van de kolonisatiecapaciteiten van de samenstellende soorten. Zo hebben 
bossoorten een typerende lage kolonisatiecapaciteit, waarschijnlijk te wijten aan hun lage 
zaadproductie en slechte verbreidingsmogelijkheden (HONNAY et al. 1998). Anderzijds kan de 
standplaats nog ongeschikt zijn voor bepaalde soorten of zijn er fysisch geen 
kiemingsmogelijkheden voor nieuwe soorten door de zeer gesloten kruidlaag en/of 
strooisellaag. De bossen met de kortste ontwikkelingsduur zijn de elzenbroekbossen (Type 2 
tot Type 4). Volgens KOOP (1995) zou die ongeveer 30 à 100 jaar bedragen, wat in 
vergelijking met andere bostypes relatief laag is. De snelle ontwikkeling van 
elzenbroekbossen is onder andere te wijten aan overstromingen die geregeld plaatsvinden in 
de winter. Door deze overstromingen worden enerzijds de diasporen van de plantensoorten 
zeer efficiënt verspreid terwijl anderzijds door de overstromingen gaten of “gaps” ontstaan in 
de vegetatie wat kiemingsmogelijkheden biedt voor de planten. Het bostype met de langste 
ontwikkelingsduur in de polder is het Type 5 Alno-Padion dat volgens KOOP (1995) een 
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periode van 100 tot 300 jaar nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. De langere 
ontwikkelingsduur van dit bostype is voornamelijk te wijten aan de lagere 
kolonisatiecapaciteiten van de samenstellende planten. Door het ontbreken van 
overstromingen, waar tal van kentaxa bovendien niet tegen bestand zijn, zijn de 
plantensoorten volledig aangewezen op terrestrische verbreiding wat trager en inefficiënter is. 
Gezien het type jonge, voedselrijke en vochthoudende bodems prefereert, is de standplaats 
hoogstwaarschijnlijk wel geschikt.  
 
Het schema in figuur 30 kan als een successieschema worden beschouwd binnen de bossfeer 
met het Type 2 Carici elongatae-Alnetum en het Type 5 Alno-Padion als 
(sub)climaxvegetaties, respectievelijk in de natte en in de drogere sfeer. Zo zal bij verdroging 
Type 2 zich ontwikkelen in de richting van Type 3 RG Carex acutiformis/Rubus fructicosus-
[Alnion] dat bij verdere verdroging en de daarmee gepaard gaande verruiging in Type 4 
Macrophorbio-Alnetum zal overgaan. Bij verdergaande verdroging en na een lange periode 
van ontwikkeling kan dit evolueren naar Type 5 Alno-Padion. Het Alno-Padion op zich kan 
bij een verdere daling van de grondwaterstand op deze voedselrijke bodems evolueren in de 
richting van een Carpinion (STORTELDER et al. 1998, 1999). Deze successiereeks is reversibel 
bij een verhoging van de grondwaterstand mits een voldoende lange ontwikkelingsduur in 
acht wordt genomen en de antropogene invloed beperkt wordt.  
Type 6, 7, 8 en 9 kunnen als tijdelijke stadia worden beschouwd in de successiereeks. Type 6 
RG Urtica dioica/Populus x canadensis-[Alno-Padion] of de beter ontwikkelde populieren-
bossen zullen zich hoogstwaarschijnlijk op termijn, mits behoud van de huidige abiotiek, 
ontwikkelen tot een Type 5 Alno-Padion. Type 7 DG Populus x canadensis [Galio-Urticetea] 
of de ruige populierenbossen zijn momenteel zeer zwak ontwikkeld en zullen zich op termijn 
eveneens in de richting van een Type 5 Alno-Padion ontwikkelen. In vergelijking met Type 6 
bevindt Type 7 zich in een vroeger stadium van de successiereeks. De natte en droge 
kapvlaktes en ruigtes van respectievelijk Type 8 en 9 bevinden zich in de successiereeks 
ondanks de afwezigheid van een boom- en struiklaag ongeveer op dezelfde hoogte als Type 6. 
Niettegenstaande het ontbreken van een boom- en struiklaag zijn de kentaxa van een hoger 
successiestadium zoals Melandrium dioicum, Glechoma hederacea, Rumex sanguineus, etc. 
nog of reeds aanwezig (HERMY 1989). Door het kappen van de boomlaag verdwijnen de 
kenmerkende soorten van de kruidlaag namelijk niet. Zoals reeds aangehaald in 4.5.5 kunnen 
binnen het Alno-Padion twee onderverbonden worden onderscheiden, namelijk het Ulmenion 
carpinifoliae en het Circaeo-Alnenion. Het verschil tussen beide onderverbonden situeert zich 
in de waterhuishouding. Zo kent het Ulmenion carpinifoliae grotere grondwater-
schommelingen dan het Circaeo-Alnenion wat zich uit in een geringer aandeel 
grondwaterafhankelijke plantensoorten in het Ulmenion carpinifoliae. Zo zal bijgevolg Type 
8 Natte kapvlaktes eerder evolueren in de richting van het Circaeo-Alnenion, terwijl het Type 
9 Droge kapvlaktes zich eerder in de richting van het Ulmenion carpinifoliae zal ontwikkelen.  
Het enig bostype dat niet in het schema is geplaatst, is het Type 1 Kastanjehakhoutbos 
omwille van de afwijkende samenstelling. Rekening houdend met de abiotiek (vooral de 
zandigere en drogere bodem) waar het type wordt aangetroffen, zal het zich op termijn 
ontwikkelen in de richting van een Quercion of Eiken-Beukenbos.  
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4.6.2 Graslanden 
 
In figuur 31 worden acht van de negen onderscheiden graslandtypes ten opzichte van elkaar 
geplaatst met als sturende factoren enerzijds de overstromingsintensiteit (X-as) en anderzijds 
de bemestingsdoses (Y-as). Enkel Type 18 DG Lolium multiflorum-[Stellarietea mediae] is 
niet in het schema ingepast omdat het een zeer kunstmatig en tijdelijk type betreft dat sterk 
afwijkt van de overige graslandtypes.  
Zoals reeds uit de beschrijvingen van de afzonderlijke graslandtypes blijkt, kunnen de 
graslanden opgedeeld worden in twee groepen. De eerste groep omvat de matig voedselrijke, 
vochtige graslanden terwijl de tweede groep de Zilverschoongraslanden omvat. Tussen deze 
Zilverschoongraslanden of Lolio-Potentillions (Type 14, 15) en de matig voedselrijke 
graslanden (in feite behorende tot de Arrhenatheretalia of Glanshaver-orde) (Type 10, 11, 12, 
16) bevinden zich de overgangsgraslanden (Type 13, 17). Hierbij willen we er nogmaals de 
aandacht op vestigen dat het veelal rompgemeenschappen of sterk verarmde of kunstmatige 
vegetaties betreft.  
Het verschil tussen de twee groepen situeert zich vooral in de overstromingsintensiteit, wat in 
feite de enige natuurlijke sturende parameter is. Het is dus niet de vochtigheid of het verschil 
in grondwaterregime dat de twee groepen differentieert (cf. 4.8.4.2), maar eerder het verschil 
in overstromingsintensiteit, wat de parameters overstromingsduur, -frequentie, en -diepte 
omvat. Zo zal het grondwater in de zomer bijvoorbeeld even sterk dalen in de Lolio-
Potentillions als in de matig voedselrijke graslanden. Vooral in de winter zullen de Zilver-
schoongraslanden (Type 14, 15) geregeld onder water komen te staan. Een aantal typische 
soorten van Zilverschoongraslanden zoals Alopecurus geniculatus en Agrostis stolonifera zijn 
bestand tegen dergelijke overstromingen die van locatie tot locatie verschillen in frequentie, 
duur en diepte. De meeste soorten van de matig voedselrijke graslanden daarentegen zijn 
minder goed bestand tegen overstromingen vandaar deze opsplitsing. Graslanden die typerend 
zijn voor vochtige standplaatsen zoals Dottergraslanden worden in de polder niet 
aangetroffen. Op dergelijke natte standplaatsen komen in de polder vervangende bosgemeen-
schappen voor zoals Type 1 Carici elongatae-Alnetum en Type 2 RG Carex acutiformis/ 
Rubus fructicosus-[Alnion].  
De andere sturende parameter voor de graslanden, naast de overstromingsintensiteit, is de 
intensiteit van het landbouwkundig gebruik. Het landbouwkundig gebruik omvat de mate van 
begrazen, de mate van bemesten en het gebruik van pesticiden. Aangezien de begrazingsdruk 
en veebezetting voor alle graslanden hoog zijn, kan de variatie in de graslanden voornamelijk 
toegeschreven worden aan de bemestingsdoses die variëren van hoog naar laag. Hierbij dient 
men er wel rekening mee te houden dat een lage bemestingsdosis toch nog een onnatuurlijke 
hoge nutriënteninput impliceert die de ontwikkeling van natuurlijke, soortenrijke graslanden 
hypothekeert.  
 
Net zoals bij de bossen kan het schema in figuur 31 als een successieschema beschouwd 
worden voor de graslanden, waarin het Type 10 Lolio-Cynosuretum en het Type 15 
Ranunculo-Alopecuretum geniculati typicum (sub)climaxvegetaties zijn bij de huidige 
beheersvormen en abiotische omstandigheden. Type 10 is de (sub)climaxvegetatie in de 
begraasde graslanden die niet overstromen, terwijl Type 15 de (sub)climaxvegetatie is voor de 
begraasde en overstroomde graslanden (Zilverschoongraslanden).  
De eerste groep of de matig voedselrijke, vochtige graslanden die syntaxonomisch, de 
verschillende onverzadigde gemeenschappen incluis, tot de Arrhenatheretalia behoren, 
variëren weinig wat de overstromingsintensiteit betreft. De variatie tussen de vier types is 
vooral toe te schrijven aan de verschillen in bemestingsdoses. De intensiefst gebruikte 
graslanden of deze met de hoogste bemestingsgift zijn de graslanden van Type 16 DG Lolium 
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perenne-[Stellarietea mediae] en van Type 12 RG Poa trivialis-Lolium perenne-
[Plantaginetea/Cynosurion]. De graslanden van Type 16, zoals reeds vermeld in 4.5.16, zijn 
veelal pas ingezaaide graslanden die op korte termijn zullen evolueren naar graslanden van 
Type 12. De graslanden van Type 11 RG Holcus lanatus-Lolium perenne-[Molinio-
Arrhenatheretea] die gedomineerd worden door Holcus lanatus kennen een lagere 
bemestingsgift en kunnen enerzijds ontstaan uit Type 12 wanneer er een reductie van de 
bemestingsgift plaatsvindt maar kunnen ook uit Type 10 Lolio-Cynosuretum ontstaan 
wanneer de bemestingsdoses toenemen (SCHAMINÉE et al. 1996; BAX & SCHIPPERS 1998). 
Anderzijds zullen graslanden van Type 11 bij een toename van de bemestingsgift evolueren in 
de richting van Type 12. Type 10 Lolio-Cynosuretum wordt aangetroffen bij de laagste 
bemestingsdoses en kan door reductie van de bemesting uit de vorige types ontstaan bij 
begrazingsbeheer. De soortendiversiteit in Type 10 is toch nog vrij laag en het type moet zich 
nog verder ontwikkelen naar soortenrijkere typische kamgraslanden, tal van kentaxa o.a. 
Cynosurus cristatus en Bellis perennis van het Lolio-Cynosuretum zijn namelijk nog niet of 
zeer beperkt aanwezig.  
Tot de tweede groep of de Zilverschoongraslanden (Lolio-Potentillion) behoren Type 14 
Ranunculo-Alopecuretum geniculati inops en Type 15 Ranunculo-Alopecuretum geniculati 
typicum. In vergelijking met de vorige groep is de overstromingsintensiteit hoger, intern is er 
echter weinig variatie in overstromingsintensiteit, vandaar dat beide types op gelijke hoogte 
werden geplaatst. Het verschil tussen Type 14 en Type 15 situeert zich eveneens in de 
intensiviteit van het landbouwkundig gebruik, meer bepaald in de bemestingsdoses. Beide 
types kennen als alle graslanden een hoge begrazingsdruk en veebezetting. Type 14 wordt 
echter vrij sterk bemest wat, zoals beschreven in 4.5.15, resulteert in een soortenarme, 
onverzadigde vegetatie met dominantie van een grassen als Lolium perenne, Poa trivialis en 
Agrostis stolonifera. Bij reductie van de bemestingsdoses zullen graslanden van Type 14 zich 
ontwikkelen in de richting van Type 15 die men kan beschouwen als de beter ontwikkelde 
Zilverschoongraslanden. Net als bij de andere groep, specifiek bij Type 10, moet men 
eveneens opmerken dat het toch nog om soortenarme Zilverschoongraslanden gaat die 
onverzadigd zijn en waar tal van kentaxa zoals Carex cuprina, Rumex crispus, Potentilla 
reptans, Carex hirta, etc. nog niet of slechts in beperkte mate aanwezig zijn (SÝKORA 1982; 
SCHAMINÉE et al. 1996). 
De overgangsgraslanden Type 13 Overgang Arrhenatheretalia/Lolio-Potentillion en Type 17 
RG Ranunculus repens-[Arrhenatheretalia/Lolio-Potentillion] nemen een intermediaire positie 
in tussen beide groepen. De intermediaire positie alsook de successie van Type 13 is niet 
geheel duidelijk, hoogstwaarschijnlijk zal het type bij extensivering van het gebruik, i.e. een 
reductie van de bemesting, evolueren naar een intermediaire vorm tussen Type 10 Lolio-
Cynosuretum en Type 15 Ranunculo-Alopecuretum geniculati typicum. Hetzelfde geldt in 
belangrijke mate voor graslanden van Type 17 RG Ranunculus repens 
[Arrhenatheretalia/Lolio-Potentillion]. De graslanden die tot Type 17 behoren, zijn graslanden 
die al dan niet recent geëxtensiveerd zijn en die eveneens zullen evolueren naar een inter-
mediaire vorm tussen Type 10 Lolio-Cynosuretum en Type 15 Ranunculo-Alopecuretum 
geniculati typicum. In vergelijking met Type 13 bevat Type 17 echter een groter aandeel 
freatofyten, resp. 15% en 34%, bijgevolg kan men vermoeden dat de intermediaire vorm die 
uit Type 17 zal ontstaan dichter zal aanleunen bij Type 15 dan bij Type 10. Aansluitend 
hierbij kan men het tegenovergestelde verwachten bij Type 13 dat nauwer zal aansluiten bij 
Type 10.  
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Figuur 30: Schematische voorstelling van 8 bostypes in functie van de sturende factoren.  
Figure 30: Schematic diagram of 8 woodland types in function of the determinants.  
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Figuur 31: Schematische voorstelling van 8 graslandtypes in functie van de sturende factoren.  
Figure 31: Schematic diagram of 8 grassland types in function of the determinants.  
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4.7 Evaluatie 
 
4.7.1 Bossen 
 
De biologisch meest waardevolle bossen zijn deze die tot Type 2 Carici elongatae-Alnetum 
behoren alsook deze van Type 3 RG Carex acutiformis/Rubus fructicosus-[Alnion 
glutinosae], die echter op een geringe verdroging kunnen wijzen (STORTELDER et al. 1998). 
De bossen van Type 4 Macrophorbio-Alnetum kunnen beschouwd worden als een 
gedegradeerde vorm van de eerder vermelde types als gevolg van verdroging of eutrofiëring 
(intern en extern). De bossen van Type 5 Alno-Padion daarentegen worden aangetroffen op de 
drogere, voedselrijke bodems waar ze een vrij natuurlijke standplaats aantreffen.  
Opmerkelijk bij de bostypes is echter het onverzadigde karakter, wat een arme of verarmde 
indruk geeft. Enkel de elzenbroekbossen (Type 2 en in mindere mate Type 3) lijken een 
zekere graad van verzadiging te hebben bereikt. Dit blijkt o.a. uit de matige aanwezigheid van 
echte kentaxa, als Carex elongata en Ribes nigrum. Opvallend in de elzenbroekbossen is de 
afwezigheid van Caltha palustris, die er niet werd aangetroffen, ondanks de vermelding in 
BERVOETS et al. (1986), BUGGENHOUT (1986) en VANDE VYVERE (1999). Deze verzadigde 
indruk van de elzenbroekbossen is mede te wijten aan de hoge ontwikkelingssnelheid en de 
relatief korte ontwikkelingsduur van elzenbroekbossen die volgens KOOP (1995) 30 à 100 jaar 
bedraagt. Desondanks is de hoge bedekking van Rubus sp. geen goede indicatie voor de 
elzenbroekbossen, aangezien dit kan wijzen op eutrofiëring en bijgevolg verruiging (JALINK & 
JANSEN 1995).  
Het onverzadigde karakter is opvallend in de bossen van Type 5 Alno-Padion die omwille van 
de afwezigheid van kentaxa niet tot op associatie of subassociatie kunnen geïdentificeerd 
worden. Enkel verbondskentaxa als Melandrium dioicum en Rumex sanguineus zijn 
aanwezig. Zelfs tal van klassenkensoorten zijn afwezig. Soorten zoals Primula elatior, 
Polygonatum multiflorum, Brachypodium sylvaticum, etc. worden slechts in beperkte mate 
aangetroffen (zie figuur 52). Het onverzadigde karakter kan enerzijds te wijten zijn aan de 
geringe leeftijd van het bos, waardoor het pas in het begin van zijn ontwikkeling staat of 
anderzijds kan het te wijten zijn aan een ongunstige interventie van de mens wat leidde tot een 
degradatie van het fytocoenon. Aangezien dergelijk bostype volgens KOOP (1995) een 
ontwikkelingsduur heeft van 100 à 300 jaar is het niet vreemd dat tal van soorten het bos nog 
niet gekoloniseerd hebben. De lagere biologische waarde van de bossen van Type 6 RG 
Urtica dioica/Populus x canadensis-[Alno-Padion] en Type 7 DG Populus x canadensis-
[Galio-Urticetea] is reeds toegelicht in resp. 4.5.6 en 4.5.7.  
 
VAN DEN BALCK et al. (1998) vergeleek eigen opnames met de Biologische Waarderingskaart 
(PAELINCKX et al. in prep.) waarvan het veldwerk gebeurde eind de jaren ’70 en kon zelfs een 
lichte biologische waardevermindering van de bossen vaststellen, vooral in de polder van 
Kruibeke en in mindere mate in de polder van Bazel en Rupelmonde.  
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4.7.2 Graslanden 
 
De biologische waarde van de graslanden in de polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde is 
laag tot zeer laag, wat vooral te wijten is aan het intensief agrarisch gebruik. De hoge 
bemestingsdoses, het herbicidengebruik en de hoge begrazingsdruk leiden tot soortenarme 
graslanden die gedomineerd worden door grassen en een beperkt aantal triviale dicotylen. 
Enkel de graslanden van Type 10 Lolio-Cynosuretum, Type 15 Ranunculo-Alopecuretum 
geniculati typicum en van Type 17 RG Ranunculus repens-[Arrhenatheretalia/Lolio-
Potentillion] hebben een hogere biologische waarde. Slechts in de randen van de meeste 
graslanden komen verspreid nog een aantal interessante plantensoorten voor zoals Carex 
spicata, Carex ovalis, Cardamine pratensis, Carex disticha, Lychnis flos-cuculi, etc. Ook 
VAN DEN BALCK et al. (1998) vond reeds een biologische waardevermindering van de 
graslanden in vergelijking met eind jaren ’70.  
Dat de biologische waardevermindering grotendeels te wijten is aan de intensivering van de 
landbouw, in casu de hogere bemestingsdoses, blijkt uit bodemchemische analyses die zijn 
uitgevoerd. BERVOETS et al. (1986) analyseerde in 1985 bodemstalen van acht, verspreid in de 
polder gelegen, graslanden. Op diezelfde locaties werden in 1996 door VAN DEN BALCK et al. 
(in prep.) bodemstalen genomen. Uit de analyses van VAN DEN BALCK et al. (in prep.) blijkt 
dat het totaal stikstofgehalte vrij constant is gebleven in de graslanden maar dat het 
assimileerbaar fosfaatgehalte verdubbeld is. Verhoging van het fosfaatgehalte leidt tot een 
verhoogde biomassaproductie en een ermee gepaard gaande daling van de soortenrijkdom 
(OOMES & MOOI 1981; OOMES 1992). Vooral op kleibodems heeft een verhoging van fosfaat 
een nefast gevolg, aangezien fosfaat en nitraat er de beperkende factoren zijn (OOMES & 
ALTENA 1987; OOMES 1990).  
 
Aanvullend zal speciale aandacht gevestigd worden op de waterplantenvegetaties die in de 
polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde zijn aangetroffen, aangezien in het verleden een 
aantal speciale soorten werden aangetroffen. Zo vermelden THOEN (1981) en BERVOETS et al. 
(1986) de aanwezigheid van Stratiotes aloides in een smalle sloot nabij de Rupelmondse 
kreek. S. aloides werd er vergezeld door o.a. Hydrocharis morsus-ranae, Sagittaria 
sagittifolia, Butomus umbellatus en Lemna sp. Door VAN DEN BALCK et al. (1998) en tijdens 
onze inventarisatie werd noch Stratiotes aloides noch Sagittaria sagittifolia noch Butomus 
umbellatus teruggevonden. Enkel H. morsus-ranae werd ten zuiden van de Rupelmondse 
kreek in een smalle sloot aangetroffen in combinatie met Rorippa amphibia.  
In de Bazelse kreek komt een populatie Nuphar lutea voor, de natuurlijkheid hiervan is echter 
niet te achterhalen, mogelijks zijn ze aangeplant. Wat drijvende planten betreft, komt 
verspreid Lemna minor voor, terwijl in een sloot ten westen van de Bazelse kreek Azolla 
filiculoides werd aangetroffen. De oevers van de Bazelse kreek kennen een weelderige 
soortenrijke vegetatie met tal van moeras- en waterplanten en enkele struiken. De 
belangrijkste soorten zijn: Phragmites australis, Epilobium hirsutum, Eupatorium 
cannabinum, Scrophularia auriculata, Lythrum salicaria, Lycopus europaeus, Scutellaria 
galericulata, Carex riparia, Carex acutiformis, Carex pseudocyperus, Polygonum 
amphibium, Rumex hydrolapathum, Iris pseudacorus, Cirsium palustre, Alnus glutinosa, Salix 
sp., etc.  
In het open water van de Rupelmondse kreek komt Nymphaea alba voor. Een aantal van deze 
N. alba zijn mogelijks aangeplant, de talrijke kleurvariëteiten wijzen hierop. De oevers van de 
Rupelmondse kreek zijn zeer soortenrijk, alle oeverplanten die hierboven bij de Bazelse kreek 
zijn vermeld werden ook aan de Rupelmondse kreek aangetroffen, aangevuld met o.a. Mentha 
aquatica, Filipendula ulmaria, Epilobium palustre, Calamagrostis canescens, Scirpus 
sylvatica, Angelica sylvestris, Galium palustre, Solanum dulcamara, Calystegia sepium, 
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Hypericum quadrangulum, Lysimachia vulgaris, Lychnis flos-cuculi, Carex paniculata, Typha 
latifolia, Apium nodiflorum, etc. Desondanks heeft de oevervegetatie sterk te lijden onder de 
hoge bevissingsdruk. Betreding, bouw van vissersverblijven, het aanplanten van 
gebiedsvreemde plantensoorten, etc. hypothekeert de rijke oevervegetatie.  
Los van de kreken werd in een aantal sloten een rijke waterplantenvegetatie aangetroffen. Het 
overgrote deel van de sloten is echter sterk geëutrofieerd, waarin met uitzondering van Lemna 
minor, weinig of geen waterplanten aanwezig zijn. De verspreiding van Hottonia palustris 
(zie figuur 54) geeft een goed beeld van de ligging van de soortenrijkere sloten. In combinatie 
met H. palustris werden andere water- en oeverplanten aangetroffen zoals Rorippa amphibia, 
Lemna minor, Oenanthe aquatica, Riccia fluitans, Sparganium erectum, etc. Rijke sloten 
zonder Hottonia palustris maar met Lemna minor, Lemna trisulca en Ceratophyllum 
demersum bevinden zich ten zuiden van sporthal “Dulpop” in de Bazelse polder. 
Ceratophyllum demersum werd eveneens aangetroffen in een veedrinkpoel in de 
Rupelmondse polder (zie figuur 53).  
 
 

 
Foto 19: Soortenrijke sloot met Hottonia palustris, Rorippa amphibia, Solanum dulcamara en Mentha 
aquatica (24/07/2002, perceel 84).  
Photo 19: Species rich ditch with Hottonia palustris, Rorippa amphibia, Solanum dulcamara and 
Mentha aquatica (24/07/2002, parcel 84).  
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Foto 20: Bazelse kreek met Nuphar lutea (24/07/2002).  
Photo 20: Bazel creek with Nuphar lutea (24/07/2002). 
 

 
Foto 21: Zicht op de Rupelmondse kreek vanaf de Scheldedijk (24/07/2002).  
Photo 21: View at the Rupelmonde creek from the dike (24/07/2002).  
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4.8 Vegetatiekaart 
 
De verspreiding van de verschillende vegetatietypes zal toegelicht worden (4.8.1), terwijl 
aansluitend verspreidingskaarten worden gegeven van een aantal indicatieve en 
structuurbepalende plantensoorten (4.8.2). Een aantal van deze soorten zijn grondwater-
afhankelijke soorten of freatofyten. In 4.8.3 wordt ingegaan op zowel de totale verspreiding 
als de verdeling van freatofyten over de verschillende vegetatietypes. Vervolgens wordt de 
link gelegd tussen de vegetatietypes en de grondwatertoestand (4.8.4). Aanvullend is de 
verspreiding van de aangetroffen Rode lijstsoorten weergegeven en het huidige grondgebruik 
in de polder.  
 
 
4.8.1 Vegetatiekaart 
 
Tijdens de veldkartering en inventarisatie in het vegetatieseizoen van 2000 werden 614 
vegetatieopnames gemaakt volgens de schaal van Londo. Met behulp van Twinspan werden 
deze vegetatieopnames verwerkt wat resulteerde in het onderscheiden van 18 verschillende 
vegetatietypes die in 4.5 uitvoerig werden besproken.  
 
In totaal werden in deze 614 vegetatieopnames 294 plantensoorten aangetroffen, waaronder 
20 lever- en bladmossoorten. Daarnaast werden nog 47 soorten extra genoteerd die niet in de 
proefvlakken werden aangetroffen, wat het totaal aantal soorten op 341 brengt. Hiervan 
werden 22 taxa slechts tot op genusniveau gedetermineerd. Een volledige soortenlijst wordt in 
Bijlage 2 gegeven. 
 
De verspreiding van elk vegetatietype in de polder zal nu verder worden besproken, alsook 
het oppervlakte van de verschillende types. De oppervlaktes van de vegetatie-eenheden zijn 
berekend met behulp van Arcview (ESRI 2000). Voor een overzicht van alle oppervlaktes van 
de afzonderlijke vegetatie-eenheden met nummer, verwijzen we naar Bijlage 3.  
In figuur 33 wordt de vegetatiekaart anno 2000 van de polder van Kruibeke-Bazel-
Rupelmonde gegeven. Het totale oppervlakte van het studiegebied bedraagt 636ha. Zoals uit 
figuur 33 blijkt is niet de gehele polder geïnventariseerd. Op akkers, tuinen, huiskavels, 
sloten, kreken, wegen, enz. werden geen vegetatieopnames gemaakt. Uiteindelijk werd 66% 
van de polder of 423ha geïnventariseerd aan de hand van een vegetatieopname.  
 
De berekende oppervlaktes van de verschillende vegetatietypes worden weergegeven in 
figuur 32, enerzijds procentueel ten opzichte van het totale studiegebied en anderzijds 
procentueel ten opzichte van het geïnventariseerde studiegebied.  
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Figuur 32: Procentuele typeverdeling t.o.v. het geïnventariseerd en totaal oppervlak (+het aantal 
percelen per type).  
Figure 32: Type distribution (percentage) compared to the examined and total area (+the number of 
parcels per type). 
 
 
 
Bossen 
Het meest voorkomende bostype (31ha of 4.8% van het studiegebied) is het Type 6 RG 
Urtica dioica/Populus x canadensis-[Alno-Padion]. Type 6 wordt voornamelijk aangetroffen 
in de Kruibeekse polder, zowel centraal in het noorden als langs de Scheldedijk en naar de 
cuesta toe. In de Bazelse polder daarentegen kent het type een verspreid voorkomen, zowel 
aan de randen van de centrale donk als aan de randen van de boszone tussen de 
Kemphoekstraat en de Lange gaanweg. In de Rupelmondse polder komt het type uitsluitend 
voor in de omgeving van de Rupelmondse kreek en op de cuestarand tussen de 
Verkortingsdijk en de Blauwe gaanweg.  
 
Op de tweede plaats komen de verruigde populierenbossen van Type 7 DG Populus x 
canadensis-[Galio-Urticetea] dat een oppervlakte beslaat van 25ha (3.9% van het studie-
gebied). In de verspreiding van dit bostype is geen duidelijk patroon te herkennen.  
 
Met uitzondering van Type 1 Kastanjehakhoutbossen, dat slechts een oppervlakte inneemt 
van 6ha of 0.9% van het studiegebied, hebben de overige bostypes een oppervlakte die 
varieert tussen de 15 en 20ha. Het gering oppervlakte Kastanjehakhoutbos wordt uitsluitend 
aangetroffen op de zandige donk, centraal in de Bazelse polder.  
 
De natte kapvlaktes van Type 8 (15ha, 2.4%) worden voornamelijk in het zuidwesten van de 
Kruibeekse polder aangetroffen, naar de cuesta toe. In de Bazelse polder daarentegen situeert 
het type zich tegen de Scheldedijk aan, alsook in de rand van de boszone tussen de Kemp-
hoekstraat en de Lange gaanweg. In de Rupelmondse polder is het type uitsluitend 
aangetroffen in de omgeving van de Rupelmondse kreek. 
 

Type Aantal Opp ha % % totaal
1 4 6,2 1,5 1,0
2 28 15,8 3,7 2,5
3 28 17,9 4,2 2,8
4 27 22,1 5,2 3,5
5 40 20,1 4,8 3,2
6 59 30,8 7,3 4,8
7 42 24,9 5,9 3,9
8 28 15,4 3,6 2,4
9 34 20,6 4,9 3,2
10 53 31,4 7,4 4,9
11 49 40,9 9,7 6,4
12 82 72,2 17,1 11,3
13 29 18,3 4,3 2,9
14 44 36,2 8,6 5,7
15 40 28,2 6,7 4,4
16 11 9,1 2,2 1,4
17 5 2,1 0,5 0,3
18 11 10,5 2,5 1,7

Totaal 614 423 ha 100% 66%

Graslanden

Bossen
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Type 9 of de droge kapvlaktes (21ha, 3.2%) kennen een verspreid voorkomen in de 
Kruibeekse polder, waar geen duidelijk patroon in te herkennen is. In de Bazelse polder wordt 
het type enkel aangetroffen aan de randen van de centrale donk, terwijl het type in de 
Rupelmondse polder voornamelijk op de overslaggronden ten oosten van de Rupelmondse 
kreek wordt aangetroffen.  
 
De overige vier bostypes 2, 3, 4 en 5 worden voornamelijk aangetroffen in de omgeving van 
de Rupelmondse kreek, tussen de Blauwe gaanweg en Verkortingsdijk en in de boszone 
tussen de Verkortingsdijk, Lange gaanweg en Kemphoekstraat. De verspreiding van deze 
bostypes weerspiegelt in zekere mate een successiereeks in elzenbroekbossen (cf. 4.6.1). 
 
Type 2 Carici elongatae-Alnetum heeft een oppervlakte van 16ha of 2.5% van het 
studiegebied en komt uitsluitend voor tussen de Blauwe gaanweg en de Verkortingsdijk en in 
de omgeving van de Rupelmondse kreek (één perceel ligt naast de Bazelse kreek). In dezelfde 
boszones als Type 2 wordt Type 3 RG Carex acutiformis/Rubus fructicosus-[Alnion 
glutinosae] aangetroffen. Het type wordt echter ook in beperkte mate aangetroffen in de 
boszone tussen de Lange gaanweg en de Kemphoekstraat en bedekt in totaal 18ha of 2.8% 
van het studiegebied. Het Type 4 Macrophorbio-Alnetum heeft een totaal oppervlakte van 
22ha (3.5%) en komt voornamelijk voor in de boszone tussen de Verkortingsdijk, Lange 
gaanweg en Kemphoekstraat. In de omgeving van de Rupelmondse kreek alsook tussen de 
Blauwe gaanweg en Verkortingsdijk komt het type in geringere mate voor. Ook in de 
Kruibeekse polder en tegen de Scheldedijk in de Bazelse polder komt het type sporadisch 
voor. Het Type 5 Alno-Padion bedekt een totaal oppervlakte van 20ha of 3.2% van het 
studiegebied en wordt aangetroffen in de omgeving van de Rupelmondse kreek, tussen de 
Blauwe gaanweg en Verkortingsdijk en in de boszone tussen de Verkortingsdijk, Lange 
gaanweg en Kemphoekstraat. Het type wordt eveneens in beperkte mate aangetroffen in de 
Kruibeekse polder.  
 
 
Graslanden 
Het meest voorkomend graslandtype is Type 12 RG Poa trivialis-Lolium perenne-
[Plantaginetea majoris/Cynosurion cristati]. Het type beslaat een oppervlakte van 72ha wat 
overeenkomt met 11.3% van de polder. In de Kruibeekse polder wordt het type centraal in de 
polder aangetroffen, alsook aan de cuestarand, terwijl het in de Bazelse polder een geringe 
concentratie kent in de nabijheid van de Balkstaftwissel. In de Rupelmondse polder ten 
westen van de kreek komt het type veelvuldig voor, terwijl het ten oosten van de kreek 
voornamelijk tegen de Fasseitpolder wordt aangetroffen. Het betreft intensieve graslanden die 
voornamelijk worden aangetroffen op de relatief goed gedraineerde plaatsen die goed 
ontsloten zijn waardoor intensief landbouwgebruik mogelijk is. 
 
Op de tweede plaats komen de graslanden van Type 11 of de RG Holcus lanatus-Lolium 
perenne-[Molinio-Arrhenatheretea] dat een oppervlakte beslaat van 41ha, wat 6.4% is van de 
polder. Het type wordt verspreid in de polder aangetroffen met een lichte concentratie in het 
zuiden van de Kruibeekse polder. 
 
Type 14 Ranunculo-Alopecuretum geniculati inops bedekt 5.7% van het totale studiegebied 
en komt verspreid voor in de polder. Enkel in het noordoosten en het zuidoosten van de 
Bazelse polder komt het type frequenter voor.  
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Type 10 Lolio-Cynosuretum en Type 15 Ranunculo-Alopecuretum geniculati typicum 
bedekken gelijkaardige oppervlaktes respectievelijk 4.9% en 4.4%. Type 10 wordt verspreid 
in de polder aangetroffen met een lichte concentratie in het zuiden van de Kruibeekse polder, 
alsook in de omgeving van de Rupelmondse kreek. Type 15 daarentegen wordt hoofdzakelijk 
in de Kruibeekse en Bazelse polder aangetroffen. In de Kruibeekse polder voornamelijk in het 
noordelijk gedeelte en tegen de cuesta aan en in de Bazelse polder tegen de Scheldedijk en in 
de omgeving van de Bazelse kreek.  
 
Ongeveer 18ha of 2.9% van de polder bestaat uit graslanden van Type 13 Overgang 
Arrhenatheretalia/Lolio-Potentillion. Het type lijkt voornamelijk in de Kruibeekse en 
Rupelmondse polder voor te komen in de zone tegen de cuesta. In de Bazelse polder komt het 
type vrij onregelmatig voor met een lichte concentratie in de omgeving van de Balkstaftwissel 
waar het type aansluit bij Type 14.  
 
De overige graslandtypes beslaan slechts geringe oppervlaktes en kennen veelal een 
onregelmatig verspreidingspatroon. Type 16 DG Lolium perenne-[Stellarietea mediae] bedekt 
bijvoorbeeld slechts 1.4% of 9ha van het studiegebied en kent enkel ten zuiden van de 
Barbierbeek een lichte concentratie. Type 17 RG Ranunculus repens-[Arrhenatheretalia/ 
Lolio-Potentillion] beslaat amper 2ha of 0.3% van het studiegebied. Het type werd enkel in de 
omgeving van de Rupelmondse kreek en tegen de cuesta in de Bazelse polder aangetroffen. 
Type 18 DG Lolium multiflorum-[Stellarietea mediae] beslaat 10ha wat overeenkomt met 
1.7% van het studiegebied. Het type wordt onregelmatig in de polder aangetroffen.  
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Figuur 33: Vegetatiekaart van de polder van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde anno 2000.  

Figure 33: Vegetation map of the polder of Kruibeke-Bazel-Rupelmonde in the year 2000. 
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4.8.2 Verspreidingskaarten 
 
In figuur 34 tot 60 worden verspreidingskaarten weergegeven van een aantal belangrijke 
structuurbepalende of indicatieve plantensoorten. Zowel soorten die typisch zijn voor de 
bostypes als voor de graslandtypes worden weergegeven.  
De grootte van de symbolen is evenredig met de bedekkingsgraad van een bepaalde soort in 
een bepaalde vegetatieopname (cirkel), eventueel aangevuld met losse waarnemingen 
(driehoekje). In de legende bij elke verspreidingskaart wordt naast de soort de categorie 
weergegeven volgens LONDO (1988) (cf. 4.8.3). 
 
De volgende soorten in de respectievelijke figuren worden afgebeeld: 

34. Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Crataegus monogyna, Sambucus nigra 
35. Populus x canadensis 
36. Castanea sativa, Geum urbanum 
37. Ribes rubrum, Ribes nigrum 
38. Carex elongata, Carex paniculata 
39. Carex acutiformis 
40. Filipendula ulmaria 
41. Rubus sp. 
42. Urtica dioica 
43. Cirsium palustre 
44. Eupatorium cannabinum, Taraxacum sp. 
45. Glechoma hederacea, Scutellaria galericulata 
46. Mentha aquatica, Cirsium oleraceum 
47. Rumex sanguineus, Epipactis helleborine, Cynosurus cristatus 
48. Melandrium dioicum 
49. Symphytum officinale  
50. Calamagrostis canescens, Carex remota 
51. Dryopteris carthusiana, D. dilatata, D. filix-mas, Athyrium filix-femina 
52. Brachypodium sylvaticum, Polygonatum multiflorum, Primula elatior 
53. Stachys sylvatica, Ceratophyllum demersum 
54. Hottonia palustris, Scirpus sylvaticus 
55. Lolium perenne, Holcus lanatus, Agrostis stolonifera, Poa trivialis 
56. Alopecurus geniculatus, Circaea lutetiana 
57. Lysimachia vulgaris, Ranunculus repens 
58. Heracleum sphondylium, Polygonum amphibium 
59. Brachythecium rutabulum, Dicranum scoparium 
60. Eurhynchium praelongum, Mnium hornum, Fissidens taxifolius 
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Figuur 34: Verspreiding van de aspectbepalende boomsoorten Alnus glutinosa (K), Fraxinus excelsior (K), 
Crataegus monogyna (A) en Sambucus nigra (A). A. glutinosa is de belangrijkste boomsoort centraal in de 
elzenbroekbossen, terwijl het aandeel F.excelsior toeneemt naar de randen toe. S. nigra en C. monogyna komen 
vooral voor in de drogere bossen (Type 5 Alno-Padion en Type 6 RG Urtica dioica/Populus x canadensis-[Alno-
Padion]. 
Figure 34: Distribution of the determining tree species Alnus glutinosa (K), Fraxinus excelsior (K), Crataegus 
monogyna (A) and Sambucus nigra (A).  
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Figuur 35: Verspreiding van Populus x canadensis. Los van de zuivere populierenbestanden zijn in bijna alle 
andere bossen en broekbossen Populieren aangeplant.  
Figure 35: Distribution of Populus x canadensis. Apart from the pure poplar stands, in almost all the other 
woodlands poplars are planted.  
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Figuur 36: Verspreiding van Castanea sativa (A) wat een differentiërende soort van Type 1 Kastanjehakhoutbos 
en Geum urbanum (A) die zwak differentiërend is voor Type 4 Macrophorbio-Alnetum.  
Figure 36: Distribution of Castanea sativa (A) which is a differential species of Type 1 Chestnut coppice 
woodland and of Geum urbanum (A) which is a weak differential species of Type 4 Macrophorbio-Alnetum.  
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Figuur 37: Verspreiding van Ribes nigrum (F) wat een zwak differentiërende soort is voor Type 2 Carici 
elongatae-Alnetum en van Ribes rubrum (V) die een voorkeur heeft voor Type 4 Macrophorbio-Alnetum en 
Type 5 Alno-Padion.  
Figure 37: Distribution of Ribes nigrum (F), a weak differential species of Type 2 and of R. rubrum (V) which 
prefers Type 4 Macrophorbio-Alnetum and Type 5 Alno-Padion.  
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Figuur 38: Verspreiding van Carex elongata (W) en Carex paniculata (W), twee differentiërende soorten van 
Type 2 Carici elongatae-Alnetum.  
Figure 38: Distribution of Carex elongata (W) and Carex paniculata (W), two differential species of Type 2 
Carici elongatae-Alnetum. 
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Figuur 39: Verspreiding van Carex acutiformis (W), een zwak differentiërende soort van Type 2 RG Carex 
acutiformis/Rubus fructicosus-[Alnion]. C. acutiformis bereikt de hoogste bedekkingen naar de rand van de 
elzenbroekbossen.  
Figure 39: Distribution of Carex acutiformis (W), a weak differential species of Type 2 RG C. acutiformis/Rubus 
fructicosus-[Alnion]. C. acutiformis reaches the highest coverages on the edge of the fen woodlands.  
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Figuur 40: Verspreiding van Filipendula ulmaria (F). F. ulmaria is een constante soort in de vochtige 
elzenbroekbossen van Type 2 Carici elongatae-Alnetum, Type 3 C. acutiformis/Rubus fructicosus-[Alnion] and 
Type 4 Macrophorbio-Alnetum.  
Figure 40: Distribution of Filipendula ulmaria (F). F. ulmaria is a constant species of the fen woodlands of Type 
2 Carici elongatae-Alnetum, Type 3 C. acutiformis/Rubus fructicosus-[Alnion] and Type 4 Macrophorbio-
Alnetum.  
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Figuur 41: Verspreiding van Rubus sp. die wijd verspreid is in bijna alle bostypes, waar het vaak hoog 
bedekkend is wat op eutrofiëring en bijgevolg verruiging kan wijzen (JALINK & JANSEN 1995).  
Figure 41: Distribution of Rubus sp. which is common in almost every woodland type, where it often reaches 
high coverages, which could be an indication of eutrophication, resulting in deterioration (JALINK & JANSEN 
1995).  
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Figuur 42: Verspreiding van Urtica dioica (A). U. dioica komt algemeen voor in alle bostypes, het bereikt de 
hoogste bedekkingen in de populierenbossen van Type 7 DG Populus x canadensis-[Galio-Urticetea] en is 
differentiërend voor Type 10 Lolio-Cynosuretum. In broekbossen kan deze nitrofiele soort wijzen 
stikstofaanrijking door verdroging (WEEDA et al. 1985).  
Figure 42: Distribution of Urtica dioica (A). U. dioica is common in every woodland type, but reaches the 
highest coverages in the poplar stands of Type 7. It is also a differential species of Type 10. In fen woodlands 
this nitrophilous species could indicate an increase of nitrogen due to drainage (WEEDA et al. 1985).  



Vegetatiekaart 

Instituut voor Natuurbehoud 
Vegetatiekartering van de polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde 128

 
Figuur 43: Verspreiding van Cirsium palustre (V). C. palustre is een constante soort in bijna alle bostypes en is 
bovendien een differentiërende soort van Type 17 DG Ranunculus repens-[Arrhenatheretalia/Lolio-Potentillion].  
Figure 43: Distribution of Cirsium palustre (V), which is a constant species in almost every woodland type. 
Cirsium palustre is a differential species of Type 17 DG Ranunculus repens-[Arrhenatheretalia/Lolio-
Potentillion]. 
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Figuur 44: Verspreiding van Eupatorium cannabinum (K) die constant voorkomt in de vochtiger bossen van 
Type 2 tot 5 en van Taraxacum sp., een graslandsoort. 
Figure 44: Distribution of Eupatorium cannabinum (K) which is a constant species of the woodland of Type 2 to 
5, and of Taraxacum sp., a grassland species.  
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Figuur 45: Verspreiding van Glechoma hederacea (A) en Scutellaria galericulata (F). Volgens STORTELDER et 
al. (1999) is G. hederacea een differentiërende soort voor het Alno-Padion, wat tot uiting komt in KBR waar het 
een constante soort is in de Alno-Padion gerelateerde Types 5 tot 9. S. galericulata wordt voornamelijk in de 
broekbossen aangetroffen.  
Figure 45: Distribution of Glechoma hederacea (A), according to STORTELDER et al. (1999) a differential species 
of the Alno-Padion. This is reflected in KBR where it is a constant species in the Alno-Padion related Types 5 to 
9. Scutellaria galericulata (F) occurs mainly in the fen woodlands.  
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Figuur 46: Verspreiding van Mentha aquatica (F) die hoofdzakelijk in de broekbossen in de polder van Kruibeke 
voorkomt en in geringe mate rond de Rupelmondse kreek, terwijl Cirsium oleraceum (W), die een kentaxon is 
van het Cirsio-Alnetum (VAN DER WERF 1991) enkel in de Bazelse en Rupelmondse polder voorkomt.  
Figure 46: Distribution of Mentha aquatica (F) which mainly occurs in the fen woodlands of the polder of 
Kruibeke and to a small extent around the Rupelmondse creek, whereas Cirsium oleraceum, a character species 
of the Cirsio-Alnetum (VAN DER WERF 1991) only occurs in the polder of Bazel and Rupelmonde. 
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Figuur 47: Verspreiding van Rumex sanguineus (V), een zwak differentiërende soort van Type 4 Macrophorbio-
Alnetum, die volgens STORTELDER et al. (1999) een kentaxon is van het Alno-Padion. Aanvullend wordt de 
verspreiding van Epipactis helleborine (A) en Cynosurus cristatus (A) gegeven, twee zeldzame soorten in KBR. 
C. cristatus is het kentaxon van het Lolio-Cynosuretum (SCHAMINÉE et al. 1996).  
Figure 47: Distribution of Rumex sanguineus (V), a weak differential species of Type 4; according to STORT-
ELDER et al. (1999) a character species of the Alno-Padion. The distribution of two rare species E. helleborine 
(A) and C. cristatus (A), character species of the Lolio-Cynosuretum (SCHAMINÉE et al. 1996) is added.  
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Figuur 48: Verspreiding van Melandrium dioicum (A). M. dioicum is een constante soort in Type 5 Alno-Padion 
waarvan het volgens STORTELDER et al (1999) een kentaxon is. Ook in Type 6 RG Urtica dioica/Populus x 
canadensis-[Alno-Padion] en Type 7 DG Populus x canadensis-[Galio-Urticetea] bereikt M. dioicum vaak hoge 
bedekkingen.  
Figure 48: Distribution of Melandrium dioicum. M. dioicum is a constant species of Type 5 Alno-Padion of 
which it is a chararcter species according to STORTELDER et al. (1999). It has also high coverages in Type 6 RG 
Urtica dioica/Populus x canadensis-[Alno-Padion] and Type 7 DG Populus x canadensis-[Galio-Urticetea].  
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Figuur 49: Verspreiding van Symphytum officinale (V). S. officinale komt voornamelijk voor in bossen, vooral in 
Type 4 Macrophorbio-Alnetum en Type 5 Alno-Padion, alsook in de natte en droge kapvlaktes (Type 8 en 9). 
Sporadisch wordt S. officinale ook in graslanden aangetroffen.  
Figure 49: Distribution of Symphytum officinale (V), which mainly occurs in woodlands, especially in Type 4 
Macrophorbio-Alnetum and Type 5 Alno-Padion and also in the wet and dry clearances (Type 8 and 9). 
Sporadically S. officinale occurs in grasslands.  
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Figuur 50: Verspreiding van Carex remota (V) die voornamelijk in de broekbossen (Type 2 tot 4) voorkomt. 
Voor Type 2 Carici elongatae-Alnetum is C. remota zelfs zwak differentiërend. Calamagrostis canescens (V) 
wordt sporadisch in de broekbossen aangetroffen. Hoge bedekkingen van C. canescens kunnen wijzen op 
kwalitatieve of kwantitatieve wijzigingen van het grondwater (JALINK & JANSEN 1995).  
Figure 50: Distribution of Carex remota (V) which mainly occurs in the fen woodlands (Type 2 to 4), C. remota 
is even a weak differential species of Type 2. Calamagrostis canescens (V) sporadically occurs in the fen 
woodlands, high coverages indicate quali- or quantitative changes of the groundwater (JALINK & JANSEN 1995). 



Vegetatiekaart 

Instituut voor Natuurbehoud 
Vegetatiekartering van de polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde 136

 
Figuur 51: Verspreiding van varens: Dryopteris carthusiana (D), D. dilatata (A), D. filix-mas (A) en Athyrium 
filix-femina (P). D. carthusiana heeft een lichte voorkeur voor de nattere bossen, terwijl in de verspreiding van 
de overige soorten geen duidelijk patroon zit.  
Figure 51: Distribution of ferns: Dryopteris carthusiana (D), D. dilatata (A), D. filix-mas (A) and Athyrium filix-
femina (P). D. carthusiana slightly prefers the wetter woodlands, whereas the other ferns have a more or less 
random distribution.  
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Figuur 52: De verspreiding van een aantal volgens HONNAY et al. (1998) oude bossoorten (Brachypodium 
sylvaticum, Primula elatior, Polygonatum multiflorum). Bemerk het zeer beperkt aantal vindplaatsen, enkel in de 
omgeving van de Rupelmondse kreek wordt P. elatior geregeld aangetroffen.  
Figure 52: The distribution of a few ancient forest species (Brachypodium sylvaticum, Primula elatior, 
Polygonatum multiflorum) according to HONNAY et al. (1998). Note the few locations where they occur, only in 
the vicinity of the Rupelmondse creek P. elatior occurs regularly.  
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Figuur 53: Verspreiding van Stachys sylvatica (P), een kentaxon van de Querco-Fagetea (STORTELDER et al. 
1999) en van Ceratophyllum demersum (H) die in KBR sloten met rijke waterplantenvegetatie aanduidt.  
Figure 53: Distribution of Stachys sylvatica (P), according to STORTELDER et al. (1999)a chararcter species of 
the Querco-Fagetea and of Ceratophyllym demersum (H), an indicator of species rich aquatic vegetations in 
KBR.  
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Figuur 54: Verspreiding van twee kwelindicatoren: Scirpus sylvaticus (F) en Hottonia palustris (H). S. sylvaticus 
en H. palustris komen verspreid voor in de elzenbroekbossen in de Rupelmondse polder, terwijl H. palustris ook 
langs de cuesta voorkomt in de polder van Bazel en Kruibeke en tegen de Zeeschelde in de Rupelmondse polder.  
Figure 54: Distribution of two indicators of seepage: Scirpus sylvaticus (F) and Hottonia palustris (H). Scirpus 
sylvaticus and H. palustris have a scattered distribution in the fen woodlands of the polder of Rupelmonde, 
whereas H. palustris also occurs alongside the cuesta in the polder of Kruibeke and Bazel and alongside the 
Zeeschelde in the polder of Rupelmonde.  
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Figuur 55: Verspreiding van de aspectbepalende grassoorten: Agrostis stolonifera (P), Holcus lanatus (P), 
Lolium perenne (A) en Poa trivialis (A).  
Figure 55: Distribution of the determining grass species: Agrostis stolonifera (P), Holcus lanatus (P), Lolium 
perenne (A) and Poa trivialis (A).  
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Figuur 56: Verspreiding van Circaea lutetiana (V), een kentaxon van de Querco-Fagetea (STORTELDER et al. 
1999), C. lutetiana is niet aangetroffen in de Kruibeekse polder terwijl het ten zuiden van de Barbierbeek 
algemeen voorkomt in de bossen, vooral in Type 3 tot 5. Alopecurus geniculatus (V) wordt voornamelijk 
aangetroffen in de graslanden van Type 13 tot 15 tegen de cuesta en Zeeschelde aan.  
Figure 56: Distribution of Circaea lutetiana (V), a character species of the Querco-Fagetea (STORTELDER et al. 
1999). C. lutetiana is lacking in the polder of Kruibeke, whereas it occurs especially in the woodlands of Type 3 
to 5, southwards from the Barbierbeek. Alopecurus geniculatus (V) mainly occurs in the grasslands of Type 13 
to 15 alongside the cuesta and the Zeeschelde.  
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Figuur 57: Verspreiding van Lysimachia vulgaris (V), een zwak differentiërende soort van Type 3 RG Carex 
acutiformis/Rubus fructicosus-[Alnion] en van Ranunculus repens (P), een graslandsoort die hoogbedekkend is 
in Type 17 DG Ranunculus repens-[Arrhenatheretalia/Lolio-Potentillion] en die een differentiërende soort is van 
Type 9 Droge kapvlakte.  
Figure 57: Distribution of Lysimachia vulgaris (V), a weak differential species of Type 3 and of Ranunculus 
repens (P), a grassland species which reaches high coverages in Type 17 and which is a differential species of 
Type 9 dry clearances. 
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Figuur 58: Verspreiding van Heracleum sphondylium (A), een differentiërende soort van Type 7 DG Populus x 
canadensis-[Galio-Urticetea] en van Polygonum amphibium (V), een zwak differentiërende soort van Type 15 
Ranunculo-Alopecuretum geniculati typicum die een gelijkaardige verspreiding heeft als Alopecurus geniculatus 
(zie figuur 54).  
Figure 58: Distribution of Heracleum sphondylium (A), a differential species of Type 7 DG Populus x 
canadensis-[Galio-Urticetea] and of Polygonum amphibium (V) a weak differential species of Type 15 
Ranunculo-Alopecuretum geniculati typicum, with a similar distribution as Alopecurus geniculatus (figure 54).  
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Figuur 59: Verspreiding van Brachythecium rutabulum, een constante mossoort van alle bostype (Type 2 tot 9), 
terwijl Dicranum scoparium een differentiërende soort is van Type 1 Kastanjehakhoutbos en bijna uitsluitend op 
de centrale donk voorkomt.  
Figure 59: Distribution of Brachythecium rutabulum, a constant species of all woodland types (Type 2 to 9), 
whereas Dicranum scoparium, a differential species of Type 1 Chestnut coppice woodland, almost exclusively 
occurs on the Pleistocene dune.  
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Figuur 60: Verspreiding van Eurhynchium praelongum, Mnium hornum en Fissidens taxifolius. E. praelongum 
en M. hornum (laagbedekkend) kennen een algemene verspreiding is de bossen, terwijl F. taxifolius die 
bovendien een zwak differentiërende soort is van Type 5 Alno-Padion, de drogere bossen prefereert.  
Figure 60: Distribution of Eurhynchium praelongum, Mnium hornum and Fissidens taxifolius. E. praelongum 
and M. hornum (low coverage) are common in the woodlands, whereas F. taxifolius, which is a weak differential 
species of Type 5 Alno-Padion, prefers the drier woodlands.  
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4.8.3 Freatofyten 
 
4.8.3.1 Verspreiding van freatofyten  
 
Met freatofyten worden plantensoorten bedoeld die in een bepaald gebied in hun voorkomen 
uitsluitend of voornamelijk beperkt zijn tot de invloedssfeer van het freatisch water of 
grondwater (LONDO 1988). Door LONDO (1988) worden alle plantensoorten in verschillende 
categorieën onderverdeeld.  
 
De volgende categorieën worden onderscheiden: 
 

- H  hydrofyten of waterplanten.  
- W  natte freatofyten, zijn soorten die voor een goede ontwikkeling en voltooiing van 
hun levenscyclus (o.a. kieming) vereisen dat het water zich gedurende een deel van het 
jaar of min of meer permanent boven of net onder het maaiveld bevindt.  
- F  soorten die uitsluitend groeien binnen de invloedssfeer van het grondwater.  
 
- V  soorten van meestal vochtige bodem die hoofdzakelijk of uitsluitend binnen de 
invloedssfeer van het grondwater groeien.  
- K  kalk-afreatofyten zijn soorten die binnen de invloedssfeer van het grondwater 
groeien maar op kalkrijke gronden ook op drogere standplaatsen kunnen groeien.  
- P  plaatselijke freatofyten zijn soorten die kunnen voorkomen buiten de invloeds-
sfeer van het grondwater maar die in bepaalde gebieden wel aan grondwater gebonden 
zijn.  
- D  duinfreatofyten zijn soorten die enkel in de duinen of in andere zandgebieden aan 
grondwater gebonden zijn.  
- A  afreatofyten zijn soorten die niet gebonden zijn aan de invloedssfeer van 
grondwater.  
- Z  halofyten of zouttolerante soorten.  

 
LONDO (1988) maakt onderscheid tussen obligate freatofyten, wat plantensoorten zijn die 
uitsluitend groeien binnen de invloedssfeer van het grondwater en niet-obligate of facultatieve 
freatofyten wat soorten zijn die hoofdzakelijk of bijna uitsluitend groeien binnen de 
invloedssfeer van het grondwater maar die op bepaalde plaatsen ook buiten de invloedssfeer 
van grondwater kunnen groeien. De soorten van categorie F en W zijn obligate freatofyten, de 
soorten van categorie V, K, P en D zijn facultatieve freatofyten.  
 
Als men bepaalde soorten voor een bepaald studiegebied als freatofyt beschouwt, dient men 
eerst te controleren welke categorieën met toebehorende soorten zich effectief in het 
studiegebied als freatofyt gedragen. Als bijvoorbeeld het studiegebied buiten de duinen is 
gelegen, zullen de soorten van categorie D zich niet als freatofyt gedragen.  
Voor de polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde kunnen de plantensoorten van categorie 
W, F, V, K en (P) als freatofyt beschouwd worden. Elke soort van categorie P dient eerst apart 
gecheckt te worden of ze zich als freatofyt gedraagt in het studiegebied. Van categorie P blijkt 
enkel Solanum dulcamara zich als freatofyt te gedragen in de polder.  
 
 
 
 
 

Obligate 
freatofyten 

Facultatieve 
freatofyten 
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In totaal werden 93 freatofyten aangetroffen in de polder. Hierbij zijn enkel die soorten 
meegerekend die in de percelen of aan de rand van de percelen werden aangetroffen, zowel 
binnen als buiten de opnamevlakken. Vier freatofyten werden enkel aangetroffen op de oevers 
van of in de sloten namelijk Alisma plantago-aquatica (W), Carex disticha (W), Rumex 
maritimus (W) en Sparganium erectum (W). Deze werden niet meegerekend. 
 
In figuur 61 wordt de verdeling van de aangetroffen freatofyten per categorie weergegeven, 
waaruit blijkt dat de meeste freatofyten tot categorie W en V behoren, in mindere mate tot 
categorie F en in geringe mate tot categorie K en P. Het aandeel obligate freatofyten 
(categorie F en W) bedraagt 54%, het aandeel facultatieve 46%.  
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Figuur 61: Spectrum van freatofyten die in de polder zijn gevonden per categorie.  
Figure 61: Spectrum of phreatophytes by category, found in the polder.  
 
De aanwezigheid van kwelzones kan onrechtstreeks worden afgeleid uit hydrologische of 
vegetatiekundige waarnemingen. Hydrologisch wijzen geringe seizoenale grondwaterpeil-
schommelingen of stijghoogteverschillen in piëzometernesten op de aanwezigheid van 
kwelzones (cf. 3.3.2), terwijl vegetatiekundig de aanwezigheid van grondwaterafhankelijke 
soorten op kwel kan wijzen (HUYBRECHTS & DE BECKER 1997). Uit een verspreidingskaart 
van grondwaterafhankelijke plantensoorten, kan men de ligging van de verschillende 
kwelzones afleiden. 
Figuur 62 geeft een overzicht van de aantallen aangetroffen freatofyten, zowel obligate als 
facultatieve per vegetatieopname. De grootte van de gebruikte symbolen is evenredig met het 
aantal aangetroffen freatofyten per vegetatieopname. Het totaal aantal freatofyten per 
vegetatie-eenheid is niet gecumuleerd. Freatofyten die niet in de proefvlakken voorkwamen, 
zijn niet meegeteld of apart afgebeeld.  
In de verspreiding van de freatofyten kan een duidelijk patroon worden herkend. Ze worden 
aangetroffen in een brede zone tegen de cuesta en in een smalle zone tegen de Scheldedijk. De 
hoogste aantallen freatofyten worden aangetroffen in het boscomplex tussen de 
Verkortingsdijk en de Blauwe gaanweg, in het boscomplex tussen de Verkortingsdijk, Lange 
gaanweg en Kemphoekstraat en rond de Rupelmondse kreek. Dit komt grotendeels overeen 
met de bevindingen in 3.3.2.1 waar op basis van hydrologische data de kwelzones werden 
afgebakend. Op basis van de verspreiding van freatofyten zou men deze kwelzones kunnen 
uitbreiden tot een brede zone langsheen de cuesta die onderbroken wordt ter hoogte van de 
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Barbierbeek en in de Rupelmondse polder, en tot een smallere zone evenwijdig met de 
Scheldedijk, vooral dan in de Kruibeekse en Bazelse polder en in mindere mate in de 
Rupelmondse polder. Zoals door LONDO (1988) reeds wordt aangegeven wijzen echter niet 
alle freatofyten automatisch op kwel of verticale stroming van grondwater. Het is niet voor 
elke plantensoort gekend of ze al dan niet kwelafhankelijk zijn. De aanwezigheid van 
freatofyten kan eveneens een gevolg zijn van een hoge grondwaterstand tengevolge van 
peilbeheer of lage topografie. Het verspreidingspatroon van de freatofyten wordt dan ook 
duidelijker gereflecteerd in het patroon van de gemiddelde grondwaterstand (zie figuur 11) 
dan in het patroon van de amplitudes (zie figuur 14).  
 
De discontinuïteit in het voorkomen van freatofyten in deze zones kan verschillende oorzaken 
hebben. Enerzijds kan dit eenvoudigweg te wijten zijn aan het ontbreken van kwel en/of hoge 
grondwaterstanden of anderzijds kan dit een gevolg zijn van het huidige grondgebruik. In de 
Rupelmondse polder en in een kleine zone in de Kruibeekse polder tegen de Scheldedijk kan 
de lage grondwaterstand de oorzaak zijn van het ontbreken van freatofyten (zie figuur 11). De 
zones waar bijna geen freatofyten worden aangetroffen, situeren zich echter voornamelijk in 
intensieve landbouwgebieden, vooral dan in de Rupelmondse polder en tegen de Scheldedijk 
aan. Het zijn voornamelijk weilanden die sterk bemest en intensief begraasd worden, 
omstandigheden die door de meeste freatofyten niet getolereerd worden. Het ontbreken van 
freatofyten in de omgeving van de Barbierbeek is vermoedelijk te wijten aan het intensieve 
landbouwgebruik en/of het drainerend effect van de Barbierbeek (een drainerend of 
vernattend effect kon echter niet uit de beschikbare data worden afgeleid (cf. 3.3.2.1.b)).  
 
Voor de verspreiding van een aantal freatofyten verwijzen we naar hoofdstuk 4.8.2.  
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Figuur 62: Verspreiding van freatofyten in de polder. Hoe groter het symbool, hoe meer freatofyten er 
voorkomen. 
Figure 62: Distribution of phreatophytes in the polder. The size of the symbol is in proportion to the 
number of phreatophytes.  
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4.8.3.2 Freatofytenspectra per vegetatietype 
 
Bossen 
In figuur 64 worden de freatofytenspectra weergegeven van de verschillende onderscheiden 
bostypes (namen types cf. 4.5). Deze spectra bekomt men door van de som van de categorieën 
van alle soorten van alle opnames van een bepaald type het relatief aandeel te bepalen van 
elke freatofyten-categorie. Uit deze figuren kan het aandeel freatofyten per vegetatietype 
worden afgeleid. Zo bestaat het soortenspectrum in Type 2, 3 en 4 voor ongeveer 65% uit 
grondwaterafhankelijke soorten, wat iets minder is dan het spectrum voor Alnetea glutinosae 
in STORTELDER et al. (1999) en een indicatie kan zijn van verdroging. Het is echter veeleer de 
bedoeling om een vergelijking te maken met de andere onderscheiden types binnen de lokale 
typologie dan te vergelijken met typologieën van andere gebieden. Zo is er een geringer 
aandeel freatofyten in Type 5 Alno-Padion (49%), wat het verschil tussen de nattere 
Elzenbroekbossen (Type 2-4) en de drogere Elzen-vogelkersbossen (Type 5) illustreert.  
Type 2 tot 5 kunnen als de reeds beter ontwikkelde bossen beschouwd worden, terwijl de 
Types 6 tot 9 nog in volle ontwikkeling zijn naar één van de vermelde bostypes (cf. 4.6.1) wat 
ook blijkt uit het freatofytenspectrum. Type 6 en 7 hebben een duidelijk lager aandeel 
freatofyten, respectievelijk 37% en 26%, en het ligt in de lijn van de verwachtingen dat deze 
bossen op termijn zullen evolueren naar bossen van Type 5 Alno-Padion. Of deze bossen een 
gelijkaardig freatofytenspectrum zullen krijgen als Type 5 kan niet sluitend geargumenteerd 
worden. Zoals reeds bij de beschrijving van het Alno-Padion (cf. 4.5.5) werd aangehaald is er 
nogal wat interne variatie binnen dit verbond, vooral wat de waterhuishouding betreft. Zo 
kunnen binnen het verbond bostypes voorkomen van vochtigere standplaatsen die veelal tot 
het onderverbond Circaeo-Alnenion kunnen gerekend worden met een aandeel freatofyten 
van ca. 40-45% en bostypes van iets drogere standplaatsen die tot het onderverbond Ulmenion 
carpinifoliae kunnen gerekend worden met een aandeel freatofyten van ca. 20-25% 
(STORTELDER et al. 1999). Mogelijks zullen de bossen met een lager percentage freatofyten 
naar de drogere Elzen-Vogelkersbossen (Ulmenion carpinifoliae) evolueren en deze met een 
hoger percentage naar de nattere Elzen-Vogelkersbossen (Circaeo-Alnenion). Hetzelfde geldt 
voor de natte (Type 8) en droge (Type 9) kapvlaktes, resp. met een aandeel freatofyten van 
50% en 32%. Rekening houdend met de stijging van het grondwater bij kaalkap (LONDO 
1991; HUYBRECHTS & DE BECKER 1992), wat tot een hoger aandeel freatofyten kan leiden, is 
het aandeel freatofyten bij Type 8 vrij hoog en ligt het in dezelfde grootteorde als het Type 5 
Alno-Padion, waaruit het type waarschijnlijk is ontstaan en waar het op termijn weer zal naar 
evolueren. Type 9 kent een geringer aandeel freatofyten en zal hoogstwaarschijnlijk evolueren 
naar een droger Elzen-Vogelkersbos.  
Afwijkend van alle bovenstaande besproken bostypes is het Type 1, de Kastanjehakhout-
bossen die uitsluitend op de drogere, zandige donk werden aangetroffen en bijna geen 
freatofyten bevat (zie figuur 63). 
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Figuur 63: Freatofytenspectrum van Type 1 
Kastanjehakhoutbos.  
Figure 63: Phreatophytic spectra of Type 1 Chestnut 
coppice woodland.  
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Figuur 64: Freatofytenspectra van de bostypes; de blauwe tinten zijn freatofytische categorieën. 
Figure 64: Phreatophytic spectra of the woodland types; the shades of blue are the phreatophytes.  
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Graslanden 
In figuur 66 worden de freatofytenspectra gegeven van de verschillende onderscheiden 
graslandtypes. De freatofytenspectra van Type 16 en Type 18 worden ter vervollediging in 
figuur 65 weergegeven, maar zijn gezien het kunstmatig karakter van deze types louter 
illustratief. Wat onmiddellijk opvalt is, met uitzondering van Type 17, het geringer aandeel 
freatofyten in de graslanden in vergelijking met de bostypes, wat niet onlogisch is gezien het 
selectief grondgebruik. Slechts de drogere gronden, waar het aandeel freatofyten van nature 
lager is, zijn geschikt voor landbouw in tegenstelling tot de nattere gronden waar geen 
landbouw mogelijk is en bosontwikkeling plaatsvindt met een natuurlijk hoger aandeel 
freatofyten. Het intensief agrarisch gebruik in de zin van hoge bemestingdoses, 
herbicidengebruik en de hoge begrazingsdruk zal hier hoogstwaarschijnlijk ook een rol bij 
spelen. Een vaststelling die deze hypothese bevestigt, is het hoge aandeel freatofyten in Type 
17, namelijk 34%. Het beheer van de graslanden van Type 17 is geëxtensiveerd wat lagere 
bemestingsdoses en het stopzetten van herbiciden-gebruik impliceert waardoor betere 
kiemingsmogelijkheden ontstaan zijn voor onder andere tal van freatofyten.  
Wanneer de graslanden echter onderling met elkaar vergeleken worden, zijn er verschillen te 
herkennen. Grosso modo kunnen de overige graslandtypes in twee groepen verdeeld worden, 
enerzijds Type 10 tot 12 uit de drogere sfeer, waar het aantal freatofyten toeneemt met het 
extensievere karakter (i.e. lagere bemestingsdoses) van de graslanden (Type 10, 11% > Type 
11, 8% > Type 12, 3%) en anderzijds Type 14 en 15, de Lolio-Potentillions of Zilverschoon-
graslanden uit de vochtigere sfeer (cf. 4.5 en 4.6.2). Type 15, de beter ontwikkelde 
Zilverschoongraslanden, kent het hoogste aandeel freatofyten namelijk 25%, terwijl de 
minder goed ontwikkelde Zilverschoongraslanden van Type 14 ongeveer uit 10% freatofyten 
bestaan. Type 13 of de overgangsgraslanden tussen de Arrhenatheretalia en het Lolio-
Potentillion hebben een freatofytenaandeel van 15% wat intermediair is tussen de graslanden 
uit de drogere sfeer (Type 10-12) en de graslanden uit de nattere sfeer (Type 14-15). Het 
selectief grondgebruik uit zich ook tussen de verschillende graslandtypes onderling, enkel op 
de drogere percelen is intensieve landbouw mogelijk (cf. supra).  
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Figuur 65: Freatofytenspectra van Type 16 DG Lolium perenne-[Stellarietea mediae] en Type 18 DG 
Lolium multiflorum-[Stellarietea mediae].  
Figure 65: Phreatophytic spectra of Type 16 DG Lolium perenne-[Stellarietea mediae] and Type 18 
DG Lolium multiflorum-[Stellarietea mediae]. 
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Figuur 66: Freatofytenspectra van de graslandypes; de blauwe tinten zijn de freatofytische categorieën. 
Figure 66: Phreatophytic spectra of the grassland types; the shades of blue are the phreatophytes. 
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4.8.4 Relatie grondwater-vegetatietypes 
 
In het programma Surfer is op basis van de geïnterpoleerde kaarten (zie 3.3.2) voor elke 
locatie waar een vegetatieopname is gemaakt de gemiddelde, maximale en minimale 
grondwaterstand berekend, alsook de amplitude. Deze per locatie of vegetatieopname 
berekende waarden zijn gebundeld per vegetatietype waartoe de vegetatieopname of de 
vegetatie-eenheid behoort, en voorgesteld in schematische box plots. Met behulp van 
ANOVA is nagegaan of er significante verschillen zijn tussen de verschillende vegetatietypes, 
en zo ja is met behulp van de Tukey HSD-test nagegaan welke vegetatietypes onderling 
significant verschillen (FOWLER et al. 1998). Achtereenvolgens zijn de gemiddelde, maximale 
en minimale grondwaterstanden en ook de amplitudes vergeleken. De bostypes (Type 1-9) en 
de graslandtypes (Type 10-18) zijn apart behandeld.  
 
 
4.8.4.1 Bossen 
 
Voor zowel de gemiddelde, minimale en maximale grondwaterstand als voor de amplitude 
geeft de Anova zeer hoog significante verschillen aan tussen de verschillende vegetatietypes. 
De gemiddelde en minimale grondwaterstand kennen de hoogste significante verschillen.  
In figuur 67 worden de gemiddelde grondwaterstanden weergegeven per bostype. De 
resultaten van de Tukey HSD-test laten toe om drie groepen te onderscheiden. De eerste groep 
bestaat uitsluitend uit Type 1 Kastanjehakhoutbos dat significant verschillend is van alle 
andere bostypes. De tweede groep bevat Type 2, Type 3, Type 4 en Type 5, terwijl een derde 
groep de overige bostypes bevat (Type 6, Type 7, Type 8, Type 9). Een uitzondering hierop 
zijn Type 4 en Type 5 (Groep 2) die niet significant verschillend zijn van Type 8 en Type 9 
(Groep 3).  
Wanneer de minimale grondwaterstanden tussen de types vergeleken worden, bekomt men 
gelijkaardige resultaten, enkel de minimale grondwaterstand van Type 4 en 5 is niet 
significant verschillend van Type 8, er is wel nog een significant verschil met Type 9. 
Dezelfde resultaten worden bekomen wanneer de amplitudes (zie figuur 68) van de 
verschillende vegetatietypes worden vergeleken, net zoals bij de minimale grondwaterstanden 
is Type 4 en 5 niet significant verschillend van Type 8 maar wel van Type 9.  
Zoals reeds in 3.3.2 is aangegeven, is er minder variatie in de maxima in vergelijking met de 
amplitude en gemiddelde en minimale grondwaterstand. De resultaten bekomen uit de 
vergelijking van de maximale grondwaterstanden zijn dan ook minder bevredigend. Los van 
Type 1 die opnieuw significant lagere waarden kent dan de overige types, is de enige 
relevante uitspraak die hieromtrent kan gemaakt worden, de significant hogere waarden van 
Type 2 ten opzichte van de andere bostypes, enkel Type 3 is niet significant verschillend.  
 

Gemid. Max. Min. Ampl.
Type 1 -1,24a -0,38a -2,27a 1,89a

Type 2 -0,29b 0,06b -0,70b 0,76b

Type 3 -0,30b 0,01bc -0,66b 0,67b

Type 4 -0,43bc -0,05cd -0,90bc 0,85bc

Type 5 -0,41bc -0,04c -0,92bc 0,88bc

Type 6 -0,62d -0,13de -1,29d 1,16d

Type 7 -0,61d -0,13df -1,28d 1,15d

Type 8 -0,48cd -0,07cef -1,11cd 1,04cd

Type 9 -0,53cd -0,10cef -1,26d 1,18d
 

Tabel 5: Tukey HSD-test waarbij de 
verschillen in gemiddelde, maximale en 
minimale grondwaterstand (meter), alsook in 
amplitude tussen de verschillende bostypes 
wordt weergegeven. Waarden met hetzelfde 
superscript zijn niet significant verschillend bij 
P<0.05.  
Table 5: Results of the Tukey HSD-test where 
the differences between the woodland types in 
average, maximum and minimum groundwater 
level (meter) and amplitude are presented. 
Values with the same superscript are not 
significant at P<0.05.  
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Het verschil tussen Type 1 Kastanjehakhoutbos en alle overige bostypes, wat reeds duidelijk 
tot uiting komt in de vegetatiekundige analyse, komt eveneens naar voor als de grondwater-
regimes van de types worden vergeleken. De Kastanjehakhoutbossen komen duidelijk onder 
veel drogere omstandigheden voor dan de overige bostypes. Wanneer de overige bostypes 
worden bekeken ziet men een opvallend paarsgewijs voorkomen van de types. Los van het 
ontbreken van significante verschillen tussen deze koppels onderling, kunnen hieromtrent 
toch enige ecologisch relevante uitspraken gedaan worden, vooral indien dit in verband wordt 
gebracht met of vergeleken wordt met de soortensamenstelling (4.5), de successiestadia 
(4.6.1) en de freatofytenspectra (4.8.3.2). Zo wordt Type 2 Carici elongatae-Alnetum 
aangetroffen op de locaties met de hoogste gemiddelde, maximale en minimale grondwater-
stand en de geringste amplitude, welke voor Type 3 RG Carex acutiformis/Rubus fructicosus-
[Alnion] systematisch telkens iets lager liggen. Ondanks het gelijkaardig freatofytenspectrum 
komt Type 3 toch op de iets drogere of verdroogde standplaatsen voor, wat mogelijks de 
dominantie van Carex acutiformis en/of Rubus sp. verklaart. Type 2 en Type 3 hebben in 
tegenstelling tot de overige bostypes maxima die boven het maaiveld liggen, wat op 
overstromingen kan duiden tijdens natte periodes (winter en voorjaar), een typisch fenomeen 
voor dergelijke bostypes (STORTELDER et al. 1998, 1999). Type 4 Macrophorbio-Alnetum en 
Type 5 Alno-Padion komen sterk overeen wat grondwaterregime betreft, nochtans zou men 
een drogere standplaats verwachten voor Type 5 gezien het lagere aandeel freatofyten (65% 
vs. 49%). Zoals reeds in 4.5.4 en 4.6.1 is aangehaald kan men het Type 4 Macrophorbio-
Alnetum qua floristische samenstelling en successiestadium situeren tussen de natte 
elzenbroekbossen (Type 2 en 3) en de drogere Alno-Padions (Type 5). Afgaand op het 
gelijkaardig grondwaterregime maar het verschillend freatofytenspectrum kan men 
veronderstellen dat de standplaats van Type 4 reeds geëvolueerd is in de richting van de 
standplaats van een Alno-Padion als Type 5 maar waarbij de vegetatie zich nog deels in een 
vroeger successiestadium bevindt. Het hoge aandeel freatofyten in Type 4 is mogelijks een 
naijleffect. Een omgekeerde successie waarbij Type 5 Alno-Padion evolueert naar Type 4 
Macrophorbio-Alnetum is eveneens mogelijk maar is deels te weerleggen. Volgens JALINK & 
JANSEN (1995) komt een Pruno-Fraxinetum waarmee Type 5 affiniteiten heeft voor op matig 
natte tot vochtige standplaatsen wat een gemiddelde grondwaterstand impliceert rond de 
0.40m onder het maaiveld, hetgeen in dezelfde orde ligt als bij Type 5 (gemiddeld -0.42m).  
Type 6 en 7 kennen de laagste grondwaterstanden wat ook tot uiting komt in het laag aandeel 
freatofyten, resp. 37% en 26%. Type 8 en 9 zijn niet significant verschillend van Type 6 en 7, 
niettegenstaande dat uit figuur 67 blijkt dat ze toch een iets hogere gemiddelde 
grondwaterstand hebben en respectievelijk uit 50% en 32% freatofyten bestaan. De iets 
hogere grondwaterstand kan te wijten zijn aan de kaalkap wat tot een stijging van het 
grondwater kan leiden (LONDO 1991; HUYBRECHTS & DE BECKER 1992). De gemiddelde 
grondwaterstand van Type 8 en 9 is niet significant verschillend van Type 4 en 5, wat de 
geschiktheid van de standplaats bevestigt om te ontwikkelen naar Type 4 of 5 (cf. 4.6.1).  
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Figuur 67: Box plots van de gemiddelde grondwaterstand van alle opnames van elk bostype met 
aanduiding van de drie groepen.  
Figure 67: Box plots of the mean groundwater level of all relevés of each woodland type with 
indication of the three groups.  
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Figuur 68: Box plots van de amplitudes van alle opnames van elk bostype.  
Figure 68: Box plots of the amplitudes of all relevés of each woodland type.  
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4.8.4.2 Graslanden 
 
In tegenstelling tot de bossen zijn er tussen de graslandtypes geen duidelijke significante 
verschillen voor wat de amplitude en de gemiddelde, maximale en minimale grondwaterstand 
betreft (zie figuur 69). De gemiddelde grondwaterstanden van de verschillende graslandtypes 
variëren tussen de 0.50 en 0.66m onder het maaiveld, wat een variatie tussen de types inhoudt 
van amper 0.16m. Zoals reeds in 4.6.2 is aangegeven kan de differentiatie tussen de 
verschillende graslandtypes niet te wijten zijn aan verschillende grondwaterregimes maar aan 
de overstromingsintensiteit, het gevoerde beheer in het algemeen en de bemestingsdoses in 
het bijzonder. Het verschil in overstromingsintensiteit zou eventueel tot uiting kunnen komen 
in verschillen in maximale grondwaterstand tussen de types, dit blijkt echter niet uit de 
resultaten.  
 
Ter vergelijking zijn in figuur 70 de box plots van zowel de bos- als graslandtypes afgebeeld. 
Type 1 Kastanjehakhoutbos kent een beduidend lagere grondwaterstand, terwijl Type 2 tot 5 
de hoogste grondwaterstanden hebben. De overige bostypes alsook alle graslandtypes hebben 
een gemiddelde grondwaterstand rond -0.5m ten opzichte van het maaiveld. Figuur 70 
illustreert dat de bostypes in de polder gespreid liggen langs de vochtgradiënt wat niet het 
geval is voor de graslandtypes. Alle graslandtypes kennen een gelijkaardig grondwaterregime, 
zowel natte als droge graslandtypes ontbreken volledig in de polder. Op de nattere 
standplaatsen komen vervangende bosgemeenschappen voor, terwijl de drogere standplaatsen 
als akker worden gebruikt of bos zijn.  
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Figuur 69: Box plots van de gemiddelde grondwaterstand van alle opnames van elk graslandtype.  
Figure 69: Box plots of the mean groundwater level of all relevés of each grassland type.  
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Figuur 70: Box plots van de gemiddelde grondwaterstand van alle opnames van alle vegetatietypes.  
Figure 70: Box plots of the mean groundwater level of all relevés of all vegetation types.  
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4.8.4 Rode lijstsoorten 
 
Op basis van huidige zeldzaamheid en verandering in de verspreiding ten opzichte van een 
referentie kan aan elke soort een Rode lijstcategorie worden toegekend. Deze categorie geeft 
aan in welke mate een soort bedreigd is. Rode lijsten kunnen als hulpmiddel dienen voor het 
opstellen van beheersplannen, het opstellen van speciale beschermingsplannen of het 
afbakenen van beschermingszones, etc. (MAES et al. 1995).  
Bij de bespreking van de vegetatietypes (4.5) werden de aangetroffen Rode lijstsoorten per 
type reeds kort toegelicht. De selectie van de Rode lijstsoorten gebeurde op basis van de lijst 
van BIESBROUCK et al. (2001).  
Tijdens de inventarisatieperiode in het vegetatieseizoen van 2000 werden tien Rode 
lijstsoorten aangetroffen. Daarnaast werden buiten deze inventarisatieperiode (in 1999 en 
2001) nog twee andere Rode lijstsoorten gevonden in de polder, die ter aanvulling zijn 
toegevoegd*. In tabel 6 wordt een overzicht gegeven van de aangetroffen Rode lijstsoorten 
met hun categorie en het aantal percelen waar ze werden aangetroffen. In figuur 71 wordt hun 
verspreiding in de polder weergegeven.  
 
 
Tabel 6: Overzicht van de aangetroffen Rode lijstsoorten met hun categorie en het aantal maal dat ze 
werden aangetroffen (* toegevoegd).  
Table 6: Overview of the found Red list species with their corresponding category and the number of 
observations (*added).  
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode lijstcategorie Frequentie 

Sonchus palustris Moerasmelkdistel zeer zeldzaam 3 
Kickxia elatine Spiesleeuwebek zeldzaam 1* 
Sambucus ebulus Kruidvlier zeldzaam 4 
Sanguisorba minor Kleine pimpernel zeldzaam 1 
Carex spicata Gewone bermzegge vrij zeldzaam 3 
Centaurium pulchellum Fraai duizendguldenkruid vrij zeldzaam 2 
Hordeum secalinum Veldgerst vrij zeldzaam 1 
Lemna gibba Bultkroos vrij zeldzaam 7 
Medicago arabica Gevlekte rupsklaver vrij zeldzaam 1 
Myosurus minimus Muizestaart vrij zeldzaam 2* 
Sambucus racemosa Trosvlier vrij zeldzaam 3 
Hydrocharis morsus-ranae Kikkerbeet kwetsbaar 1 
 
De aanwezigheid van de zeer zeldzame Sonchus palustris is opmerkelijk. Uit historische 
gegevens blijkt namelijk dat deze soort reeds vanaf 1937 aanwezig is in de polder 
(FLORABANK). Ook buitendijks op de zoetwaterschorren werd in een ruigte S. palustris 
gevonden. Mogelijks zal deze soort zich na de inrichting kunnen uitbreiden als er meer 
vochtige ruigtes ontstaan. Kickxia elatine, een akkeronkruid, werd in september 1999 
aangetroffen op een open plaats in een maïsakker tussen Amaranthus retroflexus. Nadien is de 
soort echter niet meer teruggevonden. Medicago arabica is enkel aangetroffen in de wegberm 
naar Kallebeekveer toe.  
Het voorkomen van Sanguisorba minor is eerder eigenaardig en van voorbijgaande aard, 
aangezien dit een soort is die gebonden is aan kalkrijke droge bodems (WEEDA et al. 1987). 
De soort werd dan ook aangetroffen op een kunstmatige standplaats, namelijk aan de 
noordelijke rand van het voetbalveld nabij sporthal “De Dulpop”. Er is daar 
hoogstwaarschijnlijk gebiedsvreemde (kalkrijke) grond aangevoerd waarin zich zaden van S. 
minor bevonden.  
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Figuur 71: Verspreiding van de verschillende Rode lijstsoorten in de polder.  
Figure 71: Distribution of the Red list species in the polder.  
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4.8.5 Grondgebruik 
 
Bij de beschrijving van het studiegebied is reeds de evolutie van het grondgebruik in de 
polder toegelicht (2.3). Hierbij werd vooral de nadruk gelegd op het historisch grondgebruik. 
MARTENS (1994), VANALLEMEERSCH et al. (in prep.) en VAN DEN BALCK et al. (in prep.) 
kwamen hiertoe door het vergelijken van verschillende historische kaarten en eigen 
inventarisaties.  
 
In dit hoofdstuk wordt het huidige grondgebruik anno 2000, wanneer de inventarisatie 
plaatsvond, behandeld. Hiervoor zal een oppervlakteverdeling worden gegeven per formatie 
of gebruikstype (zie tabel 7 en figuur 72). Aanvullend zullen deze waarden kort vergeleken 
worden met de bevindingen van vooral MARTENS (1994) en in mindere mate met 
VANALLEMEERSCH et al. (in prep.) en VAN DEN BALCK et al. (in prep.) omwille van het 
ontbreken van cijfermateriaal. Bij het maken van vergelijkingen moeten echter een aantal 
voorwaarden goed voor ogen gehouden worden. Enerzijds is er tussen de verschillende 
auteurs een zekere heterogeniteit wat de gebruikte eenheden betreft, alsook de definiëring van 
elke eenheid en anderzijds is er een verschil in de globale afbakening van het studiegebied.  
 
 

Opp. (ha) %
Grasland 253,1 39,8
Bos 180,9 28,4
Akker 99,0 15,6
Water 41,9 6,6
Wegen 21,2 3,3
Tuin 18,2 2,9
Gebouw 12,0 1,9
Ruigte 8,3 1,3
Stort 1,7 0,3
Totaal 636,1 100  
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Figuur 72: De verschillende gebruikstypes procentueel t.o.v. het totaal oppervlak.  
Figure 72: The different land use types proportional to the total surface area.  
 
 

Tabel 7: Het oppervlakte in hectare en 
procentueel t.o.v. het totaal oppervlakte van 
elk gebruikstype. 
Table 7: The surface area in hectare and 
proportional to the total surface area of each 
land use type.  
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De totale oppervlakte van het geïnventariseerde en bestudeerde gebied bedraagt 636 ha.  
Het grootste deel van de polder (40%) bestaat uit grasland, hiervan wordt 91% als weiland 
gebruikt. Van deze weilanden wordt de eerste grassnede soms gehooid zoals beschreven in 
hoofdstuk 4.5. De overige 9% of 23ha zijn hooiland. Type 18, de intensieve hooilanden, 
overigens de enige “echte” hooilanden in de polder, hebben een totaal oppervlak van 10ha. 
Het oppervlakte hooiland is beduidend hoger dan beschreven in 4.8.1. Dit verschil is enerzijds 
te wijten aan een aantal niet geïnventariseerde hooilanden en anderzijds aan een aantal 
hooilanden die onder een ander vegetatietype zijn geklasseerd maar wel als hooiland werden 
gebruikt en bij de berekeningen werden meegerekend.  
 
Bossen bedekken 28% van de polder of 181ha. Het grootste deel van de bossen zijn 
populierenbossen, namelijk 45%, terwijl 41% van het bosareaal als elzen(broek)bos 
beschouwd kan worden. Het areaal elzen(broek)bos komt in grote mate overeen met de 
sommatie van Type 2 tot 5, terwijl de populierenbossen Type 6 en 7 omvatten, alsook een 
deel van Type 8 en 9. Zoals bij de typebeschrijving werd toegelicht zijn een aantal 
populierenbossen onder de kapvlaktes geclassificeerd. Hetzelfde geldt voor een aantal 
populierenbossen die beweid worden. Deze hebben een kruidlaag die grotere affiniteiten heeft 
met de graslanden dan met de bossen waardoor deze dan ook onder de graslanden werden 
geclassificeerd. Dit verklaart de verschillen in de oppervlaktes. De overige 14% omvat de 
Kastanjehakhoutbossen, de resterende kapvlaktes, al dan niet heraangeplant, en de Wilgen-
bosjes. Deze wilgenbosjes, zes in totaal, konden bij de vegetatieanalyse niet als een apart 
vegetatietype worden onderscheiden en zijn vooral onder Type 6 en 7 geklasseerd. 
Hoogstwaarschijnlijk zijn deze wilgenbosjes voormalige grienden die niet meer beheerd 
worden als dusdanig en zijn doorgeschoten. Tot de restgroep behoren een aantal afwijkende 
bosjes o.a. een sparrenaanplant.  
 
De oppervlakte ruigte in de polder is vrij gering, amper 8ha of 1.3%. Deze ruigtes werden 
onderverdeeld in natte en droge ruigtes.  
 
Ongeveer 16% of 99ha van de polder bestaat uit akker. Het betreft hoofdzakelijk maïsakkers 
(89%). Op 7% van de akkers werden andere graangewassen geteeld, met name tarwe en gerst. 
Op de overige 4% van de akkers werden voederbieten en aardappelen verbouwd. Het spreekt 
voor zich dat de teeltkeuze van jaar tot jaar kan veranderen.  
De verspreiding van de akkers is duidelijk gecorreleerd aan de bereikbaarheid, de 
ontsluitingsmogelijkheden van de percelen en de bodemgesteldheid. Zo is er een duidelijke 
concentratie centraal in de Bazelse polder, aan weerzijden van de Lange en Dweerse 
gaanweg. De weinige akkers in de Kruibeekse en Rupelmondse polder zijn eveneens gelegen 
langsheen de verschillende verharde wegen. De Fasseitpolder die uit zware klei bestaat en in 
vergelijking met de andere polders hoger gelegen is, is integraal beakkerd.  
 
Een ruime 6% of 42ha van de polder bestaat uit wateroppervlaktes. Het gros (66%) daarvan 
zijn kreken, met name de Rupelmondse kreek (9ha), de Bazelse kreek (1ha) en de Kruibeekse 
kreek die vervat is in het wachtbekken van de Barbierbeek (17ha), inclusief de dijken (het 
wachtbekken is niet integraal kreek!). De grotere sloten hebben een gezamenlijk oppervlakte 
van bijna 6ha. Kleinere slootjes die zich tussen de percelen bevinden en zorgen voor de 
primaire drainage van die percelen werden niet gedigitaliseerd. De oppervlakte sloten is dus 
onderschat. In totaal liggen in de polder, vooral in de Kruibeekse, een negental visvijvers die 
door privépersonen of door verenigingen worden uitgebaat met een gezamenlijk oppervlakte 
van ongeveer 5ha. Bovendien liggen verspreid in de polder nog een aantal stilstaande waters 
(vijf met een oppervlakte van ca. 2ha) en het wachtbekken van de Kapelbeek (1.5ha).  
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De wegen in de polder hebben een totaal oppervlakte van 21ha of 3.3% van de polder. Met 
verharde wegen (totaal oppervlakte ca. 9ha, 43%) worden deze bedoeld die geasfalteerd, 
gebetonneerd of belegd zijn met kasseien. De onverharde wegen daarentegen zijn hoogstens 
met steenslag verbeterd en hebben een totaal oppervlak van 12ha. Wat het patroon van de 
verharde wegen betreft, verwijzen we naar figuur 2. In de Kruibeekse polder lopen alle wegen 
van de overgang cuesta-vallei tot aan de Scheldedijk, verharde wegen komen er niet voor. In 
de Bazelse polder daarentegen worden de percelen die niet tot aan de verharde wegen 
(Dweerse en Lange gaanweg) komen, ontsloten via onverharde wegen die loodrecht op deze 
verharde wegen zijn ingeplant. Hetzelfde geldt voor de Rupelmondse polder waar de 
onverharde wegen loodrecht staan op de Blauwe en Zandgaanweg en op de Broekstraat.  
 
De tuinen, moestuinen, e.d. in de polder hebben een totaal oppervlakte van 18ha wat 
overeenstemt met ca. 3% van het polderoppervlakte. Vooral rond de Rupelmondse kreek 
komen talrijke tuinen voor, al dan niet voorzien van gebouwen. Onder gebouw worden de 
huiskavels gerekend waarvan het grootste deel van het oppervlak bebouwd is. Het huis op de 
donk en aan de Rupelmondse kreek worden onder tuinen gerekend. In totaal bereiken de 
huiskavels een oppervlakte van 12ha of 1.8% van de polder.  
 
In de polder werden een viertal nog herkenbare storten aangetroffen, twee in de Kruibeekse 
polder waarvan er één als een gronddepot kan beschouwd worden en telkens één in de 
Bazelse en Rupelmondse polder. Hoogstwaarschijnlijk liggen er nog een aantal die echter nu 
niet meer als dusdanig kunnen herkend worden omdat ze als grasland gebruikt worden of 
verbost zijn, bijvoorbeeld ten zuiden van het wachtbekken van de Kapelbeek.  
 
Bij vergelijking van onze berekeningen met MARTENS (1994) valt op dat het oppervlakte bos 
vrij goed overeenkomt (180 vs. ca. 170ha). Opvallend is echter dat het oppervlakte akker 
beduidend hoger is dan onze eigen berekeningen, 99 vs. ca. 165ha, terwijl MARTENS (1994) 
ongeveer 25ha minder grasland heeft gekarteerd. Een verklaring hiervoor is niet vanzelf-
sprekend gezien de verschillende methodiek.  
 
Ter aanvulling geeft figuur 73 een kaart waar het grondgebruik per vegetatie-eenheid wordt 
op weergegeven.  
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Figuur 73: Grondgebruik in 2000. 
Figure 73: Land use in 2000.  
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5. Wegbermen 
 
5.1 Algemene resultaten 
 
Tijdens het vegetatieseizoen van 2000 werden 15 wegbermen van verharde wegen 
geïnventariseerd. De gebruikte methodiek werd beschreven in 4.2.4.  
 
Het doel van de inventarisatie was om een idee te krijgen van de nog aanwezige 
plantensoorten. Zoals reeds beschreven zijn wegbermen vaak refugia voor soorten waarvan 
hun natuurlijk habitat gedegradeerd is en bijgevolg ongeschikt is geworden. Indien het gebied 
echter als gecontroleerd overstromingsgebied is ingericht, zullen de milieuomstandigheden 
wijzigen waardoor bepaalde habitats terug geschikt zullen worden voor deze soorten. Vanuit 
de wegbermen kunnen deze soorten dan de nieuwe potentiële habitats herkoloniseren.  
 
Bij de inventarisatie werden in totaal 179 plantensoorten aangetroffen, exclusief bryofyten. 
Een overzicht van de aangetroffen plantensoorten is als bijlage toegevoegd (Bijlage 4).  
 
Aan de hand van de twee verschillenden methodes van ZWAENEPOEL (1998) werd getracht om 
de verschillende bermtypes te onderscheiden. Omdat de voorgeschreven methodiek van 
ZWAENEPOEL (1998) niet volledig is gevolgd tijdens de inventarisatie en omdat het ook niet 
opportuun is in het kader van deze studie, is het niet de bedoeling om per afzonderlijke 
wegberm alle bermtypes te bepalen die erin voorkomen. Er is geopteerd voor een globale 
aanpak. Op basis van de soortenlijsten van de verschillende bermen is nagegaan welke 
bermtypes er voorkomen in de polder, zonder dit te specifiëren naar een bepaalde berm toe.  
 
 
5.2 Resultaten inventarisatie en types 
 
In de bermen van alle verharde en voor een deel van de onverharde wegen, zijn Populus x 
canadensis aangeplant. Naast deze bomen komen vaak sporadisch op de overgang van berm 
naar sloot enkele struiken voor, voornamelijk Salix sp., Alnus glutinosa, Rosa sp., Sambucus 
nigra en Fraxinus excelsior.  
 
De bermen worden tenminste éénmaal per jaar gemaaid. Het grootste deel wordt echter 
tweemaal gemaaid met behulp van een slagmaaier waarbij het maaisel onmiddellijk wordt 
afgevoerd. De bermen in de polder zijn relatief smal en het zijn voornamelijk de eerste meters 
van de berm die beheerd worden. De overgang berm-sloot wordt maximaal éénmaal per jaar 
gemaaid.  
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In de bermen kunnen de volgende bermtypes worden teruggevonden, bondig beschreven op 
basis van ZWAENEPOEL (1998): 
 
a) Type 1 Grote wederik-Koninginnekruid-type 
Aspectbepalend voor dit type zijn de ruigtekruiden zoals Lysimachia vulgaris, Epilobium 
hirsutum, Glyceria fluitans, Phalaris arundinacea, Eupatorium cannabinum, etc., die 
doorweven worden met Solanum dulcamara. Het type wordt aangetroffen op vochtige 
voedselrijke bodems met wisselende waterstand op de overgang berm-sloot. Naast de 
naamgevende soorten groeit ook Lycopus europaeus en Cirsium oleraceum optimaal in dit 
bermtype.  
Verdere verruiging en ruderalisering door afgraven van de oevers, het deponeren van 
vervuilde baggerspecie en afbranden van dit type leidt tot de ontwikkeling van het Liesgras-
Rietgras-type en het Harig wilgeroosje-Riet-type. 
 
b) Type 3 Liesgras-Rietgras-type 
Dit type wordt eveneens aangetroffen op de overgang berm-sloot op een vochtige voedselrijke 
bodem met wisselende waterstand en wordt gedomineerd door Phalaris arundinacea, 
Glyceria maxima, Phragmites australis, Poa trivialis, Anthriscus sylvestris, Urtica dioica en 
andere ruigtesoorten. Het voedselrijke karakter van de standplaats is vooral te wijten aan het 
overstromen van de standplaats met aangerijkt water en/of het deponeren van baggerspecie op 
de oever.  
Het type kan als een degradatiestadium worden beschouwd van het Grote wederik-
Koninginnekruid-type als gevolg van een verslechtering van de waterkwaliteit. 
 
c) Type 4 Oeverzegge-Watermunt-type 
De bermen die tot dit type behoren worden aangetroffen op stikstofrijke, natte, meestal kleiige 
bodems, grenzend aan de sloot, en worden gedomineerd door Phragmites australis en Carex 
riparia. Typische begeleidende soorten zijn Mentha aquatica en Pulicaria dysenterica. Door 
de nattere standplaats bevat het type veel grondwaterafhankelijke soorten, desondanks is de 
soortendiversiteit laag. 
Bij een daling van de waterkwaliteit en sterke schommelingen van het slootpeil kan dit type 
evolueren naar het Liesgras-Rietgras-type of indien de sloot frequenter geschoond en/of 
gebrand wordt, zal het evolueren naar het Harig wilgeroosje-Riet-type.  
 
d) Type 6 Zevenblad-Ridderzuring-type 
Dit type is het meest algemene type dat in de bermen in Vlaanderen wordt aangetroffen en 
kan als een degradatiestadium worden beschouwd van allerlei andere bermtypes, veelal 
ontstaan door het achterwege blijven van het correcte (maai)beheer. Het wordt gedomineerd 
door algemene competitieve soorten zoals Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Holcus 
lanatus, Rumex obtusifolius, Ranunculus repens, Urtica dioica, Aegopodium podagraria, etc. 
Het type kan zich ontwikkelen op een heel gamma van standplaatsen gaande van droog tot 
nat, voedselrijk tot voedselarm, kalkarm tot kalkrijk, etc.  
Voor dergelijke bermen is het aangewezen om eerst sterk te verschralen door tweemaal per 
jaar te maaien met afvoer van het maaisel. Op termijn zal zich een schralere vegetatie 
ontwikkelen met vestiging van nieuwe soorten waarop het beheer vervolgens kan afgesteld 
worden.  
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e) Type 7 Dolle kervel-IJle dravik-type 
Het type wordt gedomineerd door Elymus repens, Bromus sterilis, Urtica dioica, Galium 
aparine, Rubus sp., Melandrium dioicum, etc. met Tanacetum vulgare, Symphytum officinale, 
etc. als begeleidende soorten. De karakteristieke soort van dit type namelijk Chaerophyllum 
temulum werd echter niet aangetroffen, wat mogelijks te wijten is aan het late tijdstip van 
inventariseren. Het type wordt aangetroffen op beschaduwde, voedselrijke, kalkhoudende, 
matig droge standplaatsen met een hoge strooiselbedekking. Het strooisel is voornamelijk 
afkomstig van de bomen (Populus x canadensis). Het type is verwant met het Zevenblad-
Ridderzuring-type maar komt op kalkrijkere standplaatsen voor die beschaduwd worden door 
bijvoorbeeld een aanpalend bos.  
 
f) Type 9 Harig wilgenroosje-Riet-type 
Phragmites australis en Epilobium hirsutum zijn de aspectbepalende en dominante soorten 
van dit soortenarm type. De lianen Calystegia sepium en Solanum dulcamara doorvlechten 
deze vegetatie die vooral op de overgang van berm naar sloot wordt aangetroffen op zeer 
voedselrijke, voornamelijk kleiige bodems met een hoge strooiselbedekking, afkomstig van 
de dominante plantensoorten. De bodemvochtigheid varieert sterk.  
Door het schonen van de sloten, waarbij het slootbagger vaak op de oever wordt gedeponeerd, 
veelal in combinatie met branden, wordt het type in stand gehouden. Bij een beter beheer 
waarbij het vervuild slootbagger niet meer op de oever wordt gestort en de kwaliteit van het 
slootwater niet verslecht kan zich het Grote wederik-Koninginnekruid-type of het 
Oeverzegge-Watermunt-type ontwikkelen.  
 
g) Type 10 Geel nagelkruid-Schaduwgras-type 
Het Geel nagelkruid-Schaduwgras-type wordt voornamelijk aangetroffen aan de randen van 
bossen, vooral Beukenbossen in de leemstreek. Een groot aantal soorten, veelal bossoorten, 
komen optimaal voor in dit type zoals bijvoorbeeld Stachys sylvatica, Melandrium dioicum, 
Geum urbanum, Circaea lutetiana, Urtica dioica, Glechoma hederacea, etc. Het type wordt 
veelal gedomineerd door Urtica dioica en Aegopodium podagraria, wat voornamelijk te 
wijten is aan het voedselrijke, vochtige karakter van de beschaduwde standplaats.  
Het type is in feite zeer specifiek voor de leemstreek waardoor het eerder eigenaardig is dat 
het ook in de polder van Kruibeke voorkomt. Dit is voornamelijk te wijten aan het hoge aantal 
soorten die optimaal voorkomen in dit type. Een aantal van deze soorten (cf. bovenstaande 
lijst) komen veelvuldig voor in bermen in de polder. Wat ertoe leidt dat, als de methode van 
ZWAENEPOEL (1998) op basis van het sociologisch optimum wordt gebruikt om de 
voorkomende bermtypes te achterhalen, het type blijkbaar veelvuldig voorkomt in de polder. 
Dit dient echter sterk gerelativeerd te worden, enkel in de bermen die grenzen aan bospercelen 
kunnen verarmde vormen van dit type worden erkend. 
 
h) Type 19 Veldlathyrus-Gulden sleutelbloem-type 
Het Veldlathyrus-Gulden sleutelbloem-type komt hoofdzakelijk in de polders voor op 
kleibodems en wordt gedomineerd door Arrhenatherum elatius, Elymus repens en Festuca 
rubra. Begeleidende soorten zijn Lathyrus pratensis, Ranunculus acris, Medicago arabica, 
Torilis japonica, Agrimonia eupatoria, Centaurea jacea, Rumex acetosa, etc. Het type komt 
voor op matig vochtige, matig stikstofrijke, onbeschaduwde kleibodems die veelal kalk-
houdend zijn. Voor het behouden of voor de betere ontwikkeling van het type is tweemaal 
maaien plus afvoer aangeraden. 
In de polder van Kruibeke kan een verarmde vorm van het type worden teruggevonden.  
 
 



Wegbermen 

Instituut voor Natuurbehoud 
Vegetatiekartering van de polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde 169

i) Type 29 Straatgras-Grote weegbree-type 
Het Straatgras-Grote weegbree-type is een type dat op sterk betreden plaatsen voorkomt, 
bijvoorbeeld net naast de weg en wordt gedomineerd door Poa annua, Lolium perenne en 
Potentilla anserina. Typische begeleidende soorten zijn Plantago major, Ranunculus repens, 
Agrostis stolonifera, Juncus bufonius, etc.  
Het type wordt aangetroffen op allerlei bodems met variërende vochtigheid, voedselrijkdom 
en zuurtegraad. De bepalende parameter voor het type is de betreding, vandaar dat het type 
enkel voorkomt in de smalle tredzone net naast de weg.  
 
 
Uit de bespreking van de verschillende types die in de polder, al dan niet goed ontwikkeld, 
voorkomen, valt af te leiden dat het Grote wederik-Koninginnekruid-type, het Oeverzegge-
Watermunt-type, het Harig wilgenroosje-Riet-type en het Liesgras-Rietgras-type bermtypes 
voorkomen op de overgang berm-sloot, wat een vochtigere standplaats impliceert. Mede 
afhankelijk van het in- en uitwendig beheer kan het ene type overgaan in het andere. Zo zal 
een daling van de waterkwaliteit van de sloot aanleiding geven tot de ontwikkeling van het 
Liesgras-Rietgras-type, terwijl branden en deponeren van slootbagger op de oever het Harig 
wilgenroosje-Riet-type doet ontwikkelen. Dit kan zowel vanuit het Grote wederik-
Koninginnekruid-type als vanuit het het Oeverzegge-Watermunt-type. 
Het Dolle kervel-IJle dravik-type en het Geel nagelkruid-Schaduwgras-type daarentegen zijn 
types die voornamelijk in bermen voorkomen die grenzen aan bospercelen en daardoor sterk 
beschaduwd worden of beïnvloed worden door het bladstrooisel van de bomen. 
Het meest voorkomend type is ook in de polder het Zevenblad-Ridderzuring-type wat een 
degradatiestadium is van tal van bermtypes onder andere van het Veldlathyrus-Gulden 
sleutelbloem-type en ontstaat door het achterwege blijven van het correcte beheer. Door het 
verschralen van het Zevenblad-ridderzuring-type kunnen zich op termijn opnieuw 
soortenrijkere types ontwikkelen. Het laatste type namelijk het Straatgras-Grote weegbree-
type is gebonden aan de tredzone net naast de weg.  
 
Vermeldenswaardig is het voorkomen van Viscum album op twee Populieren langs de 
Zandgaanweg. V. album is een halfparasiet die frequenter voorkomt ten zuiden van de lijn 
Marquise - Saint-Pol - Amiens - Roye - Bohain - Le Quesnoy - Aat - Brussel - Leuven -
Hasselt - Maaseik (DE LANGHE et al. 1988). Hoogstwaarschijnlijk zijn zaden door vogels 
aangevoerd of meegekomen met het plantmateriaal. Veelal is het voorkomen ten noorden van 
deze lijn van voorbijgaande aard gezien het ontbreken van de bestuivende vliegjes (WEEDA et 
al. 1985).  
De enige Rode lijstsoort die in de bermen werd aangetroffen is Medicago arabica (vrij 
zeldzaam), een kenmerkende soort van het Type 19 Veldlathyrus-Gulden sleutelbloem-type. 
Een kleine populatie komt voor in de berm van de Lange gaanweg tussen de Verkortingsdijk 
en Kallebeekveer (cf. 4.8.5).  
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Foto 22: Wegberm (Lange gaanweg) met Arrhenatherum elatius, Lolium perenne (net naast de weg) 
Urtica dioica en Pimpinella major (bloeiend) (24/07/2002).  
Photo 22: Road verge (Lange gaanweg) with Arrhenatherum elatius, Lolium perenne (nearest to the 
road), Urtica dioica and Pimpinella major (flowering) (24/07/2002).  
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6. Besluit 
 
Op basis van de aanwezige abiotische omstandigheden (bodem, waterhuishouding) zouden 
zonder invloed van de mens in de polder van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde een drietal 
bostypes voorkomen: Eiken-Beukenbossen (Quercion) op de zandige droge donk, 
Elzenbroekbossen (Alnion) op de natste standplaatsen en Elzen-Vogelkersbossen (Alno-
Padion) op de overige standplaatsen (DE KEERSMAEKER et al. 2001b).  
 
De polder is echter afhankelijk van de abiotische omstandigheden door de mens geoccupeerd. 
De vruchtbare, matig vochtige bodems zijn beäkkerd, de vochtiger locaties zijn omgezet in 
weiland, terwijl de natste en droogste plaatsen bos zijn. Op basis van 614 vegetatieopnames 
die tijdens het vegetatieseizoen van 2000 zijn gemaakt, is met behulp van Twinspan een 
vegetatietypologie opgesteld van de vegetaties van de polder. Voor zowel de bossen als voor 
de graslanden zijn negen vegetatietypes onderscheiden.  
 
De vochttoestand en de ontwikkelingsduur zijn de sturende factoren voor de bossen. Type 1 
Kastanjehakhoutbos is sterk afwijkend van de overige bostypes en wordt aangetroffen op de 
droogste standplaatsen (donk), wat tot uiting komt in het gering aandeel freatofyten. Type 2 
Carici elongatae-Alnetum en Type 5 Alno-Padion kunnen als (sub)climaxvegetaties worden 
beschouwd binnen de bostypes. Type 2 wordt aangetroffen op de natste standplaatsen en kent 
de kortste ontwikkelingsduur, terwijl Type 5 op de drogere standplaatsen wordt aangetroffen 
en de langste ontwikkelingsduur heeft. Alle overige bostypes kunnen ergens geplaatst worden 
tussen deze (sub)climaxen en zullen er ook naar evolueren. Dit wordt enerzijds bevestigd door 
de soortensamenstelling en de freatofytenspectra van de types en anderzijds door de 
berekende gemiddelde grondwaterstanden per vegetatietype. Type 5 bestaat uit 49% 
freatofyten. De Types 2, 3 en 4 bestaan uit 65% freatofyten ondanks de onderlinge verschillen 
in de gemiddelde grondwaterstand. Zo heeft Type 2 een gemiddelde grondwaterstand van -
0.19m ten opzichte van het maaiveld, Type 3 van -0.32m, Type 4 van -0.44m en Type 5 van -
0.42m. Type 3 RG Carex acutiformis/Rubus fructicosus-[Alnion glutinosae] kent mogelijks 
een geringe verdroging wat niet onmiddellijk tot uiting komt in het freatofytenspectrum maar 
waar de hoge bedekkingen van Rubus sp. en Carex acutiformis wel kunnen op wijzen. De 
standplaats (gemiddelde grondwaterstand) van Type 4 Macrophorbio-Alnetum komt reeds 
sterk overeen met de standplaats van Type 5 Alno-Padion maar toch kent Type 4 een hoger 
aandeel freatofyten, mogelijks is dit een naijleffect. Ondanks het lager aandeel freatofyten 
wijzen de gemiddelde grondwaterstand en de soortensamenstelling van Type 8 en 9 erop dat 
ze zullen evolueren naar Type 5 Alno-Padion. Type 6 en 7 worden aangetroffen op plaatsen 
met de laagste grondwaterstanden en kennen eveneens een laag aandeel freatofyten maar 
zullen hoogstwaarschijnlijk ook evolueren in de richting van Type 5 Alno-Padion. Binnen het 
Alno-Padion kunnen namelijk twee onderverbonden worden onderscheiden die onderling van 
elkaar verschillen door de verschillen in waterhuishouding. Het Circaeo-Alnenion komt op 
nattere standplaatsen voor dan het Ulmenion carpinifoliae. Afhankelijk van de vochttoestand 
zullen Type 6 tot 9 ontwikkelen naar deze onderverbonden. 
 
De overstromingsintensiteit en het beheer zijn de sturende factoren voor de graslanden. 
Tussen de grondwaterstanden van de verschillende graslandtypes kunnen geen significante 
verschillen gevonden worden. Desondanks zijn er wel vegetatiekundige elementen die wijzen 
op tijdelijke inundaties. De overstromingsintensiteit omvat de overstromingsduur, -diepte en -
frequentie en is de enige natuurlijk sturende factor. Op basis van de overstromingsintensiteit 
kunnen twee groepen onderscheiden worden, enerzijds Type 10, 11, 12 en 16 die niet 
overstromen en anderzijds Type 14 en 15 die wel overstromen (Type 13 en 17 zijn 
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intermediaire types, terwijl Type 18 buiten beschouwing wordt gelaten gezien het kunstmatig 
karakter). De eerste groep bestaat bovendien uit een gering aandeel freatofyten, bij de tweede 
groep is dit aandeel iets hoger.  
De tweede sturende factor is het beheer die in feite kan herleid worden tot de bemestings-
doses, aangezien de begrazingsdruk voor alle graslandtypes praktisch even hoog is. Type 10 
Lolio-Cynosuretum en Type 15 Ranunculo-Alopecuretum geniculati typicum zijn 
(sub)climaxvegetaties binnen de graslanden onder de huidige omstandigheden, en treden op 
bij lage bemestingdoses en respectievelijk lage en hoge overstromingsintensiteit. Afhankelijk 
van de overstromingsintensiteit zullen de overige graslandtypes bij extensivering van het 
beheer i.e. reductie van de bemestingsdoses, evolueren naar deze (sub)climaxvegetaties.  
 
Zeldzame bermtypes komen in de polder van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde niet voor of zijn er 
minder goed ontwikkeld. Desalniettemin zijn Type 1 Grote wederik-Koninginnekruid-type en 
Type 4 Oeverzegge-Watermunt-type toch vrij soortenrijke bermtypes in de natte sfeer, terwijl 
zwak ontwikkelde vormen van Type 10 Geel nagelkruid-Schaduwgras-type en Type 19 
Veldlathyrus-Gulden sleutelbloem-type de soortenrijkere types zijn in de droge sfeer. De 
bermen fungeren effectief als refugium voor een aantal soorten zoals bijvoorbeeld Pulicaria 
dysenterica en Odontites vernus die enkel in de bermen worden aangetroffen, maar in feite 
optimaal tot ontwikkeling komen in Lolio-Potentillions (WESTHOFF et al. 1970). Hetzelfde 
geldt voor soorten van droge tot matig natte, zandige tot kleiige standplaatsen als Lathyrus 
pratensis, Hypericum perforatum, Achillea millefolium, Centaurea jacea, Pimpinella major, 
etc. die volledig naar de bermen zijn verdrongen doordat hun natuurlijke standplaats in 
landbouwgebruik is.  
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Bijlage 1: Overzicht van de verdeling van de opnames over de verschillende 
onderscheiden vegetatietypes.  
 
 
Type 1: 213, 273, 288, 290.  
 
Type 2: 272, 484, 485, 487, 488, 502, 503, 504, 505, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 
528, 529, 533, 535, 567, 570, 572, 574, 575, 576, 579.  
 
Type 3: 354, 355, 358, 483, 530, 531, 532, 534, 536, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 547, 548, 
549, 553, 560, 562, 563, 564, 565, 566, 568, 592, 602.  
 
Type 4: 26, 65, 84, 226, 244, 304, 356, 486, 537, 561, 569, 571, 578, 581, 588, 591, 593, 594, 
595, 596, 599, 600, 601, 605, 609, 610, 611.  
 
Type 5: 55, 182, 212, 228, 471, 472, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 482, 497, 499, 501, 508, 
509, 510, 511, 512, 514, 515, 545, 546, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 582, 583, 584, 585, 597, 
598, 603, 606, 612.  
 
Type 6: 16, 25, 33, 37, 42, 44, 47, 48, 50, 56, 58, 61, 63, 68, 72, 87, 89, 91, 103, 114, 115, 
120, 141, 142, 152, 155, 156, 165, 173, 174, 181, 196, 209, 210, 259, 277, 287, 289, 436, 453, 
459, 461, 466, 467, 469, 470, 490, 496, 498, 500, 507, 513, 517, 519, 550, 577, 580, 590, 604.  
 
Type 7: 28, 32, 41, 43, 45, 51, 52, 53, 57, 62, 66, 88, 101, 102, 117, 170, 176, 177, 183, 186, 
189, 211, 218, 221, 229, 239, 257, 266, 281, 301, 338, 370, 373, 390, 460, 462, 463, 468, 489, 
506, 518, 573.  
 
Type 8: 60, 98, 104, 105, 108, 112, 118, 136, 138, 139, 143, 144, 146, 147, 149, 206, 222, 
225, 245, 357, 475, 480, 586, 587, 589, 607, 608, 613.  
 
Type 9: 6, 7, 12, 15, 22, 49, 82, 83, 121, 153, 154, 187, 238, 274, 276, 283, 334, 337, 340, 
345, 348, 359, 365, 380, 381, 383, 384, 400, 433, 452, 481, 494, 516, 551.  
 
Type 10: 14, 29, 54, 59, 92, 99, 131, 132, 133, 134, 137, 140, 158, 159, 166, 172, 175, 179, 
180, 184, 188, 191, 216, 237, 246, 250, 255, 262, 279, 284, 286, 291, 297, 302, 303, 336, 372, 
388, 393, 397, 405, 409, 416, 417, 419, 427, 443, 447, 451, 458, 492, 493, 495.  
 
Type 11: 10, 21, 73, 111, 135, 145, 148, 151, 157, 185, 190, 192, 193, 214, 215, 217, 253, 
278, 295, 308, 316, 324, 331, 333, 339, 342, 344, 347, 351, 361, 363, 374, 375, 376, 385, 401, 
402, 403, 411, 439, 444, 445, 449, 450, 454, 455, 456, 457, 491.  
 
Type 12: 19, 30, 36, 38, 39, 40, 67, 69, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 90, 95, 96, 97, 109, 116, 
122, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 164, 167, 178, 194, 219, 220, 224, 247, 249, 254, 256, 261, 
271, 294, 298, 299, 309, 325, 329, 330, 335, 341, 343, 352, 353, 360, 364, 368, 377, 386, 392, 
394, 395, 406, 407, 410, 412, 413, 414, 415, 421, 423, 424, 425, 426, 428, 429, 430, 432, 437, 
440, 442, 448.  
 
Type 13: 9, 13, 20, 31, 34, 35, 76, 107, 123, 127, 160, 163, 227, 232, 251, 260, 263, 269, 270, 
285, 296, 323, 391, 404, 408, 418, 420, 434, 446.  
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Type 14: 4, 11, 70, 85, 100, 113, 150, 168, 200, 202, 203, 204, 208, 223, 242, 258, 265, 267, 
268, 275, 280, 293, 300, 310, 312, 322, 326, 346, 349, 350, 366, 367, 378, 379, 389, 396, 422, 
431, 435, 438, 441, 464, 552, 614.  
 
Type 15: 2, 3, 5, 8, 17, 18, 23, 24, 27, 46, 64, 71, 106, 110, 119, 161, 162, 169, 171, 198, 199, 
205, 207, 234, 235, 236, 240, 241, 243, 252, 311, 317, 318, 319, 320, 321, 327, 332, 362, 544.  
 
Type 16: 1, 195, 197, 201, 230, 233, 264, 313, 314, 315, 398.  
 
Type 17: 306, 307, 328, 399, 465.  
 
Type 18: 93, 94, 231, 248, 282, 292, 305, 369, 371, 382, 387.  
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Bijlage 2: Soortenlijst van de vegetatieopnames en losse waarnemingen.  
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Opname Los
1 Acer campestre Spaanse aak x
2 Acer platanoides Noorse esdoorn x x
3 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn x x
4 Aegopodium podagraria Zevenblad x
5 Aesculus hippocastanum Witte paardekastanje x x
6 Aethusa cynapium Hondspeterselie x
7 Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie x
8 Agrostis capillaris Gewoon struisgras x
9 Agrostis stolonifera Fioringras x x

10 Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbree x
11 Alliaria petiolata Look-zonder-look x
12 Alnus glutinosa Zwarte els x x
13 Alnus incana Witte els x x
14 Alopecurus geniculatus Geknikte vossestaart x x
15 Alopecurus myosuroides Duist x
16 Alopecurus pratensis Grote vossestaart x x
17 Amaranthus retroflexus Papegaaiekruid x
18 Anagallis arvensis ssp arvensis Rood guichelheil x x
19 Angelica sylvestris Gewone engelwortel x x
20 Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras x
21 Anthriscus sylvestris Fluitekruid x x
22 Apera spica-venti Grote windhalm x
23 Arctium lappa Grote klit x x
24 Arctium species Klit species x x
25 Arrhenatherum elatius Gewone glanshaver x x
26 Artemisia vulgaris Bijvoet x
27 Athyrium filix-femina Wijfjesvaren x x
28 Atriplex prostrata Spiesmelde x
29 Atriplex species Melde species x
30 Azolla filiculoides Grote kroosvaren x
31 Bellis perennis Madeliefje x x
32 Betula pendula Ruwe berk x x
33 Betula pubescens Zachte berk x
34 Bidens frondosa Zwart tandzaad x
35 Bidens tripartita Veerdelig tandzaad x x
36 Brachypodium sylvaticum Boskortsteel x
37 Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos x
38 Bromus hordeaceus Zachte dravik x x
39 Bryum species Knikmos species x
40 Calamagrostis canescens Hennegras x x
41 Calamagrostis epigejos Duinriet x x
42 Calliergon cordifolium Hartbladig nerf-puntmos x
43 Calliergonella cuspidata Gewoon puntmos x
44 Callitriche platycarpa Gewoon sterrekroos x
45 Callitriche species Sterrekroos species x x
46 Calystegia sepium Haagwinde x x
47 Capsella bursa-pastoris Gewoon herderstasje x x
48 Cardamine flexuosa Bosveldkers x
49 Cardamine hirsuta Kleine veldkers x x
50 Cardamine pratensis Pinksterbloem x x
51 Cardamine species Veldkers species x
52 Carduus crispus Kruldistel x
53 Carex acuta Scherpe zegge x x
54 Carex acutiformis Moeraszegge x x
55 Carex cuprina Valse voszegge x x
56 Carex disticha Tweerijige zegge x
57 Carex elongata Elzenzegge x x
58 Carex hirta Ruige zegge x x
59 Carex ovalis Hazezegge x
60 Carex paniculata Pluimzegge x x
61 Carex pseudocyperus Hoge cyperzegge x x
62 Carex remota IJle zegge x x
63 Carex riparia Oeverzegge x x  
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Opname Los
64 Carex species Zegge species x x
65 Carex spicata Gewone bermzegge x x
66 Carpinus betulus Haagbeuk x
67 Castanea sativa Tamme kastanje x x
68 Centaurea jacea Knoopkruid x
69 Centaurium pulchellum Fraai duizendguldenkruid x
70 Cerastium fontanum Gewone hoornbloem x x
71 Cerastium glomeratum Kluwenhoornbloem x
72 Ceratophyllum demersum Grof hoornblad x
73 Chelidonium majus Stinkende gouwe x x
74 Chenopodium album Melganzevoet x x
75 Chenopodium ficifolium Stippelganzevoet x
76 Chenopodium polyspermum Korrelganzevoet x x
77 Chenopodium rubrum Rode ganzevoet x
78 Circaea lutetiana Groot heksenkruid x x
79 Cirsium arvense Akkerdistel x x
80 Cirsium oleraceum Moesdistel x x
81 Cirsium palustre Kale jonker x x
82 Cirsium vulgare Speerdistel x x
83 Cornus sanguinea Rode kornoelje x x
84 Coronopus didymus Kleine varkenskers x x
85 Corylus avellana Hazelaar x x
86 Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn x x
87 Crepis capillaris Klein streepzaad x
88 Cynosurus cristatus Kamgras x
89 Dactylis glomerata Kropaar x x
90 Daucus carota Peen x
91 Deschampsia cespitosa Ruwe smele x x
92 Dicranum scoparium Gewoon gaffeltandmos x
93 Dipsacus fullonum Grote kaardebol x
94 Drepanocladus aduncus Gewoon sikkelmos x
95 Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren x x
96 Dryopteris dilatata Brede stekelvaren x
97 Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren x x
98 Echinochloa crus-galli Hanepoot x x
99 Elodea nuttallii Smalle waterpest x

100 Elymus repens Kweek x x
101 Epilobium angustifolium Wilgeroosje x x
102 Epilobium hirsutum Harig wilgeroosje x x
103 Epilobium lamyi Harde basterdwederik x
104 Epilobium montanum Bergbasterdwederik x
105 Epilobium palustre Moerasbasterdwederik x x
106 Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik x x
107 Epilobium species Basterdwederik species x
108 Epilobium tetragonum Kantige basterdwederik x
109 Epipactis helleborine Brede wespenorchis x x
110 Equisetum arvense Heermoes x x
111 Equisetum palustre Lidrus x x
112 Erigeron canadensis Canadese fijnstraal x x
113 Eupatorium cannabinum Koninginnekruid x x
114 Eurhynchium praelongum Fijn snavelmos x
115 Evonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts x x
116 Fagus sylvatica Beuk x
117 Festuca arundinacea Rietzwenkgras x x
118 Festuca gigantea Reuzenzwenkgras x x
119 Festuca pratensis Beemdlangbloem x x
120 Festuca rubra Rood zwenkgras x x
121 Filipendula ulmaria Moerasspirea x x
122 Fissidens bryoides Gezoomd vedermos x
123 Fissidens taxifolius Klei-vedermos x
124 Fragaria vesca Bosaardbei x
125 Frangula alnus Sporkehout x x
126 Fraxinus excelsior Gewone es x x
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Opname Los
127 Funaria hygrometrica Gewoon krulmos x
128 Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel x x
129 Galinsoga ciliata Harig knopkruid x
130 Galium aparine Kleefkruid x x
131 Galium palustre Moeraswalstro x x
132 Geranium molle Zachte ooievaarsbek x
133 Geranium pusillum Kleine ooievaarsbek x x
134 Geranium robertianum Robertskruid x x
135 Geum urbanum Geel nagelkruid x x
136 Glechoma hederacea Hondsdraf x x
137 Glyceria declinata Getand vlotgras x
138 Glyceria fluitans Mannagras x x
139 Glyceria maxima Liesgras x x
140 Glyceria notata Stomp vlotgras x
141 Glyceria species Vlotgras species x
142 Gnaphalium uliginosum Moerasdroogbloem x x
143 Heracleum sphondylium Gewone bereklauw x x
144 Hieracium umbellatum Schermhavikskruid x
145 Holcus lanatus Gestreepte witbol x x
146 Holcus mollis Gladde witbol x
147 Hordeum murinum Kruipertje x
148 Hordeum secalinum Veldgerst x
149 Hottonia palustris Waterviolier x
150 Humulus lupulus Hop x x
151 Hydrocharis morsus-ranae Kikkerbeet x
152 Hypericum dubium Kantig hertshooi x x
153 Hypericum perforatum Sint-Janskruid x
154 Hypericum quadrangulum Gevleugeld hertshooi x x
155 Hypnum cupressiforme Gewoon klauwtjesmos x
156 Hypochaeris radicata Gewoon biggekruid x x
157 Impatiens glandulifera Reuzenbalsemien x x
158 Iris pseudacorus Gele lis x x
159 Juglans regia Okkernoot x
160 Juncus articulatus Zomprus x x
161 Juncus bufonius Greppelrus x x
162 Juncus conglomeratus Biezeknoppen x
163 Juncus effusus Pitrus x x
164 Juncus tenuis Tengere rus x x
165 Lactuca serriola Kompassla x x
166 Lamium album Witte dovenetel x x
167 Lamium purpureum Paarse dovenetel x
168 Lapsana communis Akkerkool x x
169 Lathyrus pratensis Veldlathyrus x x
170 Lemna gibba Bultkroos x
171 Lemna minor Klein kroos x x
172 Lemna trisulca Puntkroos x
173 Leontodon autumnalis Vertakte leeuwetand x x
174 Leucanthemum vulgare Margriet x
175 Ligustrum species Liguster x
176 Linaria vulgaris Vlasbekje x
177 Lolium multiflorum Italiaans raaigras x x
178 Lolium perenne Engels raaigras x x
179 Lophocolea bidentata Gewoon kantmos x
180 Lophocolea heterophylla Gedrongen kantmos x
181 Lotus uliginosus Moerasrolklaver x x
182 Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem x x
183 Lycopus europaeus Wolfspoot x x
184 Lysimachia nummularia Penningkruid x x
185 Lysimachia vulgaris Grote wederik x x
186 Lythrum salicaria Grote kattestaart x x
187 Mahonia aquifolium Mahonia x
188 Malus species Appel species x
189 Malva sylvestris Groot kaasjeskruid x



Bijlage 2 Soortenlijst 

Instituut voor Natuurbehoud 
Vegetatiekartering van de polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde 6

 
 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Opname Los
190 Marchantia polymorpha Parapluutjesmos x
191 Matricaria maritima Reukeloze kamille x
192 Matricaria recutita Echte kamille x x
193 Medicago lupulina Hopklaver x
194 Melandrium dioicum Dagkoekoeksbloem x x
195 Melilotus alba Witte honingklaver x
196 Mentha aquatica Watermunt x x
197 Mentha arvensis Akkermunt x
198 Mercurialis annua Tuinbingelkruid x x
199 Mnium hornum Gewoon sterremos x x
200 Moehringia trinervia Drienerfmuur x x
201 Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietje x x
202 Myosotis cespitosa Zompvergeet-mij-nietje x x
203 Myosotis ramosissima Ruw vergeet-mij-nietje x
204 Myosotis scorpioides Moerasvergeet-mij-nietje x x
205 Myosoton aquaticum Watermuur x x
206 Myosurus minimus Muizestaart x
207 Nasturtium officinale Echte waterkers x
208 Nymphaea alba Witte waterlelie x
209 Oenanthe aquatica Watertorkruid x x
210 Oenothera species Teunisbloem x
211 Oxalis fontana Stijve klaverzuring x
212 Phalaris arundinacea Rietgras x x
213 Phleum pratense Timoteegras x x
214 Phragmites australis Riet x x
215 Picea abies Fijnspar x x
216 Pimpinella major Grote bevernel x x
217 Plagiomnium affine Rondbladig boogsterremos x
218 Plagiomnium undulatum Gerimpeld boogsterremos x
219 Plagiothecium denticulatum Glanzend platmos x
220 Plantago lanceolata Smalle weegbree x
221 Plantago major Grote weegbree x x
222 Poa annua Straatgras x x
223 Poa nemoralis Schaduwgras x x
224 Poa palustris Moerasbeemdgras x
225 Poa species Beemdgras species x
226 Poa trivialis Ruw beemdgras x x
227 Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel x x
228 Polygonum amphibium Veenwortel x x
229 Polygonum aviculare Varkensgras x x
230 Polygonum convolvulus Zwaluwtong x
231 Polygonum dumetorum Heggeduizendknoop x
232 Polygonum hydropiper Waterpeper x x
233 Polygonum lapathifolium Beklierde duizendknoop x x
234 Polygonum persicaria Perzikkruid x x
235 Populus canescens Grauwe abeel x x
236 Populus tremula Ratelpopulier x
237 Populus x canadensis Canadapopulier x x
238 Potentilla anserina Zilverschoon x x
239 Potentilla reptans Vijfvingerkruid x
240 Primula elatior Slanke sleutelbloem x
241 Prunella vulgaris Gewone brunel x x
242 Prunus avium Zoete kers x x
243 Prunus domestica Pruim x
244 Prunus padus Vogelkers x
245 Prunus serotina Amerikaanse vogelkers x
246 Pulicaria dysenterica Heelblaadjes x x
247 Pyrus species Peer species x
248 Quercus robur Zomereik x x
249 Quercus rubra Amerikaanse eik x
250 Ranunculus acris Scherpe boterbloem x x
251 Ranunculus ficaria Speenkruid x x
252 Ranunculus flammula Egelboterbloem x
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Opname Los
253 Ranunculus repens Kruipende boterbloem x x
254 Ranunculus sardous Behaarde boterbloem x x
255 Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloem x x
256 Rhytidiadelphus squarrosus Gewoon haakmos x
257 Ribes nigrum Zwarte bes x x
258 Ribes rubrum Aalbes x x
259 Ribes species Ribes species x
260 Riccia fluitans Gewoon watervorkje x x
261 Rorippa amphibia Gele waterkers x x
262 Rorippa islandica Moeraskers x x
263 Rorippa sylvestris Akkerkers x x
264 Rosa arvensis Bosroos x
265 Rosa canina Hondsroos x
266 Rosa species Roos (G) x x
267 Rubus species Braam (G) x
268 Rumex acetosa Veldzuring x x
269 Rumex conglomeratus Kluwenzuring x x
270 Rumex crispus Krulzuring x x
271 Rumex hydrolapathum Waterzuring x x
272 Rumex maritimus Goudzuring x
273 Rumex obtusifolius Ridderzuring x x
274 Rumex sanguineus Bloedzuring x x
275 Rumex species Zuring species x
276 Sagina procumbens Liggende vetmuur x
277 Salix alba Schietwilg x x
278 Salix caprea Boswilg x
279 Salix cinerea Grauwe wilg x x
280 Salix purpurea Bittere wilg x
281 Salix species Wilg species x x
282 Salix viminalis Katwilg x x
283 Salix x mollissima Amandelwilg x Katwilg x
284 Salix x rubens Bindwilg x
285 Sambucus ebulus Kruidvlier x
286 Sambucus nigra Gewone vlier x
287 Sambucus nigra var. Laciniata Peterselievlier x x
288 Sambucus racemosa Trosvlier x x
289 Sanguisorba minor Kleine pimpernel x
290 Sarothamnus scoparius Brem x
291 Scirpus maritimus Heen x
292 Scirpus sylvaticus Bosbies x x
293 Scrophularia auriculata Geoord helmkruid x x
294 Scrophularia nodosa Knopig helmkruid x x
295 Scrophularia species Helmkruid species x
296 Scrophularia umbrosa Gevleugeld helmkruid x
297 Scutellaria galericulata Blauw glidkruid x x
298 Senecio inaequidens Bezemkruiskruid x x
299 Senecio jacobea Jakobskruiskruid x x
300 Senecio vulgaris Klein kruiskruid x x
301 Sisymbrium officinale Gewone raket x x
302 Solanum dulcamara Bitterzoet x x
303 Solanum nigrum Zwarte nachtschade x x
304 Sonchus asper Gekroesde melkdistel x x
305 Sonchus oleraceus Gewone melkdistel x x
306 Sonchus palustris Moerasmelkdistel x x
307 Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes x x
308 Sparganium erectum Grote egelskop x
309 Stachys palustris Moerasandoorn x x
310 Stachys sylvatica Bosandoorn x x
311 Stellaria graminea Grasmuur x
312 Stellaria media Vogelmuur x x
313 Stellaria species Muur species x
314 Stellaria uliginosa Moerasmuur x x
315 Symphoricarpos albus Sneeuwbes x
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316 Symphytum officinale Gewone smeerwortel x x
317 Tanacetum vulgare Boerenwormkruid x
318 Taraxacum species Paardebloem species x x
319 Thalictrum flavum Poelruit x
320 Torilis japonica Heggedoornzaad x x
321 Trifolium dubium Kleine klaver x
322 Trifolium hybridum Basterdklaver x
323 Trifolium pratense Rode klaver x
324 Trifolium repens Witte klaver x x
325 Triticum aestivum Tarwe x
326 Typha latifolia Grote lisdodde x x
327 Ulmus minor Gladde iep x x
328 Urtica dioica Grote brandnetel x x
329 Valeriana officinalis Echte valeriaan x x
330 Verbena officinalis Ijzerhard x
331 Veronica anagallis-aquatica ssp. anagallis-aquatica Blauwe waterereprijs x
332 Veronica anagallis-aquatica ssp. aquatica Rode waterereprijs x
333 Veronica beccabunga Beekpunge x
334 Veronica chamaedrys Gewone ereprijs x x
335 Veronica persica Grote ereprijs x
336 Veronica serpyllifolia Tijmereprijs x x
337 Viburnum opulus Gelderse roos x x
338 Vicia cracca Vogelwikke x
339 Vicia hirsuta Ringelwikke x
340 Vicia species Wikke species x
341 Viola odorata Maarts viooltje x
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Bijlage 3: Vegetatie-eenheden met nummer, datum, lengte (meter), breedte (meter) en 
oppervlakte (m2) van de vegetatieopname, vegetatietype, fysiognomie, Lambertcoördinaten 
van het middelpunt van de opname en het oppervlak van de vegetatie-eenheid (hectare). 

Nummer Datum Lengte Breedte Opp. (m2) Type Fysiognomie X-Lambert Y-Lambert Opp. (hectare)
1 06-06-00 3 3 9 16 Grasland 146515,059 207144,606 0,947
2 06-06-00 3 3 9 15 Grasland 146410,902 207151,397 0,315
3 06-06-00 3 3 9 15 Grasland 146484,952 207137,291 0,395
4 06-06-00 3 3 9 14 Grasland 146383,066 207194,253 0,278
5 06-06-00 4 4 16 15 Grasland 146504,240 207187,579 1,844
6 06-06-00 14 7 98 9 Bos 146646,015 207210,081 0,966
7 06-06-00 7 7 49 9 Bos 146771,440 207193,135 0,491
8 06-06-00 3 3 9 15 Grasland 146752,815 207050,323 0,565
9 06-06-00 3 3 9 13 Grasland 146808,263 206980,197 0,662

10 06-06-00 3 3 9 11 Grasland 146781,180 207078,963 0,678
11 07-06-00 3 3 9 14 Grasland 146412,855 207093,129 0,334
12 07-06-00 12 6 72 9 Bos 146616,469 207034,216 0,770
13 07-06-00 3 3 9 13 Grasland 146461,586 207055,570 0,496
14 07-06-00 3 3 9 10 Ruigte 146518,770 207032,859 0,471
15 07-06-00 3 3 9 9 Ruigte 146793,385 206938,450 0,359
16 07-06-00 10 10 100 6 Bos 146752,555 206960,168 0,136
17 07-06-00 3 3 9 15 Grasland 146326,843 207025,082 0,697
18 07-06-00 4 4 16 15 Grasland 146659,659 206915,682 0,715
19 07-06-00 4 4 16 12 Grasland 146718,749 206891,398 0,904
20 07-06-00 4 4 16 13 Grasland 146441,062 206942,354 0,996
21 07-06-00 4 4 16 11 Grasland 146409,218 206950,042 0,275
22 08-06-00 8,5 5 42,5 9 Bos 146365,002 206916,284 0,217
23 08-06-00 4 4 16 15 Grasland 146500,190 206861,119 0,247
24 08-06-00 4 4 16 15 Grasland 146526,001 206850,805 0,227
25 08-06-00 10 4 40 6 Bos 146706,616 206787,145 0,244
26 08-06-00 16 6 96 4 Bos 146731,792 206770,286 0,121
27 08-06-00 4 4 16 15 Grasland 146781,178 206760,106 2,814
28 08-06-00 10 7 70 7 Bos 146496,484 206827,475 0,501
29 08-06-00 3 3 9 10 Grasland 146365,895 206837,599 0,599
30 08-06-00 3 3 9 12 Grasland 146311,568 206834,037 1,008
31 08-06-00 3 3 9 13 Grasland 146409,410 206830,250 0,369
32 08-06-00 5,5 5,5 30,25 7 Bos 146690,188 206704,308 0,487
33 08-06-00 8,5 3,5 29,75 6 Bos 146793,231 206668,098 0,723
34 09-06-00 4 4 16 13 Grasland 146381,754 206816,199 1,104
35 09-06-00 4 4 16 13 Grasland 146353,114 206718,720 0,318
36 09-06-00 4 4 16 12 Grasland 146725,480 206615,259 0,583
37 09-06-00 10 5 50 6 Bos 146853,306 206599,645 0,265
38 09-06-00 4 4 16 12 Grasland 146808,577 206556,438 0,607
39 09-06-00 4 4 16 12 Grasland 146742,724 206517,128 1,066
40 09-06-00 4 4 16 12 Grasland 146727,329 206471,270 0,985
41 09-06-00 7 6 42 7 Bos 146449,214 206728,575 0,308
42 09-06-00 20 7 140 6 Bos 146515,285 206701,884 0,664
43 09-06-00 12 7 84 7 Bos 146453,180 206679,472 0,417
44 14-06-00 15 6 90 6 Bos 146536,883 206628,697 1,185
45 14-06-00 13 6 78 7 Bos 146714,991 206569,266 0,590
46 14-06-00 4 4 16 15 Grasland 146586,586 206568,420 0,271
47 14-06-00 25 5 125 6 Bos 146651,474 206542,967 0,361
48 14-06-00 30 4,5 135 6 Bos 146499,305 206599,966 0,418
49 14-06-00 15 4,5 67,5 9 Bos 146417,797 206621,086 0,431
50 14-06-00 20 5 100 6 Bos 146456,596 206564,574 0,412
51 14-06-00 22,5 16 360 7 Bos 146621,559 206509,396 0,609
52 14-06-00 22 4 88 7 Ruigte 146551,693 206505,650 0,403
53 14-06-00 15 5 75 7 Ruigte 146436,483 206544,775 0,180
54 14-06-00 4 4 16 10 Grasland 146374,473 206582,895 0,645
55 14-06-00 20 4 80 5 Bos 146694,658 206864,987 0,628
56 14-06-00 25 6 150 6 Bos 146730,736 207055,018 0,345
57 15-06-00 15 8 120 7 Bos 146794,780 206313,271 0,510
58 15-06-00 18 6 108 6 Bos 146800,330 206362,600 0,145
59 15-06-00 4 4 16 10 Ruigte 146730,566 206379,766 0,413
60 15-06-00 25 5 125 8 Bos 146679,443 206409,321 0,387
61 15-06-00 25 6,5 162,5 6 Bos 146535,461 206456,940 0,637
62 15-06-00 15 8,5 127,5 7 Bos 146368,386 206512,314 0,648
63 15-06-00 18 3,5 63 6 Bos 146585,072 206381,610 0,476  
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Nummer Datum Lengte Breedte Opp. (m2) Type Fysiognomie X-Lambert Y-Lambert Opp. (hectare)
64 15-06-00 4 4 16 15 Grasland 146297,702 206480,113 0,433
65 15-06-00 15 5 75 4 Bos 146425,831 206331,860 0,258
66 15-06-00 14 9,5 133 7 Bos 146323,708 206364,678 0,310
67 16-06-00 4 4 16 12 Grasland 146937,262 206167,911 0,927
68 16-06-00 18 9 162 6 Bos 146913,061 206082,615 0,490
69 16-06-00 4 4 16 12 Grasland 146837,142 206148,632 2,350
70 16-06-00 4 4 16 14 Grasland 146424,590 206306,813 0,798
71 16-06-00 5 4 20 15 Grasland 146251,572 206315,377 1,225
72 16-06-00 60 4,5 270 6 Bos 146341,521 206260,229 0,503
73 16-06-00 4 4 16 11 Grasland 146860,888 206094,217 0,405
74 16-06-00 4 4 16 12 Grasland 146815,679 206131,872 0,406
75 16-06-00 4 4 16 12 Grasland 146756,081 206152,099 1,053
76 16-06-00 4 4 16 13 Grasland 146248,551 206229,215 0,361
77 16-06-00 4 4 16 12 Grasland 146312,924 206211,860 0,679
78 16-06-00 4 4 16 12 Grasland 146762,514 206057,908 0,782
79 16-06-00 4 4 16 12 Grasland 146933,826 206256,862 0,912
80 19-06-00 4 4 16 12 Grasland 146629,931 206067,454 0,671
81 19-06-00 4 4 16 12 Grasland 146424,080 206129,715 0,638
82 19-06-00 15 7,5 112,5 9 Bos 146370,003 206138,976 0,319
83 19-06-00 10 7 70 9 Bos 146314,912 206164,422 0,253
84 19-06-00 40 7 280 4 Bos 146192,112 206196,929 0,677
85 19-06-00 4 4 16 14 Grasland 146092,525 206197,841 0,273
86 19-06-00 4 4 16 12 Grasland 146570,408 205958,268 1,709
87 19-06-00 17 8,5 144,5 6 Bos 146825,919 205844,545 0,204
88 19-06-00 25 7 175 7 Bos 146867,637 205862,360 0,204
89 19-06-00 25 7 175 6 Bos 146842,689 205876,242 0,208
90 19-06-00 4 4 16 12 Grasland 146811,234 205880,021 1,054
91 19-06-00 25 4,5 112,5 6 Bos 146847,197 205930,276 0,359
92 19-06-00 4 4 16 10 Grasland 146920,784 205898,514 0,322
93 19-06-00 4 4 16 18 Grasland 146941,692 205838,270 0,940
94 20-06-00 4 4 16 18 Grasland 146836,538 205796,739 1,558
95 20-06-00 4 4 16 12 Grasland 146761,499 205816,639 0,854
96 20-06-00 4,5 4 18 12 Grasland 146722,803 205780,732 2,058
97 20-06-00 4 4 16 12 Grasland 146368,245 205987,658 0,399
98 20-06-00 16 7 112 8 Bos 146318,463 205995,975 0,327
99 20-06-00 4 4 16 10 Grasland 146143,590 206175,271 0,231
100 20-06-00 4 4 16 14 Grasland 146931,982 205617,392 0,457
101 20-06-00 18,5 8 148 7 Bos 146889,935 205621,852 0,407
102 20-06-00 18 14 252 7 Bos 146870,301 205664,465 0,409
103 20-06-00 26 9 234 6 Bos 146891,251 205555,678 0,788
104 20-06-00 28 7,5 210 8 Bos 146202,483 205995,903 0,783
105 20-06-00 30 10 300 8 Bos 146216,761 206035,040 0,782
106 21-06-00 4 4 16 15 Grasland 146339,237 206104,286 1,042
107 21-06-00 4 4 16 13 Grasland 146314,722 206115,762 0,877
108 21-06-00 15 6 90 8 Bos 146139,771 205976,765 0,306
109 21-06-00 4 4 16 12 Grasland 146129,378 205939,040 0,422
110 21-06-00 4 4 16 15 Grasland 146057,895 205760,388 0,468
111 21-06-00 4 4 16 11 Grasland 146092,149 205755,693 0,345
112 21-06-00 23 7,5 172,5 8 Bos 146174,962 205891,273 0,841
113 21-06-00 4 4 16 14 Grasland 146802,731 205589,126 0,578
114 21-06-00 10 10 100 6 Bos 146629,858 205712,212 0,349
115 21-06-00 12 12 144 6 Bos 146348,646 205820,933 0,395
116 21-06-00 4 4 16 12 Grasland 146268,707 205821,714 0,821
117 21-06-00 12 11 132 7 Bos 146213,224 205854,395 0,418
118 21-06-00 20 8 160 8 Bos 146151,876 205791,650 0,479
119 21-06-00 4 4 16 15 Grasland 146265,728 205764,621 0,892
120 22-06-00 17 10 170 6 Bos 146315,656 205717,333 0,436
121 22-06-00 18 15,5 279 9 Bos 146397,218 205716,133 0,612
122 22-06-00 4 4 16 12 Grasland 146529,588 205679,574 0,456
123 22-06-00 4 4 16 13 Grasland 146624,217 205603,685 0,560
124 22-06-00 4 4 16 12 Grasland 146590,910 205663,820 0,753
125 22-06-00 4 4 16 12 Grasland 146771,015 205490,897 2,429
126 22-06-00 4 4 16 12 Grasland 146680,025 205509,145 0,802  
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Nummer Datum Lengte Breedte Opp. (m2) Type Fysiognomie X-Lambert Y-Lambert Opp. (hectare)
127 22-06-00 4 4 16 13 Grasland 146592,077 205540,997 0,844
128 22-06-00 4 4 16 12 Grasland 146472,310 205584,157 0,418
129 22-06-00 4 4 16 12 Grasland 146414,181 205601,765 0,480
130 22-06-00 4 4 16 12 Grasland 146429,753 205520,911 0,714
131 22-06-00 5 4 20 10 Grasland 146301,828 205509,483 0,620
132 22-06-00 10 10 100 10 Grasland 146309,999 205477,674 0,778
133 22-06-00 13 12 156 10 Bos 146418,294 205465,219 0,579
134 23-06-00 5 5 25 10 Ruigte 145954,928 205699,286 0,226
135 23-06-00 4 4 16 11 Grasland 146044,632 205671,989 0,638
136 23-06-00 30 10 300 8 Bos 146073,733 205703,457 0,347
137 23-06-00 21 14 294 10 Bos 146297,531 205629,441 0,443
138 23-06-00 30 9 270 8 Bos 146232,100 205653,682 0,399
139 23-06-00 35 8 280 8 Bos 146162,723 205671,837 0,527
140 23-06-00 12 10,5 126 10 Bos 145919,370 205677,743 1,239
141 23-06-00 12 9 108 6 Bos 146189,334 205598,736 0,848
142 23-06-00 17 14 238 6 Bos 146257,365 205574,313 0,438
143 23-06-00 16 14 224 8 Bos 146216,085 205552,076 0,361
144 23-06-00 14 14 196 8 Bos 146148,866 205566,662 0,353
145 23-06-00 4 4 16 11 Grasland 146004,716 205564,686 0,666
146 26-06-00 21 12 252 8 Bos 146071,943 205584,894 0,671
147 26-06-00 19 18 342 8 Bos 146160,565 205509,184 0,293
148 26-06-00 4 4 16 11 Grasland 146198,664 205489,292 0,338
149 26-06-00 25 6,5 162,5 8 Bos 145946,874 205577,267 0,319
150 26-06-00 4 4 16 14 Grasland 145770,080 205636,072 0,614
151 26-06-00 5 5 25 11 Grasland 145749,086 205595,886 0,810
152 26-06-00 17 16,5 280,5 6 Bos 145923,432 205532,061 0,422
153 26-06-00 15 13 195 9 Bos 145994,196 205519,015 0,540
154 26-06-00 15 14 210 9 Bos 146063,408 205496,514 0,450
155 26-06-00 14 12 168 6 Bos 146157,931 205467,574 0,590
156 26-06-00 50 6 300 6 Bos 146225,648 205430,164 0,540
157 26-06-00 4 4 16 11 Grasland 146300,238 205415,575 0,550
158 26-06-00 16 7 112 10 Bos 146211,851 205387,333 0,392
159 26-06-00 4 4 16 10 Grasland 146201,607 205364,536 0,468
160 27-06-00 4 4 16 13 Grasland 145755,733 205498,593 0,716
161 27-06-00 5 5 25 15 Grasland 145822,371 205478,428 0,313
162 27-06-00 4 4 16 15 Grasland 145830,645 205508,346 0,256
163 27-06-00 4 4 16 13 Grasland 145920,809 205479,167 0,337
164 27-06-00 4 4 16 12 Grasland 145902,674 205459,940 0,520
165 27-06-00 16 11 176 6 Bos 146049,600 205408,347 0,933
166 27-06-00 13 7 91 10 Bos 145882,249 205413,338 0,898
167 27-06-00 4 4 16 12 Grasland 145733,295 205416,609 1,011
168 27-06-00 4 4 16 14 Grasland 145791,985 205398,072 1,228
169 27-06-00 4 4 16 15 Grasland 146016,866 205296,600 0,690
170 27-06-00 5 5 25 7 Ruigte 146064,032 205282,699 0,459
171 27-06-00 5 4 20 15 Grasland 146135,290 205288,818 0,867
172 27-06-00 4 4 16 10 Grasland 146194,920 205310,516 0,378
173 27-06-00 16 15 240 6 Bos 146226,982 205304,095 0,230
174 27-06-00 7 7 49 6 Bos 146087,183 205345,145 0,226
175 27-06-00 4 4 16 10 Grasland 146067,251 205357,253 0,431
176 27-06-00 15 13 195 7 Bos 145797,199 205343,922 0,534
177 28-06-00 21 12 252 7 Bos 146030,623 205262,590 0,950
178 28-06-00 4 4 16 12 Grasland 146019,049 205240,082 1,621
179 28-06-00 14 7 98 10 Bos 146100,369 205200,212 0,535
180 28-06-00 15 7 105 10 Bos 146085,862 205149,782 0,630
181 28-06-00 14 14 196 6 Bos 146176,908 205208,689 0,151
182 28-06-00 40 4 160 5 Bos 146144,387 205161,448 0,526
183 28-06-00 16 14 224 7 Bos 146143,973 205128,501 0,593
184 28-06-00 12 8 96 10 Bos 145762,030 205236,695 0,732
185 28-06-00 5 5 25 11 Grasland 145874,677 205198,854 0,370
186 28-06-00 13 12 156 7 Bos 145829,929 205179,393 0,360
187 28-06-00 14 8 112 9 Bos 145876,102 205161,743 0,379
188 28-06-00 12 6 72 10 Bos 145955,055 205177,733 0,420
189 28-06-00 15,5 12,5 193,75 7 Bos 146138,524 205071,989 0,824  
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Nummer Datum Lengte Breedte Opp. (m2) Type Fysiognomie X-Lambert Y-Lambert Opp. (hectare)
190 28-06-00 4 4 16 11 Grasland 146167,446 205057,249 0,407
191 28-06-00 4 4 16 10 Grasland 146037,175 205116,718 1,016
192 28-06-00 5 5 25 11 Grasland 146100,059 205008,573 1,199
193 28-06-00 5 5 25 11 Grasland 146038,454 205001,298 4,454
194 28-06-00 4 4 16 12 Grasland 145682,612 205097,973 1,662
195 03-07-00 4 4 16 16 Grasland 146583,765 205203,144 0,885
196 03-07-00 16 13 208 6 Bos 146575,113 205310,688 0,204
197 03-07-00 4 4 16 16 Grasland 146813,079 205210,453 1,411
198 03-07-00 5 4 20 15 Grasland 146892,849 205344,059 0,460
199 03-07-00 4 4 16 15 Grasland 146899,506 205321,776 0,360
200 03-07-00 5 5 25 14 Grasland 146860,516 205226,233 0,860
201 03-07-00 4 4 16 16 Grasland 146669,382 205118,532 0,494
202 03-07-00 5 5 25 14 Grasland 146751,641 205112,183 1,674
203 03-07-00 4 4 16 14 Grasland 146851,479 205077,182 0,497
204 03-07-00 4 4 16 14 Grasland 146860,896 205166,224 0,804
205 03-07-00 4 4 16 15 Grasland 146881,456 205132,414 1,191
206 03-07-00 18 15 270 8 Bos 146971,036 205074,496 0,440
207 03-07-00 5 4 20 15 Grasland 146824,588 205031,813 1,074
208 03-07-00 4 4 16 14 Grasland 146569,286 205067,407 1,475
209 04-07-00 14 14 196 6 Bos 146557,670 205094,543 0,426
210 04-07-00 14 13 182 6 Bos 146495,243 205063,677 0,659
211 04-07-00 16 14 224 7 Bos 146307,903 204961,898 0,480
212 04-07-00 20 20 400 5 Bos 146371,642 205061,439 0,859
213 04-07-00 20 20 400 1 Bos 146477,169 205138,497 2,570
214 04-07-00 4 4 16 11 Grasland 146356,311 204767,912 1,948
215 04-07-00 4 4 16 11 Grasland 146351,190 204821,208 0,565
216 04-07-00 4 4 16 10 Grasland 146490,823 204979,245 0,674
217 04-07-00 4 4 16 11 Grasland 146581,010 204962,464 0,463
218 04-07-00 21 17 357 7 Bos 146670,648 204953,638 1,082
219 04-07-00 4 4 16 12 Grasland 146670,684 204916,342 0,978
220 04-07-00 4 4 16 12 Grasland 146685,907 204881,676 0,699
221 06-07-00 20 16 320 7 Bos 146738,667 204930,601 0,608
222 06-07-00 18 16 288 8 Bos 146871,835 204962,781 2,005
223 06-07-00 4 4 16 14 Grasland 146729,993 204810,073 0,960
224 06-07-00 4 4 16 12 Grasland 146735,864 204781,363 0,790
225 06-07-00 10 10 100 8 Ruigte 146964,647 204838,515 0,243
226 06-07-00 35 7 245 4 Bos 146885,710 204815,821 0,859
227 06-07-00 4 4 16 13 Grasland 146401,329 204510,062 0,774
228 06-07-00 35 6 210 5 Bos 146883,172 204763,672 0,253
229 06-07-00 16 15 240 7 Bos 146963,746 204766,810 0,833
230 06-07-00 4 4 16 16 Grasland 146904,160 204729,150 0,832
231 06-07-00 5 5 25 18 Grasland 146689,770 204678,951 0,520
232 06-07-00 4 4 16 13 Grasland 146714,503 204648,361 0,373
233 06-07-00 4 4 16 16 Grasland 146946,396 204691,575 0,561
234 13-07-00 4 4 16 15 Grasland 146887,146 204627,568 0,477
235 13-07-00 4 4 16 15 Grasland 146866,208 204683,968 0,612
236 13-07-00 4 4 16 15 Grasland 146780,016 204659,213 0,411
237 13-07-00 4 4 16 10 Grasland 146626,595 204488,633 0,563
238 13-07-00 24 12 288 9 Bos 146670,064 204524,485 1,011
239 13-07-00 19 18 342 7 Bos 146598,129 204411,411 0,883
240 13-07-00 4 4 16 15 Grasland 146784,638 204439,839 1,244
241 13-07-00 4 4 16 15 Grasland 146875,601 204419,796 0,976
242 13-07-00 5 5 25 14 Grasland 146872,281 204346,937 1,082
243 13-07-00 4 4 16 15 Grasland 146771,200 204369,649 1,104
244 17-07-00 35 4 140 4 Bos 146774,570 204550,625 1,873
245 17-07-00 8 7 56 8 Bos 146751,960 204456,705 0,426
246 17-07-00 4 4 16 10 Grasland 146664,074 204359,166 1,433
247 17-07-00 4 4 16 12 Grasland 146703,704 204068,390 0,798
248 17-07-00 5 5 25 18 Grasland 146801,148 204145,700 0,737
249 17-07-00 4 4 16 12 Grasland 146937,622 204280,809 0,507
250 17-07-00 5 5 25 10 Bos 146959,799 204270,876 0,314
251 17-07-00 4 4 16 13 Grasland 146805,437 204081,585 0,666
252 17-07-00 4 4 16 15 Grasland 146924,621 204176,506 0,357  
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253 17-07-00 4 4 16 11 Bos 146922,661 204118,047 0,279
254 17-07-00 4 4 16 12 Grasland 146718,970 204020,451 0,464
255 17-07-00 4 4 16 10 Grasland 146693,408 203993,663 0,387
256 17-07-00 4 4 16 12 Grasland 146490,229 203878,697 1,918
257 17-07-00 15 12 180 7 Bos 146599,703 203916,963 0,281
258 17-07-00 4 4 16 14 Grasland 146446,892 203807,792 0,807
259 17-07-00 15 10 150 6 Bos 146534,899 203796,177 0,451
260 17-07-00 4 4 16 13 Grasland 146577,495 203798,607 0,621
261 18-07-00 4 4 16 12 Grasland 146677,499 203896,952 1,144
262 18-07-00 4 4 16 10 Grasland 146842,047 203943,870 1,258
263 18-07-00 4 4 16 13 Grasland 146460,102 203715,530 0,714
264 18-07-00 4 4 16 16 Grasland 146467,650 203674,816 0,614
265 18-07-00 5 5 25 14 Grasland 146596,367 203757,265 0,775
266 18-07-00 16 16 256 7 Bos 146563,151 203701,916 0,389
267 18-07-00 4 4 16 14 Grasland 146688,907 203705,060 1,129
268 18-07-00 4 4 16 14 Grasland 146703,819 203781,110 1,584
269 18-07-00 4 4 16 13 Grasland 146775,341 203741,286 0,849
270 18-07-00 4 4 16 13 Grasland 146865,609 203779,494 0,349
271 18-07-00 4 4 16 12 Grasland 146551,853 203597,815 0,643
272 18-07-00 10 10 100 2 Bos 146232,324 204829,751 0,133
273 18-07-00 20 20 400 1 Bos 146270,393 204685,678 1,372
274 18-07-00 16,5 14 231 9 Bos 146172,938 204667,970 0,440
275 18-07-00 4 4 16 14 Grasland 146108,325 204702,327 0,719
276 19-07-00 15 8 120 9 Bos 146091,005 204665,809 0,166
277 19-07-00 15 10 150 6 Bos 146067,078 204649,322 0,241
278 19-07-00 4 4 16 11 Grasland 146077,338 204604,391 1,674
279 19-07-00 4 4 16 10 Grasland 146164,033 204812,687 0,543
280 19-07-00 4 4 16 14 Grasland 146336,004 204624,967 0,469
281 19-07-00 22 6,5 143 7 Bos 146325,138 204577,807 0,374
282 19-07-00 4 4 16 18 Grasland 146142,789 204535,323 0,693
283 19-07-00 7 7 49 9 Grasland 146168,378 204426,698 0,488
284 19-07-00 4 4 16 10 Grasland 146055,034 204383,138 0,243
285 19-07-00 4 4 16 13 Grasland 146049,561 204344,992 0,423
286 19-07-00 4 4 16 10 Grasland 146081,040 204373,252 0,452
287 19-07-00 15 15 225 6 Bos 146255,011 204400,903 0,517
288 19-07-00 20 20 400 1 Bos 146241,655 204360,470 1,425
289 19-07-00 20 20 400 6 Bos 146260,455 204294,240 0,919
290 19-07-00 20 20 400 1 Bos 146360,099 204328,129 0,821
291 19-07-00 4 4 16 10 Grasland 146078,416 204280,595 0,557
292 20-07-00 5 5 25 18 Grasland 146200,613 204159,286 0,620
293 20-07-00 4 4 16 14 Grasland 146065,824 204115,362 0,536
294 20-07-00 4 4 16 12 Grasland 146094,306 204205,868 0,311
295 20-07-00 4 4 16 11 Grasland 146070,253 203901,888 0,578
296 20-07-00 4 4 16 13 Grasland 146044,932 203857,981 0,729
297 20-07-00 5 5 25 10 Grasland 146110,204 203805,617 0,868
298 20-07-00 4 4 16 12 Grasland 146041,784 203799,425 0,538
299 20-07-00 4 4 16 12 Grasland 146237,211 203832,544 0,903
300 20-07-00 4 4 16 14 Grasland 146405,088 203814,246 0,779
301 20-07-00 16 14 224 7 Bos 146385,947 203732,415 0,632
302 20-07-00 4 4 16 10 Grasland 146405,133 203648,265 0,640
303 20-07-00 4 4 16 10 Grasland 146303,813 203731,211 1,019
304 16-08-00 10 6,5 65 4 Bos 145669,395 204432,594 0,371
305 16-08-00 4 4 16 18 Grasland 145706,075 204491,405 0,688
306 16-08-00 4 4 16 17 Grasland 145697,033 204527,872 0,315
307 16-08-00 4 4 16 17 Grasland 145657,744 204611,738 0,598
308 16-08-00 4 4 16 11 Grasland 145655,403 204650,851 0,323
309 16-08-00 4 4 16 12 Grasland 145662,704 204716,778 1,357
310 16-08-00 4 4 16 14 Grasland 145800,759 204686,632 0,385
311 16-08-00 4 4 16 15 Grasland 145855,499 204690,821 0,366
312 16-08-00 4 4 16 14 Grasland 145771,016 204784,573 1,499
313 16-08-00 4 4 16 16 Grasland 145801,568 204754,276 0,865
314 16-08-00 4 4 16 16 Grasland 145831,333 204755,270 1,180
315 16-08-00 4 4 16 16 Grasland 145889,808 204747,204 0,471  
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316 16-08-00 4 4 16 11 Grasland 145994,444 204871,670 0,840
317 17-08-00 4 4 16 15 Grasland 145912,251 204688,947 0,309
318 17-08-00 4 4 16 15 Grasland 145936,177 204685,496 0,267
319 17-08-00 4 4 16 15 Grasland 145972,692 204678,455 0,321
320 17-08-00 4 4 16 15 Grasland 146023,132 204789,337 0,406
321 17-08-00 4 4 16 15 Grasland 146040,441 204835,641 0,361
322 17-08-00 4 4 16 14 Grasland 145680,934 204168,611 0,671
323 17-08-00 4 4 16 13 Grasland 145662,071 204124,750 0,739
324 17-08-00 4 4 16 11 Grasland 145625,301 204093,622 0,335
325 17-08-00 4 4 16 12 Grasland 145684,608 204096,916 0,244
326 17-08-00 4 4 16 14 Grasland 145612,651 203938,293 0,763
327 17-08-00 4 4 16 15 Grasland 145650,346 203911,884 0,759
328 17-08-00 4 4 16 17 Grasland 145849,800 205548,428 0,491
329 18-08-00 4 4 16 12 Grasland 146355,157 203519,157 0,609
330 18-08-00 4 4 16 12 Grasland 146371,389 203475,582 0,811
331 18-08-00 4 4 16 11 Grasland 146363,079 203422,959 0,667
332 18-08-00 4 4 16 15 Grasland 146443,037 203443,748 1,330
333 18-08-00 4 4 16 11 Grasland 146449,288 203381,074 1,176
334 18-08-00 7 7 49 9 Bos 146368,235 203339,410 1,503
335 18-08-00 4 4 16 12 Grasland 146072,109 203359,858 0,980
336 18-08-00 4 4 16 10 Grasland 146209,432 203387,962 0,433
337 18-08-00 10 10 100 9 Bos 146303,675 203383,517 0,636
338 18-08-00 12 9,5 114 7 Bos 146314,844 203329,594 0,810
339 18-08-00 4 4 16 11 Grasland 146398,990 203296,833 1,027
340 18-08-00 10 10 100 9 Bos 146446,003 203279,650 0,982
341 21-08-00 4 4 16 12 Grasland 146537,978 203206,362 1,654
342 21-08-00 4 4 16 11 Grasland 146628,276 203251,817 0,868
343 21-08-00 4 4 16 12 Grasland 146486,266 203162,040 2,349
344 21-08-00 4 4 16 11 Grasland 146501,088 203245,851 0,749
345 21-08-00 7 7 49 9 Bos 146496,784 203223,067 0,659
346 21-08-00 4 4 16 14 Grasland 146069,496 203246,797 0,695
347 21-08-00 4 4 16 11 Grasland 146205,989 203216,341 0,436
348 21-08-00 8,5 7,5 63,75 9 Bos 146308,311 203209,818 0,673
349 21-08-00 4 4 16 14 Grasland 146346,357 203018,468 0,741
350 21-08-00 4 4 16 14 Grasland 146386,266 203016,528 0,688
351 21-08-00 4 4 16 11 Grasland 146528,460 203080,878 1,503
352 21-08-00 4 4 16 12 Grasland 146609,534 203080,166 1,310
353 21-08-00 4 4 16 12 Grasland 146708,040 203076,814 0,897
354 22-08-00 24 10 240 3 Bos 146023,503 203340,427 0,512
355 22-08-00 30 8,5 255 3 Bos 145984,272 203256,851 0,788
356 22-08-00 26 8 208 4 Bos 146110,175 203331,325 0,568
357 22-08-00 9 8 72 8 Bos 146189,239 203283,447 0,580
358 22-08-00 28 7,5 210 3 Bos 146005,853 203216,660 1,185
359 22-08-00 10 10 100 9 Bos 145963,387 203165,280 1,526
360 23-08-00 4 4 16 12 Grasland 146647,387 203004,409 0,852
361 23-08-00 4 4 16 11 Grasland 146705,091 202962,432 0,715
362 23-08-00 4 4 16 15 Grasland 146465,226 202967,005 1,083
363 23-08-00 4 4 16 11 Grasland 146430,522 202926,406 3,238
364 23-08-00 4 4 16 12 Grasland 146202,389 202924,528 2,240
365 23-08-00 10 10 100 9 Bos 146250,517 202931,979 0,381
366 23-08-00 4 4 16 14 Grasland 145956,186 203087,473 1,162
367 23-08-00 5 5 25 14 Grasland 146091,658 203023,667 1,210
368 23-08-00 4 4 16 12 Grasland 146112,977 202968,343 1,099
369 23-08-00 5 5 25 18 Grasland 145952,317 202892,365 1,376
370 23-08-00 18 9 162 7 Bos 145955,879 202855,611 0,415
371 23-08-00 5 5 25 18 Grasland 146321,880 202770,873 1,198
372 23-08-00 4 4 16 10 Grasland 146395,087 202716,343 1,489
373 24-08-00 17 7 119 7 Bos 146454,144 202792,458 3,767
374 24-08-00 4 4 16 11 Grasland 146674,522 202715,723 1,371
375 24-08-00 4 4 16 11 Grasland 146375,869 202646,919 1,251
376 24-08-00 4 4 16 11 Grasland 146456,706 202642,692 0,421
377 24-08-00 4 4 16 12 Grasland 146185,646 202586,263 0,819
378 24-08-00 4 4 16 14 Grasland 146215,494 202548,006 0,930  
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379 24-08-00 4 4 16 14 Grasland 146332,945 202552,023 1,013
380 24-08-00 8 8 64 9 Bos 146168,117 202516,518 0,173
381 24-08-00 14 8 112 9 Bos 146206,784 202493,099 2,037
382 24-08-00 5 5 25 18 Grasland 146072,154 202559,318 1,582
383 24-08-00 10 10 100 9 Bos 145995,810 202527,288 0,748
384 24-08-00 10 10 100 9 Bos 146113,584 202467,286 0,287
385 24-08-00 4 4 16 11 Grasland 146239,626 202332,908 0,835
386 25-08-00 4 4 16 12 Grasland 145976,460 202435,010 1,303
387 25-08-00 5 5 25 18 Grasland 146061,679 202354,136 0,572
388 25-08-00 4 4 16 10 Grasland 146077,078 202421,048 0,381
389 25-08-00 4 4 16 14 Grasland 146181,129 202303,309 1,172
390 25-08-00 15 6 90 7 Bos 146216,501 202207,384 0,306
391 25-08-00 5 5 25 13 Grasland 145908,310 202431,237 0,557
392 25-08-00 4 4 16 12 Grasland 145905,214 202362,251 0,445
393 25-08-00 4 4 16 10 Bos 145868,762 202382,233 0,407
394 25-08-00 4 4 16 12 Grasland 145996,032 202229,204 0,320
395 25-08-00 4 4 16 12 Grasland 146037,283 202196,693 0,436
396 25-08-00 4 4 16 14 Grasland 145952,157 202199,134 0,676
397 25-08-00 5 5 25 10 Bos 145894,502 202272,256 0,692
398 25-08-00 5 5 25 16 Grasland 145867,024 202183,204 0,886
399 25-08-00 4 4 16 17 Grasland 145842,168 202315,312 0,632
400 25-08-00 4 4 16 9 Ruigte 145795,118 202364,051 0,279
401 25-08-00 4 4 16 11 Grasland 145832,698 202468,857 0,494
402 29-08-00 4 4 16 11 Grasland 145138,803 202680,801 0,283
403 29-08-00 4 4 16 11 Grasland 145342,201 202705,685 0,389
404 29-08-00 4 4 16 13 Grasland 145391,783 202692,243 0,876
405 29-08-00 5 5 25 10 Bos 145426,805 202670,233 0,428
406 29-08-00 4 4 16 12 Grasland 145400,173 202569,212 0,242
407 29-08-00 4 4 16 12 Grasland 145364,425 202515,715 0,681
408 29-08-00 4 4 16 13 Grasland 145259,629 202585,121 0,764
409 29-08-00 4 4 16 10 Grasland 145554,206 202590,178 0,472
410 29-08-00 4 4 16 12 Grasland 145491,260 202513,185 0,494
411 29-08-00 4 4 16 11 Grasland 145476,311 202463,457 0,698
412 29-08-00 4 4 16 12 Grasland 145605,657 202357,855 0,628
413 29-08-00 4 4 16 12 Grasland 145575,731 202394,461 0,354
414 29-08-00 4 4 16 12 Grasland 145499,220 202376,052 0,785
415 29-08-00 4 4 16 12 Grasland 145531,040 202402,692 0,362
416 29-08-00 4 4 16 10 Grasland 145599,001 202489,735 0,422
417 30-08-00 4 4 16 10 Grasland 145175,609 202522,114 0,679
418 30-08-00 4 4 16 13 Grasland 145173,509 202489,669 0,404
419 30-08-00 5 5 25 10 Bos 145082,002 202506,567 0,359
420 30-08-00 4 4 16 13 Grasland 145244,514 202483,059 0,555
421 30-08-00 4 4 16 12 Grasland 145295,286 202415,607 0,366
422 30-08-00 4 4 16 14 Grasland 145187,792 202444,593 0,383
423 30-08-00 4 4 16 12 Grasland 145254,552 202386,422 0,345
424 30-08-00 4 4 16 12 Grasland 145348,235 202403,578 1,266
425 30-08-00 4 4 16 12 Grasland 145497,845 202313,981 0,475
426 30-08-00 4 4 16 12 Grasland 145540,160 202258,472 0,413
427 30-08-00 4 4 16 10 Grasland 145628,217 202273,692 0,602
428 30-08-00 4 4 16 12 Grasland 145456,680 202250,077 0,965
429 30-08-00 4 4 16 12 Grasland 145297,783 202339,413 1,262
430 30-08-00 4 4 16 12 Grasland 145227,026 202355,351 0,679
431 30-08-00 4 4 16 14 Grasland 145217,909 202282,292 0,817
432 30-08-00 4 4 16 12 Grasland 145298,797 202254,734 0,760
433 31-08-00 4 4 16 9 Ruigte 145454,877 202170,296 0,341
434 31-08-00 4 4 16 13 Grasland 145413,373 202154,585 0,591
435 31-08-00 4 4 16 14 Grasland 145285,961 202123,433 0,980
436 31-08-00 25 8 200 6 Bos 145288,517 202024,356 1,115
437 31-08-00 4 4 16 12 Grasland 145150,619 202183,230 0,508
438 31-08-00 4 4 16 14 Grasland 145060,760 202170,565 0,341
439 31-08-00 4 4 16 11 Grasland 145023,264 202138,838 0,641
440 31-08-00 4 4 16 12 Grasland 145098,910 202146,598 0,586
441 31-08-00 4 4 16 14 Grasland 145240,676 202074,502 0,597  
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442 31-08-00 4 4 16 12 Grasland 145226,503 201962,403 0,455
443 31-08-00 4 4 16 10 Grasland 145171,814 201969,411 0,897
444 31-08-00 4 4 16 11 Grasland 145134,792 201977,779 0,403
445 31-08-00 4 4 16 11 Grasland 145101,273 201942,856 0,629
446 31-08-00 4 4 16 13 Grasland 145043,450 201963,979 0,640
447 31-08-00 4 4 16 10 Grasland 145208,864 201986,120 0,318
448 31-08-00 4 4 16 12 Grasland 145077,350 202101,420 1,369
449 31-08-00 4 4 16 11 Grasland 145014,454 202074,930 0,917
450 01-09-00 4 4 16 11 Grasland 144970,442 201996,529 0,295
451 01-09-00 4 4 16 10 Grasland 144929,215 202000,777 0,206
452 01-09-00 10 10 100 9 Bos 144912,436 202123,182 0,595
453 01-09-00 14 13 182 6 Bos 145570,491 202564,205 0,476
454 01-09-00 4 4 16 11 Grasland 145339,060 202953,993 1,276
455 01-09-00 4 4 16 11 Grasland 145208,586 203004,588 0,603
456 01-09-00 4 4 16 11 Grasland 145326,773 202840,316 0,731
457 01-09-00 4 4 16 11 Grasland 145334,548 202812,159 0,614
458 01-09-00 4 4 16 10 Grasland 145203,165 202773,303 0,769
459 01-09-00 15 15 225 6 Bos 145163,360 202900,200 2,063
460 01-09-00 9 8 72 7 Bos 145158,873 202767,506 0,455
461 04-09-00 15 15 225 6 Bos 145645,672 202038,143 0,535
462 04-09-00 15 13 195 7 Bos 145697,698 202101,833 0,469
463 04-09-00 14 12 168 7 Bos 145771,045 202195,950 1,149
464 04-09-00 4 4 16 14 Grasland 145779,123 202265,875 0,562
465 04-09-00 4 4 16 17 Grasland 145817,441 202293,868 0,071
466 04-09-00 13 8 104 6 Bos 145757,493 202342,488 0,184
467 04-09-00 10 10 100 6 Bos 145771,674 202527,031 0,290
468 04-09-00 15 8 120 7 Bos 145851,423 202689,244 0,462
469 04-09-00 15 15 225 6 Bos 145779,405 202711,072 0,496
470 04-09-00 15 7 105 6 Bos 145853,818 202730,065 0,595
471 04-09-00 14 9 126 5 Bos 145770,321 202757,969 0,310
472 04-09-00 15 10 150 5 Bos 145672,803 202780,301 0,260
473 05-09-00 13 8 104 5 Bos 145706,680 202810,587 0,170
474 05-09-00 15 15 225 5 Bos 145792,320 202795,826 0,437
475 05-09-00 17 9,5 161,5 8 Bos 145878,326 202781,559 0,490
476 05-09-00 15 6,5 97,5 5 Bos 145855,714 202847,954 0,510
477 05-09-00 14 7 98 5 Bos 145775,194 202858,029 0,522
478 05-09-00 14 8 112 5 Bos 145782,197 202896,912 0,364
479 05-09-00 15 15 225 5 Bos 145791,067 202938,895 0,306
480 05-09-00 14 7 98 8 Bos 145898,400 202937,363 0,718
481 05-09-00 16 6 96 9 Bos 145853,796 202970,895 0,654
482 05-09-00 16 8 128 5 Bos 145796,045 203040,963 0,446
483 06-09-00 15 15 225 3 Bos 145675,434 202870,185 0,947
484 06-09-00 30 3,5 105 2 Bos 145496,380 203008,208 1,441
485 06-09-00 15 15 225 2 Bos 145498,812 202811,260 0,616
486 06-09-00 17 9 153 4 Bos 145522,365 202867,089 0,613
487 06-09-00 15 15 225 2 Bos 145564,565 202826,067 0,675
488 06-09-00 15 10 150 2 Bos 145570,471 202886,247 0,625
489 06-09-00 14 7,5 105 7 Bos 145421,392 202923,947 0,514
490 06-09-00 19 9 171 6 Bos 145416,360 202884,228 0,475
491 07-09-00 4 4 16 11 Grasland 145375,234 202773,260 0,540
492 07-09-00 4 4 16 10 Grasland 145493,860 202697,959 0,457
493 07-09-00 4 4 16 10 Grasland 145618,679 202625,398 0,471
494 07-09-00 10 10 100 9 Bos 145629,312 202537,174 0,204
495 07-09-00 4 4 16 10 Grasland 145589,272 202182,397 0,457
496 12-09-00 15 15 225 6 Bos 145306,353 203190,635 0,671
497 12-09-00 15 15 225 5 Bos 145394,016 203197,591 0,346
498 12-09-00 15 15 225 6 Bos 145297,189 203239,045 0,653
499 12-09-00 15 15 225 5 Bos 145390,779 203231,370 0,622
500 12-09-00 15 15 225 6 Bos 145346,321 203309,296 0,401
501 12-09-00 15 15 225 5 Bos 145331,119 203353,256 0,567
502 12-09-00 35 3,5 122,5 2 Bos 145432,357 203296,722 0,412
503 12-09-00 25 3,5 87,5 2 Bos 145399,526 203366,106 0,509
504 12-09-00 17 5 85 2 Bos 145451,930 203384,792 0,263  



Bijlage 3 Vegetatie-eenheden 

Instituut voor Natuurbehoud 
Vegetatiekartering van de polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde 17

 
 
 

Nummer Datum Lengte Breedte Opp. (m2) Type Fysiognomie X-Lambert Y-Lambert Opp. (hectare)
505 12-09-00 18 4 72 2 Bos 145472,989 203416,795 0,254
506 12-09-00 15 15 225 7 Bos 145343,626 203425,466 0,161
507 13-09-00 15 15 225 6 Bos 145358,239 203454,675 0,172
508 13-09-00 15 15 225 5 Bos 145366,151 203484,067 0,160
509 13-09-00 15 15 225 5 Bos 145465,003 203456,987 0,382
510 13-09-00 15 15 225 5 Bos 145449,352 203482,294 0,382
511 13-09-00 15 15 225 5 Bos 145451,633 203532,161 0,493
512 13-09-00 15 15 225 5 Bos 145407,286 203568,992 0,710
513 13-09-00 10 10 100 6 Bos 145440,784 203623,756 0,937
514 13-09-00 10 10 100 5 Bos 145485,663 203619,789 0,448
515 13-09-00 15 15 225 5 Bos 145518,230 203665,065 0,470
516 13-09-00 10 10 100 9 Ruigte 145542,941 203725,380 0,432
517 13-09-00 15 15 225 6 Bos 145534,929 203768,668 0,622
518 13-09-00 10 10 100 7 Bos 145543,165 203801,610 0,359
519 13-09-00 10 10 100 6 Bos 145454,726 203737,810 0,442
520 19-09-00 45 6 270 2 Bos 145588,284 203468,833 0,410
521 19-09-00 25 5 125 2 Bos 145579,725 203446,641 0,391
522 19-09-00 20 3 60 2 Bos 145589,578 203414,714 0,354
523 19-09-00 20 7 140 2 Bos 145542,067 203384,742 0,290
524 19-09-00 40 3,5 140 2 Bos 145555,387 203318,941 0,820
525 19-09-00 35 7,5 262,5 2 Bos 145545,095 203262,800 0,976
526 19-09-00 23 2,5 57,5 2 Bos 145521,571 203147,542 0,322
527 19-09-00 15 2,5 37,5 2 Bos 145515,379 203116,881 0,344
528 19-09-00 40 5 200 2 Bos 145579,897 203132,537 1,318
529 19-09-00 45 3 135 2 Bos 145649,422 203256,829 0,756
530 20-09-00 30 3 90 3 Bos 145610,872 203328,605 0,560
531 20-09-00 22 3 66 3 Bos 145651,911 203370,014 0,485
532 20-09-00 45 3 135 3 Bos 145718,898 203297,148 0,407
533 20-09-00 35 3,5 122,5 2 Bos 145801,471 203312,468 0,335
534 20-09-00 65 3 195 3 Bos 145756,817 203364,031 0,545
535 20-09-00 15 3 45 2 Bos 145667,223 203407,979 0,374
536 20-09-00 30 3 90 3 Bos 145813,808 203407,486 0,087
537 20-09-00 20 3 60 4 Bos 145823,071 203441,866 0,538
538 20-09-00 25 3 75 3 Bos 145674,149 203444,028 0,461
539 20-09-00 40 9 360 3 Bos 145712,834 203235,823 0,276
540 21-09-00 45 3,5 157,5 3 Bos 145770,457 203242,742 0,646
541 21-09-00 55 6 330 3 Bos 145879,623 203270,824 0,928
542 21-09-00 23 5 115 3 Bos 145885,505 203174,399 1,431
543 21-09-00 60 5,5 330 3 Bos 145704,051 203170,811 1,762
544 21-09-00 4 4 16 15 Grasland 145931,983 203355,974 0,502
545 21-09-00 15 7 105 5 Bos 145849,911 203306,407 0,170
546 21-09-00 15 15 225 5 Bos 146032,662 203397,126 0,120
547 21-09-00 30 7 210 3 Bos 145959,641 203401,326 0,502
548 21-09-00 23 3,5 80,5 3 Bos 145866,268 203443,460 0,196
549 21-09-00 33 4 132 3 Bos 145866,623 203388,611 0,706
550 22-09-00 15 15 225 6 Bos 146285,700 203612,525 0,953
551 22-09-00 7 7 49 9 Ruigte 146282,937 203541,958 0,619
552 22-09-00 4 4 16 14 Grasland 146156,574 203588,028 1,678
553 22-09-00 15 15 225 3 Bos 146200,524 203590,937 1,001
554 22-09-00 15 15 225 5 Bos 146091,521 203532,919 0,921
555 22-09-00 18 14 252 5 Bos 146063,812 203610,284 0,265
556 22-09-00 15 15 225 5 Bos 146040,206 203514,188 0,499
557 25-09-00 15 7,5 112,5 5 Bos 145978,322 203527,222 0,575
558 25-09-00 20 8 160 5 Bos 145958,656 203605,257 0,401
559 25-09-00 15 15 225 5 Bos 145999,688 203599,447 0,430
560 25-09-00 20 15 300 3 Bos 146032,301 203638,196 0,289
561 25-09-00 15 7 105 4 Bos 146021,971 203684,197 0,513
562 25-09-00 20 9 180 3 Bos 145968,489 203461,114 0,626
563 25-09-00 20 7 140 3 Bos 145912,059 203512,584 0,382
564 25-09-00 35 3,5 122,5 3 Bos 145881,582 203486,218 0,276
565 25-09-00 20 10 200 3 Bos 145839,221 203510,214 0,498
566 25-09-00 20 3,5 70 3 Bos 145777,957 203510,572 0,488
567 26-09-00 50 3 150 2 Bos 145780,518 203601,508 1,057  
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Nummer Datum Lengte Breedte Opp. (m2) Type Fysiognomie X-Lambert Y-Lambert Opp. (hectare)
568 26-09-00 40 3,5 140 3 Bos 145872,634 203585,499 0,366
569 26-09-00 20 3 60 4 Bos 145808,948 203643,429 1,291
570 26-09-00 30 7 210 2 Bos 145777,120 203711,063 0,562
571 26-09-00 45 3 135 4 Bos 145859,254 203702,573 1,073
572 26-09-00 25 3 75 2 Bos 145801,795 203761,469 0,741
573 26-09-00 15 15 225 7 Bos 145634,647 203829,813 0,396
574 26-09-00 28 3 84 2 Bos 145685,129 203807,785 0,210
575 26-09-00 18 3,5 63 2 Bos 145666,352 203781,253 0,328
576 26-09-00 50 3 150 2 Bos 145651,697 203721,857 0,860
577 26-09-00 15 15 225 6 Bos 145631,427 203687,972 0,523
578 26-09-00 48 4,5 216 4 Bos 145635,183 203652,595 0,519
579 26-09-00 52 4 208 2 Bos 145571,904 203644,671 0,452
580 27-09-00 10 10 100 6 Bos 145712,717 203879,598 0,358
581 27-09-00 27 4 108 4 Bos 145757,279 203879,971 1,030
582 27-09-00 30 4 120 5 Bos 145927,631 203806,170 1,029
583 27-09-00 20 7 140 5 Bos 145988,512 203817,134 0,539
584 27-09-00 15 15 225 5 Bos 145925,867 203876,383 0,986
585 27-09-00 15 15 225 5 Bos 145995,227 203853,369 0,411
586 27-09-00 5 5 25 8 Ruigte 145979,400 203919,142 0,375
587 27-09-00 7 7 49 8 Ruigte 145976,701 204056,564 0,660
588 27-09-00 58 3,5 203 4 Bos 145924,868 204015,368 1,223
589 27-09-00 7 7 49 8 Ruigte 145718,008 204048,967 0,470
590 27-09-00 15 12 180 6 Bos 145706,071 203912,884 0,580
591 27-09-00 48 3 144 4 Bos 145803,011 203959,431 1,428
592 02-10-00 16 9 144 3 Bos 145817,593 204095,836 0,817
593 02-10-00 34 4 136 4 Bos 145888,688 204097,926 1,686
594 02-10-00 40 4 160 4 Bos 145735,791 204172,609 0,634
595 02-10-00 35 3 105 4 Bos 145885,322 204214,478 1,186
596 02-10-00 10 10 100 4 Bos 145805,984 204254,188 1,059
597 02-10-00 19 8 152 5 Bos 145801,626 204321,022 0,708
598 02-10-00 15 15 225 5 Bos 145842,543 204307,562 0,371
599 02-10-00 55 3,5 192,5 4 Bos 145905,366 204307,229 0,850
600 02-10-00 25 4 100 4 Bos 145973,318 204364,177 0,472
601 02-10-00 38 6 228 4 Bos 145948,339 204416,580 0,451
602 02-10-00 30 7 210 3 Bos 145828,978 204405,869 0,745
603 02-10-00 15 15 225 5 Bos 145815,532 204357,715 0,665
604 03-10-00 15 15 225 6 Bos 145773,187 204440,100 0,723
605 03-10-00 45 3,5 157,5 4 Bos 145927,510 204472,679 1,012
606 03-10-00 10 10 100 5 Bos 145733,949 204515,464 0,818
607 03-10-00 15 15 225 8 Bos 145740,577 204565,851 0,409
608 03-10-00 15 15 225 8 Bos 145802,911 204570,305 0,627
609 03-10-00 34 4 136 4 Bos 145911,471 204520,929 0,629
610 03-10-00 50 4 200 4 Bos 145975,089 204565,307 0,426
611 03-10-00 50 5,5 275 4 Bos 145974,837 204631,906 0,764
612 03-10-00 10 10 100 5 Bos 145852,568 204619,933 1,034
613 03-10-00 10 10 100 8 Bos 145762,771 204607,836 0,778
614 15-06-00 4 4 16 14 Grasland 146708,629 206291,423 0,559  

 
1 Kastanjehakhoutbos
2 Carici elongatae-Alnetum
3 RG Carex acutiformis/Rubus fructicosus -[Alnion glutinosae]
4 Macrophorbio-Alnetum
5 Alno-Padion
6 RG Urtica dioica/Populus x canadensis -[Alno-Padion]
7 DG Populus x canadensis -[Galio-Urticetea]
8 Natte kapvlakte
9 Droge kapvlakte
10 Lolio-Cynosuretum
11 RG Holcus lanatus-Lolium perenne -[Molinio-Arrhenatheretea]
12 RG Poa trivialis-Lolium perenne -[Plantaginetea/Cynosurion]
13 Overgang Arrhenatheretalia/Lolio-Potentillion
14 Ranunculo-Alopecuretum geniculati inops
15 Ranunculo-Alopecuretum geniculati typicum
16 DG Lolium perenne -[Stellarietea mediae]
17 RG Ranunculus repens -[Arrhenatheretalia/Lolio-Potentillion]
18 DG Lolium multiflorum -[Stellarietea mediae]  
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Perceelseenheden met respectievelijke nummers. 
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Bijlage 4: Wegbermen met de aangetroffen plantensoorten. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Acer pseudoplatanus . . . . . . . 1 . . . . . . . Gewone esdoorn
Achillea millefolium . . . . . . . . . . . 1 . 1 . Gewoon duizendblad
Aegopodium podagraria . . 1 1 . . 1 . 1 1 1 1 1 . 1 Zevenblad
Agrimonia eupatoria . . 1 . . . . . . . . . . . . Gewone agrimonie
Agrostis capillaris . 1 . . . . . . . . . . . . . Gewoon struisgras
Agrostis stolonifera 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 . . . . Fioringras
Alnus glutinosa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . 1 1 Zwarte els
Angelica sylvestris 1 1 . 1 . 1 . . 1 1 . 1 . . 1 Gewone engelwortel
Anthriscus sylvestris 1 1 1 1 . . 1 1 1 . 1 1 . 1 1 Fluitekruid
Arctium lappa 1 1 1 . . . . 1 1 . 1 1 1 1 1 Grote klit
Arctium species . . . . 1 1 1 . . . . . . . . Klit species
Arrhenatherum elatius 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Gewone glanshaver
Artemisia vulgaris 1 1 1 . . . 1 1 . . 1 1 . 1 . Bijvoet
Athyrium filix-femina . . . . . . . . . . 1 . . . . Wijfjesvaren
Atriplex patula . . . . . . . 1 . . . . . . . Uitstaande melde
Azolla filiculoides . . . . . . . . . . . 1 . . . Grote kroosvaren
Bidens frondosa . . . . . . . . . 1 . . . . . Zwart tandzaad
Bidens tripartita . . . . . . 1 . . . . . . . . Veerdelig tandzaad
Brachythecium rutabulum . . . . . . . 1 . . 1 . . . . Gewoon dikkopmos
Bromus sterilis . . . . . . . . . . 1 1 . . . IJle dravik
Calamagrostis canescens . . . . 1 1 . . . . . . . . . Hennegras
Calamagrostis epigejos . . . . . . 1 . . . . . . . . Duinriet
Calystegia sepium 1 1 1 . . 1 . 1 1 1 . . . . . Haagwinde
Capsella bursa-pastoris 1 . . . . . . . . . . . . 1 . Gewoon herderstasje
Carex acuta . . . . . 1 . . . . . . . . . Scherpe zegge
Carex acutiformis . . 1 1 1 1 1 . 1 1 . . . . . Moeraszegge
Carex hirta . . . 1 . . . . . . . . . . . Ruige zegge
Carex paniculata . . 1 1 . . . . . . . . . . . Pluimzegge
Carex pseudocyperus . . 1 1 . . 1 . . . . . . . . Hoge cyperzegge
Carex riparia 1 . 1 . . . 1 . . . 1 . . . . Oeverzegge
Carpinus betulus . . . 1 . . . . . . . . . . . Haagbeuk
Centaurea jacea . . . . . . . . . . . . . 1 . Knoopkruid
Cerastium fontanum 1 1 1 . . 1 . 1 1 1 1 1 . 1 . Gewone hoornbloem
Chelidonium majus . . 1 . . . . . . . . . . . . Stinkende gouwe
Chenopodium album . . 1 . . . . 1 1 . . . . . . Melganzevoet
Chenopodium ficifolium . . . . . . . 1 . . . . . . . Stippelganzevoet
Chenopodium polyspermum . . . 1 . . . . . . . . . . . Korrelganzevoet
Circaea lutetiana . . . . 1 . . . . . . . . . . Groot heksenkruid
Cirsium arvense 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Akkerdistel
Cirsium oleraceum 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 . 1 . . 1 Moesdistel
Cirsium palustre . 1 . 1 1 1 1 1 . 1 1 . . . . Kale jonker
Cirsium vulgare 1 1 1 . . . . 1 . . . . . 1 . Speerdistel
Coronopus squamatus . . 1 . . . . . 1 . . . . . . Grove varkenskers
Corylus avellana . . 1 . . . 1 . . . . . . . . Hazelaar
Crataegus monogyna . . 1 . . . . . 1 . 1 . . . 1 Eenstijlige meidoorn
Crepis capillaris . . . 1 . . . . . . . . . . . Klein streepzaad
Dactylis glomerata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 Kropaar
Daucus carota . . . . . . . . . . . 1 . . . Peen
Dipsacus fullonum . . . . . . . 1 . . . . . . . Grote kaardebol
Dryopteris filix-mas . . . . . . . . 1 . . . . . . Mannetjesvaren
Echinochloa crus-galli . . 1 . . . . 1 1 . 1 . . . . Hanepoot
Elymus repens 1 1 . 1 . . 1 1 1 1 . . . . . Kweek
Epilobium hirsutum 1 1 1 1 1 1 . . . . . 1 . . . Harig wilgeroosje
Epilobium palustre . 1 . . . . . . . . . . . . . Moerasbasterdwederik
Epilobium parviflorum . . . 1 . . . . . . . . . . . Viltige basterdwederik
Epipactis helleborine . . 1 . 1 . . . . . . . . . . Brede wespenorchis
Equisetum arvense 1 1 1 . . . 1 1 1 . 1 . . 1 . Heermoes
Equisetum palustre . . . 1 . . . . 1 1 . . . . . Lidrus
Erigeron canadensis . . 1 . . . . 1 . . . 1 . . . Canadese fijnstraal
Eupatorium cannabinum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Koninginnekruid
Festuca arundinacea . . 1 . . . 1 . . . . . . . . Rietzwenkgras
Festuca rubra 1 . 1 1 1 . 1 . . . 1 1 1 1 . Rood zwenkgras  
 



Bijlage 4 Wegbermen 

Instituut voor Natuurbehoud 
Vegetatiekartering van de polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde 22

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Filipendula ulmaria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 . . 1 Moerasspirea
Fraxinus excelsior . . 1 . . . 1 . . 1 . . . . 1 Gewone es
Galeopsis tetrahit . . 1 1 . . 1 1 1 1 1 . . . . Gewone hennepnetel
Galium aparine 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 . . . Kleefkruid
Geum urbanum . . . . . . . . 1 . . . . . . Geel nagelkruid
Glechoma hederacea 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hondsdraf
Glyceria maxima 1 1 . 1 . . . . . . . . . . . Liesgras
Gnaphalium uliginosum . . . . . . . . . 1 . . . . . Moerasdroogbloem
Heracleum sphondylium 1 1 1 . 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 Gewone bereklauw
Hieracium umbellatum . . 1 . . . . . . . . . . . . Schermhavikskruid
Holcus lanatus 1 1 . 1 . 1 . . . 1 1 1 . 1 1 Gestreepte witbol
Humulus lupulus . . . . . 1 1 . 1 1 . 1 . 1 1 Hop
Hypericum perforatum 1 1 . . . . . . 1 . 1 . 1 . . Sint-Janskruid
Hypericum quadrangulum . . . . 1 1 . 1 1 . . . . . . Gevleugeld hertshooi
Impatiens glandulifera . . . 1 . . . . 1 . . . . . . Reuzenbalsemien
Iris pseudacorus . 1 1 1 . 1 . . . 1 . . . . . Gele lis
Juncus articulatus . . . . . 1 . . . . . . . . . Zomprus
Juncus bufonius . 1 . . . . . . . . . . . . . Greppelrus
Juncus effusus 1 1 1 1 . 1 . . 1 1 1 . . . . Pitrus
Juncus inflexus . . . . . 1 . . . . . . . . . Zeegroene rus
Lamium album 1 . 1 . . . . 1 1 1 1 1 1 . . Witte dovenetel
Lapsana communis 1 . . . 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 . Akkerkool
Lathyrus pratensis . 1 1 1 . . . 1 1 . 1 . . 1 . Veldlathyrus
Lemna gibba . . . 1 . . . . . . . . . . . Bultkroos
Lemna minor . . . 1 . . . . . . . . . . . Klein kroos
Lolium perenne 1 1 1 1 . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Engels raaigras
Lotus corniculatus ssp. corniculatus 1 1 . . . . . . . . 1 . . . . Gewone rolklaver
Lotus uliginosus . . . . . 1 . . . . 1 . . . . Moerasrolklaver
Lychnis flos-cuculi . . 1 . . 1 . . . . . . . . . Echte koekoeksbloem
Lycopus europaeus . . 1 . 1 1 1 . . . 1 . . . . Wolfspoot
Lysimachia nummularia . . . . . 1 . . . . . . . . . Penningkruid
Lysimachia vulgaris . . . . . 1 . . . . . . . . . Grote wederik
Lythrum salicaria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . . Grote kattestaart
Matricaria recutita 1 . . . . . . . . 1 1 . . . . Echte kamille
Medicago arabica . . . . . . . . . . . . . 1 . Gevlekte rupsklaver
Medicago lupulina . . 1 . . . . 1 . . . . . . . Hopklaver
Melandrium dioicum 1 1 . . 1 1 1 . 1 1 1 1 1 . 1 Dagkoekoeksbloem
Melilotus altissima . . 1 . . . . . . . . . . . . Goudgele honingklaver
Mercurialis annua . . . . . . . 1 . . . . . . . Tuinbingelkruid
Myosoton aquaticum 1 . 1 1 . . . 1 1 1 . . . . . Watermuur
Odontites vernus . . 1 . . . . . . . . . . . . Rode ogentroost
Oenothera species . . . . . . . . . . . 1 . . . Teunisbloem species
Phalaris arundinacea 1 . 1 1 . 1 . 1 1 1 1 . . . . Rietgras
Phleum pratense 1 1 . . . . 1 . . . . . . . . Timoteegras
Phragmites australis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 Riet
Pimpinella major 1 1 1 1 . . 1 . 1 1 1 . . 1 1 Grote bevernel
Plantago lanceolata 1 . . 1 . . 1 . . . . 1 . 1 1 Smalle weegbree
Plantago major 1 1 1 1 . . 1 1 1 1 1 1 . 1 1 Grote weegbree
Poa annua 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 Straatgras
Poa trivialis 1 1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 Ruw beemdgras
Polygonum amphibium . 1 . 1 1 1 . 1 1 . 1 . . 1 1 Veenwortel
Polygonum aviculare . 1 1 . . . . . . . 1 . . 1 . Varkensgras
Polygonum cuspidatum . . . . 1 . . . . . . . . . . Japanse duizendknoop
Polygonum hydropiper . . . . 1 . . 1 1 1 1 . . . . Waterpeper
Polygonum persicaria . . 1 1 . . . 1 1 1 . . . . . Perzikkruid
Populus canescens . . . . . . 1 . . . . . . . . Grauwe abeel
Populus tremula . . 1 1 . . . . . . . . . . . Ratelpopulier
Populus x canadensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Canadapopulier
Potentilla anserina 1 1 . 1 1 . . 1 1 1 1 . . . . Zilverschoon
Potentilla reptans . . . . . . . . . . . . . 1 . Vijfvingerkruid
Prunella vulgaris . . . 1 1 1 . . . . 1 . . . . Gewone brunel  
 



Bijlage 4 Wegbermen 

Instituut voor Natuurbehoud 
Vegetatiekartering van de polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde 23

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pulicaria dysenterica 1 . 1 1 1 1 1 1 1 . . . . . . Heelblaadjes
Quercus robur . . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 Zomereik
Quercus rubra . . . . . . . . . . 1 . . . . Amerikaanse eik
Ranunculus acris . 1 . 1 . . . . 1 . 1 . . 1 . Scherpe boterbloem
Ranunculus repens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 Kruipende boterbloem
Ranunculus sceleratus . . . 1 . . . . . . . . . . . Blaartrekkende boterbloem
Ribes rubrum . . 1 . . . . . . . . . . . . Aalbes
Rorippa islandica . . . 1 . . . . . . . . . . . Moeraskers
Rosa species . . 1 1 . . . . . . . 1 1 . 1 Roos species
Rubus species 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 Braam species
Rumex acetosa 1 1 . 1 . . . . . . 1 1 1 . . Veldzuring
Rumex conglomeratus 1 . 1 . . . 1 . . . . . . . . Kluwenzuring
Rumex hydrolapathum . . 1 1 . . 1 . . . . . . . . Waterzuring
Rumex obtusifolius 1 1 . . 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 Ridderzuring
Rumex sanguineus . . . 1 . 1 . 1 1 1 . . . . . Bloedzuring
Salix alba 1 . 1 1 . . 1 . . . . . . . 1 Schietwilg
Salix species 1 . . . 1 1 . . . . . . . . . Wilg species
Sambucus nigra . . . . . . . 1 1 . . 1 1 1 1 Gewone vlier
Sambucus nigra cv. Laciniata . . . . . . . . . . . . 1 . . Peterselievlier
Scirpus sylvaticus . . . . . 1 . . . . . . . . . Bosbies
Scrophularia auriculata . . . . . . 1 1 . . . . . . . Geoord helmkruid
Scrophularia nodosa . . . . 1 . . . 1 . 1 . . . . Knopig helmkruid
Scutellaria galericulata . . . . . 1 . . . . . . . . . Blauw glidkruid
Senecio jacobea 1 . . . . . . . 1 . . . . 1 . Jakobskruiskruid
Setaria pumila . . 1 . . . . . . . . . . . . Geelrode naaldaar
Sinapis arvensis 1 . . . . . . . . . . . . . . Herik
Sisymbrium officinale 1 . . . . . . . . . 1 . 1 1 . Gewone raket
Solanum dulcamara . . 1 . . 1 . . . . 1 . . . . Bitterzoet
Solanum nigrum . . . 1 . . . . . . . . . . . Zwarte nachtschade
Sonchus asper 1 1 . . . . . 1 . . 1 . 1 1 . Gekroesde melkdistel
Sparganium erectum . . 1 . . . . . . . . 1 . . . Grote egelskop
Stachys palustris . . . . . . . 1 . . . . . . . Moerasandoorn
Stachys sylvatica . . 1 . . . . . . . 1 1 1 . . Bosandoorn
Stellaria media 1 . 1 1 . . 1 1 1 1 1 1 1 1 . Vogelmuur
Stellaria uliginosa . . . . . 1 . . . . . . . . . Moerasmuur
Symphoricarpos albus . . 1 . . . . . . 1 . . . . . Sneeuwbes
Symphytum officinale 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 Gewone smeerwortel
Tanacetum vulgare . . 1 1 . . 1 . . . 1 1 . 1 . Boerenwormkruid
Taraxacum species 1 1 1 1 . . 1 . 1 1 1 1 1 1 1 Paardebloem species
Torilis japonica 1 . . 1 . . 1 . . 1 1 1 . . . Heggedoornzaad
Trifolium pratense . . . . . . 1 . . . . . . . . Rode klaver
Trifolium repens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 Witte klaver
Tussilago farfara . . . . . . . 1 . . . . . . . Klein hoefblad
Typha latifolia . . . 1 . . . . . . . . . . . Grote lisdodde
Ulmus minor . . . . . . 1 . . . . . . . . Gladde iep
Ulmus species . . . . . . . . . . . 1 . 1 . Iep species
Urtica dioica 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 Grote brandnetel
Veronica agrestis . . 1 . . . . . . . . . . . . Akkerereprijs
Veronica chamaedrys . . . 1 1 1 . . . . 1 . . . . Gewone ereprijs
Veronica persica . . . . . . . 1 . 1 . . . . . Grote ereprijs
Viburnum opulus . . 1 . . . . 1 . . . . . . . Gelderse roos
Vicia cracca 1 1 1 1 . . . 1 1 . 1 1 . 1 . Vogelwikke
Vicia hirsuta 1 1 . . . . . . . . . . . 1 . Ringelwikke
Vicia sepium 1 1 . . . . . . . . . . . . . Heggewikke
Vicia species . . . . . . 1 . . . . . . . . Wikke species
Viscum album . . . . . . . . 1 . . . . . . Maretak  
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1 Lange gaanweg: Noord-zuid vanaf Verkortingsdijk.
2 Lange gaanweg (Oost-West vanaf vijver kasteel van Wissekerke). 
3 Weg ten Oosten van de Kleine gaanweg (onverhard, steenslag). 
4 Kleine gaanweg (met Populus x canadensis)
5 Noord-zuid dreef in 3e Broekwijk
6 Oost-west dreef in 3e Broekwijk
7 Blauwe gaanweg
8 Zandgaanweg (onverhard, steenslag)
9 Zandgaanweg (verhard, kasseien)

10 Blauwe gaanweg (ten noorden van de Rupelmondse kreek)
11 Dweerse gaanweg
12 Kemphoekstraat
13 Barbierbeekdijk (ZW deel)
14 Lange gaanweg (tussen Verkortingsdijk en Kallebeekveer)
15 Verkortingsdijk

 




