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Voorwoord 

Het opstellen van soortbeschermingsprogramma’s voor individuele soorten is een kostelijke 

onderneming. In het natuurbehoud zijn financiële middelen echter meestal schaars (Knight et 

al. 2008). Vandaar dat vanuit ANB de vraag kwam om na te gaan of dergelijke 

soortbeschermingsprogramma’s voor meerdere soorten tegelijk gemaakt kunnen worden. Het 

doel van dit project is dan ook: “nagaan in hoeverre soorten die in aanmerking komen voor 

een soortbeschermingsprogramma gelijkaardige ecologische behoeften en verspreidingen 

hebben, waardoor ze eventueel samen genomen kunnen worden in een 

multisoortenbeschermingsprogramma. Hierdoor zou het aantal op te maken 

soortbeschermingsprogramma’s kunnen dalen en wordt er in een 

multisoortenbeschermingsprogramma meteen rekening gehouden met de behoeften en 

noden van meerdere soorten die aanwezig zijn in de zelfde biotoop”. 

In dit project gaan we na of we soortenclusters met een gelijkaardige ecologische behoefte 

kunnen afbakenen en onder welke voorwaarden het vervolgens haalbaar is om 

multisoortenbeschermingsprogamma’s op te maken. 
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Samenvatting 

Op vraag van het Agentschap Natuur en Bos werd de haalbaarheid onderzocht of 145 

Europese en Vlaamse prioritaire soorten gebundeld kunnen worden in zogenaamde 

multisoortenbeschermingsprogramma’s. We vertrekken hierbij vanuit de landschaps- en 

ecoprofielenindeling die in Van Uytvanck & Goethals (2014). Om soorten hieraan toe te 

voegen werden soorten toegekend aan de biotoopcodes van de Biologische Waarderingskaart 

en/of aan de verschillende typen waterlopen in Vlaanderen en werd ook gevraagd in welke 

ecoregio’s de soorten in Vlaanderen voorkomen. Op basis van een ordinatietechniek (Principal 

Coordinates Analysis) en twee clusteringstechnieken (Ward Hierarchical Clustering en Affinity 

Propagation Clustering) voegden we soorten toe aan de bestaande landschapsclusters en 

ecoprofielen of werden soorten van ecoprofiel veranderd. Deze toewijzing werd onderworpen 

aan een expert-judgement van de soortspecialisten van het INBO en indien nodig werden 

soorten aan meerdere ecoprofielen toegekend. Vervolgens gingen we binnen elke 

landschapscluster op zoek naar soorten die voldoende gelijkaardige ecologische behoeften 

hebben om eventueel gezamenlijke soortbeschermingsprogramma’s ervoor op te maken. Op 

deze manier kon het aantal soortbeschermingsprogramma’s teruggebracht worden tot 87 in 

plaats van 145: 34 multisoortenbeschermingsprogramma’s en 53 individuele 

soortbeschermingsprogramma’s, een vermindering met 40%. Bij de opmaak van 

multisoortenbeschermingprogramma’s verdient het aanbeveling om na te gaan wat de 

effecten (synergiën en conflicten) ervan zijn op soorten uit dezelfde landschapscluster. Om te 

vermijden dat multisoortenbeschermingsprogramma’s tot onvoldoende soortspecifieke 

maatregelen zouden leiden, is het aangewezen om de ecologische behoeften van elke soort uit 

een dergelijk multisoortenbeschermingsprogramma individueel aan te geven. Een voorstel tot 

prioritering van het eventuele uitvoeren van deze multisoortenbeschermingsprogramma’s zou 

gebruik kunnen maken van de Vlaamse Rode-Lijststatus van de soorten of de Europese Vogel- 

en Habitatrichtlijnen. Maar, omwille van het feit dat niet voor alle soorten een dergelijke 

status opgemaakt werd, lijkt het aangewezen om ook andere criteria (haalbaarheid, draagvlak, 

kostprijs, verantwoordelijkheid van Vlaanderen voor de Europese populatie ...) hierbij in 

rekening te brengen. 
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English abstract 

At the request of the Agency for Nature and Forests (ANB), we investigated the feasibility of 

grouping 145 European and Flemish priority species into so called multispecies action or 

recovery plans. As a starting point, we used the classification into landscape and ecological 

species profiles of Van Uytvanck & Goethals (2014). To add species to the clusters and profiles, 

we assigned species to biological valuation codes and/or to different types of running waters in 

Flanders. Additionally, we summarized their distribution into the 12 ecological regions of 

Flanders. Using one ordination technique (Principal Coordinates Analysis) and two clustering 

techniques (Ward Hierarchical Clustering and Affinity Propagation Clustering), we added 

species to or changed species from the existing landscape clusters and ecological profiles. This 

assignment was subsequently checked by an expert-judgement of the species experts at the 

INBO and if necessary, species were assigned to more than one cluster of profile. Within the 

different landscape clusters, we searched for species that were close enough in ecological 

resource and habitat use to compile multispecies action plans. This way, we reduced the 

number of species action plans from 145 to 87: 34 multispecies action plans and 53 individual 

species action plans, a reduction of 40%. When compiling multispecies action plans, we 

recommend to cross-check synergies and conflicts with other species in the same landscape 

cluster. To avoid a lack of detail for the different species in a multispecies action plan, we also 

recommend that all individual species’ ecological resources are mentioned in a multispecies 

action plan. We also suggest a possible way for prioritisation of species action plans by using 

the Flemish and/or European Red List status of the different species in each ecological profile. 

But, since not all species have been assessed against the regional Red List criteria yet, other 

criteria such as feasibility, expense, social basis, regional responsibility for the European 

population, etc. should be taken into consideration as well. 
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1 Inleiding 

Beschermingsprogramma’s worden gewoonlijk opgemaakt voor individuele soorten die i) niet 

behouden kunnen worden met een regulier beheer binnen een natuurgebied en/of ii) 

voornamelijk voorkomen buiten natuurgebieden. In Vlaanderen werden tot hier toe 

soortbeschermingsprogramma’s of -plannen opgemaakt (of zijn in voorbereiding) voor twee 

amfibieën (Boomkikker, Knoflookpad), twee reptielen (Adder, Gladde slang), acht broedvogels 

(Grauwe kiekendief, Kleine rietgans, Kwartelkoning, Nachtzwaluw, Ooievaar, Porseleinhoen, 

Roerdomp, Waterrietzanger), vijf dagvlinders (Argusvlinder, Bruine eikenpage, Bruine 

vuurvlinder, Gentiaanblauwtje, Heivlinder), vier vissen (Beekprik, Grote modderkruiper, Kleine 

modderkruiper, Paling), vleermuizen, vier zoogdieren (Das, Europese bever, Europese hamster, 

Hazelmuis) en een plant (Grote pimpernel). Geen enkel van deze plannen is door de minister 

goedgekeurd en wordt momenteel ook uitgevoerd. 

 

Het project bevat 3 fasen: 

1. Het verzamelen van informatie over de ecologische behoeften van de Vlaamse en Europese 

prioritaire soorten; 

2. Het toepassen van diverse (cluster)analysen, het eventueel uitvoeren van een indicator 

value analyse om indicatorsoorten aan te duiden per cluster en het vervolgens 

interpreteren van de resultaten; 

3. Een voorstel tot prioritering van de eventueel uit te voeren 

multisoortenbeschermingsprogramma’s. 
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2 Materiaal en methode 

2.1 Aanpak 

Om na te gaan of het mogelijk is om soorten te clusteren voor het opmaken van zogenaamde 

multisoortenbeschermingsprogramma’s, gaan we te werk op twee manieren: 

1. Top-down: we vertrekken van de ecoprofielen en de landschapsclusters in Van 

Uytvanck & Goethals (2014) en voegen daar de soorten uit deze oefening aan toe die 

niet in Van Uytvanck & Goethals (2014) opgenomen waren. Bij het opmaken van 

soortbeschermingsprogramma’s kunnen deze clusters gebruikt worden om na te gaan 

of er synergiën en/of conflicten optreden met andere soorten uit dezelfde 

landschapscluster; 

2. Bottom-up: binnen de verschillende landschapsclusters gaan we op zoek naar soorten 

met een zeer gelijkaardige ecologische behoefte op basis van het gezamenlijk 

voorkomen in habitats, ecologische hulpbronnen (bv. vegetatiestructuur, 

voedselkeuze ...) en ecoregio’s. Voor deze soortenclusters zouden 

multisoortenbeschermingsprogramma opgemaakt kunnen worden. 

Aan de soortspecialisten op het INBO werd gevraagd om elk van de soorten te koppelen aan 

BWK-codes en/of waterlooptypes. Daarnaast werd hen ook gevraagd om aan te geven in 

welke ecoregio’s de verschillende soorten momenteel voorkomen (Hoofdstuk 2). Om soorten 

te kunnen clusteren gebruikten we drie verschillende analysetechnieken (Hoofdstuk 2). Met 

behulp van deze analysen werden de soorten ingedeeld in of toegevoegd aan de 

landschapsclusters (Hoofdstuk 3) uit Van Uytvanck & Goethals (2014). Vervolgens wordt 

binnen de landschapsclusters nagegaan voor welke soorten 

multisoortenbeschermingsprogramma’s opgemaakt zouden kunnen worden (Hoofdstuk 3). 

Tenslotte stellen we een mogelijke manier voor om de soortenbeschermingsprogrammas’s te 

prioriteren (Hoofdstuk 4). Figuur 1 geeft de gebruikte werkwijze schematisch weer. 
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Figuur 1 Schematische weergave van de gebruikte werkwijze om te komen tot mogelijke 
multisoortenbeschermingsprogramma’s 

 

2.2 Verzamelen van informatie over de ecologische behoeften 

en de verspreiding van de 145 Vlaamse en Europese 

prioritaire soorten 

Aan de soortenspecialisten van het INBO werd gevraagd om voor de 145 soorten (Tabel 1) uit 

de verschillende taxonomische groepen aan te duiden in welk biotooptype (biologische 

component – Tabel 2) en in welke ecoregio’s (geografische component – Figuur 2) ze in 

Vlaanderen voorkomen. Om ervoor te zorgen dat soorten op een logische en eenduidige 

manier behandeld werden over de verschillende taxonomische groepen heen, werd aan de 

specialisten gevraagd enkel rekening te houden met de voortplantings-, de voornaamste 

foerageer- en rustbiotopen en de hoofdverspreiding van de soorten. 
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Tabel 1 Lijst van de Vlaamse en Europese prioritaire soorten met vermelding van de geraadpleegde INBO-
soortenspecialist(en) per taxonomische groep. Indien de specialist nog een andere affiliatie heeft 
dan het INBO, wordt die tussen haakjes vermeld. RLC_V: Rode-Lijstcategorie Vlaanderen; RLC_E: 
Rode-Lijstcategorie Europa (RE = Regionaal uitgestorven, CR = Ernstig bedreigd, EN = Bedreigd, VU = 
Kwetsbaar, NT = Bijna in gevaar, LC = Momenteel niet in gevaar, DD = Onvoldoende data, - = Niet 
geëvalueerd, Spec3 (alleen bij dagvlinders) = Species of European Conservation Concern – van Swaay 
et al. (2011); Eur: vermelding in Europese richtlijnen (HRL = Habitatrichtlijn Annex II en/of IV, VRL = 
Vogelrichtlijn Annex I, PV = Palingverordening, Ramsar 1% = overwinterende watervogels die de 1% 
Ramsar-norm halen in Vlaanderen). Vl RL = Vlaamse Rode Lijst; Eur RL = Europese Rode Lijst. 

 
Nederlandse naam (Wetenschappelijke naam) RLC_V RLC_E Eur 

 
Amfibieën (J Speybroeck – Hyla) Jooris et al. (2012) Temple & Cox (2009) 

1. Boomkikker (Hyla arborea) CR LC HRL IV 
2. Heikikker (Rana arvalis) VU LC HRL IV 
3. Kamsalamander (Triturus cristatus) VU LC HRL II+IV 
4. Knoflookpad (Pelobates fuscus) CR LC HRL IV 
5. Poelkikker (Pelophylax lessonae) NT LC HRL IV 
6. Rugstreeppad (Bufo calamita) VU LC HRL IV 
7. Vroedmeesterpad (Alytes obstetricans) EN LC HRL IV 
8. Vuursalamander (Salamandra salamandra) VU LC - 

 
Broedvogels (F T’jollyn, G Vermeersch & E Stienen) Devos et al. (2004) 

9. Blauwborst (Luscinia svecica) LC - VRL I 
10. Boomleeuwerik (Lullula arborea) VU  - VRL I 
11. Boompieper (Anthus trivialis) EN  - - 
12. Bruine kiekendief (Circus aeruginosus) LC  - VRL I 
13. Duinpieper (Anthus campestris) RE  - VRL I 
14. Dwergstern (Sterna albifrons) CR  - VRL I 
15. Geelgors (Emberiza citrinella) EN  - - 
16. Geoorde fuut (Podiceps nigricollis) LC  - - 
17. Grauwe gors (Miliaria calandra) EN  - - 
18. Grauwe kiekendief (Circus pygargus) CR  - VRL I 
19. Grauwe klauwier (Lanius collurio) CR  - VRL I 
20. Grote stern (Sterna sandvicensis) CR  - VRL I 
21. Grutto (Limosa limosa) LC  - - 
22. IJsvogel (Alcedo atthis) LC  - VRL I 
23. Kleine mantelmeeuw (Larus fuscus) VU  - Ramsar 1% 
24. Kleine zilverreiger (Egretta garzetta) NT  - VRL I 
25. Kluut_b (Recurvirostra avosetta) VU  - VRL I 
26. Korhoen (Tetrao tetrix) RE  - VRL I 
27. Kwak (Nycticorax nycticorax) NT  - VRL I 
28. Kwartelkoning (Crex crex) CR  - VRL I 
29. Lepelaar_b (Platalea leucorodia)  -  - VRL I 
30. Middelste bonte specht (Dendrocopos medius)  -  - VRL I 
31. Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus) VU  - VRL I 
32. Ooievaar (Ciconia ciconia)  -  - VRL I 
33. Ortolaan (Emberiza hortulana) RE  - VRL I 
34. Porseleinhoen (Porzana porzana) EN  - VRL I 
35. Purperreiger (Ardea purpurea)  -  - VRL I 
36. Roerdomp (Botaurus stellaris) CR  - VRL I 
37. Slechtvalk (Falco peregrinus)  -  - VRL I 
38. Steenuil (Athene noctua) LC  - - 
39. Steltkluut (Himantopus himantopus) NT  - VRL I 
40. Strandplevier (Charadrius alexandrinus) CR  - VRL I 
41. Visdief (Sterna hirundo) VU  - VRL I 
42. Wespendief (Pernis apivorus) LC  - VRL I 
43. Wielewaal (Oriolus oriolus) EN  - - 
44. Woudaap (Ixobrychus minutus) CR  - VRL I 
45. Zwarte specht (Dryocopus martius) LC  - VRL I 
46. Zwarte stern (Chlidonias niger) RE  - VRL I 
47. Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus) LC  - VRL I 
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Dagvlinders (D Maes) Maes et al. (2012) van Swaay et al. (2011) 

48. Aardbeivlinder (Pyrgus malvae) CR LC - 
49. Argusvlinder (Lasiommata megera) EN LC - 
50. Bruin dikkopje (Erynnis tages) VU LC - 
51. Bruine eikenpage (Satyrium ilicis) CR LC (Spec3) - 
52. Gentiaanblauwtje (Phengaris alcon) CR LC (Spec3) - 
53. Grote weerschijnvlinder (Apatura iris) EN LC - 
54. Heivlinder (Hipparchia semele) EN LC - 
55. Klaverblauwtje (Cyaniris semiargus) VU LC - 
56. Kommavlinder (Hesperia comma) EN LC (Spec3) - 
57. Oranje zandoogje (Pyronia tithonus) LC LC (Spec3) - 
58. Veldparelmoervlinder (Melitaea cinxia) CR LC - 

 
Kevers (A Thomaes) Thomaes & Maes (2014) Nieto & Alexander (2010) 

59. Gouden tor (Cetonia aurata)  -  - - 
60. Vliegend hert (Lucanus cervus) EN NT HRL II 

 
Libellen (G De Knijf – Libellenvereniging Vlaanderen) De Knijf (2006) Kalkman et al. (2010) 

61. Beekrombout (Gomphus vulgatissimus) EN LC - 
62. Bosbeekjuffer (Calopteryx virgo) EN LC - 
63. Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis) CR LC HRL II+IV 
64. Hoogveenglanslibel (Somatochlora arctica) EN LC - 
65. Kempense heidelibel (Sympetrum depressiusculum) VU VU - 
66. Maanwaterjuffer (Coenagrion lunulatum) EN LC - 
67. Rivierrombout (Gomphus flavipes) DD LC HRL IV 
68. Speerwaterjuffer (Coenagrion hastulatum) CR LC - 
69. Variabele waterjuffer (Coenagrion pulchellum) EN LC - 
70. Vroege glazenmaker (Aeshna isoceles) CR LC - 

 
Mollusken (J Packet) Van Loen et al. (2006) Cuttelod et al. (2011) 

71. Nauwe korfslak (Vertigo angustior) CR VU HRL II 
72. Platte schijfhoren (Anisus (Disculifer) vorticulus)  - NT HRL II+IV 
73. Zeggekorfslak (Vertigo moulinsiana) NT VU HRL II 

 
Mossen (W Van Landuyt)  Sotiaux et al. (2007) 

74. Geel schorpioenmos (Hamatocaulis vernicosus)  - LC HRL II 

 
Nachtvlinders (D Maes) 

75. Spaanse vlag (Euplagia quadripunctaria)  -  - HRL II 

 
Overwinterende watervogels (K Devos, F T’jollyn, A Anselin & E Stienen) 

76. Bergeend (Tadorna tadorna)  -  - Ramsar 1% 
77. Blauwe kiekendief (Circus cyaneus)  -  - VRL I 
78. Goudplevier (Pluvialis apricaria)  -  - VRL I 
79. Grauwe gans (Anser anser)  -  - Ramsar 1% 
80. Grote zilverreiger (Casmerodius albus)  -  - VRL I 
81. Kemphaan (Philomachus pugnax)  -  - VRL I 
82. Kleine rietgans (Anser brachyrhynchus)  -  - Ramsar 1% 
83. Kleine zwaan (Cygnus bewickii)  -  - VRL I 
84. Kluut_w (Recurvirostra avosetta)  -  - VRL I 
85. Kokmeeuw (Larus ridibundus)  -  - Ramsar 1% 
86. Kolgans (Anser albifrons)  -  - Ramsar 1% 
87. Krakeend (Anas strepera)  -  - Ramsar 1% 
88. Kuifeend (Aythya fuligula)  -  - Ramsar 1% 
89. Lepelaar_w (Platalea leucorodia)  -  - VRL I 
90. Pijlstaart (Anas acuta)  -  - Ramsar 1% 
91. Regenwulp (Numenius phaeopus)  -  - Ramsar 1% 
92. Rietgans (Anser fabalis)  -  - Ramsar 1% 
93. Slobeend (Anas clypeata)  -  - Ramsar 1% 
94. Smient (Anas penelope)  -  - Ramsar 1% 
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95. Steenloper (Arenaria interpres)  -  - Ramsar 1% 
96. Stormmeeuw (Larus canus)  -  - Ramsar 1% 
97. Tafeleend (Aythya ferina)  -  - Ramsar 1% 
98. Waterrietzanger (Acrocephalus paludicola)  -  - VRL I 
99. Wintertaling (Anas crecca)  -  - Ramsar 1% 
100. Wulp (Numenius arquata)  -  - Ramsar 1% 
101. Zilvermeeuw (Larus argentatus)  -  - Ramsar 1% 

 
Planten (W Van Landuyt) Van Landuyt et al. (2006) Bilz et al. (2011) 

102. Drijvende waterweegbree (Luronium natans) VU LC HRL II+IV 
103. Groenknolorchis (Liparis loeselii) CR NT HRL II+IV 
104. Kruipend moerasscherm (Apium repens) CR NT HRL II+IV 

 
Reptielen (J Speybroeck – Hyla) Jooris et al. (2012) Cox & Temple (2009) 

105. Gladde slang (Coronella austriaca) EN LC HRL IV 

 
Spinnen (D Maes & G De Knijf) Maelfait et al. (1998)  

106. Gerande oeverspin (Dolomedes fimbriatus) CR  - - 
107. Lentevuurspin (Eresus sandaliatus) RE (CR)  - - 

 
Sprinkhanen en krekels (G De Knijf) Decleer et al. (2000) 

108. Schavertje (Stenobothrus stigmaticus) EN - - 
109. Zadelsprinkhaan (Ephippiger ephippiger) NT  - - 

 
Vissen (C Belpaire, G Van Thuyne & H Verreycken) Verreycken et al. (2014) Freyhof & Brooks (2011) 

110. Atlantische zalm (Salmo salar) CR  - HRL II+V 
111. Barbeel (Barbus barbus) VU LC HRL V 
112. Beekdonderpad (Cottus rhenanus) VU LC HRL II 
113. Beekprik (Lampetra planeri) VU LC HRL II 
114. Bittervoorn (Rhodeus sericeus) LC LC HRL II 
115. Fint (Alosa fallax) CR LC HRL II+V 
116. Grote modderkruiper (Misgurnus fossilis) CR LC HRL II 
117. Kleine modderkruiper (Cobitis taenia) NT LC HRL II 
118. Paling (Anguilla anguilla) CR CR PV 
119. Rivierdonderpad (Cottus perifretum)  VU LC HRL II 
120. Rivierprik (Lampetra fluviatilis) VU LC HRL II+V 

 
Vleermuizen (P Dhondt & A Thomaes) Maes et al. (2014) Temple & Terry (2007) 

121. Baardvleermuis (Myotis mystacinus) DD LC HRL IV 
122. Bechstein’s vleermuis (Myotis bechsteinii) EN VU HRL II+IV 
123. Bosvleermuis (Nyctalus leisleri) EN LC HRL IV 
124. Brandt’s vleermuis (Myotis brandtii) DD LC HRL IV 
125. Franjestaart (Myotis nattereri) DD LC HRL IV 
126. Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) LC LC HRL IV 
127. Gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus) NT LC HRL IV 
128. Grijze grootoorvleermuis (Plecotus austriacus) EN LC HRL IV 
129. Grote hoefijzerneus (Rhinolophus ferrumequinum) RE NT HRL II+IV 
130. Ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus) EN LC HRL II+IV 
131. Kleine dwergvleermuis (Pipistrellus pygmaeus) DD LC HRL IV 
132. Laatvlieger (Eptesicus serotinus) VU LC HRL IV 
133. Meervleermuis (Myotis dasycneme) EN NT HRL II+IV 
134. Mopsvleermuis (Barbastella barbastellus) RE VU HRL II+IV 
135. Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) VU LC HRL IV 
136. Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) LC LC HRL IV 
137. Vale vleermuis (Myotis myotis) CR LC HRL II+IV 
138. Watervleermuis (Myotis daubentonii) NT LC HRL IV 
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Zoogdieren (K Van Den Berge, J Stuyck & J Casaer) Maes et al. (2014) Temple & Terry (2007) 
139. Boommarter (Martes martes) CR LC HRL V 
140. Das (Meles meles) VU LC - 
141. Europese bever (Castor fiber) VU LC HRL II+IV 
142. Europese hamster (Cricetus cricetus) CR LC HRL IV 
143. Europese otter (Lutra lutra) CR NT HRL II+IV 
144. Hazelmuis (Muscardinus avellanarius) CR LC HRL IV 
145. Veldspitsmuis (Crocidura leucodon) EN LC - 

 

Voor de biotopen werden de BWK-eenheden gebruikt uit Vriens et al. (2011). Voor de 

waterlopen gebruikten we de indeling volgens Jochems et al. (2002). Een tabel met de 

toewijzing van soorten aan BWK-codes is terug te vinden in Bijlage 1. 

 

Tabel 2 Lijst van 18 biotoopgroepen en de BWK-eenheden en hun afkortingen die door de soortspecialisten 
gebruikt werden om het belangrijkste biotoopgebruik van de verschillende soorten aan te duiden 
(Vriens et al. 2011). Voor de waterlopen werd Jochems et al. (2002) gebruikt. 

 
Akkers en tuinbouw 
1. Akker (b) 
2. Kwekerij of serre (kq) 

3. Laagstamboomgaard (kl) 

 
Bebouwing en industrie 
4. Bebouwing (u) 
5. Groeve (kc) 
6. Industrie (ui) 
7. Opgehoogd terrein (kz) 
8. Recreatiegebied (uv) 

9. Stort (ko) 
10. Terril (kg) 
11. Vliegveld (ki) 
12. Voormalig militair fort (kf) 

 
Eiken- en beukenbossen 
13. Beukenbos met parelgras en lievevrouwebedstro 

(fm) 
14. Beukenbos met voorjaarsflora, zonder wilde 

hyacint (fa) 
15. Beukenbos met wilde hyacint (fe) 
16. Beukenbos met witte veldbies (fl) 
17. Beukenbos op mergel (fk) 

18. Eiken-berkenbos (qb) 
19. Eikenbos met witte veldbies (ql) 
20. Eiken-haagbeukenbos (qa) 
21. Eiken-haagbeukenbos met wilde hyacint (qe) 
22. Eiken-haagbeukenbos op mergel (qk) 
23. Zuur beukenbos (fs) 
24. Zuur eikenbos (qs) 

 
Graslanden met beperkte biologische waarden 
25. Soortenarm permanent cultuurgrasland (hp) 26. Zeer soortenarm, vaak tijdelijk grasland (hx) 
 
Graslanden met verspreide biologische waarden 
27. Hoogstamboomgaard (kj) 
28. Overige graslanden met verspreide biologische 

waarden (hov) 

29. Weilandcomplex met veel sloten en/of 
microreliëf (hpr) 

 
Halfnatuurlijke graslanden 
30. Dotterbloemgrasland (hc) 
31. Droog heischraal grasland (hn) 
32. Kalkgrasland (hk) 
33. Mesofiel hooiland (hu) 

34. Struisgrasvegetatie (ha) 
35. Vochtig heischraal grasland (hmo) 
36. Vochtig schraalgrasland (hm) 

 
Heiden en hoogveen 
37. Binnenlands vegetatiearm stuifduin (dm) 
38. Droge heide met bosbes (cv) 
39. Droge struikheivegetatie (cg) 
40. Gedegradeerde heide adelaarsvaren (cp) 

41. Gedegradeerde heide bochtige smele (cd) 
42. Gedegradeerde heide pijpenstrootje (cm) 
43. Hoogveen (t) 
44. Vochtige tot natte dopheivegetatie (ce) 
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Kleinschalige landschapselementen 
45. Bomenrij, houtkant en houtwal (kb) 
46. Dijk, verlaten spoorweg (kd) 
47. Doline, ingang mergelgroeve (kk) 
48. Holle weg (kw) 
49. Lijnvormige begroeiing van perceelsranden, 

sloten en bermen (k(b)) 

50. Muurvegetatie (km) 
51. Rots (kr) 
52. Talud (kt) 
53. Veedrinkpoel (kn) 

 
Moerassen 
54. Alkalisch laagveen (mk) 
55. Brak tot zilt moeras met heen (mz) 
56. Drijfzoom en/of drijftil (md) 
57. Galigaanvegetatie (mm) 

58. Grote zeggenvegetatie (mc) 
59. Rietland (mr) 
60. Zuur laagveen (ms) 

 
Overige bossen, aanplanten en parken 
61. Loofhoutaanplant (exclusief populier) (n) 
62. Naaldhoutbestand met ondergroei (pm, ppm) 
63. Naaldhoutbestand zonder ondergroei (pi, ppi, 

pa, ppa) 

64. Park, arboretum en kasteelpark (kp, kpa, kpk) 
65. Populierenbestand (lh, ls) 

 
Ruigten en pioniersvegetaties 
66. Grasland op door zware metalen vergiftigde 

bodem (hz) 
67. Moerasspirearuigte (hf) 

68. Ruderale ruigte of pioniersvegetatie (ku) 
69. Verruigd grasland (hr) 

 
Slikken en schorren 
70. Schorre (da) 71. Slik (ds) 
 
Soortenrijke permanente graslanden 
72. Soortenrijk permanent cultuurgrasland (hp+) 
73. Soortenrijk permanent cultuurgrasland met zilte 

elementen (h_da) 

74. Vochtig grasland gedomineerd door russen (hj) 

 
Stilstaande wateren 
75. Bezinkingsbekken (ad) 
76. Brak of zilt water (ah) 
77. Diep of zeer diep water (ap) 

78. Eendenkooi (ka) 
79. Eutroof water (ae) 
80. Oligotroof tot mesotroof water (ao, aoo, aom) 

 
Strand en duinen 
81. Droog duingrasland kalkarme milieus (had) 
82. Droog duingrasland kalkrijke milieus (hd) 
83. Duinpanvegetatie kalkrijke, vochtige milieus 

(mp) 

84. Duinstruweel (sd) 
85. Strand (dl) 
86. Stuifduinen aan de kust (dd) 
87. Zandbank of zandplaat (dz) 

 
Struwelen 
88. Brem- en gaspeldoornstruweel (sg) 
89. Doornstruweel (sp) 
90. Gagelstruweel (sm) 
91. Kapvlakte (se) 
92. Opslag van allerlei aard (sz) 

93. Struweel op kalkrijke bodem (sk) 
94. Vochtig wilgenstruweel op venige of zure grond 

(so) 
95. Vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem 

(sf) 
 
Vallei- en moerasbossen 
96. Alluviaal elzen-essenbos (va) 
97. Bronbos (vc) 
98. Elzenbroek (vm) 
99. Elzen-eikenbos (vf) 

100. Nitrofiel alluviaal elzenbos (vn) 
101. Oligotroof elzenbroek met veenmossen (vo) 
102. Ruderaal olmenbos (ru) 
103. Venig berkenbroek (vt) 

 
Waterlopen 
104. Grote beek (WGb) 
105. Grote rivier (WGr) 
106. Kleine beek (WKb) 
107. Kleine rivier (WKr) 

108. Kunstmatige waterlopen (WKmwl) 
109. Overgangswateren en zoetwatergetijde 

(WOZwg) 
110. Polderwaterlopen (WPwl) 
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111. Zeer grote rivier (WZgr) 

 

Voor de ecoregio’s gebruikten we de indeling van Couvreur et al. (2004), die Vlaanderen 

indeelt in 12 regio’s met gelijkaardige bodem-, landschaps- en biotooptypen (Figuur 2). 

 

Figuur 2 De 12 ecoregio’s in Vlaanderen met hun code. 01 = Kustduinen (Kudu), 02 = Polders en 
getijdenschelde (PG), 03 = Pleistocene riviervalleien (PR), 04 = Cuestas (Cu), 05 = Kempen (Ke), 06 = 
Westelijke interfluvia (WI), 07 = Midden-Vlaamse overgangsgebieden (MVO), 08 = Zuidwestelijke 
heuvelzone (ZwH), 09 = Zuidoostelijke heuvelzone (ZoH), 10 = Krijt-Leemgebieden (KLg), 11 = 
Krijtgebieden (Krg), 12 = Grindrivieren (Gr). 

 

Een tabel met de toewijzing van soorten aan ecoregio’s is terug te vinden in Bijlage 2. 

 

2.3 Statistische analyse 

Er bestaan meerdere analysetechnieken om gegevens te groeperen. We testten 3 methoden 

die recent vaak gebruikt werden in de wetenschappelijke literatuur: Principal Coordinates 

Analysis, Ward Hierarchical Clustering en Affinity Propagation Clustering. De 3 technieken 

gebruiken een zogenaamde afstands- of similariteitsmaat, in dit geval tussen soorten: hoe 

gelijkaardiger hun biotoopvoorkeur en hun verspreidingspatroon, hoe kleiner de afstand 

tussen soorten en hoe dichter ze bij elkaar geplaatst worden (hoe groter de similariteit). 

Aangezien de matrix met de informatie over de biotoopvoorkeuren en de verspreiding bestaat 

uit aan-/afwezigheid is een similariteitsmaat voor binaire data de beste optie en gebruiken we 

hier de zogenaamde Jaccard-index (Jaccard 1901; Jaccard 1902). De Jaccard similariteitsindex 

voor twee soorten wordt berekend als de proportie van de gezamenlijk geprefereerde 

biotopen of verspreidingskenmerken uit de set van alle biotoopvoorkeuren en 

verspreidingskenmerken van beide soorten. 
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2.3.1 Principal Coordinates Analysis 

Een Principal Coordinates Analysis (ook wel Multidimensional Scaling genoemd) is geen 

clusteringstechniek, maar een ordinatietechniek. Soorten die sterk overlappen in 

biotoopgebruik en verspreiding worden in een figuur in elkaars buurt geplot. Soorten die 

uiteenlopende biotoopvoorkeuren hebben en niet in dezelfde ecoregio’s voorkomen worden 

dan weer ver van elkaar geplot. Voor meer gedetailleerde informatie over deze techniek 

verwijzen we naar de gespecialiseerde literatuur (Anderson & Willis 2003; Gower 1985; 

Legendre & Anderson 1999; Legendre & Legendre 2012). Zie Box 1 voor het gebruikte R-script. 

 

Box 1 Principal Coordinates Analysis (PCoA) script in het R-package vegan (Oksanen et al. 2014). 

vare.cap <- capscale(ANB2 ~ 1, distance = "jaccard", metaMDSdist = TRUE, sqrt.dist = TRUE) 
plot(vare.cap, type = "none") 
text(vare.cap, cex = 2, display = "species", col = "red") 
text(vare.cap, cex = 2, display = "sites", col = "black") 
 

2.3.2 Ward Hierarchical Clustering 

De Ward Hierarchical Clustering is een techniek die, in ons geval, soorten met een gelijkaardige 

biotoopvoorkeur en verspreiding groepeert in een dendrogram (Ward 1963). Het voordeel van 

deze techniek is dat de soorten in clusters ondergebracht worden zodat er geen beoordeling 

op een figuur nodig is zoals bij de Principal Coordinates Analysis om de soorten te groeperen. 

In Box 2 geven we het gebruikte R-script. 

 

Box 2 Ward Hierarchical Clustering (Ward 1963) script in het R-package stats; het berekenen van de 
afstandsmatrix tussen soorten gebeurt in het R-package vegan (Oksanen et al. 2014). 

distmat <- vegdist(ANB2, method = "jaccard", diag = TRUE, upper = TRUE) 
fitWHC <- hclust(distmat, method="ward.D2") 
plot(fitWHC, labels = soortnamen, hang = -1, axes = TRUE, frame.plot = FALSE, ann = TRUE) 
groups <- cutree(fitWHC, k = 10) # verdeelt het dendrogram in x groepen (k = x) 
rect.hclust(fitWHC, k = 10, border="red") # trekt, indien gewenst, rechthoeken rond de x groepen 

 

2.3.3 Affinity Propagation Clustering 

Net als de vorige methode is de Affinity Propagation Clustering een clustertechniek (Frey & 

Dueck 2007). De methode verschilt van Ward Hierarchical Clustering, doordat er in een eerste 

stap een optimale clustering wordt berekend waarbij het optimale aantal clusters door het 

algoritme zelf gevonden wordt. Vervolgens wordt deze oplossing samengevoegd 
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(agglomeratief), zodat een hiërarchisch dendrogram bekomen wordt. In Box 3 geven we het 

gebruikte R-script. 

 

Box 3 Affinity Propagation Clustering script in het R-package apcluster (Bodenhofer et al. 2011); het 
berekenen van de afstandsmatrix tussen soorten gebeurt in het R-package vegan (Oksanen et al. 
2014). 

distmat <- vegdist(ANB2, method = "jaccard", diag = TRUE, upper = TRUE) 
simmat <- as.matrix(-distmat^2) 
apresults <- apcluster(simmat, q = 1, details = TRUE) # hoe hoger ‘q’, hoe meer clusters, 0 < q < 1 
show(apresults) 
aggres <- aggExCluster(s=simmat, x = apresults) 
plot(aggres) 

 

2.4 Toewijzen aan of veranderen van soorten in de bestaande 

landschapsclusters en ecoprofielen 

Op basis van de analyses werden de soorten die niet vermeld worden in Van Uytvanck & 

Goethals (2014) toegevoegd aan de bestaande landschapsclusters en ecoprofielen (Tabel 4). 

Enkele ecoprofielen werden niet opgenomen in Van Uytvanck & Goethals (2014) omdat er 

geen soorten voorkwamen die op particuliere gronden liggen en werden daarom toegevoegd 

aan de lijst (kalkmoerassen, duinen en strand, slikken en schorren). Sommige soorten werden 

op basis van de analyses in deze oefening van landschapscluster of ecoprofiel veranderd. In 

tegenstelling tot Van Uytvanck & Goethals (2014) kunnen soorten hier in meer dan 1 

landschapscluster en/of ecoprofiel voorkomen. 

 

2.5 Expert-judgement om te komen tot een definitieve 

indeling in landschapsclusters en ecoprofielen 

De toewijzing van soorten aan 1 of meerdere landschapsclusters en ecoprofielen werd 

uiteindelijk afgetoetst met de soortenspecialisten van het INBO. 

 

2.6 Bepalen van soortenclusters voor het opmaken van 

mogelijke multisoortenbeschermingsprogramma’s 

Per landschapscluster werd nagegaan welke soorten voldoende dicht bij elkaar clusteren om er 

eventueel een multisoortenbeschermingsprogramma voor te kunnen opmaken. Ook deze 

uiteindelijke opdeling werd afgetoetst met de soortenexperts op basis van bijkomende 

ecologische kennis van de verschillende soorten. 
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3 Resultaten 

3.2 Het toevoegen van soorten aan de bestaande ecoprofielen 

Op basis van de ordinatie- en clusteranalyses gaan we na welke landschapsclusters er 

afgebakend kunnen worden en welke soorten aan de ecoprofielen van Van Uytvanck & 

Goethals (2014) toegevoegd kunnen worden. 

 

3.2.1 Principal Coordinates Analysis 

Het resultaat van de Principal Coordinates Analysis wordt weergegeven op Figuur 3. De eerste 

as weerspiegelt voornamelijk de verspreiding van soorten met links vooral de Kempische en 

krijtleemgebonden soorten (bv. Hazelmuis, Gentiaanblauwtje) terwijl rechts voornamelijk kust- 

en poldergebonden soorten te vinden zijn (bv. Steenloper, Kluut). De tweede as onderscheidt 

vooral soorten van vochtige milieus (bv. Zwarte stern, Geoorde fuut) van de droge biotopen 

(bv. Bruin dikkopje, Klaverblauwtje). Uit deze analyse zijn vooral gradiënten af te leiden en is 

het afbakenen van duidelijke soortenclusters eerder arbitrair. 
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Figuur 3 Principal Coordinates Analysis op alle soorten behalve de vleermuizen met in het rood de 
biotoopvoorkeur en verspreiding. De gebruikte afkortingen voor de biotoop- en ecoregiovariabelen 
zijn terug te vinden in Tabel 2 en Figuur 2. 
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3.2.2 Ward Hierarchical Clustering 

Het resultaat van de Ward Hierarchical Clustering voor alle soorten wordt weergegeven in 

Figuur 4. 

 

Figuur 4 Ward Hierarchical Clustering op alle soorten behalve de vleermuizen. 
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3.2.3 Affinity Propagation Clustering 

De resultaten van de Affinity Propagation Clustering worden weergegeven in Figuur 5 en Tabel 

3. 

 

Figuur 5 Affinity Propagation Clustering dendrogram voor alle soorten behalve de vleermuizen. 
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Tabel 3 Soorten in de Affinity Propagation Clusters. De volgorde van de clusters komt overeen met het 
dendrogram in Figuur 5. 

 
Cluster 17: Grote weerschijnvlinder Middelste bonte specht Wespendief Zwarte specht 
Cluster 4: Bosbeekjuffer Vliegend hert Vuursalamander Wielewaal 
Cluster 6: Boommarter Das Gouden tor Hazelmuis Veldspitsmuis 
Cluster 8: Europese hamster Geelgors Grauwe gors Grauwe kiekendief Ortolaan 
Cluster 11: Aardbeivlinder Gentiaanblauwtje Kommavlinder Lentevuurspin Schavertje 
Cluster 5: Argusvlinder Bruin dikkopje Klaverblauwtje Veldparelmoervlinder 
Cluster 7: Dwergstern Grote stern Steenloper Strandplevier Visdief 
Cluster 3: Boomleeuwerik Boompieper Bruine eikenpage Duinpieper Gladde slang Grauwe klauwier Heivlinder 

Knoflookpad Korhoen Nachtzwaluw Rugstreeppad 
Cluster 9: Gerande oeverspin Gevlekte witsnuitlibel Heikikker Hoogveenglanslibel Maanwaterjuffer Poelkikker 

Speerwaterjuffer Zadelsprinkhaan 
Cluster 10: Beekrombout Blauwborst Boomkikker Europese bever Europese otter Kamsalamander Kempense 

heidelibel Oranje zandoogje Rivierrombout Spaanse vlag Steenuil Variabele waterjuffer Vroedmeesterpad 
Vroege glazenmaker 

Cluster 14: IJsvogel Kleine zilverreiger Kwak Lepelaar (broedvogel) Nauwe korfslak Purperreiger Roerdomp 
Woudaap Zeggekorfslak 

Cluster 13: Blauwe kiekendief Bruine kiekendief Geel schorpioenmos Kwartelkoning Ooievaar Porseleinhoen 
Waterrietzanger 

Cluster 18: Drijvende waterweegbree Geoorde fuut Groenknolorchis Zwarte stern 
Cluster 15: Goudplevier Grote zilverreiger Grutto Kleine rietgans Kluut (broedvogel) Kluut (overwinteraar) Kruipend 

moerasscherm Lepelaar (overwinteraar) Regenwulp Steltkluut Wulp 
Cluster 12: Bergeend Krakeend Kuifeend Pijlstaart Slobeend Smient Tafeleend Wintertaling 
Cluster 16: Grauwe gans Kemphaan Kleine mantelmeeuw Kleine zwaan Kokmeeuw Kolgans Rietgans Stormmeeuw 

Zilvermeeuw Zwartkopmeeuw 
Cluster 1: Atlantische zalm Barbeel Beekdonderpad Beekprik Fint Rivierdonderpad Rivierprik 
Cluster 2: Bittervoorn Grote modderkruiper Kleine modderkruiper Paling Platte schijfhoren Slechtvalk 

 

Met behulp van de drie technieken en de daarop volgende consultering van de 

soortenexperten konden we de soorten die ontbraken in Van Uytvanck & Goethals (2014) 

toewijzen aan de ecoprofielen die in dit handboek gebruikt werden (Tabel 4). Enkele soorten 

werden van ecoprofiel veranderd op basis van de nieuwe analyses en voor enkele soorten 

werden nieuwe ecoprofielen aangemaakt omdat ze ontbraken in het hogervermelde 

handboek. In tegenstelling tot Van Uytvanck & Goethals (2014) kunnen sommige soorten in 

meer dan 1 ecoprofiel worden ondergebracht. 
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Tabel 4 Indeling van de 145 soorten in ecoprofielen per landschapscluster volgens (Van Uytvanck & Goethals 
2014) op basis van de clusteranalyses (per landschapscluster en per ecoprofiel staat het aantal 
soorten vermeld tussen haakjes). De soorten in het vet werden toegevoegd aan de ecoprofielen in 
Van Uytvanck & Goethals (2014), de soorten in italic werden aan een ander ecoprofiel toegewezen. 

 
Landschapscluster 1: Soorten van akkers en graslanden in open tot halfopen landschappen (33) 

 
1. Soorten van grote akkercomplexen (3): Europese hamster, Grauwe gors, Grauwe kiekendief 
2. Overwinterende en doortrekkende watervogels van graslanden en akkers (14): Blauwe kiekendief, Goudplevier, 

Grauwe gans, Grote zilverreiger, Kemphaan, Kleine rietgans, Kleine zwaan, Kokmeeuw, Kolgans, Regenwulp, 
Rietgans, Stormmeeuw, Wulp, Zilvermeeuw 

3. Soorten van natte graslanden (5): Grutto, Kruipend moerasscherm, Kwartelkoning, Ooievaar, Porseleinhoen 
4. Soorten van structuurrijke graslanden en akkers in een kleinschalig landschap (9): Argusvlinder, Geelgors, 

Grauwe klauwier, Oranje zandoogje, Ortolaan, Slechtvalk, Spaanse vlag, Steenuil, Veldspitsmuis 
5. Soorten van natte, structuurrijke graslanden, ruigten en grote zeggen (2): Zeggekorfslak, Nauwe korfslak (enkel 

binnenland) 

 
Landschapscluster 2: Soorten in de gradiënt van grasland-heide-bos (36) 

 
6. Dagvlinders van schrale graslanden (3): Bruin dikkopje, Klaverblauwtje, Veldparelmoervlinder 
7. Soorten van structuurrijke heiden en heischrale graslanden (9): Aardbeivlinder, Bruine eikenpage, 

Gentiaanblauwtje, Heivlinder, Kommavlinder, Lentevuurspin, Rugstreeppad, Schavertje, Zadelsprinkhaan 
8. Soorten van voedselarme bos- en heidecomplexen (7): Boomleeuwerik, Boompieper, Duinpieper, Gladde slang, 

Grauwe klauwier, Korhoen, Nachtzwaluw 
9. Soorten van lichtrijke bossen en mozaïeklandschappen (9): Boommarter, Bruine eikenpage, Das, Gouden tor, 

Grote weerschijnvlinder, Hazelmuis, Middelste bonte specht, Vliegend hert, Wespendief 
10. Soorten van structuurrijke, gesloten bossen (8): Boommarter, Das, Gouden tor, Middelste bonte specht, 

Vuursalamander, Wespendief, Wielewaal, Zwarte specht 

 
Landschapscluster 3: Soorten van open water en moeras in open tot halfopen landschappen (59) 

 
11. Overwinterende vogels van open water (10): Bergeend, Kluut (winter), Krakeend, Kuifeend, Lepelaar (winter), 

Pijlstaart, Slobeend, Smient, Tafeleend, Wintertaling 
12. Soorten van vegetatierijke plassen (14): Bittervoorn, Drijvende waterweegbree, Europese bever, Europese 

otter, Geoorde fuut, Gevlekte witsnuitlibel, Grote modderkruiper, IJsvogel, Kempense heidelibel, Paling, Platte 
schijfhoren, Variabele waterjuffer, Vroege glazenmaker, Zwarte stern 

13. Vogels van (riet)moerassen (9): Blauwborst, Bruine kiekendief, Kleine zilverreiger, Kwak, Lepelaar (broedvogel), 
Purperreiger, Roerdomp, Waterrietzanger, Woudaap 

14. Soorten van kalkmoerassen (2): Geel schorpioenmos, Groenknolorchis 
15. Amfibieën van poelen (4): Boomkikker, Kamsalamander, Knoflookpad, Vroedmeesterpad 
16. Soorten van voedselarme vennen, vijvers en poelen (8): Gevlekte witsnuitlibel, Gerande oeverspin, Heikikker, 

Hoogveenglanslibel, Maanwaterjuffer, Poelkikker, Rugstreeppad, Speerwaterjuffer 
17. Soorten van duinen (3): Groenknolorchis, Nauwe korfslak, Rugstreeppad 
18. Vogels van stranden, slikken en schorren (9): Dwergstern, Grote stern, Kleine mantelmeeuw, Kluut 

(broedvogel), Steenloper, Steltkluut, Strandplevier, Visdief, Zwartkopmeeuw 

 
Landschapscluster 4: Soorten van stromend water en open tot gesloten valleilandschappen (23) 

 
19. Soorten van grote rivieren en/of kanalen (9): Atlantische zalm, Barbeel, Europese bever, Europese otter, Fint, 

Paling, Rivierprik, Rivierdonderpad, Rivierrombout 
20. Soorten van kleine waterlopen (14): Barbeel, Beekdonderpad, Beekprik, Beekrombout, Bosbeekjuffer, 

Drijvende waterweegbree, Europese bever, Europese otter, Grote modderkruiper, IJsvogel, Kleine 
modderkruiper, Paling, Platte schijfhoren, Rivierdonderpad 

 
Cluster 5: Vleermuizen (18) 

 
Baardvleermuis, Bechstein’s vleermuis, Bosvleermuis, Brandt’s vleermuis, Franjestaart, Gewone dwergvleermuis, 
Gewone grootoorvleermuis, Grijze grootoorvleermuis, Grote hoefijzerneus, Ingekorven vleermuis, Kleine 
dwergvleermuis, Laatvlieger, Meervleermuis, Mopsvleermuis, Rosse vleermuis, Ruige dwergvleermuis, Vale 
vleermuis, Watervleermuis 
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3.3 Op zoek naar multisoortenclusters binnen 

landschapsclusters 

Binnen de vier grote landschapsclusters en de groep van de vleermuizen (Tabel 4) gaan we nu 

op zoek naar soorten die qua habitatgebruik en ecologische behoeften voldoende dicht bij 

elkaar staan voor de opmaak van een gezamenlijk soortbeschermingsprogramma. 

 

3.3.1 Soorten van akkers en graslanden in open tot halfopen landschappen 

3.3.1.1 Principal Coordinates Analysis 

Het resultaat van de Principal Coordinates Analysis wordt weergegeven op Figuur 6. De eerste 

as geeft vooral de verspreiding weer met rechts de soorten van de poldergraslanden (bv. 

Kolgans, Kleine zwaan) en links de soorten van de krijt- en leemgebieden (bv. Grauwe gors, 

Europese hamster). De tweede as onderscheidt de ‘droge’ (bv. Grauwe gors, Europese 

hamster) van de ‘natte’ soorten (bv. Zeggekorfslak, Kruipend moerasscherm). 
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Figuur 6 Principal Coordinates Analysis op soorten van akkers en graslanden in open tot halfopen 
landschappen met in het rood de biotoopvoorkeur en verspreiding. De gebruikte afkortingen voor 
de biotoop- en ecoregiovariabelen zijn terug te vinden in Tabel 2 en Figuur 2. 
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3.3.1.2 Ward Hierarchical Clustering 

Het resultaat van de Ward Hierarchical Clustering wordt weergegeven in Figuur 7. Een eerste 

opdeling gebeurt ook hier voornamelijk op overwinterende watervogels in de 

poldergraslanden en de andere soorten, die vervolgens onderverdeeld worden in ‘droge’ en 

‘natte’ soorten. In totaal worden 18 clusters onderscheiden. 

 

Figuur 7 Ward Hierarchical Clustering op soorten van akkers en graslanden in open tot halfopen 
landschappen. In het rood een onderverdeling in kleine soortengroepen die ecologisch en qua 
verspreiding dicht bij elkaar staan. 
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3.3.1.3 Affinity Propagation Clustering 

De resultaten van de Affinity Propagation Clustering worden weergegeven in Figuur 8 en Tabel 

5. Hier worden 19 groepen onderscheiden. 

 

Figuur 8 Affinity Propagation Clustering dendrogram voor soorten van akkers en graslanden in open tot 
halfopen landschappen. 
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Tabel 5 Soorten van akkers en graslanden in open tot halfopen landschappen in de Affinity Propagation 
Clusters. De volgorde van de groepen komt overeen met het dendrogram in Figuur 8. 

 
Cluster 18: Nauwe korfslak + Cluster 31: Zeggekorfslak 
Cluster 17: Kwartelkoning + Cluster 22: Porseleinhoen 
Cluster 25: Slechtvalk 
Cluster 1: Argusvlinder 
Cluster 27: Steenuil 
Cluster 9: Grauwe klauwier 
Cluster 20: Oranje zandoogje 
Cluster 26: Spaanse vlag 
Cluster 29: Veldspitsmuis 
Cluster 3: Europese hamster + Cluster 7: Grauwe gors 
Cluster 4: Geelgors + Cluster 21: Ortolaan 
Cluster 16: Kruipend moerasscherm 
Cluster 11: Grutto + Cluster 19: Ooievaar 
Cluster 2: Blauwe kiekendief + Cluster 8: Grauwe kiekendief 
Cluster 10: Grote zilverreiger 
Cluster 6: Grauwe gans + Cluster 28: Kokmeeuw Stormmeeuw + Cluster 32: Zilvermeeuw 
Cluster 13: Kleine rietgans + Cluster 24: Rietgans + Cluster 14: Kleine zwaan + Cluster 15: Kolgans 
Cluster 5: Goudplevier + Cluster 23: Regenwulp 
Cluster 12: Kemphaan + Cluster 30: Wulp 

 

Uit de voorgaande analyses en op basis van expert-judgement van de soortenspecialisten 

kunnen de soorten van akkers en graslanden in open tot halfopen landschappen worden 

ondergebracht in 9 multisoortenbeschermingsprogramma’s (Tabel 6). 

 
Tabel 6 Mogelijke multisoortenbeschermingsprogramma’s voor soorten van akkers en graslanden in open 

tot halfopen landschappen. † = uitgestorven in Vlaanderen. 

 
1. Grote akkercomplexen 

a. Europese hamster
 
en Grauwe gors 

2. Overwinterende watervogels op graslanden en akkers 
a. Goudplevier en Regenwulp 
b. Kemphaan en Wulp 
c. Grauwe gans, Kokmeeuw, Stormmeeuw en Zilvermeeuw 
d. Kleine rietgans, Kleine zwaan, Kolgans en Rietgans 

3. Natte graslanden 
a. Grutto en Ooievaar 
b. Kwartelkoning en Porseleinhoen 

4. Structuurrijke graslanden in een kleinschalig landschap 
a. Geelgors en Ortolaan† 

5. Natte, structuurrijke graslanden, ruigten en grote zeggen 
a. Zeggekorfslak en Nauwe korfslak (enkel binnenlandse populaties) 
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3.3.2 Soorten in de gradiënt van grasland-heide-bos 

3.3.2.1 Principal coordinates analysis 

Het resultaat van de Principal Coordinates Analysis wordt weergegeven op Figuur 9. De eerste 

as onderscheidt de bossoorten (bv. Hazelmuis, Vuursalamander) van de soorten van open 

biotopen (bv. Schavertje, Kommavlinder). De tweede as onderscheidt de Kempische soorten 

(bv. Zadelsprinkhaan, Lentevuurspin) van de soorten uit de krijt-leemgebieden (bv. Bruin 

dikkopje, Klaverblauwtje). 

 

Figuur 9 Principal Coordinates Analysis op soorten in de gradiënt van grasland-heide-bos met in het rood de 
biotoopvoorkeur en verspreiding. De gebruikte afkortingen voor de biotoop- en ecoregiovariabelen 
zijn terug te vinden in Tabel 2 en Figuur 2. 
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3.3.2.2 Ward Hierarchical Clustering 

Het resultaat van de Ward Hierarchical Clustering wordt weergegeven in Figuur 10. Een eerste 

opdeling gebeurt ook hier voornamelijk op bossoorten en de andere soorten. In totaal worden 

16 clusters onderscheiden. 

 

Figuur 10 Ward Hierarchical Clustering op soorten in de gradiënt van grasland-heide-bos. In het rood een 
onderverdeling in kleine soortengroepen die ecologisch en qua verspreiding dicht bij elkaar staan. 
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3.3.2.3 Affinity Propagation Clustering 

De resultaten van de Affinity Propagation Clustering worden weergegeven in Figuur 11 en 

Tabel 7. Ook hier is er een opsplitsing in bossoorten versus de andere soorten. Uiteindelijk 

worden er 19 groepen onderscheiden. 

 

Figuur 11 Affinity Propagation Clustering dendrogram voor soorten in de gradiënt van grasland-heide-bos. 
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Tabel 7 Soorten in de gradiënt van grasland-heide-bos in de Affinity Propagation Clusters. De volgorde van 
de clusters komt overeen met het dendrogram in Figuur 11. 

 
Cluster 13: Hazelmuis + Cluster 3: Boommarter + Cluster 6: Das 
Cluster 25: Vuursalamander 
Cluster 10: Gouden tor + Cluster 24: Vliegend hert 
Cluster 12: Grote weerschijnvlinder 
Cluster 27: Wielewaal 
Cluster 19: Middelste bonte specht + Cluster 26: Wespendief + Cluster 29: Zwarte specht 
Cluster 1: Aardbeivlinder 
Cluster 8: Gentiaanblauwtje 
Cluster 23: Veldparelmoervlinder 
Cluster 4: Bruin dikkopje + Cluster 15: Klaverblauwtje 
Cluster 5: Bruine eikenpage 
Cluster 14: Heivlinder 
Cluster 16: Kommavlinder + Cluster 18: Lentevuurspin 
Cluster 7: Duinpieper + Cluster 22: Schavertje 
Cluster 17: Korhoen + Cluster 2: Boomleeuwerik Boompieper + Cluster 20: Nachtzwaluw 
Cluster 11: Grauwe klauwier 
Cluster 21: Rugstreeppad 
Cluster 9: Gladde slang 
Cluster 28: Zadelsprinkhaan 

 
 

Uit de voorgaande analyses kunnen soorten van graslanden, heiden en bossen worden 

ondergebracht in 6 multisoortenbeschermingsprogramma’s (Tabel 8). 

 
Tabel 8 Mogelijke multisoortenbeschermingsprogramma’s voor soorten in de gradiënt van grasland-heide-

bos. † = uitgestorven in Vlaanderen. 

 
1. Schraal grasland 

a. Bruin dikkopje en Klaverblauwtje 
2. Structuurrijke heiden en heischrale graslanden 

a. Kommavlinder en Lentevuurspin 
3. Voedselarme bos- en heidecomplexen 

a. Boomleeuwerik, Boompieper, Korhoen†
 
en Nachtzwaluw 

4. Lichtrijke bossen en mozaïeklandschappen 
a. Gouden tor en Vliegend hert 
b. Boommarter en Das 

5. Structuurrijke, gesloten bossen 
a. Middelste bonte specht, Wespendief en Zwarte specht 
b. Boommarter en Das 
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3.3.3 Soorten van open water en moeras in open tot halfopen landschappen 

3.3.3.1 Principal coordinates analysis 

Het resultaat van de Principal Coordinates Analysis wordt weergegeven op Figuur 12. De eerste 

as onderscheidt de Kempische soorten (bv. Gerande oeverspin, Heikikker) van de meer 

kustgebonden soorten (bv. Steenloper, Dwergstern). De tweede as onderscheidt de soorten 

van open water (bv. Slobeend, Pijlstaart) van de moerassoorten (bv. Purperreiger, Bruine 

kiekendief). 

 

Figuur 12 Principal Coordinates Analysis op soorten van open water en moeras in open tot halfopen 
landschappen met in het rood de biotoopvoorkeur en verspreiding. De gebruikte afkortingen voor 
de biotoop- en ecoregiovariabelen zijn terug te vinden in Tabel 2 en Figuur 2. 
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3.3.3.2 Ward Hierarchical Clustering 

Het resultaat van de Ward Hierarchical Clustering wordt weergegeven in Figuur 13. Ook hier is 

er een opsplitsing kustgebonden soorten versus de andere soorten. Uiteindelijk worden er 29 

clusters onderscheiden. 

 

Figuur 13 Ward Hierarchical Clustering op soorten van open water en moeras in open tot halfopen landschappen. In 
het rood een onderverdeling in kleine soortengroepen die ecologisch en qua verspreiding dicht bij 
elkaar staan. 
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3.3.3.3 Affinity Propagation Clustering 

De resultaten van de Affinity Propagation Clustering worden weergegeven in Figuur 14 en 

Tabel 9. Uiteindelijk worden er 29 groepen onderscheiden. 

 

Figuur 14 Affinity Propagation Clustering dendrogram voor soorten van open water en moeras in open tot 
halfopen landschappen. 
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Tabel 9 Soorten van open water en moeras in open tot halfopen landschappen in de Affinity Propagation 
Clusters. De volgorde van de clusters komt overeen met het dendrogram in Figuur 14. 

 
Cluster 9: Geel schorpioenmos 
Cluster 13: Groenknolorchis 
Cluster 42: Steenloper + Cluster 44: Strandplevier + Cluster 15: Dwergstern Grote stern + Cluster 47: Visdief 
Cluster 21: Kleine mantelmeeuw 
Cluster 54: Zwartkopmeeuw 
Cluster 35: Platte schijfhoren 
Cluster 50: Waterrietzanger 
Cluster 5: Bruine kiekendief 
Cluster 48: Vroedmeesterpad 
Cluster 10: Geoorde fuut 
Cluster 6: Drijvende waterweegbree + Cluster 53: Zwarte stern 
Cluster 24: Kluut (overwinteraar) + Cluster 30: Lepelaar (overwinteraar) 
Cluster 23: Kluut (broedvogel) + Cluster 43: Steltkluut 
Cluster 40: Slobeend + Cluster 27: Kuifeend + Cluster 26: Krakeend + Cluster 45: Tafeleend 
Cluster 1: Bergeend + Cluster 34: Pijlstaart + Cluster 41: Smient + Cluster 51: Wintertaling 
Cluster 14: Grote modderkruiper + Cluster 2: Bittervoorn + Cluster 33: Paling 
Cluster 38: Roerdomp + Cluster 52: Woudaap 
Cluster 22: Kleine zilverreiger + Cluster 28: Kwak + Cluster 37: Purperreiger 
Cluster 18: IJsvogel + Cluster 29: Lepelaar (broedvogel) 
Cluster 32: Nauwe korfslak 
Cluster 7: Europese bever + Cluster 8: Europese otter 
Cluster 25: Knoflookpad + Cluster 39: Rugstreeppad 
Cluster 3: Blauwborst 
Cluster 20: Kempense heidelibel 
Cluster 4: Boomkikker + Cluster 19: Kamsalamander 
Cluster 12: Gevlekte witsnuitlibel + Cluster 46: Variabele waterjuffer + Cluster 49: Vroege glazenmaker 
Cluster 11: Gerande oeverspin 
Cluster 17: Hoogveenglanslibel + Cluster 31: Maanwaterjuffer Speerwaterjuffer 
Cluster 16: Heikikker + Cluster 36: Poelkikker 

 
 

Uit de voorgaande analyses kunnen de soorten van open water en moeras in open tot 

halfopen landschappen worden ondergebracht in 14 multisoortenbeschermingsprogramma’s 

(Tabel 10). 
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Tabel 10 Mogelijke multisoortenbeschermingsprogramma’s voor soorten van open water en moeras in open 
tot halfopen landschappen. 

 
1. Overwinterende vogels van open water 

a. Bergeend, Pijlstaart, Smient en Wintertaling 
b. Krakeend, Kuifeend, Slobeend en Tafeleend 
c. Kluut (winter) en Lepelaar (winter) 

2. Vegetatierijke plassen 
a. Europese bever en Europese otter 
b. Variabele waterjuffer en Vroege glazenmaker 
c. Bittervoorn en Grote modderkruiper 
d. Geoorde fuut en Zwarte stern 

3. (riet)moerassen 
a. Kleine zilverreiger, Kwak en Purperreiger 
b. Roerdomp en Woudaap 

4. Poelen 
a. Boomkikker en Kamsalamander 

5. Voedselarme vennen, vijvers en poelen 
a. Heikikker en Poelkikker 
b. Maanwaterjuffer en Speerwaterjuffer 

6. Stranden, slikken en schorren 
a. Dwergstern, Grote stern, Strandplevier

 
en Visdief 

b. Kluut (broedvogel), Steltkluut 

 
  



 

44 INBO.R.2014.3032147 www.inbo.be 

3.3.4 Soorten van stromend water en open tot gesloten valleilandschappen 

3.3.4.1 Principal Coordinates Analysis 

Het resultaat van de Principal Coordinates Analysis wordt weergegeven op Figuur 15. De eerste 

as onderscheidt de vissen van de grote rivieren (bv. Fint, Atlantische zalm) van de soorten van 

beken (bv. Drijvende waterweegbree, Bosbeekjuffer). De tweede as is minder duidelijk te 

interpreteren. 

 

Figuur 15 Principal Coordinates Analysis op soorten van stromend water en open tot gesloten 
valleilandschappen met in het rood de biotoopvoorkeur en verspreiding. De gebruikte afkortingen 
voor de biotoop- en ecoregiovariabelen zijn terug te vinden in Tabel 2 en Figuur 2. 

  



 

www.inbo.be INBO.R.2014.3032147 45 

3.3.4.2 Ward Hierarchical Clustering 

Het resultaat van de Ward Hierarchical Clustering wordt weergegeven in Figuur 16. Ook hier is 

er een opsplitsing tussen soorten van stromend water en de andere soorten. Uiteindelijk 

worden er 10 clusters onderscheiden. 

 

Figuur 16 Ward Hierarchical Clustering op soorten van stromend water en open tot gesloten 
valleilandschappen. In het rood een onderverdeling in kleine soortengroepen die ecologisch en qua 
verspreiding dicht bij elkaar staan. 
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3.3.4.3 Affinity Propagation Clustering 

De resultaten van de Affinity Propagation Clustering worden weergegeven in Figuur 17 en 

Tabel 11. Uiteindelijk worden er 9 groepen onderscheiden. 

 

Figuur 17 Affinity Propagation Clustering dendrogram voor soorten van stromend water en open tot gesloten 
valleilandschappen. 

 

Tabel 11 Soorten van stromend water en open tot gesloten valleilandschappen in de Affinity Propagation 
Clusters. De volgorde van de clusters komt overeen met het dendrogram in Figuur 17. 

 
Cluster 6: Bosbeekjuffer 
Cluster 5: Beekrombout + Cluster 17: Rivierrombout 
Cluster 2: Barbeel + Cluster 3: Beekdonderpad + Cluster 4: Beekprik Rivierdonderpad 
Cluster 1: Atlantische zalm + Cluster 16: Rivierprik 
Cluster 15: Platte schijfhoren 
Cluster 11: Grote modderkruiper + Cluster 13: Kleine modderkruiper + Cluster 14: Paling 
Cluster 12: IJsvogel + Cluster 8: Europese bever + Cluster 9: Europese otter 
Cluster 7: Drijvende waterweegbree 
Cluster 10: Fint 
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Uit de voorgaande analyses kunnen soorten van stromend water en open tot gesloten 

valleilandschappen worden ondergebracht in 5 multisoortenbeschermingsprogramma’s (Tabel 

12). 

 
Tabel 12 Mogelijke multisoortenbeschermingsprogramma’s voor soorten van stromend water en open tot 

gesloten valleilandschappen. 

 
1. Grote rivieren en/of kanalen 

a. Atlantische zalm, Fint en Rivierprik 
b. Europese bever en Europese otter 

2. Kleine waterlopen 
a. Europese bever en Europese otter 
b. Grote modderkruiper en Kleine modderkruiper 
c. Barbeel en Beekdonderpad 
d. Beekprik en Rivierdonderpad 

 

3.3.5 Vleermuizen 

Met behulp van de ordinatie- en clusteranalyses kunnen voor de vleermuizen geen bruikbare 

ecologische clusters afgebakend worden. Sommige soorten hebben eenzelfde 

overwinteringshabitat maar verschillen in jachtbiotoop of het habitat van de zomerkolonie wat 

een clustering zeer moeilijk maakt. Verder is er een groot verschil in 

verspreiding/zeldzaamheid wat het clusteren verder bemoeilijkt. Op basis van de verspreiding 

en ecologie onderscheiden we binnen de groep van de vleermuizen 2 grote groepen (Tabel 

13). Een eerste groep bestaat uit algemene soorten die in heel Vlaanderen voorkomen en 

waarvoor algemene behoudsmaatregelen genomen kunnen worden. Een 

soortenbeschermingsprogramma voor deze soorten kan focussen op algemene bescherming, 

communicatie rond vleermuizen en algemene maatregelen in typische foerageer-, 

overwintering- en zomerkoloniehabitat. De tweede groep bestaat uit soorten waarvoor 

momenteel nog onvoldoende ecologische kennis beschikbaar is voor het opstellen van een 

soortbeschermingsprogramma. Het zijn soorten die ofwel uiterst zeldzaam zijn en waarvoor 

momenteel onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om een zinvol 

soortenbeschermingsprogramma op te stellen ofwel soorten die met de huidige technieken 

maar moeilijk kunnen onderscheiden worden van nauw verwante vleermuissoorten. Hier zal 

dus eerst verder onderzoek moeten gebeuren alvorens behouds- en beleidsmaatregelen 

voorgesteld kunnen worden. Voor de overige soorten (zeldzame soorten maar hun voorkomen 

al dan niet plaatselijk voldoende gekend) kunnen best individuele 

soortbeschermingsprogramma’s opgemaakt worden die gebiedsspecifieke maatregelen 

bevatten. Deze soorten stellen bijzondere eisen aan 1) zomerverblijven (gebouwen, bomen), 2) 
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winterverblijven (grotten, gebouwen, bomen) en 3) foerageergebieden (bos, water, lineaire 

landschapselementen). Deze soortbeschermingsprogramma’s zouden samengesteld worden 

uit de verschillende combinaties van deze drie modules. 

 

Tabel 13 Mogelijke clustering van de vleermuizen. 

 
1. Algemene vleermuizen: Baardvleermuis, Gewone dwergvleermuis, Gewone grootoorvleermuis, Franjestaart, 

Laatvlieger, Rosse vleermuis, Ruige dwergvleermuis, Watervleermuis 
2. Soorten waarvoor momenteel onvoldoende kennis aanwezig is om een soortbeschermingsprogramma voor op 

te maken of om ze op te nemen in een multisoortenbeschermingsprogramma: Brandt’s vleermuis, Grote 
hoefijzerneus, Kleine dwergvleermuis, Mopsvleermuis, Vale vleermuis 

 

Uit de analyses op alle soorten blijkt dat de vleermuizen meestal clusteren met andere 

bossoorten zoals Boommarter, Das, Gouden tor, Bosbeekjuffer, Hazelmuis, Vliegend hert, 

Vuursalamander, Grote weerschijnvlinder, Middelste bonte specht, Wespendief, Wielewaal en 

Zwarte specht. Bij de opmaak van soortbeschermingsprogramma’s voor deze soorten, verdient 

het aanbeveling om na te gaan wat de mogelijke synergiën en/of conflicten zijn met 

vleermuizen. 
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3.3.6 Overzicht van de voorgestelde multi- en single 

soortenbeschermingsprogramma’s 

In Tabel 14 geven we een overzicht van zowel de mogelijke 

multisoortenbeschermingsprogramma’s als de soorten waarvoor er beter een individueel 

soortbeschermingsprogramma opgemaakt zou kunnen worden. Hierdoor zou het aantal op te 

maken beschermingsprogramma’s teruggebracht kunnen worden van 145 naar 87 (34 

multisoortenbeschermingsprogramma’s en 53 individuele), een reductie van 40%. 

 

Tabel 14 Overzicht van de mogelijke multisoortenbeschermingsprogramma’s (links) en individuele 
soortbeschermingsprogramma’s (rechts) per ecoprofiel en per landschapscluster. 

 
Landschapscluster 1 – Akkers en graslanden in open tot halfopen landschappen 

 
1. Grote akkercomplexen 

1.m1. Europese hamster + Grauwe gors 1.s1. Grauwe kiekendief 
2. Overwinterende watervogels op graslanden en akkers 

2.m1. Goudplevier + Regenwulp 2.s1. Blauwe kiekendief 
2.m2. Kemphaan + Wulp 2.s2. Grote zilverreiger 
2.m3. Grauwe gans + Kokmeeuw + Stormmeeuw + Zilvermeeuw 
2.m4. Kleine rietgans + Kleine zwaan + Kolgans + Rietgans 

3. Natte graslanden 
3.m1. Grutto + Ooievaar 3.s1. Kruipend moerasscherm 
3.m2. Kwartelkoning + Porseleinhoen 

4. Structuurrijke graslanden in een kleinschalig landschap 
4.m1. Geelgors + Ortolaan 4.s1. Argusvlinder 

 4.s2. Grauwe klauwier 
 4.s3. Oranje zandoogje 
 4.s4. Slechtvalk 
 4.s5. Spaanse vlag 
 4.s6. Steenuil 
 4.s7. Veldspitsmuis 
5. Natte, structuurrijke graslanden, ruigten en grote zeggen 

5.m1. Zeggekorfslak + Nauwe korfslak (enkel binnenlandse populaties) 

 
Landschapscluster 2 – Gradiënt van grasland-heide- bos 

 
6. Schraal grasland 

6.m1. Bruin dikkopje + Klaverblauwtje 6.s1. Veldparelmoervlinder 
7. Structuurrijke heiden en heischrale graslanden 

7.m1. Kommavlinder + Lentevuurspin 7.s1. Aardbeivlinder 
 7.s2. Bruine eikenpage 
 7.s3. Gentiaanblauwtje 
 7.s4. Heivlinder 
 7.s5. Rugstreeppad 
 7.s6. Schavertje 
 7.s7. Zadelsprinkhaan 
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8. Voedselarme bos- en heidecomplexen 
8.m1. Boomleeuwerik + Boompieper + Korhoen

 
+ Nachtzwaluw 8.s1. Duinpieper 

 8.s2. Gladde slang 
 8.s3. Grauwe klauwier 
9. Lichtrijke bossen en mozaïeklandschappen 

9.m1. Gouden tor + Vliegend hert 9.s1. Grote weerschijnvlinder 
9.m2. Boommarter + Das 9.s2. Hazelmuis 

 Bruine eikenpage (zie 7.s2) 
 Middelste bonte specht (zie 10.m1) 
 Wespendief (zie 10.m1) 
10. Structuurrijke, gesloten bossen 

10.m1. Middelste bonte specht + Wespendief + Zwarte specht 10.s1. Vuursalamander 
Boommarter + Das (zie 9.m2) 10.s2.Wielewaal 

 Gouden tor (zie 9.m1) 

 
Landschapscluster 3 – Open water en moeras in open tot halfopen landschappen 

 
11. Overwinterende vogels van open water 

11.m1. Bergeend + Pijlstaart + Smient + Wintertaling 
11.m2. Krakeend + Kuifeend + Slobeend + Tafeleend 
11.m3. Kluut (winter) + Lepelaar (winter) 

12. Vegetatierijke plassen 
12.m1. Europese bever + Europese otter 12.s1. Drijvende waterweegbree  
12.m2. Variabele waterjuffer + Vroege glazenmaker 12.s2. Gevlekte witsnuitlibel 
12.m3. Bittervoorn + Grote modderkruiper 12.s3. IJsvogel 
12.m4. Geoorde fuut + Zwarte stern 12.s4. Kempense heidelibel 
 12.s5. Paling 
 12.s6. Platte schijfhoren 

13. (riet)moerassen 
13.m1. Kleine zilverreiger + Kwak + Purperreiger 13.s1. Blauwborst 
13.m2. Roerdomp + Woudaap 13.s2. Bruine kiekendief 

 13.s3. Lepelaar (broedvogel) 
 13.s4. Waterrietzanger 
14. Kalkmoerassen 
 14.s1. Geel schorpioenmos 
 14.s2. Groenknolorchis 
15. Poelen 

15.m1. Boomkikker + Kamsalamander 15.s1. Knoflookpad 
 15.s2. Vroedmeesterpad 
16. Voedselarme vennen, vijvers en poelen 

16.m1. Heikikker + Poelkikker 16.s1. Gerande oeverspin 
16.m2. Maanwaterjuffer + Speerwaterjuffer 16.s2. Hoogveenglanslibel 

 Gevlekte witsnuitlibel (zie 12.s2) 
 Rugstreeppad (zie 7.s5) 
17. Duinen 
 Groenknolorchis (zie 14.s2) 
 Nauwe korfslak (zie 5.m1) 
 Rugstreeppad (zie 7.s5) 
18. Stranden, slikken en schorren 

18.m1. Dwergstern + Grote stern + Strandplevier + Visdief 18.s1. Kleine mantelmeeuw 
18.m2. Kluut (broedvogel) + Steltkluut 18.s2. Steenloper 

 18.s3. Zwartkopmeeuw 

 
Landschapscluster 4 – Stromend water en open tot gesloten valleilandschappen 

 
19. Grote rivieren en/of kanalen 

19.m1. Atlantische zalm + Fint + Rivierprik 19.s1. Rivierrombout 
Europese bever + Europese otter (zie 12.m1) Barbeel (zie 20.m2) 
 Paling (zie 12.s5) 
 Rivierdonderpad (zie 20.m3) 
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20. Kleine waterlopen 
20.m1. Grote modderkruiper + Kleine modderkruiper 20.s1. Beekrombout 
20.m2. Barbeel + Beekdonderpad 20.s2. Bosbeekjuffer 
20.m3. Beekprik + Rivierdonderpad Drijvende waterweegbree (zie 12.s1) 
Europese bever + Europese otter (zie 12.m1) IJsvogel (zie 12.s3) 
 Paling (zie 12.s5) 
 Platte schijfhoren (zie 12.s6) 

 
Cluster 5 – Vleermuizen 

 
21.m1. Baardvleermuis + Franjestaart + Gewone dwergvleermuis + Gewone 
grootoorvleermuis + Laatvlieger + Rosse vleermuis + Ruige dwergvleermuis + 
Watervleermuis 
Onvoldoende gekende soorten: Brandt’s vleermuis + Grote hoefijzerneus + Kleine 
dwergvleermuis + Mopsvleermuis + Vale vleermuis 

 21.s1. Bechstein’s vleermuis 
 21.s2. Bosvleermuis 
 21.s3. Grijze grootoorvleermuis 
 21.s4. Ingekorven vleermuis 
 21.s5. Meervleermuis 
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4 Voorstel tot prioritering van de 

multisoortenbeschermingsprogramma’s 

In de eerste plaats willen we er op wijzen dat prioritering in het Vlaamse soortenbeleid een 

beleids- en geen wetenschappelijk keuze is. Het opstellen van criteria voor het bepalen van 

prioriteiten bij soortbeschermingsrogramma’s gebeurde al in een eerder project voor ANB 

door het Nederlandse studiebureau Antena (zie ook Geertsma 2013) en ook voor dagvlinders 

in het project rond 3 soortbeschermingsprogramma’s (Argusvlinder – Segers et al. 2014b; 

Bruine eikenpage – Jacobs et al. 2014; Heivlinder – Segers et al. 2014a). Indien er prioriteiten 

opgesteld moeten worden, zou de Vlaamse bedreigingsstatus (cf. Rode Lijsten) en/of de 

Europese Vogel- en/of Habitatrichtlijn gebruikt kunnen worden (cf. Maes et al. 2013) waarbij 

soorten(groepen) die in Europa en in Vlaanderen sterk bedreigd zijn een hogere prioriteit 

kunnen krijgen dan de soorten(groepen) die minder of niet bedreigd zijn. Als we een ranking 

opmaken van de ecoprofielen op basis van de gemiddelde Rode-Lijstwaarde van de soorten 

krijgen we de volgorde zoals aangegeven in   
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Tabel 15. Als we echter de som maken van de Rode-Lijstwaarde worden ecoprofielen met een 

groot aantal soorten meer prioritair, met als rationale dat door het uitvoeren van een dergelijk 

multisoortenbeschermingsprogramma ook meteen een groot aantal soorten aan bod komt. 
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Tabel 15 Mogelijke prioritering van de ecoprofielen in dalende volgorde van de rankings volgens de 
gemiddelde en de gesommeerde Rode-Lijstwaarde per ecoprofiel (zie ook Tabel 4). gemRL 
Vlaanderen = gemiddelde Rode-Lijstwaarde van de soorten in het ecoprofiel; somRL Vlaanderen = 
gesommeerde Rode-Lijstwaarde van de soorten in het ecoprofiel. SomRanking = de som van de 
rankings volgens het gemiddelde en de som van de Rode-Lijstwaarde. Elke soort krijgt een score 
naargelang haar Vlaamse Rode-Lijstcategorie (CR = 80, EN = 50, VU = 30, NT = 20, DD = 10, LC = 1, 
NA/NE = 1 – zie Maes et al. 2012) en vervolgens wordt de gemiddelde en de gesommeerde score per 
cluster berekend. 

 
Ecoprofiel gemRL VL somRL VL SomRanking Aantal soorten 

 
Structuurrijke heiden en heischrale graslanden 60 (4) 540 (4) 8 9 
Voedselarme bos- en heidecomplexen 63 (2) 440 (6) 8 7 
Vegetatierijke plassen 47 (9) 660 (2) 11 14 
Grote rivieren en/of kanalen 50 (7) 450 (5) 12 9 
Voedselarme vennen, vijvers en poelen 53 (6) 420 (7) 13 8 
Poelen 60 (4) 240 (11) 15 4 
Grote akkercomplexen 70 (1) 210 (14) 15 3 
Vleermuizen 38 (17) 680 (1) 18 18 
Kleine waterlopen 39 (15) 550 (3) 18 14 
Duinen 63 (2) 190 (16) 18 3 
Lichtrijke bossen en mozaïeklandschappen 43 (12) 385 (8) 20 9 
Stranden, slikken en schorren 42 (14) 375 (9) 23 9 
Natte graslanden 44 (11) 220 (13) 24 5 
Structuurrijke graslanden in een kleinschalig landschap 39 (15) 350 (10) 25 9 
Schraal grasland 47 (9) 140 (18) 27 3 
Natte, structuurrijke graslanden, ruigten en grote zeggen 50 (7) 100 (20) 27 2 
Moerassen 25 (19) 225 (12) 31 9 
Structuurrijke, gesloten bossen 26 (18) 210 (14) 32 8 
Kalkmoerassen 43 (12) 85 (21) 33 2 
Overwinterende vogels van open water 15 (20) 145 (17) 37 10 
Overwinterende watervogels op graslanden en akkers 9 (21) 130 (19) 40 14 

 

Als we de volgorde van Tabel 15 bekijken, zouden in Vlaanderen vooral de soorten van 

structuurrijke heiden en heischrale graslanden, voedselarme bos- en heidecomplexen, 

vegetatierijke plassen, grote rivieren en/of kanalen en voedselarme vennen, vijvers en poelen 

prioritair een beschermingsprogramma moeten krijgen. 

Het probleem bij deze benadering is echter dat niet alle taxonomische groepen een Vlaamse 

Rode-Lijststatus hebben of soorten op de Vogel- en/of Habitatrichtlijn waardoor deze oefening 

niet eenvormig over alle soorten heen gedaan kan worden. Sommige ecoprofielen bevatten 

bovendien maar enkele soorten wat een sterk vertekend beeld kan geven (hoe minder soorten 

in het ecoprofiel, hoe hoger de Rode-Lijstwaarde). Prioriteiten kunnen uiteraard ook 

aangegeven worden op basis van bijkomende criteria zoals: 

  



 

www.inbo.be INBO.R.2014.3032147 55 

i. de internationale bedreigingsgraad (Europa, IUCN); 
ii. het belang van Vlaanderen als regio voor de Europese populatie; 

iii. de beschikbare kennis over de soort(en); 
iv. de benodigde hoeveelheid veldwerk; 
v. het maatschappelijk draagvlak; 

vi. de schaal van het leefgebied van de soort(en); 
vii. de kostprijs; 

viii. het beschermingsstatuut van de leefgebieden; 
ix. de complementariteit met bestaande plannen; 
x. het type milieudruk (verdroging, versnippering, vermesting, enzovoort). 

Bij een dergelijke oefening kunnen eveneens wegingsfactoren gebruikt worden waardoor 

sommige criteria zwaarder kunnen doorwegen dan anderen (bv. bedreigingsgraad zou 

belangrijker ingeschat kunnen worden dan de kostprijs – Gregory et al. 2012; Conroy & 

Peterson 2013). 
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5 Conclusies 

Het bundelen van soorten voor het opstellen van gezamenlijke 

multisoortenbeschermingsprogramma’s is, om meerdere redenen, een moeilijke oefening. 

Vooreerst is de groep van te clusteren soorten (soorten waarvoor een 

soortbeschermingsprogramma opgemaakt moet worden) bijzonder heterogeen in 

biotoopgebruik en oppervlaktebehoefte. Uit eerder onderzoek is bovendien gebleken dat 

multisoortenbeschermingsprogramma’s minder effectief zijn dan 

soortbeschermingsprogramma’s voor individuele soorten (Clark & Harvey 2002). De 

voornaamste reden hiervoor is dat het bundelen van soorten ervoor zorgt dat er minder 

aandacht naar de individuele soorten gaat dan bij een individueel 

soortbeschermingsprogramma. Het lijkt daarom enkel nuttig om 

multisoortenbeschermingsprogramma’s op te maken voor kleine groepen van soorten met een 

zeer gelijkaardig habitatgebruik (Tabel 14). In een dergelijk 

multisoortenbeschermingsprogramma moet echter nog steeds rekening gehouden worden 

met de ecologische hulpbronnen van elke soort afzonderlijk. Op gebiedsniveau zou de overlap 

aan soorten in eenzelfde multisoortengroep bovendien beperkt kunnen zijn waardoor 

maatregelen voorgesteld zouden kunnen worden die niet relevant zijn in elk gebied waar een 

van de soorten uit een multisoortengroep voorkomt. 

Ondanks het feit dat de drie gebruikte analysemethoden meestal een gelijkaardige 

soortenclustering opleverden, waren er hier en daar ook sterke verschillen in de uitkomst van 

de drie methoden. Het gebruik van drie verschillende methode liet de soortenspecialist 

evenwel nadien beter toe om op een onderbouwde manier te beslissen in welke cluster(s) een 

soort best thuishoorde. Het verdient daarom aanbeveling om in dit soort oefeningen meer dan 

één methode te gebruiken om soorten te clusteren. 

De top-down benadering liet ons toe om de 145 soorten toe te kennen aan de bestaande 

landschapsclusters en ecoprofielen uit Van Uytvanck & Goethals (2014). Wanneer er voor een 

bepaalde soort een beschermingsprogramma opgemaakt wordt, kan er best nagegaan worden 

met welke andere soorten uit dezelfde landschapscluster er synergiën en/of conflicten zouden 

kunnen optreden bij het opstellen van beschermingsprogramma’s (Baumgärtner 2004). Stel er 

wordt een soortbeschermingsprogramma opgemaakt voor de Zwarte stern. Uit Tabel 14 

kunnen we dan afleiden dat ook best de Geoorde fuut onmiddellijk mee opgenomen zou 

kunnen worden in een dergelijk programma. Tabel 4 leert ons dan weer dat we ook voor een 

heel deel andere soorten moeten nagaan welke de conflicten en synergiën zijn indien het 
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programma voornamelijk focust op Zwarte stern en Geoorde fuut (waterkwaliteit, 

waterniveau, grootte van de waterpartijen, aanwezige vegetatie, competitie met andere 

soorten uit dezelfde cluster, enzovoort). 

Een vraag die buiten het bestek van deze opdracht valt, maar in de toekomst zeker onderzocht 

zou moeten worden is of het kostenefficiënter is om een 

multisoortenbeschermingsprogramma te maken met ‘x’ aantal soorten dan om ‘x’ aparte 

soortbeschermingsprogramma’s op te maken. Bij de uitvoering van 

multisoortenbeschermingsprogramma’s kunnen we ervan uitgaan dat er vermoedelijk wel een 

winst geboekt kan worden aangezien de voorgestelde maatregelen betrekking zullen hebben 

op dezelfde gebieden waarin soorten gezamenlijk voorkomen. 
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6 Aanbevelingen 

Het wordt aanbevolen om de multisoortenbeschermingsprogramma’s te beperken tot groepen 

van slechts enkele soorten die voldoende sterk op elkaar gelijken in het gebruik van 

ecologische hulpbronnen. Multisoortenbeschermingsprogramma’s met een relatief groot 

aantal soorten (bv. het soortbeschermingsprogramma Vleermuizen) leiden vaak enkel tot te 

algemene maatregelen die voorbij gaan aan de individuele ecologische behoeften van de 

verschillende soorten in het programma (Boersma et al. 2001; Clark et al. 2002). 

Voor enkele soorten lijkt het momenteel niet opportuun om een 

soortbeschermingsprogramma op te maken omdat i) de nodige kennis hiervoor ontbreekt (bv. 

van verschillende vleermuizen is er bijzonder weinig gekend over de zomerverblijven) of ii) 

omdat ze in een heel breed spectrum aan biotopen voorkomen (bv. Slechtvalk) of iii) ze 

momenteel zeer sterk aan het toenemen zijn (bv. Spaanse vlag). 

Het nagaan van synergiën en conflicten met andere soorten uit dezelfde landschapscluster, 

zou best opgenomen worden als een volwaardig onderdeel van de blauwdruk voor een 

soortbeschermingsprogramma. Wanneer een beschermingsprogramma voor een soort uit een 

bepaald ecoprofiel opgemaakt wordt, verdient het aanbeveling om de 

soortbeschermingsprogramma’s voor de andere soorten uit hetzelfde ecoprofiel simultaan te 

laten opmaken. Op die manier kan (kunnen) de uitvoerder(s) overleg plegen om na te gaan 

waar synergiën te vinden zijn en hoe conflicten opgespoord en geremedieerd kunnen worden. 

Voor het bepalen van de uiteindelijke prioritering kan er best een stuurgroep opgericht 

worden die in overleg en op basis van overeengekomen en, indien mogelijk kwantitatieve 

criteria beslist voor welke soorten een (multi)soortenbeschermingsprogramma het meest 

prioritair is. 
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Bijlage 1 BWK-codes die deel uitmaken van het leefgebied van de soorten. Voor een beschrijving van de 
codes verwijzen we naar Tabel 2. In het kader van een andere ANB-vraag werden kaarten 
aangemaakt waarop de BWK-codes en de verspreiding in ecoregio’s gevisualiseerd werden. Dit kan 
nog leiden tot (kleine) veranderingen in de BWK-codes en in de verspreiding in ecoregio’s. 

 
Amfibieën 
Boomkikker: ae, aer, aev, ao, aom, hc, hd, hf, hj, hp+, hpr, hpr+, hr, k(ae), k(ao), k(aom), k(hc), k(hd), k(hf), k(hj), 

k(hp+), k(hr), k(ku), k(mr), kb, kh, kh(sp), kh(sz), khw, kn, kt(hc), kt(hd), kt(hf), kt(hj), kt(hp+), kt(hr), kt(ku), 
kt(mr), kt(sp), kt(sz), ku, mp, mr, sd, sp, sz 

Heikikker: ao, aom, aoo, cd, ce, ces, cg, cm, cp, cv, ha, hj, hmo, hn, k(ao), k(aom), k(cd), k(ce), k(cg), k(cm), k(cp), 
k(ha), k(hj), k(hn), k(mr), k(ms), kh(qb), kh(qs), kh(sf), kh(sg), kt(cd), kt(ce), kt(cg), kt(cm), kt(cp), kt(ha), kt(hj), 
kt(hn), kt(mr), kt(ms), kt(qb), kt(qs), kt(sf), kt(sg), md, mk, mr, ms, pms, ppms, qb, qs, sf, sg, sm, so, t, vo, vt 

Kamsalamander: ae, aer, aev, aom, hc, hf, hj, hp, hp+, hpr, hpr+, hr, k(ae), k(aom), k(hc), k(hf), k(hj), k(hp), k(hp+), 
k(hr), k(ku), k(mr), kb, kh, kh(sf), kh(sp), kh(sz), kh(va), kh(vn), khw, kn, kt, kt(hc), kt(hf), kt(hj), kt(hp+), kt(hr), 
kt(ku), kt(mr), kt(sf), kt(sp), kt(sz), kt(va), kt(vn), ku, kw, lhb, lhi, mp, mr, sd, sf, sp, sz, va, vn 

Knoflookpad: ae, aer, ao, aom, bs, cd, ce, cg, cgb, cm, cp, cv, cvb, dm, ha, hab, hj, hmo, hn, hp+, hr, hu, k(ae), k(ao), 
k(aom), k(cd), k(ce), k(cg), k(cgb), k(cm), k(cp), k(ha), k(hab), k(hj), k(hn), k(hp+), k(hr), k(hu), k(ku), kh(qb), 
kh(sg), kn, kt(cd), kt(ce), kt(cg), kt(cgb), kt(cm), kt(cp), kt(ha), kt(hab), kt(hj), kt(hn), kt(hp+), kt(hr), kt(hu), kt(ku), 
kt(qb), kt(sg), ku, qb, sg 

Poelkikker: ao, aom, aoo, ce, ces, cg, cm, hj, hmo, k(ao), k(aom), k(ce), k(cg), k(cm), k(hj), k(mr), k(ms), kh(qb), 
kh(qs), kt(ce), kt(cg), kt(cm), kt(hj), kt(mr), kt(ms), kt(qb), kt(qs), md, mk, mr, ms, pmh, ppmh, qb, qs, sm, so, t 

Rugstreeppad: ae, ao, aom, cd, ce, cg, cgb, cm, cp, cv, cvb, dm, ha, hab, had, hc, hf, hmo, hn, hr, k(ae), k(ao), 
k(aom), k(cd), k(ce), k(cg), k(cgb), k(cm), k(cp), k(ha), k(hab), k(had), k(hc), k(hf), k(hn), k(hr), k(ku), k(mr), kc, kg, 
kh(sf), kh(sg), kh(sz), kn, kt(cd), kt(ce), kt(cg), kt(cgb), kt(cm), kt(cp), kt(ha), kt(hab), kt(hc), kt(hf), kt(hn), kt(hr), 
kt(ku), kt(mr), kt(sf), kt(sg), kt(sz), ku, kz, mp, mr, pmb, ppmb, sd, sf, sg, sm, so, sz 

Vroedmeesterpad: ae, aer, hc, hk, hp, hp+, k(ae), k(hc), k(hk), k(hp), k(hp+), kc, kh, kh(sg), kh(sk), kh(sp), kh(sz), 
khw, kn, kr, kt, kt(hc), kt(hk), kt(hp+), kt(sg), kt(sk), kt(sp), kt(sz), kw, sg, sk, sp, sz, ur 

Vuursalamander: fa, fe, fk, fl, fm, fs, kh(fa), kh(fe), kh(fk), kh(fl), kh(fm), kh(fs), kh(qa), kh(qe), kh(qk), kh(ql), kh(qs), 
kh(sf), kh(va), kh(vc), kh(vf), kh(vn), kt(fa), kt(fe), kt(fk), kt(fl), kt(fm), kt(fs), kt(qa), kt(qe), kt(qk), kt(ql), kt(qs), 
kt(ru), kt(sf), kt(va), kt(vn), qa, qe, qk, ql, qs, ru, sf, va, vc, vf, vn, WKb 

 
Broedvogels 
Blauwborst: ce, ceb, ces, cm, cmb, hf, hfb, hfc, hft, hr, hrb, k(ce), k(cm), k(cmb), k(hf), k(hfb), k(hfc), k(hft), k(hr), 

k(hrb), k(ku), k(kub), k(mr), k(mru), k(ms), k(mz), ka, kh(sf), kh(sz), kt(ce), kt(cm), kt(cmb), kt(hf), kt(hfb), kt(hr), 
kt(hrb), kt(ku), kt(kub), kt(mr), kt(ms), kt(mz), kt(ru), kt(sf), kt(sz), ku, kub, md, mdb, mk, mr, mru, ms, msb, mz, 
ru, se, sf, sm, sz 

Boomleeuwerik: cd, cdb, cg, cgb, cm, cmb, cv, cvb, dm, ha, hab, had, hd, hdb, hk, hkb, hn, hnb, k(cd), k(cdb), k(cg), 
k(cgb), k(cm), k(cmb), k(ha), k(hab), k(had), k(hd), k(hk), k(hn), k(ku), kh(sg), kt(cd), kt(cdb), kt(cg), kt(cgb), 
kt(cm), kt(cmb), kt(ha), kt(hab), kt(hd), kt(hk), kt(hn), kt(ku), kt(sg), kt(sgb), ku, se, sg, sgb 

Boompieper: cd, cdb, cg, cgb, cm, cmb, cp, cpb, cv, cvb, dm, ha, hab, had, hd, hdb, hk, hkb, hn, hnb, k(cd), k(cdb), 
k(cg), k(cgb), k(cm), k(cmb), k(cp), k(cpb), k(ha), k(hab), k(had), k(hd), k(hk), k(hn), k(ku), kh(sg), kh(sk), kt(cd), 
kt(cdb), kt(cg), kt(cgb), kt(cm), kt(cmb), kt(cp), kt(cpb), kt(ha), kt(hab), kt(hd), kt(hk), kt(hn), kt(ku), kt(sg), 
kt(sgb), kt(sk), ku, pa, pi, ppa, ppi, se, sg, sgb, sk 

Bruine kiekendief: bl, bs, bu, cd, cdb, ce, ceb, cg, cgb, cm, cmb, cp, cpb, cv, cvb, da, ha, hab, hc, hcb, hf, hfb, hfc, hft, 
hj, hjb, hp, hp+, hpr, hpr+, hr, hrb, hu, hub, hx, k(mcb), k(mr), k(mrb), k(mru), k(mz), ka, kt(mcb), kt(mr), kt(mrb), 
kt(mz), ku, kub, mc , mcb, mr, mrb, mru, mz 

Duinpieper: cd, cg, cm, dd, dm, ha, had, hd , hn, k(cd), k(cg), k(cm), k(ha), k(had), k(hn), k(ku), kh(sg), kt(cd), kt(cg), 
kt(cm), kt(ha), kt(hn), kt(ku), kt(sg), ku, sd, sg 

Dwergstern: dd, dl, dla, dls, ds, dz, ku, kz, Zee 
Geelgors: bk, bl, bs, bu, cg , cgb, k(cgb), kb, kh, kh(sk), khw, kt(cgb), kt(sk), kw, n, pi, ppi, sk 
Geoorde fuut: ae, aer, aev, ao, aom, aoo 
Grauwe gors: bk, bl, bs, bu, hu, k(hu), kt(hu) 
Grauwe kiekendief: bk, bl, bs, bu, cd, ce, cg, cm, cp, cv, dm, ha, hp, hp+, hpr, hpr+, hr, hx, ku 
Grauwe klauwier: cd, cdb, ce, ceb, cg, cgb, cm, cmb, cp, cpb, cv, cvb, dd, dm, ha, hab, had, hc, hcb, hd, hdb, hf, hfb, 

hfc, hft, hj, hjb, hk, hkb, hm, hmb, hme, hmm, hmo, hn, hnb, hp, hp+, hpr, hr, hrb, hu, hub, k(cd), k(cdb), k(ce), 
k(cg), k(cgb), k(cm), k(cmb), k(cp), k(cpb), k(ha), k(hab), k(had), k(hc), k(hd), k(hf), k(hfb), k(hfc), k(hft), k(hj), 
k(hjb), k(hk), k(hm), k(hn), k(hp), k(hp+), k(hr), k(hrb), k(hu), k(ku), k(kub), k(mr), kb, kh, kh(sg), kh(sk), kh(sp), 
kh(sz), khw, kj, kt, kt(cd), kt(cdb), kt(ce), kt(cg), kt(cgb), kt(cm), kt(cmb), kt(cp), kt(cpb), kt(ha), kt(hab), kt(hc), 
kt(hd), kt(hf), kt(hfb), kt(hj), kt(hjb), kt(hk), kt(hm), kt(hn), kt(hp+), kt(hr), kt(hrb), kt(hu), kt(ku), kt(kub), kt(mr), 
kt(sg), kt(sgb), kt(sk), kt(sp), kt(sz), ku, kub, kw, mr, sd, sdb, sg, sgb, sk, sp, sz 

Grote stern: dd, dl, dla, dls, ds, dz, ku, kz, Zee 
Grutto: hj, hp+, hpr, hpr+ 
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IJsvogel: ad, ae, aer, aev, ah, ap, k(ae), k(ah), k(mr), k(mrb), k(mru), ka, kh(sf), kh(va), kh(vc), kh(vf), kh(vm), kh(vn), 
kn, kt(mr), kt(mrb), kt(ru), kt(sf), kt(va), kt(vm), kt(vn), mr, mrb, mru, ru, sf, va, vc, vf, vm, vn, vo, vt, WGb, WGr, 
WKb, WKmwl, WKr, WOZwg, WPwl, WZgr 

Kleine mantelmeeuw: ad, ae, aer, aev, ah, ap, bl, bs, bu, da, dd, dl, dla, dls, dz, hp, hp+, hpr, hpr+, hx, ko, ku, kz, u, 
Zee 

Kleine zilverreiger: ae, ah, ap, da, dl, dla, dls, ds, dz, hc, hcb, hj, hjb, hp+, hpr, hpr+, hu, hub, k(mc), k(mcb), k(mr), 
k(mrb), k(mru), k(mz), kh(sf), kh(va), kh(vc), kh(vf), kh(vm), kh(vn), kn, kt(mc), kt(mcb), kt(mr), kt(mrb), kt(mz), 
kt(sf), kt(va), kt(vm), kt(vn), ku, kub, mc, mcb, md, mdb, mr, mrb, mru, mz, ru, rud, sf, sm, so, va, vc, vf, vm, vn, 
vo, vt, WGb, WGr, WKb, WKmwl, WKr, WOZwg, WPwl, WZgr 

Kluut: da, ds, hpr, hpr+, kn, ku, kz 
Korhoen: cd, cdb, ce, ceb, cg, cgb, cm, cmb, cp, cpb, cv, cvb, k(cd), k(cdb), k(ce), k(cg), k(cgb), k(cm), k(cmb), k(cp), 

k(cpb), kh(sg), kt(cd), kt(cdb), kt(ce), kt(cg), kt(cgb), kt(cm), kt(cmb), kt(cp), kt(cpb), kt(sg), kt(sgb), sg, sgb, sm, t 
Kwak: ae, aev, ah, aom, ap, k(mc), k(mcb), k(mr), k(mrb), k(mru), k(mz), kh(sf), kh(va), kh(vc), kh(vf), kh(vm), kh(vn), 

kn, kt(mc), kt(mcb), kt(mr), kt(mrb), kt(mz), kt(sf), kt(va), kt(vm), kt(vn), ku, kub, mc, mcb, md, mdb, mr, mrb, 
mru, mz, ru, rud, sf, sm, so, va, vc, vf, vm, vn, vo, vt 

Kwartelkoning: bk, bl, bs, bu, hc, hf, hfc, hft, hm, hme, hmm, hpr, hpr+, hr, hu, ku, mc, mk, mp, mr, ms 
Lepelaar: aer, ds, hpr, hpr+, kh(sf), kh(va), kh(vc), kh(vf), kh(vm), kh(vn), kt(sf), kt(va), kt(vm), kt(vn), ku, kz, ru, rud, 

sf, sm, so, va, vc, vf, vm, vn, vo, vt, WGb, WGr, WKb, WKmwl, WKr, WOZwg, WPwl, WZgr 
Middelste bonte specht: fa, fe, fk, fl, fm, fs, kp, kpa, kpk, n, qa, qb, qe, qk, ql, qs, vf 
Nachtzwaluw: cd, cdb, cg, cgb, cm, cmb, cp, cpb, cv, cvb, dm, ha, hn, hnb, k(cd), k(cdb), k(cg), k(cgb), k(cm), k(cmb), 

k(cp), k(cpb), k(ha), k(hn), k(ku), kh(sg), kt(cd), kt(cdb), kt(cg), kt(cgb), kt(cm), kt(cmb), kt(cp), kt(cpb), kt(ha), 
kt(hn), kt(ku), kt(sg), kt(sgb), ku, se, sg, sgb 

Ooievaar: hc, hj , hm, hme, hmm, hp, hp+, hpr, hpr+, hr, hu, hx, kn 
Ortolaan: bk, bl, bs, bu, kb, kh, khw, kw 
Porseleinhoen: ae, ces, hc, hf, hm, hme, hmm, hpr, hpr+, hu, k(hc), k(hf), k(hm), k(hu), k(mc), k(mr), k(ms), kt(mc), 

kt(mr), kt(ms), ku, mc, md, mk, mm, mp, mr, ms, sf 
Purperreiger: ae, aev, ah, aom, ap, hc, hf, hj, k(mc), k(mcb), k(mr), k(mrb), k(mru), kh(sf), kh(va), kh(vc), kh(vf), 

kh(vm), kh(vn), kn, kt(mc), kt(mcb), kt(mr), kt(mrb), kt(ru), kt(sf), kt(va), kt(vm), kt(vn), ku, kub, mc, mcb, mdb, 
mr, mrb, mru, ru, rud, sf, sm, so, va, vc, vf, vm, vn, vo, vt 

Roerdomp: ae, aer, aev, ao, aom, ap, hc, hf, hj, k(mc), k(mr), k(mrb), k(mru), kh(sf), kn, kt(mc), kt(mr), kt(mrb), 
kt(sf), mc, md, mk, mr, mrb, mru, sf 

Slechtvalk: kc, kf, kg, ki, ko, kr, kz, u, ua, ud, ui, un, ur, uv 
Steenuil: hp, hp+, hpr, hpr+, hr, hu, hx, k(hp), k(hp+), k(hr), k(hu), kb, kh, khw, kj, kt(hp+), kt(hr), kt(hu) 
Steltkluut: ae, aer, ah, da, dl, ds, hpr, hpr+, k(da), k(ku), kn, kt(da), kt(ku), ku, kz 
Strandplevier: da, dd, dl, dla, dls, dz, k(da), k(ku), kt(da), kt(ku), ku, kz 
Visdief: ah, ap, dd, dl, dla, dls, ds, dz, ku, kz, Zee 
Wespendief: ae, ao, ap, cd, cdb, cg, cgb, cm, cmb, cp, cpb, cv, cvb, fa, fe, fk, fl, fm, fs, ha, hab, hc, hcb, hk, hm, hmb, 

hme, hmm, hmo, hn, hnb, hp, hp+, hpr, hpr+, hr, hu, hub, kb, kh, kn, kp, kpa, kpk, kw, lh, ls, md, mdb, n, pa, pi, 
pm, pmb, pmh, pms, pp, ppa, ppi, ppmb, ppmh, ppms, qa, qb, qe, qk, ql, qs, ru, rud, sf, sg, sgb, sk, sm, va, vc, vf, 
vm, vn, vo, vt 

Wielewaal: kbp, kbq, kh(qb), kh(qk), kh(qs), kh(va), kh(vc), kh(vf), kh(vm), kh(vn), kj, kp, kpa, kpk, kt(qb), kt(qk), 
kt(qs), kt(ru), kt(va), kt(vm), kt(vn), lh, ls, n, qb, qk, qs, ru, rud, va, vc, vf, vm, vn, vo, vt 

Woudaap: ae, aer, aev, ah, aom, ap, k(mc), k(mcb), k(mr), k(mrb), kh(sf), kn, kt(mc), kt(mcb), kt(mr), kt(mrb), kt(sf), 
mc, mcb, mr, mrb, sf 

Zwarte specht: fa, fe, fk, fl, fm, fs, kp, kpa, kpk, lh, ls, md, n, pa, pi, pm, pmb, pmh, pms, pp, ppa, ppi, ppmb, ppmh, 
ppms, qa, qb, qe, qk, ql, qs, ru, rud, va, vc, vf, vm, vn, vo, vt 

Zwarte stern: ae, aev, ao, aom, ap, k(ae), k(ao), k(aom), md 
Zwartkopmeeuw: bl, bs, bu, da, hp, hpr, hx, k(da), k(ku), kt(da), kt(ku), ku, kz, Zee 

 
Dagvlinders 
Aardbeivlinder: ce, ceb, ces, hmo, hn, hp+, k(ce), k(hn), k(hp+), kt(ce), kt(hn), kt(hp+) 
Argusvlinder: bu, da, dd, had, hd, hdb, hn, hp, hp+, hpr, hpr+, hr, hu, k(da), k(had), k(hd), k(hn), k(hp), k(hp+), k(hr), 

k(hu), k(ku), k(kub), kd, kl, ks, kt, kt(da), kt(hd), kt(hn), kt(hp+), kt(hr), kt(hu), kt(ku), kt(kub), ku, kub, kw, kz 
Bruin dikkopje: ha, hk, hr, hu, hub, k(ha), k(hk), k(hr), k(hu), k(ku), k(kub), kh(sk), kt(ha), kt(hk), kt(hr), kt(hu), kt(ku), 

kt(kub), kt(sk), ku, kub, sk 
Bruine eikenpage: cdb, cgb, cmb, cvb, hab, hnb, hp+, hrb, hu, k(cdb), k(cgb), k(cmb), k(hab), k(hp+), k(hrb), k(hu), 

k(ku), kb, kbq, kh, kh(qb), kh(qs), khw, ks, kt(cdb), kt(cgb), kt(cmb), kt(hab), kt(hp+), kt(hrb), kt(hu), kt(ku), 
kt(qb), kt(qs), ku, pa, pi, pmb, pmh, pms, ppa, ppi, ppmb, ppmh, ppms, qb, qs, se 

Gentiaanblauwtje: ce, cg, cm, ha, hmo, t 
Grote weerschijnvlinder: fe, fs, qe, qs, sf, so, va, vc, vf, vm, vn, vo, vt 
Heivlinder: cd, cdb, ce, ceb, cg, cgb, cm, cmb, cp, cpb, dd, dm, ha, hab, had, hd, hdb, hj, hn, hnb, kc, kg, ku, kz, mp, 

pa, pmh, pms, ppa, ppmb, ppmh, ppms, qb, sd, sdb, se, sz 
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Klaverblauwtje: hk, hu, k(hk), k(hu), k(ku), kt(hk), kt(hu), kt(ku), ku 
Kommavlinder: cg, cgb, dm, ha, hn, k(cg), k(cgb), k(ha), k(hn), kt(cg), kt(cgb), kt(ha), kt(hn) 
Oranje zandoogje: ce, cg, cgb, cm, cmb, ha, had, hc, hd, hj, hp, hp+, hpr, hpr+, hr, hrb, hu, k(ce), k(cg), k(cgb), k(cm), 

k(cmb), k(ha), k(had), k(hc), k(hd), k(hj), k(hp), k(hp+), k(hr), k(hrb), k(hu), k(ku), kc, kh, kh(sz), kj, kp, ks, kt, 
kt(ce), kt(cg), kt(cgb), kt(cm), kt(cmb), kt(ha), kt(hc), kt(hd), kt(hj), kt(hp+), kt(hr), kt(hrb), kt(hu), kt(ku), kt(sz), 
ku, kz, mp, se, sz 

Veldparelmoervlinder: ha, hc, hj, hk, hp, hp+, k(ha), k(hc), k(hj), k(hk), k(hp), k(hp+), k(ku), kg, kh(sz), kt(ha), kt(hc), 
kt(hj), kt(hk), kt(hp+), kt(ku), kt(sz), ku, sz 

 
Kevers 
Gouden tor: cdb, ceb, cgb, cmb, cp, cpb, fa, fe, fk, fl, fm, fs, ha, hab, had, hc, hd, hf, hfb, hfc, hft, hjb, hk, hkb, hm, 

hme, hmm, hmo, hn, hnb, hu, hub, hv, k(cdb), k(cgb), k(cmb), k(cp), k(cpb), k(ha), k(hab), k(had), k(hc), k(hd), 
k(hf), k(hfb), k(hfc), k(hft), k(hjb), k(hk), k(hm), k(hn), k(hu), k(ku), k(kub), kb, kd, kh, kh(fa), kh(fe), kh(fk), kh(fl), 
kh(fm), kh(fs), kh(qa), kh(qb), kh(qe), kh(qk), kh(ql), kh(qs), kh(sf), kh(sk), kh(sp), kh(sz), kh(va), kh(vc), kh(vf), 
kh(vm), kh(vn), khw, kj, kl, kp, kpa, kpk, ks, kt(cdb), kt(cgb), kt(cmb), kt(cp), kt(cpb), kt(fa), kt(fe), kt(fk), kt(fl), 
kt(fm), kt(fs), kt(ha), kt(hab), kt(hc), kt(hd), kt(hf), kt(hfb), kt(hjb), kt(hk), kt(hm), kt(hn), kt(hu), kt(ku), kt(kub), 
kt(qa), kt(qb), kt(qe), kt(qk), kt(ql), kt(qs), kt(ru), kt(sf), kt(sk), kt(sp), kt(sz), kt(va), kt(vm), kt(vn), ku, kub, kw, 
lhb, lhi, lsb, lsh, lsi, n, qa, qb, qe, qk, ql, qs, ru, rud, se, sf, sk, so, sp, sz, u, ua, uc, ud, un, ur, uv, va, vc, vf, vm, vn, 
vo, vt 

Vliegend hert: cdb, ceb, cgb, cmb, cp, cpb, fa, fe, fk, fl, fm, fs, k(cdb), k(cgb), k(cmb), k(cp), k(cpb), kb, kh, kh(fa), 
kh(fe), kh(fk), kh(fl), kh(fm), kh(fs), kh(qa), kh(qb), kh(qe), kh(qk), kh(ql), kh(qs), kh(va), khw, kj, kp, kpa, kpk, 
kt(cdb), kt(cgb), kt(cmb), kt(cp), kt(cpb), kt(fa), kt(fe), kt(fk), kt(fl), kt(fm), kt(fs), kt(qa), kt(qb), kt(qe), kt(qk), 
kt(ql), kt(qs), kt(ru), kt(va), kw, n, qa, qb, qe, qk, ql, qs, ru, se, u, ua, uc, ud, un, ur, uv, va 

 
Libellen 
Beekrombout: fs, hc, hf, hj, hp+, hpr+, hr, hu, k(hc), k(hf), k(hj), k(hp+), k(hr), k(hu), k(ku), k(mc), k(mr), kh(fs), 

kh(qb), kh(qs), kh(sf), kh(sp), kh(sz), kh(va), kh(vm), kh(vn), kt(fs), kt(hc), kt(hf), kt(hj), kt(hp+), kt(hr), kt(hu), 
kt(ku), kt(mc), kt(mr), kt(qb), kt(qs), kt(sf), kt(sp), kt(sz), kt(va), kt(vm), kt(vn), ku, lhi, mc, mr, qb, qs, sf, sp, sz, va, 
vm, vn, WGb, WGr, WKb, WKr, WZgr 

Bosbeekjuffer: fa, fe, fk, fl, fm, fs, hf, hr, k(hf), k(hr), kh(fa), kh(fe), kh(fk), kh(fl), kh(fm), kh(fs), kh(qb), kh(qe), 
kh(qk), kh(ql), kh(qs), kh(sf), kh(va), kh(vc), kh(vf), kh(vm), kh(vn), kt(fa), kt(fe), kt(fk), kt(fl), kt(fm), kt(fs), kt(hf), 
kt(hr), kt(qb), kt(qe), kt(qk), kt(ql), kt(qs), kt(ru), kt(sf), kt(va), kt(vm), kt(vn), lh, qb, qe, qk, ql, qs, ru, se, sf, va, vc, 
vf, vm, vn, WGb, WKb, WKr 

Gevlekte witsnuitlibel: ae, aer, aev, ao, aom, cd, ce, ces, cg, cm, cp, cv, hf, hmo, k(ae), k(ao), k(aom), k(cd), k(ce), 
k(cg), k(cm), k(cp), k(hf), k(ku), k(mc), k(mr), k(ms), kh(qb), kh(sf), kh(sz), kh(vf), kh(vm), kh(vn), kn, kt(cd), kt(ce), 
kt(cg), kt(cm), kt(cp), kt(hf), kt(ku), kt(mc), kt(mr), kt(ms), kt(qb), kt(sf), kt(sz), kt(vm), kt(vn), ku, mc, md, mk, 
mm, mr, ms, qb, sf, sm, so, sz, t, vf, vm, vn, vo 

Hoogveenglanslibel: ao, aom, aoo, cd, ce, ces, cg, cm, cp, cv, k(ao), k(aom), k(cd), k(ce), k(cg), k(cm), k(cp), k(mr), 
k(ms), kh(qb), kh(qs), kt(cd), kt(ce), kt(cg), kt(cm), kt(cp), kt(mr), kt(ms), kt(qb), kt(qs), mk, mr, ms, ppm, qb, qs, 
sm, so, t, vo 

Kempense heidelibel: ae, aer, aev, ao, aom, ce, cm, hf, hj, hr, k(ae), k(ao), k(aom), k(ce), k(cm), k(hf), k(hj), k(hr), 
k(ku), k(mr), kh(sf), kh(sz), kt(ce), kt(cm), kt(hf), kt(hj), kt(hr), kt(ku), kt(mr), kt(sf), kt(sz), ku, mm, mr, sf, sm, sz 

Maanwaterjuffer: ao, aom, aoo, cd, ce, ces, cg, cm, cp, cv, hmo, k(ao), k(aom), k(cd), k(ce), k(cg), k(cm), k(cp), k(ms), 
kt(cd), kt(ce), kt(cg), kt(cm), kt(cp), kt(ms), ms, sm, so, t, vo 

Rivierrombout: hf, hr, hu, k(hf), k(hr), k(hu), k(ku), k(mr), kb, kh, kh(sf), kh(sz), khw, kt(hf), kt(hr), kt(hu), kt(ku), 
kt(mr), kt(sf), kt(sz), ku, kz, mr, sf, sz, WGr, WKmwl, WKr, WZgr 

Speerwaterjuffer: ao, aom, aoo, cd, ce, ces, cg, cm, cp, cv, hmo, k(ao), k(aom), k(cd), k(ce), k(cg), k(cm), k(cp), k(ms), 
kt(cd), kt(ce), kt(cg), kt(cm), kt(cp), kt(ms), ms, sm, so, t, vo 

Variabele waterjuffer: ae, aer, aev, ao, aom, hc, hf, hmo, hp+, hpr, hpr+, hr, hu, k(ae), k(ao), k(aom), k(hc), k(hf), 
k(hp+), k(hr), k(hu), k(ku), k(mc), k(mr), k(ms), kh(sf), kh(sz), kh(vm), kh(vn), kn, kt(hc), kt(hf), kt(hp+), kt(hr), 
kt(hu), kt(ku), kt(mc), kt(mr), kt(ms), kt(sf), kt(sz), kt(vm), kt(vn), ku, mc, md, mk, mm, mr, ms, sf, so, sz, vm, vn 

Vroege glazenmaker: ae, aer, aev, ao, aom, ap, hf, hr, k(ae), k(ao), k(aom), k(hf), k(hr), k(ku), k(mc), k(mr), k(ms), 
kh(sf), kh(sz), kh(vf), kh(vm), kh(vn), kn, kt(hf), kt(hr), kt(ku), kt(mc), kt(mr), kt(ms), kt(sf), kt(sz), kt(vm), kt(vn), 
ku, mc, md, mk, mm, mr, ms, se, sf, so, sz, vf, vm, vn 

 
Mollusken 
Nauwe korfslak: hc, hd, hf, k(hc), k(hd), k(hf), k(mc), k(mr), kh(sf), kh(va), kh(vc), kh(vm), kt(hc), kt(hd), kt(hf), 

kt(mc), kt(mr), kt(ru), kt(sf), kt(va), kt(vm), lh, ls, mc, mk, mp, mr, ru, rud, sd, sf, va, vc, vm 
Platte schijfhoren: ae, aom, hpr, hpr+, k(ae), k(aom), k(mc), k(mr), kn, kt(mc), kt(mr), mc, mr, WKb, WPwl 
Zeggekorfslak: hc, hf, k(hc), k(hf), k(mc), k(mr), kh(sf), kh(va), kh(vc), kh(vm), kh(vn), kt(hc), kt(hf), kt(mc), kt(mr), 

kt(sf), kt(va), kt(vm), kt(vn), mc, md, mk, mp, mr, sf, va, vc, vm, vn 
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Mossen 
Geel schorpioenmos: hm, hme, hmm, k(hm), kt(hm), mk 

 
Nachtvlinders 
Spaanse vlag: fs, ha, hc, hf, hj, hp, hp+, hpr, hr, hu, k(ha), k(hc), k(hf), k(hj), k(hp), k(hp+), k(hr), k(hu), k(ku), k(kub), 

k(mr), kbp, kbq, kbqr, kc, kh(fs), kh(qa), kh(qb), kh(qs), kh(sz), kh(va), kh(vm), kl, kp, kpk, kq, ks, kt, kt(fs), kt(ha), 
kt(hc), kt(hf), kt(hj), kt(hp+), kt(hr), kt(hu), kt(ku), kt(kub), kt(mr), kt(qa), kt(qb), kt(qs), kt(sz), kt(va), kt(vm), ku, 
kub, kw, kz, lhb, mr, n, pa, pmb, ppmb, qa, qb, qs, se, sz, va, vm 

 
Overwinterende watervogels 
Bergeend: ae, aer, aev, ah, ap, bu, da, ds, dz, hpr, hpr+, WGr, WOZwg 
Blauwe kiekendief: bk, bl, bs, bu, cd, ce, cg, cm, cv, da, dm, ds, hc, hj, hk, hm, hme, hmm, hmo, hn, hp, hp+, hpr, 

hpr+, hr, hu, hx, k(mc), k(mr), k(mz), mc, mr, mz 
Goudplevier: bu, da, ds, hp, hp+, hpr, hpr+, hx 
Grauwe gans: ae, aer, aev, ah, ap, bk, bl, bs, bu, da, ds, hp, hp+, hpr, hpr+, hx, mr, mz, WGr, WOZwg, WZgr 
Grote zilverreiger: ae, aer, aev, ah, ao, aom, aoo, da, hc, hcb, hp, hp+, hpr, hpr+, mc, mcb, mr, mrb, sf, sz, va, vc, vf, 

vm, vn, vo, vt 
Kemphaan: ae, aer, aev, ah, bl, bs, bu, da, ds, hc, hp+, hpr, hpr+, hx 
Kleine rietgans: ae, aer, aev, ah, bu, da, hp, hp+, hpr, hpr+, hx 
Kleine zwaan: ae, aer, aev, ah, ap, bl, bs, bu, da, hp, hp+, hpr, hpr+, hx 
Kluut: ad, ae, aer, aev, ah, da, ds, hpr, hpr+ 
Kokmeeuw: ae, aer, aev, ap, bl, bs, bu, da, dl, dla, dls, ds, hp, hp+, hpr, hpr+, hx, WGr, WZgr 
Kolgans: ae, aer, aev, ah, ap, bl, bs, bu, da, hp, hp+, hpr, hpr+, hx, WZgr 
Krakeend: ad, ae, aer, aev, ah, aom, ap, ds, hpr, hpr+, WGr, WKr, WOZwg 
Kuifeend: ae, aer, aev, ah, ap, WGr, WZgr 
Lepelaar: ae, aer, aev, ah, da, ds, hpr, hpr+ 
Pijlstaart: ae, aer, aev, ap, da, ds, hpr, hpr+, WGr, WKr, WOZwg 
Regenwulp: da, ds, hp, hp+, hpr, hpr+ 
Rietgans: ae, aer, aev, ah, bl, bs, bu, hp, hp+, hpr, hpr+, hx, WZgr 
Slobeend: ae, aer, aev, ah, aom, ap, hpr, hpr+ 
Smient: ae, aer, aev, ah, ap, da, ds, hp, hp+, hpr, hpr+, WGr, WOZwg 
Steenloper: da, dl, dla, dls, ds 
Stormmeeuw: ae, aer, aev, ap, bl, bs, bu, da, dl, dla, dls, ds, hp, hp+, hpr, hpr+, hx, WGr, WZgr 
Tafeleend: ae, aer, aev, ah, aom, ap, ds, WGr, WKr 
Waterrietzanger: k(mc), k(mr), kt(mc), kt(mr), mc, mr 
Wintertaling: ae, aer, aev, ah, aom, da, ds, hp, hp+, hpr, hpr+, mr, sf, vm, vn, WGr, WKr, WOZwg 
Wulp: aer, aev, ah, da, ds, hp, hp+, hpr, hpr+ 
Zilvermeeuw: ae, aer, aev, ah, ap, bl, bs, bu, da, dl, dla, dls, ds, hp, hp+, hpr, hpr+, hx, WGr, WZgr 

 
Planten 
Drijvende waterweegbree: ao, aom, ap, k(ao), k(aom), WKb 
Groenknolorchis: md, mk, mm, mp 
Kruipend moerasscherm: hd, hpr, k(hd), kt(hd), mp 

 
Reptielen 
Gladde slang: cd, ce, cg, cm, cp, cv, dm, ha, hc, hk, hm, hme, hmm, hmo, hn, k(cd), k(ce), k(cg), k(cm), k(cp), k(ha), 

k(hc), k(hk), k(hm), k(hn), kg, kh(qb), kh(sg), kh(sk), ks, kt, kt(cd), kt(ce), kt(cg), kt(cm), kt(cp), kt(ha), kt(hc), 
kt(hk), kt(hm), kt(hn), kt(qb), kt(sg), kt(sk), ppmb, qb, se, sg, sk, sm 

 
Spinnen 
Gerande oeverspin: ao, aom, aoo, ce, ces, k(ao), k(aom), k(ce), k(mr), k(ms), kt(ce), kt(mr), kt(ms), md, mk, mr, ms, 

sm, t 
Lentevuurspin: cg, cgb, dm, hn, k(cg), k(cgb), k(hn), kt(cg), kt(cgb), kt(hn) 

 
Sprinkhanen 
Schavertje: dm, ha, had, hd, hn, k(ha), k(had), k(hd), k(hn), kh(sg), kt(ha), kt(hd), kt(hn), kt(sg), sg 
Zadelsprinkhaan: cd, cg, cv, k(cd), k(cg), kh(qb), kh(sg), kt(cd), kt(cg), kt(qb), kt(sg), kt(sgb), kt(sgu), qb, sg, sgb, sgu 

 
Vissen 
Atlantische zalm: WGr, WKmwl, WZgr 
Barbeel: WGb, WGr, WKr, WZgr 
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Beekdonderpad: WGb, WGr, WKb, WKmwl, WKr, WOZwg, WZgr 
Beekprik: WGb, WKb 
Bittervoorn: ae, aer, aev, ao, aom, ap, hpr, hpr+, k(ae), k(ao), k(aom), ka, kn, WGb, WGr, WKb, WKmwl, WKr, 

WOZwg, WPwl, WZgr 
Fint: WGr, WOZwg 
Grote modderkruiper: ae, aev, ao, aom, k(ae), k(ao), k(aom), WGb, WGr, WKb, WKmwl, WKr, WPwl, WZgr 
Kleine modderkruiper: ad, ae, aev, ao, aom, ap, hpr, k(ae), k(ao), k(aom), ka, WGb, WGr, WKb, WKr, WOZwg, WPwl 
Paling: ad, ae, aer, aev, ah, ao, aom, ap, hpr, k(ae), k(ah), k(ao), k(aom), ka, WGb, WGr, WKb, WKmwl, WKr, WOZwg, 

WPwl, WZgr 
Rivierdonderpad: WGb, WGr, WKb, WKr, WZgr 
Rivierprik: ds, WGb, WGr, WKmwl, WKr, WOZwg, WZgr 

 
Vleermuizen 
Baardvleermuis: cp, fa, fe, fk, fl, fm, fs, k(cp), kb, kf, kh, kh(fa), kh(fe), kh(fk), kh(fl), kh(fm), kh(fs), kh(qa), kh(qb), 

kh(qe), kh(qk), kh(ql), kh(qs), kh(sf), kh(sk), kh(sz), kh(va), kh(vc), kh(vf), kh(vm), kh(vn), khw, kj, kk, kn, kp, kpa, 
kpk, kt(cp), kt(fa), kt(fe), kt(fk), kt(fl), kt(fm), kt(fs), kt(qa), kt(qb), kt(qe), kt(qk), kt(ql), kt(qs), kt(ru), kt(sf), kt(sk), 
kt(sz), kt(va), kt(vm), kt(vn), kw, lh, lhb, lhi, lsb, lsh, lsi, n, pa, pi, pm, pmb, pmh, pms, pp, ppa, ppi, ppmh, ppms, 
qa, qb, qe, qk, ql, qs, ru, rud, se, sf, sk, sm, so, sz, u, ua, ud, un, ur, uv, va, vc, vf, vm, vn, vo, vt 

Bechstein’s vleermuis: cp, fa, fe, fk, fl, fm, fs, k(cp), kb, kf, kh, kh(fa), kh(fe), kh(fk), kh(fl), kh(fm), kh(fs), kh(qa), 
kh(qb), kh(qe), kh(qk), kh(ql), kh(qs), kh(sf), kh(sk), kh(sz), kh(va), kh(vc), kh(vf), kh(vm), kh(vn), khw, kj, kk, kl, 
kn, kp, kpa, kpk, kq, kt(cp), kt(fa), kt(fe), kt(fk), kt(fl), kt(fm), kt(fs), kt(qa), kt(qb), kt(qe), kt(qk), kt(ql), kt(qs), 
kt(ru), kt(sf), kt(sk), kt(sz), kt(va), kt(vm), kt(vn), kw, lh, lhb, lhi, lsb, lsh, lsi, n, qa, qb, qe, qk, ql, qs, ru, rud, se, sf, 
sk, sm, so, sz, un, uv, va, vc, vf, vm, vn, vo, vt 

Bosvleermuis: cp, fa, fe, fk, fl, fm, fs, k(cp), kb, kh, kh(fa), kh(fe), kh(fk), kh(fl), kh(fm), kh(fs), kh(qa), kh(qb), kh(qe), 
kh(qk), kh(ql), kh(qs), kh(sf), kh(sk), kh(sz), kh(va), kh(vc), kh(vf), kh(vm), kh(vn), khw, kn, kp, kpa, kpk, kt(cp), 
kt(fa), kt(fe), kt(fk), kt(fl), kt(fm), kt(fs), kt(qa), kt(qb), kt(qe), kt(qk), kt(ql), kt(qs), kt(ru), kt(sf), kt(sk), kt(sz), 
kt(va), kt(vm), kt(vn), lh, lhb, lhi, lsb, lsh, lsi, n, qa, qb, qe, qk, ql, qs, ru, rud, se, sf, sk, so, sz, un, uv, va, vc, vf, vm, 
vn, vo, vt 

Brandt’s vleermuis: cp, fa, fe, fk, fl, fm, fs, k(cp), kb, kf, kh, kh(fa), kh(fe), kh(fk), kh(fl), kh(fm), kh(fs), kh(qa), kh(qb), 
kh(qe), kh(qk), kh(ql), kh(qs), kh(sf), kh(sk), kh(sz), kh(va), kh(vc), kh(vf), kh(vm), kh(vn), khw, kj, kk, kn, kp, kpa, 
kpk, kt(cp), kt(fa), kt(fe), kt(fk), kt(fl), kt(fm), kt(fs), kt(qa), kt(qb), kt(qe), kt(qk), kt(ql), kt(qs), kt(ru), kt(sf), kt(sk), 
kt(sz), kt(va), kt(vm), kt(vn), kw, lh, lhb, lhi, lsb, lsh, lsi, n, pa, pi, pm, pmb, pmh, pms, pp, ppa, ppi, ppmb, ppmh, 
ppms, qa, qb, qe, qk, ql, qs, ru, rud, se, sf, sk, sm, so, sz, u, ua, ud, un, ur, uv, va, vc, vf, vm, vn, vo, vt 

Franjestaart: ae, ap, ce, cp, fa, fe, fk, fl, fm, fs, hf, hk, hn, hr, k(ae), k(ce), k(cp), k(hf), k(hk), k(hn), k(hr), k(ku), kb, kf, 
kh, kh(fa), kh(fe), kh(fk), kh(fl), kh(fm), kh(fs), kh(qa), kh(qb), kh(qe), kh(qk), kh(ql), kh(qs), kh(sf), kh(sk), kh(sz), 
kh(va), kh(vc), kh(vf), kh(vm), kh(vn), khw, kj, kk, kl, kn, kp, kpa, kpk, kq, kt(ce), kt(cp), kt(fa), kt(fe), kt(fk), kt(fl), 
kt(fm), kt(fs), kt(hf), kt(hk), kt(hn), kt(hr), kt(ku), kt(qa), kt(qb), kt(qe), kt(qk), kt(ql), kt(qs), kt(ru), kt(sf), kt(sk), 
kt(sz), kt(va), kt(vm), kt(vn), ku, kw, lh, lhb, lhi, lsb, lsh, lsi, n, pa, pi, pm, pmb, pmh, pms, pp, ppa, ppi, ppmb, 
ppmh, ppms, qa, qb, qe, qk, ql, qs, ru, rud, sd, sf, sk, sm, so, sz, un, ur, uv, va, vc, vf, vm, vn, vo, vt 

Gewone dwergvleermuis: ad, ae, aer, aev, ah, ao, aom, aoo, ap, cd, ce, cg, cm, cp, cv, fa, fe, fk, fl, fm, fs, hc, hf, hj, 
hk, hm, hmo, hn, hpr, hr, k(ae), k(ah), k(ao), k(aom), k(cd), k(ce), k(cg), k(cm), k(cp), k(hc), k(hf), k(hj), k(hk), 
k(hm), k(hn), k(hr), k(ku), k(mc), k(mr), k(ms), k(mz), ka, kb, kd, kf, kh, kh(fa), kh(fe), kh(fk), kh(fl), kh(fm), kh(fs), 
kh(qa), kh(qb), kh(qe), kh(qk), kh(ql), kh(qs), kh(sf), kh(sk), kh(sz), kh(va), kh(vc), kh(vf), kh(vm), kh(vn), khw, kj, 
kk, kl, kn, kp, kpa, kpk, kq, kt(cd), kt(ce), kt(cg), kt(cm), kt(cp), kt(fa), kt(fe), kt(fk), kt(fl), kt(fm), kt(fs), kt(hc), 
kt(hf), kt(hj), kt(hk), kt(hm), kt(hn), kt(hr), kt(ku), kt(mc), kt(mr), kt(ms), kt(mz), kt(qa), kt(qb), kt(qe), kt(qk), 
kt(ql), kt(qs), kt(ru), kt(sf), kt(sk), kt(sz), kt(va), kt(vm), kt(vn), ku, kw, lh, lhb, lhi, lsb, lsh, lsi, mc, md, mk, mm, 
mp, mr, ms, mz, n, pa, pi, pm, pmb, pmh, pms, pp, ppa, ppi, ppmb, ppmh, ppms, qa, qb, qe, qk, ql, qs, ru, rud, 
sd, se, sf, sk, sm, so, sz, t, tm, u, ua, ud, ui, un, ur, uv, va, vc, vf, vm, vn, vo, vt 

Gewone grootoorvleermuis: ae, ap, cd, ce, cg, cm, cp, cv, fa, fe, fk, fl, fm, fs, hf, hk, hm, hmo, hn, hr, k(ae), k(cd), 
k(ce), k(cg), k(cm), k(cp), k(hf), k(hk), k(hm), k(hn), k(hr), k(ku), kb, kf, kh, kh(fa), kh(fe), kh(fk), kh(fl), kh(fm), 
kh(fs), kh(qa), kh(qb), kh(qe), kh(qk), kh(ql), kh(qs), kh(sf), kh(sk), kh(sz), kh(va), kh(vc), kh(vf), kh(vm), kh(vn), 
khw, kj, kk, kl, kn, kp, kpa, kpk, kq, kt(cd), kt(ce), kt(cg), kt(cm), kt(cp), kt(fa), kt(fe), kt(fk), kt(fl), kt(fm), kt(fs), 
kt(hf), kt(hk), kt(hm), kt(hn), kt(hr), kt(ku), kt(qa), kt(qb), kt(qe), kt(qk), kt(ql), kt(qs), kt(ru), kt(sf), kt(sk), kt(sz), 
kt(va), kt(vm), kt(vn), ku, kw, lh, lhb, lhi, lsb, lsh, lsi, n, pa, pi, pm, pmb, pmh, pms, pp, ppa, ppi, ppmb, ppmh, 
ppms, qa, qb, qe, qk, ql, qs, ru, rud, sd, sf, sk, sm, so, sz, u, ua, ud, un, ur, uv, va, vc, vf, vm, vn, vo, vt, WGb, WGr, 
WKmwl, WOZwg, WPwl, WZgr 

 
Grijze grootoorvleermuis: ae, ap, cd, ce, cg, cm, cp, cv, fa, fe, fk, fl, fm, fs, hf, hk, hm, hmo, hn, hr, k(ae), k(cd), k(ce), 

k(cg), k(cm), k(cp), k(hf), k(hk), k(hm), k(hn), k(hr), k(ku), kb, kf, kh, kh(fa), kh(fe), kh(fk), kh(fl), kh(fm), kh(fs), 
kh(qa), kh(qb), kh(qe), kh(qk), kh(ql), kh(qs), kh(sf), kh(sk), kh(sz), kh(va), kh(vc), kh(vf), kh(vm), kh(vn), khw, kj, 
kk, kl, kn, kp, kpa, kpk, kq, kt(cd), kt(ce), kt(cg), kt(cm), kt(cp), kt(fa), kt(fe), kt(fk), kt(fl), kt(fm), kt(fs), kt(hf), 
kt(hk), kt(hm), kt(hn), kt(hr), kt(ku), kt(qa), kt(qb), kt(qe), kt(qk), kt(ql), kt(qs), kt(ru), kt(sf), kt(sk), kt(sz), kt(va), 
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kt(vm), kt(vn), ku, kw, lh, lhb, lhi, lsb, lsh, lsi, n, pa, pi, pm, pmb, pmh, pms, pp, ppa, ppi, ppmb, ppmh, ppms, qa, 
qb, qe, qk, ql, qs, ru, rud, se, sf, sk, sm, so, sz, u, ua, ud, un, ur, uv, va, vc, vf, vm, vn, vo, vt 

Grote hoefijzerneus: fa, fe, fk, fl, fm, fs, hk, k(hk), kb, kf, kh, kh(fa), kh(fe), kh(fk), kh(fl), kh(fm), kh(fs), kh(qa), 
kh(qb), kh(qe), kh(qk), kh(ql), kh(qs), kh(sf), kh(sk), kh(sz), kh(va), kh(vc), kh(vf), kh(vm), kh(vn), khw, kj, kk, kl, 
kn, kp, kpa, kpk, kq, kt(fa), kt(fe), kt(fk), kt(fl), kt(fm), kt(fs), kt(hk), kt(qa), kt(qb), kt(qe), kt(qk), kt(ql), kt(qs), 
kt(ru), kt(sf), kt(sk), kt(sz), kt(va), kt(vm), kt(vn), kw, lh, lhb, lhi, lsb, lsh, lsi, n, qa, qb, qe, qk, ql, qs, ru, rud, se, sf, 
sk, so, sz, u, ua, un, ur, uv, va, vc, vf, vm, vn, vo, vt 

Ingekorven vleermuis: ae, ap, cd, ce, cg, cm, cp, cv, fa, fe, fk, fl, fm, fs, hf, hk, hm, hmo, hn, k(ae), k(cd), k(ce), k(cg), 
k(cm), k(cp), k(hf), k(hk), k(hm), k(hn), k(ku), kb, kf, kh, kh(fa), kh(fe), kh(fk), kh(fl), kh(fm), kh(fs), kh(qa), kh(qb), 
kh(qe), kh(qk), kh(ql), kh(qs), kh(sf), kh(sk), kh(sz), kh(va), kh(vc), kh(vf), kh(vm), kh(vn), khw, kj, kk, kl, kn, kp, 
kpa, kpk, kq, kt(cd), kt(ce), kt(cg), kt(cm), kt(cp), kt(fa), kt(fe), kt(fk), kt(fl), kt(fm), kt(fs), kt(hf), kt(hk), kt(hm), 
kt(hn), kt(ku), kt(qa), kt(qb), kt(qe), kt(qk), kt(ql), kt(qs), kt(ru), kt(sf), kt(sk), kt(sz), kt(va), kt(vm), kt(vn), ku, kw, 
lh, lhb, lhi, lsb, lsh, lsi, n, qa, qb, qe, qk, ql, qs, ru, rud, se, sf, sk, sm, so, sz, u, ua, un, ur, uv, va, vc, vf, vm, vn, vo, 
vt 

Kleine dwergvleermuis: ae, ap, cp, fa, fe, fk, fl, fm, fs, hf, k(ae), k(cp), k(hf), k(ku), k(mr), kb, kh, kh(fa), kh(fe), kh(fk), 
kh(fl), kh(fm), kh(fs), kh(qa), kh(qb), kh(qe), kh(qk), kh(ql), kh(qs), kh(sf), kh(sk), kh(sz), kh(va), kh(vc), kh(vf), 
kh(vm), kh(vn), khw, kj, kn, kp, kpa, kpk, kt(cp), kt(fa), kt(fe), kt(fk), kt(fl), kt(fm), kt(fs), kt(hf), kt(ku), kt(mr), 
kt(qa), kt(qb), kt(qe), kt(qk), kt(ql), kt(qs), kt(ru), kt(sf), kt(sk), kt(sz), kt(va), kt(vm), kt(vn), ku, kw, lh, lhb, lhi, lsb, 
lsh, lsi, mr, n, qa, qb, qe, qk, ql, qs, ru, rud, sf, sk, sm, so, sz, u, ua, ud, un, ur, uv, va, vc, vf, vm, vn, vo, vt, WGb, 
WGr, WKmwl, WOZwg, WPwl, WZgr 

Laatvlieger: ad, ae, aer, aev, ah, ao, aom, aoo, ap, cd, ce, cg, cm, cp, cv, fa, fe, fk, fl, fm, fs, hc, hf, hj, hk, hm, hmo, 
hn, hpr, hr, k(ae), k(ah), k(ao), k(aom), k(cd), k(ce), k(cg), k(cm), k(cp), k(hc), k(hf), k(hj), k(hk), k(hm), k(hn), k(hr), 
k(ku), k(mc), k(mr), k(ms), k(mz), ka, kb, kd, kf, kh, kh(fa), kh(fe), kh(fk), kh(fl), kh(fm), kh(fs), kh(qa), kh(qb), 
kh(qe), kh(qk), kh(ql), kh(qs), kh(sf), kh(sk), kh(sz), kh(va), kh(vc), kh(vf), kh(vm), kh(vn), khw, kj, kk, kl, kn, kp, 
kpa, kpk, kq, kt(cd), kt(ce), kt(cg), kt(cm), kt(cp), kt(fa), kt(fe), kt(fk), kt(fl), kt(fm), kt(fs), kt(hc), kt(hf), kt(hj), 
kt(hk), kt(hm), kt(hn), kt(hr), kt(ku), kt(mc), kt(mr), kt(ms), kt(mz), kt(qa), kt(qb), kt(qe), kt(qk), kt(ql), kt(qs), 
kt(ru), kt(sf), kt(sk), kt(sz), kt(va), kt(vm), kt(vn), ku, kw, lh, lhb, lhi, lsb, lsh, lsi, mc, md, mk, mm, mr, ms, mz, n, 
pa, pi, pm, pmb, pmh, pms, pp, ppa, ppi, ppmb, ppmh, ppms, qa, qb, qe, qk, ql, qs, ru, rud, sd, se, sf, sk, sm, so, 
sz, t, tm, u, ua, ud, ui, un, ur, uv, va, vc, vf, vm, vn, vo, vt, WGb, WGr, WKmwl, WOZwg, WPwl, WZgr 

Meervleermuis: ad, ae, aer, aev, ah, ao, aom, aoo, ap, fa, fe, fk, fl, fm, fs, hc, hf, k(ae), k(ah), k(ao), k(aom), k(hc), 
k(hf), k(ku), k(mc), k(mr), k(ms), k(mz), ka, kb, kd, kf, kh, kh(fa), kh(fe), kh(fk), kh(fl), kh(fm), kh(fs), kh(qa), 
kh(qb), kh(qe), kh(qk), kh(ql), kh(qs), kh(sf), kh(sk), kh(sz), kh(va), kh(vc), kh(vf), kh(vm), kh(vn), khw, kk, kn, kp, 
kpa, kpk, kt(fa), kt(fe), kt(fk), kt(fl), kt(fm), kt(fs), kt(hc), kt(hf), kt(ku), kt(mc), kt(mr), kt(ms), kt(mz), kt(qa), 
kt(qb), kt(qe), kt(qk), kt(ql), kt(qs), kt(ru), kt(sf), kt(sk), kt(sz), kt(va), kt(vm), kt(vn), ku, kw, lh, lhb, lhi, lsb, lsh, lsi, 
mc, md, mk, mm, mr, ms, mz, n, qa, qb, qe, qk, ql, qs, ru, rud, sf, sk, sm, so, sz, u, ua, ud, ui, un, ur, uv, va, vc, vf, 
vm, vn, vo, vt, WGb, WGr, WKmwl, WOZwg, WPwl, WZgr 

Mopsvleermuis: cp, fa, fe, fk, fl, fm, fs, k(cp), kb, kf, kh, kh(fa), kh(fe), kh(fk), kh(fl), kh(fm), kh(fs), kh(qa), kh(qb), 
kh(qe), kh(qk), kh(ql), kh(qs), kh(sf), kh(sk), kh(sz), kh(va), kh(vc), kh(vf), kh(vm), kh(vn), khw, kj, kk, kn, kp, kpa, 
kpk, kt(cp), kt(fa), kt(fe), kt(fk), kt(fl), kt(fm), kt(fs), kt(qa), kt(qb), kt(qe), kt(qk), kt(ql), kt(qs), kt(ru), kt(sf), kt(sk), 
kt(sz), kt(va), kt(vm), kt(vn), kw, lh, lhb, lhi, lsb, lsh, lsi, n, pa, pi, pm, pmb, pmh, pms, pp, ppa, ppi, ppmb, ppmh, 
ppms, qa, qb, qe, qk, ql, qs, ru, rud, se, sf, sk, sm, so, sz, u, ua, ud, un, ur, uv, va, vc, vf, vm, vn, vo, vt 

Rosse vleermuis: ad, ae, aer, aev, ah, ao, aom, aoo, ap, cd, ce, cg, cm, cp, cv, fa, fe, fk, fl, fm, fs, hc, hf, hj, hk, hm, 
hmo, hn, hpr, hr, k(ae), k(ah), k(ao), k(aom), k(cd), k(ce), k(cg), k(cm), k(cp), k(hc), k(hf), k(hj), k(hk), k(hm), k(hn), 
k(hr), k(mc), k(mr), k(ms), k(mz), ka, kb, kd, kh, kh(fa), kh(fe), kh(fk), kh(fl), kh(fm), kh(fs), kh(qa), kh(qb), kh(qe), 
kh(qk), kh(ql), kh(qs), kh(sf), kh(sk), kh(sz), kh(va), kh(vc), kh(vf), kh(vm), kh(vn), khw, kn, kp, kpa, kpk, kt(cd), 
kt(ce), kt(cg), kt(cm), kt(cp), kt(fa), kt(fe), kt(fk), kt(fl), kt(fm), kt(fs), kt(hc), kt(hf), kt(hj), kt(hk), kt(hm), kt(hn), 
kt(hr), kt(mc), kt(mr), kt(ms), kt(mz), kt(qa), kt(qb), kt(qe), kt(qk), kt(ql), kt(qs), kt(ru), kt(sf), kt(sk), kt(sz), kt(va), 
kt(vm), kt(vn), lh, lhb, lhi, lsb, lsh, lsi, mc, md, mk, mm, mr, ms, mz, n, pa, pi, pm, pmb, pmh, pms, pp, ppa, ppi, 
ppmb, ppmh, ppms, qa, qb, qe, qk, ql, qs, ru, rud, se, sf, sk, so, sz, ui, un, uv, va, vc, vf, vm, vn, vo, vt, WGb, WGr, 
WKmwl, WOZwg, WPwl, WZgr 

Ruige dwergvleermuis: ad, ae, aer, aev, ah, ao, aom, aoo, ap, ce, cg, cp, cv, fa, fe, fk, fl, fm, fs, hc, hm, hmo, hr, 
k(ae), k(ah), k(ao), k(aom), k(ce), k(cg), k(cp), k(hc), k(hm), k(hr), k(mc), k(mr), k(ms), k(mz), ka, kb, kf, kh, kh(fa), 
kh(fe), kh(fk), kh(fl), kh(fm), kh(fs), kh(qa), kh(qb), kh(qe), kh(qk), kh(ql), kh(qs), kh(sf), kh(sk), kh(sz), kh(va), 
kh(vc), kh(vf), kh(vm), kh(vn), khw, kj, kk, kn, kp, kpa, kpk, kt(ce), kt(cg), kt(cp), kt(fa), kt(fe), kt(fk), kt(fl), kt(fm), 
kt(fs), kt(hc), kt(hm), kt(hr), kt(mc), kt(mr), kt(ms), kt(mz), kt(qa), kt(qb), kt(qe), kt(qk), kt(ql), kt(qs), kt(ru), kt(sf), 
kt(sk), kt(sz), kt(va), kt(vm), kt(vn), kw, lh, lhb, lhi, lsb, lsh, lsi, mc, md, mk, mm, mp, mr, ms, mz, n, qa, qb, qe, qk, 
ql, qs, ru, rud, se, sf, sk, so, sz, t, tm, u, ua, ud, ui, un, ur, uv, va, vc, vf, vm, vn, vo, vt, WGb, WGr, WKmwl, 
WOZwg, WPwl, WZgr 

Vale vleermuis: fa, fe, fk, fl, fm, fs, kb, kf, kh, kh(fa), kh(fe), kh(fk), kh(fl), kh(fm), kh(fs), kh(qa), kh(qb), kh(qe), 
kh(qk), kh(ql), kh(qs), kh(sf), kh(sk), kh(sz), kh(va), kh(vc), kh(vf), kh(vm), kh(vn), khw, kj, kk, kn, kp, kpa, kpk, 
kt(fa), kt(fe), kt(fk), kt(fl), kt(fm), kt(fs), kt(qa), kt(qb), kt(qe), kt(qk), kt(ql), kt(qs), kt(ru), kt(sf), kt(sk), kt(sz), 
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kt(va), kt(vm), kt(vn), kw, lh, lhb, lhi, lsb, lsh, lsi, n, qa, qb, qe, qk, ql, qs, ru, rud, se, sf, sk, so, sz, u, ua, un, ur, uv, 
va, vc, vf, vm, vn, vo, vt 

Watervleermuis: ad, ae, aer, aev, ah, ao, aom, aoo, ap, fa, fe, fk, fl, fm, fs, k(ae), k(ah), k(ao), k(aom), ka, kb, kd, kf, 
kh, kh(fa), kh(fe), kh(fk), kh(fl), kh(fm), kh(fs), kh(qa), kh(qb), kh(qe), kh(qk), kh(ql), kh(qs), kh(sf), kh(sk), kh(sz), 
kh(va), kh(vc), kh(vf), kh(vm), kh(vn), khw, kj, kk, kn, kp, kpa, kpk, kt(fa), kt(fe), kt(fk), kt(fl), kt(fm), kt(fs), kt(qa), 
kt(qb), kt(qe), kt(qk), kt(ql), kt(qs), kt(ru), kt(sf), kt(sk), kt(sz), kt(va), kt(vm), kt(vn), kw, n, qa, qb, qe, qk, ql, qs, 
ru, rud, sf, sk, so, sz, u, ua, ud, ui, un, ur, uv, va, vc, vf, vm, vn, vo, vt, WGb, WGr, WKmwl, WOZwg, WPwl, WZgr 

 
Zoogdieren 
Boommarter: fa, fe, fk, fl, fm, fs, gml, gmn, hf, hr, k(hf), k(hr), k(ku), k(mc), k(mr), kb, kg, kh, kh(fa), kh(fe), kh(fk), 

kh(fl), kh(fm), kh(fs), kh(qa), kh(qb), kh(qe), kh(qk), kh(ql), kh(qs), kh(sf), kh(sg), kh(sk), kh(sp), kh(sz), kh(va), 
kh(vc), kh(vf), kh(vm), kh(vn), khw, kj, kpa, kpk, ks, kt, ku, kw, lh, lhb, lhi, ls, lsb, lsh, lsi, mc, md, mk, mm, mp, mr, 
n, pa, pm, pmb, pmh, pms, pp, ppa, ppi, ppm, ppmb, ppmh, ppms, qa, qb, qd, qe, qk, ql, qs, ru, sd, se, sf, sg, sgb, 
sgu, sk, sp, sz, va, vc, vf, vm, vn, vo, vt 

Das: bk, bl, bs, bu, fa, fe, fk, fl, fm, fs, gml, gmn, hc, hd, hf, hfb, hfc, hft, hj, hk, hp, hp+, hpr, hpr+, hr, hrb, hu, hub, 
hx, k(hc), k(hd), k(hf), k(hfb), k(hfc), k(hft), k(hj), k(hk), k(hp), k(hp+), k(hr), k(hrb), k(hu), k(ku), k(mc), k(mcb), 
k(mr), k(mrb), k(mru), kb, kd, kg, kh, kh(fa), kh(fe), kh(fk), kh(fl), kh(fm), kh(fs), kh(qa), kh(qb), kh(qe), kh(qk), 
kh(ql), kh(qs), kh(sf), kh(sg), kh(sk), kh(sp), kh(sz), kh(va), kh(vc), kh(vf), kh(vm), kh(vn), khw, kj, kl, kp, kq, ks, kt, 
ku, kw, lh, lhb, lhi, ls, lsb, lsh, lsi, mc, mcb, mr, mrb, mru, n, pa, pi, pm, pmb, pmh, pms, pp, ppa, ppi, ppm, ppmb, 
ppmh, ppms, qa, qb, qd, qe, qk, ql, qs, sd, se, sf, sg, sgb, sgu, sk, sp, sz, va, vc, vf, vm, vn 

Europese bever: ae, aer, aev, hc, hf, hj, k(ae), k(hc), k(hf), k(hj), k(ku), k(mc), k(mr), ka, kb, kh, kh(sf), kh(sf), kh(sp), 
kh(va), kh(va), kh(vc), kh(vf), kh(vm), kh(vn), khw, ku, mc, md, mr, ru, rud, sf, va, WGb, WGr, WKb, WKmwl, WKr, 
WOZwg, WPwl, WZgr 

Europese hamster: bk, bl, kt 
Europese otter: ad, ae, aer, aev, ah, ap, da, ds, hc, hf, hj, hpr, hu, k(ae), k(ae), k(ah), k(da), k(hc), k(hf), k(hj), k(hu), 

k(ku), k(mc), k(mr), k(mz), ka, kb, kh, kh(sf), kh(sf), kh(sp), kh(sp), kh(va), kh(va), kh(vc), kh(vf), kh(vm), kh(vn), 
khw, kn, ku, mc, md, mm, mp, mr, mz, ru, sf, sp, va, WGb, WGr, WKb, WKmwl, WKr, WOZwg, WPwl, WZgr 

Hazelmuis: fa, fe, fk, fl, fm, fs, gml, gmn, hfb, hrb, k(hfb), k(hrb), k(mcb), k(mrb), kb, kh, kh(fa), kh(fe), kh(fk), kh(fl), 
kh(fm), kh(fs), kh(qa), kh(qb), kh(qe), kh(qk), kh(ql), kh(qs), kh(sf), kh(sk), kh(sp), kh(sz), kh(va), kh(vc), kh(vf), 
kh(vn), khw, kpa, kpk, ks, kt, kw, lhb, lhi, lsb, mcb, mrb, n, p, pi, pm, pmb, ppm, ppmb, qa, qb, qe, qk, ql, qs, ru, 
se, sf, sgb, sk, sp, sz, va, vc, vf, vn 

Veldspitsmuis: bk, bl, bs, bu, ha, hc, hcb, hd, hdb, hf, hfb, hfc, hft, hj, hjb, hk, hkb, hn, hnb, hp, hp+, hpr, hpr+, hr, 
hrb, hu, hub, hx, hz, k(ha), k(hc), k(hd), k(hf), k(hfb), k(hfc), k(hft), k(hj), k(hjb), k(hk), k(hn), k(hp), k(hp+), k(hr), 
k(hrb), k(hu), k(ku), kb, kd, kg, kh, kh(sf), kh(sg), kh(sk), kh(sp), kh(sz), kj, kt, ku, kw, kz, sd, se, sf, sg, sgu, sk, sp, 
sz 
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Bijlage 2 Ecoregio’s waarin de soorten momenteel voorkomen. Voor de afkortingen van de ecoregio’s 
verwijzen we naar Figuur 2. In het kader van een andere ANB-vraag werden kaarten aangemaakt 
waarop de BWK-codes en de verspreiding in ecoregio’s gevisualiseerd werden. Dit kan nog leiden tot 
(kleine) veranderingen in de BWK-codes en in de verspreiding in ecoregio’s. 

 
Amfibieën Cu Gr Ke KLg Krg Kudu MVO PG PR WI ZoH ZwH 

Boomkikker - 1 1 - - 1 - 1 - - - - 

Heikikker - - 1 - - - - - - - - - 
Kamsalamander 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Knoflookpad - - 1 - - - - - - - - - 

Poelkikker - - 1 - - - - 1 - - - - 

Rugstreeppad - - 1 1 - 1 - 1 - - - - 

Vroedmeesterpad - - - 1 1 - - - - - 1 - 

Vuursalamander - - - 1 1 - 1 - - - - 1 

 
Broedvogels Cu Gr Ke KLg Krg Kudu MVO PG PR WI ZoH ZwH 

Blauwborst - 1 1 - - - - 1 1 1 - - 

Boomleeuwerik - - 1 - - - - - - - - - 

Boompieper - - 1 - - - - - - - - - 

Bruine kiekendief - - - - - - - 1 1 1 - - 

Duinpieper - - 1 - - - - - - - - - 

Dwergstern - - - - - 1 - - - - - - 

Geelgors 1 - 1 1 1 - 1 - - - 1 1 

Geoorde fuut - - 1 - - - - 1 - - - - 

Grauwe gors - - - 1 - - - - - - 1 1 

Grauwe kiekendief - - - 1 - - - - - - 1 - 

Grauwe klauwier - - 1 1 - - - - - - - 1 

Grote stern - - - - - 1 - - - - - - 

Grutto - - 1 - - - 1 1 1 1 - - 

IJsvogel 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 

Kleine mantelmeeuw - - - - - 1 - - - - - - 

Kleine zilverreiger - - - - - 1 - 1 - - - - 

Kluut - - - - - - - 1 - - - - 

Korhoen - - 1 - - - - - - - - - 

Kwak - 1 - - - 1 - 1 - 1 - - 

Kwartelkoning - 1 - - - - - 1 1 1 - - 

Lepelaar - - - - - 1 - 1 - - - - 

Middelste bonte specht 1 - 1 1 1 - - - - - 1 1 

Nachtzwaluw - - 1 - - - - - - - - - 

Ooievaar - - - - - - 1 1 1 1 - - 

Ortolaan - - 1 - - - - - - - - - 

Porseleinhoen - - 1 - - - - 1 1 - - - 

Purperreiger - - - - - - - 1 - - - - 

Roerdomp - - 1 - - - - 1 - - - - 

Slechtvalk 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 
Steenuil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Steltkluut - - - - - - - 1 - - - - 

Strandplevier - - - - - 1 - 1 - - - - 

Visdief - - - - - 1 - 1 - - - - 

Wespendief 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 
Wielewaal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Woudaap - - 1 - - - - 1 - - - - 

Zwarte specht 1 - 1 1 1 - - - - - 1 1 

Zwarte stern - - 1 - - - - - - - - - 

Zwartkopmeeuw - - - - - - - - 1 - - - 
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Dagvlinders Cu Gr Ke KLg Krg Kudu MVO PG PR WI ZoH ZwH 

Aardbeivlinder 1 - 1 - - - - - - 1 - - 

Argusvlinder - - - 1 1 1 - 1 - - - - 

Bruin dikkopje - - - 1 - - - - - - - - 

Bruine eikenpage - - 1 - - - - - - - - - 

Gentiaanblauwtje - - 1 - - - - - - - - - 

Grote weerschijnvlinder - - 1 - - - - - - - 1 1 

Heivlinder - - 1 - - 1 - - - - - - 

Klaverblauwtje - - - 1 - - - - - - - - 

Kommavlinder - - 1 - - - - - - - - - 
Oranje zandoogje 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Veldparelmoervlinder - - 1 1 - - - - - - - - 

 
Kevers Cu Gr Ke KLg Krg Kudu MVO PG PR WI ZoH ZwH 

Gouden tor 1 - 1 1 1 - 1 - 1 - 1 1 

Vliegend hert - - 1 1 1 - 1 - - - 1 1 
 

Libellen Cu Gr Ke KLg Krg Kudu MVO PG PR WI ZoH ZwH 
Beekrombout - 1 1 - - - - - - - - - 
Bosbeekjuffer - 1 1 1 - - 1 - - - 1 1 
Gevlekte witsnuitlibel - - 1 - - 1 1 1 1 - 1 1 
Hoogveenglanslibel - - 1 - - - - - - - - - 
Kempense heidelibel - - 1 - - - - - - - - - 
Maanwaterjuffer - - 1 - - - - - - - - - 
Rivierrombout - 1 1 1 - - - - - - 1 - 
Speerwaterjuffer - - 1 - - - - - - - - - 
Variabele waterjuffer 1 - 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 
Vroege glazenmaker 1 - 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 

 
Mollusken  Cu Gr Ke KLg Krg Kudu MVO PG PR WI ZoH ZwH 
Nauwe korfslak - - - 1 - - - - - - - - 
Platte schijfhoren - - 1 1 - 1 - 1 1 - 1 1 
Zeggekorfslak - - 1 - - - - 1 1 - - - 

 
Mossen  Cu Gr Ke KLg Krg Kudu MVO PG PR WI ZoH ZwH 
Geel schorpioenmos - - 1 - - - - - - - - - 

 
Nachtvlinders  Cu Gr Ke KLg Krg Kudu MVO PG PR WI ZoH ZwH 
Spaanse vlag 1 1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 

 
Planten  Cu Gr Ke KLg Krg Kudu MVO PG PR WI ZoH ZwH 
Drijvende waterweegbree - - 1 - - - - - - - - - 
Groenknolorchis - - 1 - - 1 - - - - - - 
Kruipend moerasscherm - - 1 - - 1 - 1 1 - - - 

 
Reptielen  Cu Gr Ke KLg Krg Kudu MVO PG PR WI ZoH ZwH 
Gladde slang - - 1 1 - - - - - - - - 

 
Spinnen  Cu Gr Ke KLg Krg Kudu MVO PG PR WI ZoH ZwH 
Gerande oeverspin - - 1 - - - - - - - - - 
Lentevuurspin - - 1 - - - - - - - - - 

 
Sprinkhanen en krekels  Cu Gr Ke KLg Krg Kudu MVO PG PR WI ZoH ZwH 
Schavertje - - - - - 1 - - 1 - - - 
Zadelsprinkhaan - - 1 - - - - - - - - - 
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Vissen  Cu Gr Ke KLg Krg Kudu MVO PG PR WI ZoH ZwH 
Atlantische zalm - 1 - - - - - 1 - - - - 
Barbeel - 1 - 1 - - - - - - - - 
Beekdonderpad - 1 1 1 1 - - - - - - - 
Beekprik 1 1 1 1 1 - - - 1 - 1 1 
Bittervoorn 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 
Fint - - - - - - - 1 - - - - 
Grote modderkruiper - - 1 - - - - - 1 - 1 - 
Kleine modderkruiper 1 - 1 - - - - 1 1 1 - - 
Paling 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Rivierdonderpad 1 1 1 1 1 - - - 1 - 1 1 
Rivierprik 1 - - - - - - 1 1 - - - 

 
Vleermuizen  Cu Gr Ke KLg Krg Kudu MVO PG PR WI ZoH ZwH 
Baardvleermuis 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 
Bechstein’s vleermuis - - - 1 - - - - - - 1 - 
Bosvleermuis - - - - - - - - - - 1 1 
Brandt’s vleermuis - - - - - - - - - - 1 - 
Franjestaart 1 - 1 1 - - 1 - 1 1 1 1 
Gewone dwergvleermuis 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Gewone grootoorvleermuis 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 
Grijze grootoorvleermuis - - 1 - - - - - - - 1 - 
Grote hoefijzerneus - - 1 - - - - - - - - - 
Ingekorven vleermuis 1 - 1 1 1 - - - 1 - 1 - 
Kleine dwergvleermuis - - - - - - - 1 - - - - 
Laatvlieger 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 
Meervleermuis 1 - 1 - - - - 1 1 - - - 
Mopsvleermuis - - 1 - - - - - - - - - 
Rosse vleermuis 1 - 1 - - - 1 1 1 1 1 1 
Ruige dwergvleermuis 1 - 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 
Vale vleermuis - - - 1 1 - - - - - - - 
Watervleermuis 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 

 
Watervogels  Cu Gr Ke KLg Krg Kudu MVO PG PR WI ZoH ZwH 
Bergeend - - - - - 1 - 1 1 - - - 
Blauwe kiekendief - 1 1 - - 1 - 1 - - 1 - 
Goudplevier - - - - - 1 - 1 - - - - 
Grauwe gans - 1 1 - - 1 - 1 1 - - - 
Grote zilverreiger - 1 1 - - - - 1 1 - 1 - 
Kemphaan - - - - - 1 - 1 1 - - - 
Kleine rietgans - - - - - - - 1 - - - - 
Kleine zwaan - 1 1 - - - - 1 - - - - 
Kluu - - - - - 1 - 1 - - - - 
Kokmeeuw - 1 1 - - 1 - 1 1 - - - 
Kolgans - 1 1 - - - - 1 - - - - 
Krakeend - 1 1 - - - - 1 1 - 1 - 
Kuifeend - 1 1 - - - - 1 1 - 1 - 
Lepelaar - - - - - 1 - 1 - - - - 
Pijlstaart - - - - - - - 1 1 - - - 
Regenwulp - - 1 - - - - 1 - - - - 
Rietgans - 1 1 - - - - 1 - - - - 
Slobeend - 1 1 - - - - 1 1 - 1 - 
Smient - 1 1 - - - - 1 1 - - - 
Steenloper - - - - - 1 - - - - - - 
Stormmeeuw - 1 1 - - 1 - 1 1 - - - 
Tafeleend - 1 1 - - - - 1 1 - 1 - 
Waterrietzanger - - - - - - - 1 1 - - - 
Wintertaling - 1 1 - - - - 1 1 - 1 - 
Wulp - - 1 - - 1 - 1 1 - - - 
Zilvermeeuw - 1 1 - - 1 - 1 1 - - - 
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Zoogdieren Cu Gr Ke KLg Krg Kudu MVO PG PR WI ZoH ZwH 
Boommarter 1 - 1 1 - - 1 - 1 - 1 1 
Das 1 1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 1 

Europese bever - 1 1 1 - - 1 1 1 - 1 - 
Europese hamster - - - 1 - - - - - - 1 - 
Europese otter - 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 
Hazelmuis - - - 1 1 - - - - - - - 
Veldspitsmuis 1 - - 1 1 1 - 1 1 - 1 - 
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