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Ecologische kartering

De menselijke invloed op het leef
milieu is onrustwekkend toegeno
men.
Alleen een rationele ruimtelijke or
dening kan de voortschrijdende
verarming van flora, fauna en eco
systemen tegengaan.
Er is dringend behoefte aan alge
mene informatie over het natuurlijk
milieu onder de vorm van kaarten
en databanken.
Daarom werd in juni 1978 door de
Minister van Volksgezondheid en
Leefmilieu gestart met een natio
naal project ee De ecologische kaart
van België•• dat tot doel heeft eeBio
logische Wilarderingskaarten •• voor
gans het land op te stellen. Dit ge
beurde met de medewerking van
een tiental wetenschappelijke cen
tra.
Er is gekozen voor een kartering
op fytosociologische basis. De
voorkomende vegetatie wordt, aan
de hand van een uniforme lijst van
karteringseenheden, geïnventari
seerd en in kaart gebracht. Hier
voor werden de basiskaarten van
het Nationaal Geografisch Instituut
op schaal 1/25.000 gebruikt. Op
basis van vier criteria, zeldzaam
heid, biologische kwaliteit, kwets
baarheid en vervangbaarheid,
wordt aan ieder ecotoop een waar
decijfer toegekend:
1) biologisch zeer waardevol,

VOORWOORD

2) biologisch waardevol.
3) biologisch minder waardevol.
De grote verdienste van deze kaar
ten is dat we nu voor het ganse
land over éénvormige documenten
beschikken.
De kaarten kunnen op alle niveau's
gebruikt worden:
- nationaal of regionaal: natuurbe

houd, ruimtelijke ordening, com
municatielijnen, milieu-effectrap
portering, enz...

- gemeentelijk: bijzondere plan
nen van aanleg, verkavelings
vergunningen, enz...

- particulieren en milieugroepe
ringen: de kaarten zijn een hulp
middel bij natuurbescherming,
natuurstudie en natuureducatie.

Bij het gebruik van de kaarten zijn
de bijbehorende teksten een nood
zakelijke handleiding; raadpleging
van de ecologen is onontbeerlijk.
Ongetwijfeld zullen onnauwkeurig
heden of onvolledigheden aange
troffen worden.
Deze kaarten vormen slechts een
eerste stap en zijn vatbaar voor
aanvullingen en verbeteringen. Fol
low-up van de kaarten is overigens
een noodzaak.
Er is inderdaad reeds een lange
periode verlopen tussen de eerste
terreinopnamen en de datum van
publiceren. Sinsdien is de regiona
lisering doorgevoerd, zodat door de
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wet van 8 augustus 1980 verschil
lende bevoegdheden overgebracht
zijn naar de Gewesten.
Toch heb ik het nuttig en noodza
kelijk geacht het begonnen werk te
voleindigen door de gegevens te
publiceren.

Ik wil hierbij mijn dank betuigen
aan de verantwoordelijken van de
universiteiten, die hun medewer
king verleend hebben aan dit pro
ject alsook aan de vele universitai
ren en techniekers die meewerkten
aan het project.

F.Aerts
Staatssecretaris voor

Volksgezondheid en Leefmilieu
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KORTE INHOUDSBESCHRIJVING

Voorliggend boek is een algemene verkla
rende tekst bij de Biologische Waarde
ringskaart van 'België. Hierin worden een
aantal begrippen en visies verduidelijkt om
het optimaal gebruik van de kaarten te be
vorderen. Naast een schets van de histori
sche ontwikkelingen die het project kende.
wordt in hoofdstuk twee het begrip ..na
tuur» of «natuurlijk» uitvoerig beschreven.
Ook het begrip natuurbehoud en de moti
vatie van deze maatschappelijke stroming
worden verduidelijkt. waarbij de relaties
met het gehele milieubeheer en de ruimte
lijke planning aan bod komen. Het laatste
luik van hoofdstuk twee bespreekt de be
langrijke begrippen uit de landschapsecolo
gie. Deze wetenschappelijke discipline is
een onmIsbare basis voor het natuurbe
houd en voor dit soort van karteringen.
Het volgende hoofdstuk behandelt de ei
genlijke «Biologische Waarderingskaart...
Zowel de raa<1pleging van de bestaande
bronnen als het verzamelen van de veld
biologische gegevens komen ter sprake.
De lijst van karteringseenheden. een uniek
document dat specifiek voor dit project
door een stuurgroep van deskundigen
werd ontworpen, wordt hier uitvoerig be
licht. Vervolgens komt de evaluatie in func
tie van het natuurbehoud aan bod. Deze
evaluatie is als subjectieve beoordeling te
beschouwen en mag niet leiden tot gede-

tailleerde uitspraken los van de situatie ter
plaatse. Tevens worden diverse kritische
bemerkingen en onvolkomenheden van de
gevolgde methode benadrukt.
Uit het voorgaande volgt in hoofdstuk vier
een discussie over de bruikbaarheid van
de Biologische Waarderingskaart als in
strument voor het natuurbehoud in het ka
der van de ruimtelijke planning. Voor de
nationale, regionale. provinciale en ge
meentelijke overheden, voor studie- en ad
viesbureaus. voor wetenschappelijke in
stellingen. scholen, natuur- en milieugroe
peringen en voor de individuele burger be
vatten deze kaarten onmisbare informatie
over de huidige toestand van het biologisch
milieu. De kaarten kunnen het best toege
past worden in overleg met de karterings
centra.
Het biologisch milieu is echter geen sta
tisch gegeven. De menselijke invloed op
natuur en landschap is zó ingrijpend, dat
een nauwgezette studie van deze evolutie
vanuit het landschapsecologisch gefun
deerde natuurbehoud een permanente
noodzaak is. Alleen op basis van actuele
inzichten kan immers een adequaat beheer
van natuur en milieu gevoerd worden. Van
daar het belang om in de toekomst de ter
reinopnamen te herhalen, eventueel met
een methode aangepast aan de opgedane
ervaringen en de kritieken.
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In een klimaat van sterk toegenomen be
langstelling voor het natuurbehoud begon
de overheid. vooral vanaf de jaren zeven
tig, occasioneel het advies te vragen aan
ecologen - reeds lang voordien hadden
deze gepleit voor een ecologische inbreng
in het beleid - in verband met de milieuge
volgen van omstreden projecten: autowe
gen, industrieterreinen, hoogspanningslei
dingen, verbrandingsovens, hydraulische
werken, ruilverkavelingen•... Ook bij de op
stelling van de gewestplannen werden
soms ecologische adviezen over de waar
de van bepaalde landschappen ingewon
nen. De ecologische inhoud van deze ad
viezen wijst er op dat naar een toenemen
de globale visie in verband met het natuur-

. behoud werd gestreefd.
Op initiatief van enkele onderzoekers wer
den, sedert 1972, bij de realisatie van de
gewestplannen de eerste ccmilieukaarlen..
opgesteld.
De administratie voor Ruimtelijke Ordening
toonde een grote belangstelling voor deze
ccmilieukaarten», die, ondanks hun tekort
komingen, aan een grote behoefte bleken
te voldoen. D.A.B.R.O.* beschikte immers
niet eens over een overzicht laat staan
over een systematische kartering van wat
nog aan natuurgebieden en -elementen in
ons land aanwezig was. Wegens gebrek
aan mankracht en wegens hun officieus
karakter werden deze voorlopige kaarten
bij de opstelling van de meeste gewest
plannen niet of slechts ten dele geraad
pleegd. Pas toen de gewestplannen hun
definitieve vorm benaderden kreeg de na
tuurbehoudsbasis voldoende aandacht en
trachtte ze te redden wat te redden viel.
Gestimuleerd door de private milieukarte
ring en bewust van de wenselijkheid om in
het beleid een éénvormige en goed ge
structureerde inbreng te hebben van land-

• D.A.B.R.O.: Dienst Algemeen Beleid Ruimtelij
ke Ordening. Ministerie van Openbare Werken.

I. INLEIDING

schapsecologische adviezen, verzocht de
toenmalige Minister van Volksgezondheid
en Leefmilieu L. DHOORE de deskundigen
die deze discipline aan universitaire en we
tenschappelijke instellingen beoefenden,
om een éénvormige methode van land
schapskartering uit te werken. Tevens
vroeg hij hen om de geïnventariseerde ge
bieden te evalueren. De oproep werd door
de betrokken universiteiten en weten
schappelijke instellingen ruim beantwoord.

Deze deskundigen vormden de stuurgroep
bestaande uit de volgende medewerkers:

G. DE BLUST,
Assistent aan de Universitaire Instelling
Antwerpen, Departement Biologie. Assis
teerde R. VERHEYEN

M. DETHIOUX,
Chef de Travaux au Centre d'Ecologie Fo
restière (LR.S.LA.)

J.M. DUMONT,
Chef de Travaux à I'Université Catholique
de Louvain, Louvain-La-Neuve, Laboratoire
d'Ecologie Végétale

A. FROMENT.
Maître de Conférences à I'Université de
l'Etat de Liège (Sart-Tilman), Département
de Botanique

M. HOFFMANN,
Assistent aan de Rijksuniversiteit te Gent,
Laboratorium voor Morfologie, Systematiek
en Ekologie der Planten. M. HOFFMANN
volgde H. STIEPERAERE op

E. KUYKEN,
Werkleider aan de Rijksuniversiteit te Gent,
Laboratorium voor Oekologie der Dieren,
Zoögeografie en Natuurbehoud

L. NEF.
Werkleider aan het L1SEC v.Z.W., Studie
centrum voor Ekologie en Bosbouw, Bok
rijk, Genk, Afdeling Dierkunde (LW.O.N.L.)

9



A. NOIRFALlSE,
Professeur à la Faculté des Sciences Agro
nomiques de l'Etat à Gembloux, Laboratoi
re d'Ecologie Végétale

L. PIERART,
Professeur à I'Université de l'Etat à Mons,
Service de Biologie et d'Ecologie

M. RADOUX,
Chargé de Cours à la Fondation Universi
taire Luxembourgeoise à Arlon, Départe
ment des Sciences Naturelles. M. RA
DOUX verving A. SCHMITZ

A. SCHMITZ.
Chargé de Cours à la Fondation Universi
taire Luxembourgeoise à Arlon, Départe
ment des Sciences Naturelles

H. STIEPERAERE,
Assistent aan de Rijksuniversiteit te Gent,
Laboratorium voor Morfologie, Systematiek
en Ekologie der Planten

M. TANGHE,
Professeur à I'Université Libre de Bruxel
les, Laboratoire de Botanique Systémati
que et de Phytosociologie

L. VANHECKE,
Assistent aan de Nationale Plantentuin van
België te Meise, Departement Pteridofyten
Spermatofyten

R. VERHEYEN,
Professor aan de Universitaire Instelling
Antwerpen te Wilrijk, Departement Biologie

Tijdens talrijke vergaderingen, gecoördi
neerd door de heer K. DE BRABANDER,
afdelingshoofd van het Instituut voor Hygië
ne en Epidemiologie en de heer A. SAN
TERMANS, architect-planoloog, werd het
programma voorbereid en uitgewerkt. De
oprichting van het stelsel «Bijzonder Tijde
lijk Kader» (wet van 22.12.1977) schiep de
mogelijkheid om personeel aan te werven
voor dergelijke projecten met een kollectief
belang.
Na de opstelling van een eerste, voorlopige
lijst van karteringseenheden (1978) kon het
veldwerk aangevat worden. Elk karterings
centrum kreeg vooraf een bepaald gebied
toegewezen ter inventarisatie. Voor de uit
voering van het veldwerk werden per karte
ringscentrum twee universitairen (biologen
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of landbouwingenieurs) of landschaps
architecten, bijgestaan door een aantal
technische medewerkers, aangeworven. in
totaal dus een 25-tal. Naast deze groep
veldwerkers werd er een coördinatiecen
trum opgericht bestaande uit een 15-tal
medewerkers, onder de leiding van de heer
A. RINGELE, bioloog.
Op basis van de ervaringen en verder
onderzoekswerk werd een definitieve lijst
van karteringseenheden opgesteld in april
1979. Deze éénvormige lijst van karterings
eenheden, waarmee het ganse grondge
bied op ondubbelzinnige wijze in kaart kon
gebracht worden, was reeds een belangrijk
resultaat van dit project.
Het coördinatiecentrum stelde een metho
de op punt om de gegevens van de terrein
kaarten cartografisch weer te geven. Na
vele vergaderingen met de stuurgroep
werd eveneens een. evaluatiesysteem met
drie waardeklassen aanvaard. Een laatste
fase in de voorbereiding van de uitgave
van de Biologische Waarderingskaarten
was het opstellen van de verklarende teks
ten: één algemene verklarende tekst en
één bijzondere verklarende tekst per kaar
tenset. Omwille van de uniformiteit van de
bijzondere verklarende teksten werd een
vast inhoudsschema opgesteld waaraan de
karteerder zich moest houden. De algeme
ne verklarende tekst werd door een redac
tiegroep bestaande uit G. DE BLUST. A.
FROMENT, E. KUYKEN, L. NEF en R.
VERHEYEN samengesteld. Deze groep
verzorgde tevens de eindredactie in sa
menwerking met het coördinatiecentrum.
Ingevolge de regionalisering (wet van
8.8.1980) werden een aantal nationale be
voegdheden toegewezen aan de gewes
ten. Ruimtelijke Ordening, Landinrichting
en Natuurbehoud ressorteren sedertdien
onder de gewestelijke bevoegdheden.
Staatssecretaris voor Volksgezondheid en
Leefmilieu F. AERTS heeft het nochtans
wenselijk geacht dit project in zijn oor
spronkelijke vorm te laten verder lopen. op
dat al het geleverde werk niet zou verloren
gaan. Toen de voortzetting van het project
met medewerking onder het BTK stelsel
niet meer mogelijk was, werd in vervanging
hiervan, een beperkt aantal medewerkers



(24 tewerkgestelde werklozen) toegevoegd
aan het Instituut voor Hygiëne en Epide
miologie, Afdeling Water. Een aantal hier
van werkten in de karteringcentra, de ove
rigen op het coördinatiecentrum.

De projectleiding werd sedertdien waarge
nomen door de heer J. HUYLEBROECK,
kabinetsattaché en de heer K. DE BRA
BANDER.

11





I. ITUERING EN ACHTERGRONDEN
VAN DE BIOLOGISCHE
WAARDERINGSKAART

1.1. Definities van het natuurlijk milieu

Het begrip ..natuurlijk» toegepast op het
omringend milieu. wijst op situaties of ont
wikkelingen. die niet door toedoen van de
mens tot stand komen. Zich spontaan ves
tigende en in stand houdende f1ora- en fau
nacomponenten en hun levensgemeen
schappen. maar ook fysisch-geografische
structuren maken deel uit van "de natuur».
De invloed van de mens (=cultuur)' op de
biosfeer is in steeds grotere mate merk
baar, soms onrechtstreeks tot in de meest
natuurlijke ecosystemen" en biomen".
De mate van de intensiteit van zijn activitei
ten en de regel~at waarmee ze optreden
bepalen hoeveel ..spontane natuur·· nog
kan voorkomen. Is de ingreep beperkt. dan
overweegt de natuur. Is hij daarentegen
zeer intens, overal aanwezig en daarbij
nog heel onregelmatig. dan komen geen of
weinig spontane componenten nog voor.
maar wordt alles door toedoen van de
mens bepaald: het cultuurlandschap.
Deze graduele overgang van natuurlijk
naar antropogeen milieu wordt volgens af-

Definitie
• cultuur: staat hier voor elke, zowel rechtstreek

se als onrechtstreekse. menselijke beïnvloe
ding van de natuur.

• ecosysteem: is een levensgemeenschap in re·
latie met het abiotisch milieu. Een functionele
eenheid bestaande uit biotische en abiotische
componenten.

• bioom: is een groot regionaal of subcontinentaal
biosysteem gekenmerkt door een vegetatietype
op wereldniveau. of door een ander aspect van
het landschap. Bijvoorbeeld: het bioom van de
winterkale loofbossen uit de gematigde streken.

nemende graad van ecologische zelf-orde
ning. in enkele categorieën of landschaps
types opgedeeld (zie V. WESTHOFF,
1970; E. KUYKEN. 1980).

(1) volledig natuurlijke landschappen: flora
en fauna zijn hier geheel spontaan en
de structuren van vegetatie en bodem
zijn niet door de mens beïnvloed. Deze
categorie komt in ons land niet meer
voor. sedert schorren, hoogvenen en
dergelijke aan secundaire omgevings
invloeden onderhevig zijn (vervuiling,
toerisme....)

(2) nagenoeg natuurlijke landschappen:
flora en fauna zijn eveneens spontaan
en inheems, maar de soortenverdeling
binnen de levensgemeenschappen of
de structuur van de vegetaties zijn
enigszins door de mens beïnvloed,
zonder evenwel globaal te veranderen
(gemengd loofbos met rijke étage-ont
wikkeling blijft behouden wanneer en
kele bomen gekapt worden; door her
aanplanting kan een bepaalde soort
wel bevoordeeld worden, zonder de
globale structuur te wijzigen). Voor
beelden zijn: oude gemengde loofbos
sen, spontane duinbossen of -struwe
len. schorren. moerassen, struwelen,
moerasbossen en hoogvenen.

(3) halfnatuurlijke landschappen: hier zijn
vegetatiebeeld en -structuur ingrijpend
door de mens veranderd, maar flora en
fauna zijn geheel spontaan. Alleen
door regelmaat in menselijke beïnvloe
ding (zowel wat betreft aard als ritme)
blijft de halfnatuurlijke structuur be
staan. Valt deze invloed weg dan zal
via ecologische successie een vegeta
tiestructuur ontstaan die streeft naar de
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natuurlijk potentie (climax·). Voorbeel
den van halfnatuurlijke milieutypes zijn
heidelandschappen, grienden, weinig
of niet bemeste hooilanden, kalkgras
landen, hakhoutbossen en bepaalde
bosbestanden of aanplanten met na
tuurlijke ondergroei.

(4) agricultuurlijke landschappen met na
tuurlijke elementen: overwegend door
menselijke invloed gevormde land
schappen (voornamelijk landbouw)
waarin echter nog lineaire of puntvor
mige, spontane natuurfragmenten
voorkomen. Voorbeelden zijn klein
schalige landbouwgebieden met hout
kanten en heggen, sloten, veedrinkput
ten, natte depressies en poeltjes,
braakliggende overhoeken, geriefhout
bosjes, bomenrijen en dreven. De hier
in aanwezige spontane flora en fauna
en hun levensgemeenschappen zijn
steeds te beschouwen als een wezen
lijke component van het natuurlijk mi
lieu, ondanks de geringe oppervlakte
van deze ecotopen.*

Agricultuurlijk landschap met natuurlijke elementen

(5) agricuftuurlijke landschappen: flora en
fauna zijn overal sterk door de mens

Definitie:
• climax zie blz: 23
• ecotoop zie blz: 27
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bepaald (intensieve landbouwgebie
den). De oorspronkelijke flora en fauna
zijn sterk in soortenaantal en -samen
stelling gereduceerd.

(6) urbaan-industriële landschappen: hier
is de beïnvloeding maximaal, ook van
het abiotisch milieu. Toch komen zelfs
hier nog interessante spontane flora
en faunaelementen voor: vegetaties op
oude muren of kaaien, broedvogels
zoals kerkuil, gierzwaluwen dergelijke.
Bepaalde antropogene milieutypes ma
ken zelfs potentieel natuurherstel mo
gelijk (ontgrondingen, opspuitingen,
wegbermen).

Het landschap is de resultante van de ver
wevenheid tussen natuur en menselijk
grondgebruik. Het is bijgevolg een dyna
misch geheel dat aan verandering onder
hevig is, of dat tussenvormen kan aanne
men. Het is dan ook niet steeds duidelijk
tot welke categorie een bepaald gebied be
hoort.
In het voorgaande hebben we het natuurlijk
milieu vanuit de planten- en de dierenwe
reld benaderd. We beschouwen dan de
aanwezigheid en de vorming van fysisch
geografische structuren en de vestiging en
overleving van levende wezens. zonder
tussenkomst van de mens.



atuur. en -natuurlijk» zijn echter begrip
pen die ook cultuur- en zelfs sociaal ge
bonden zijn. Bijgevolg zal «natuur» in onze
maatschappij verschillende betekenissen
krijgen. Het is juist daarin dat de grote oor
zaak van verwarring. misverstand en naast
elkaar praten ligt. De inhoud van natuurbe
houd wordt ook daarom door verschillende
groepen anders gedefinieerd.

1.2. Functies van het natuurlijk mUieu

In onze maatschappij is de houding van de
mens ten opzichte van de natuur geëvo
lueerd naar een beheersen en gebruiken

die natuur. In een poging om de
waarde. van de natuur voor de mens dui
eJljk en daardoor aanvaardbaar te maken,

worden dikwijls de functionele aspecten
van de natuur naar voor gebracht. Volgen
de opsomming is daarvoor indicatief: (zie
vooral F. BOUMA & S.W.F. VAN DER
PLOEG, 1975; en Ministerie CRM, 1977)

(1) resefVOirfunctie: behoud van een zo
gediversifieerd mogelijke «gene-pool..
en behoud van de mogelijkheid van zo
veel mogelij levensvormen om verde
re evolutie door te maken.
De natuur is immers een reservoir voor
(natuurlijke) grondstoffen. Ook soorten
zonder actueel «nut» voor de mens
hebben een functie in de natuur.

(2) regulerende functie: instandhouding
van klimaat, waterhuishouding of
bodemevenwicht is enkel mogelijk
wanneer de natuurlijke processen blij
ven functioneren. Ook op kleinere
schaal werkt aanwezigheid van natuur
gebieden regulerend op de omgeving.
Zo is het zelfreinigend vermogen (af
braak van vervuiling) een belangrijke
milieuhygiënische functie.

(3) laboratoriumfunctie: verder fundamen
teel en toegepast onderzoek naar eco
logische wetmatigheden toelaten; we
tenschappelijke opleiding in diverse
disciplines (pedagogische functie).

(4) signaalfunctie: bepaalde soorten en le
vensgemeenschappen zijn zeer indica-

tief voor milieuveranderingen, reeds
voordat deze door de mens waarneem
baar zijn (bijvoorbeeld: zure neerslag
en onze bossen).

(5) economische functie: productie en
oogst van planten, dieren en natuurlijke
grondstoffen. Natuur als bondgenoot in
de strijd tegen ziekten, erosie en ver
vuiling.

(6) socio-culturele functies: belevings
waarde, openluchtrecreatie. natuuredu
catie...

Natuureduca/le

Op basis van hoger vermelde functies kan
men de noodzaak van natuurbehoud moti
veren.
Deze functies kunnen ongetwijfeld aan de
natuur in zijn totaliteit toegekend worden.
Het wordt echter moeilijk wanneer we ze
willen betrekken op een concreet stuk na
tuur, een plant, een dier, een heg, ...

1.3. Bedreigingen voor en aantastingen
van het natuurlijk milieu

De wijze waarop de mens tot halfweg de
vorige eeuw inspeelde op het landschap,
leidde tot een duidelijke biologische verrij
king van de natuur (zie ook B. SLiCHER
VAN BATH, 1980). Dit gebeurde onder an
dere door het creëren van halfnatuurlijke
landschappen.
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De demografische evolutie en de sociaal
economische en technische ontwikkelingen
vergroten echter snel de druk op en de ex
ploitatie van de natuur met als resultaat
een globale biologische verarming en nivel
lering van het landschap. Volgend over
zicht geeft, zonder volledig te willen zijn, de
voornaamste knelpunten, aantastingen en
bedreigingen van de natuur onder invloed
van de menselijke activiteiten weer.

(1) overexploitatie van flora, fauna en na
tuurlijke hulpbronnen: gekende voor
beelden zijn ontginning van tropische
regenwouden, overbegrazing in semi
aride gebieden, overbevissing van
kustzeeën, overmatige bejaging van
bepaalde diersoorten zoals lynx, wolf,
beer. Vooral de overmatige consumptie
leidt tot al te snelle uitputting van diver
se reserves en belast het milieu met
restproducten.

(2) ruimtelijke verliezen van natuur en
landschap:
- uitbreiding van het urbaan-indu
strieel milieu, suburbanisatie, lint- en
wildbebouwing, wegenbouw en kanaal
aanleg, inplanting van nieuwe wijken
en industriezones vaak in ongeschikte
gebieden (bijvoorbeeld overstroombare
valleien) ;
- massale openluchtrecreatie met
campings, badstranden, diverse sport-

Illegale of toegelaten weekendverblijven
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infrastructuren (vaak in voormalige of
in potentiële natuurgebieden). uitbrei
ding van (illegale of toegelaten) week
endverblijven. visvijvers en dergelijke;
- bebossing van natuurterreinen (pro
ductie- of recreatiebossen), ontbos
sing, ontginning;
- diverse ontgrondingen of reliëfwijzi
gingen;

"Regulatie .. van beken

- verdere intensivering van de land
bouw, met schaalvergroting via ruilver
kavelingen (ontsluiting, opruiming van
oude kavelgrenzen, drainage....); wa
terbeheersingswerken voor grondwa
terdaling via pompgemalen en .. regula
tie .. van beken en rivieren (rechttrek
ken van meanders en oeverfixatie vol
gens uniform standaardprofiel) ; stop
zetten van traditionele landbouwmetho
den met verlies aan halfnatuurlijke eco
systemen (zie ook E. KUYKEN, 1982).

Deze factoren veroorzaken een inkrimping
en compartimentering van de open ruimte
waardoor het verder functioneren van de
steeds kleinere ecologische eenheden
rechtstreeks bedreigd wordt. Deze evolutie
van het landschap is vrijwel irreversibel en
bedreigt naast de natuur evenzeer de cul
tuurhistorische. en belevingswaarden.

(3) kwalitatieve aantasting van het milieu
van plant en dier:
- vervuiling, verwording van het milieu
(water, lucht, bodem) door onder meer



overmatige lozing van afval, chemica
liën en koelwater uit industrie, huishou
delijke afval, uitlaatgassen, stralingsge
vaar, overdreven openbare verlichting,
geluidshinder, zure neerslag, bestrij
dingsmiddelen en overbemesting (drijf
mest!) in de landbouw;
- milieuvervuiling heeft meestal in
vloed tot op grote afstand. waardoor
ook levensgemeenschappen in de na
tuurgebieden, vermits totale afscher
ming onmogelijk is, degraderen;
- andere activiteiten, genoemd onder
(2), veroorzaken evenzeer een afname
van de milieukwaliteit (naast hun ruim
telijke implicaties). Denk aan overex
ploitatie van grondwater, productiever
hoging in land- en bosbouw en dergelij
ke;
- ook de kwalitatieve vermindering
van de belevingswaarde typeert het
hedendaagse landschap, dat samen
hang, harmonie en herkenbaarheid
mist, door versnippering of afname van
de ruimtelijke verscheidenheid.

Het voortbestaan van diverse componen
ten van het natuurlijk milieu kan alleen ge
waarborgd worden door een zeer pragmati
sche natuurbehoudsstrategie, als onder
deel van een rationeel milieubeleid. Dit be
sef is pas vrij recent tot het grotere publiek
doorgedrongen. Daarom moeten de doel
stellingen en motieven voor het natuurbe
houd zo krachtig mogelijk geformuleerd
worden om in de huidige economisch ge
richte maatschappij volwaardig begrip te
vinden.
Om de plaats van natuurbehoud in het glo
bale milieubeheer te begrijpen is het nuttig
de historische achtergronden te schetsen.
(E. KUVKEN 1979; G. DE BLUST et al
1980; P. LE ROV. 1984). Hieruit blijkt im
mers hoe het hedendaagse milieu-bewust
zijn gegroeid is uit een sterk natuurgebon
den mentaliteit van een beperkte groep.
Het natuurbehoud in zijn relatie tot een al
gemene culturele ontwikkeling komt hier

niet aan bod.
Verder zal worden ingegaan op de verwe
venheid van natuurbehoud met de andere
aspecten van het milieubeheer.

2.1. Historische ontwikkeling van de
natuurbehoudsbeweging

Reeds ten tijde van J.J. ROUSSEAU weer
klonken de eerste waarschuwingen over de
achteruitgang van de natuurrijkdom, voor
namelijk als gevolg van landbouwintensive
ring en opkomende nijverheid. Toch duur
de het tot eind vorige eeuw vooraleer.
vooral dan in onze buurlanden, de eerste
georganiseerde natuurbescherming op
gang kwam. Die stroming steunde nog in
hoofdzaak op romantisch-sentimentele
grondslag en besteedde vooral aandacht
aan het bewaren van het natuurschoon en
het beschermen van zeldzame. mooie of
nuttige soorten.
In Nederland groeide vanaf 1886, vooral
onder impuls van F. VAN EEDEN (met zijn
bundel «onkruid»), het denkbeeld om «na
tuurmonumenten» te bewaren. Bekende fi
guren als JAC. P. THIJSSE. J. HEIMANS
en VAN TIENHOVEN bezorgden de na
tuurbescherming een snelle opgang en een
grote weerklank bij een ruim publiek. Zo
telt de Nederlandse «Vereniging tot be
houd van Natuurmonumenten» momenteel
ruim 260.000 leden en heeft zowat 40.000
ha natuurreservaten in eigendom verwor
ven.
In België was het begin van de eeuw een
belangrijk moment voor de natuurbescher
ming. Zo vestigde in 1904 L. FREDERICQ
de aandacht op het bijzonder belang van
flora en fauna in de Hoge Venen. Tevens
keurde de Academie der Wetenschap in
1912 een voorstel goed dat de oprichting
van een natuurreservaat in deze streek aan
aanbeveelde. Voordien trachtten onderzoe
kers als J. Me. LEOD en M. THIERRY het
natuurbewustzijn algemeen te verspreiden.
Als eerste officiële maatregel werd in 1910
de «Wet op de Schoonheid der Land
schappen» gestemd.
In 1912 verscheen eveneens het piomers
werk van J. MASSART genaamd «Pour la
Protection de la Nature en Belgique» dat
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de bewustwording van het belang van een
ganse reeks ..natuurplekken» beoogde.
We kunnen er dus vanuit gaan dat het
ideeëngoed ook in ons land aanwezig was.
Zo diende L. VAN DER SWAELMEN in
1916 een wetsvoorstel in voor de ruimtelij
ke ordening. Hierin was sprake van natuur
en landschapsbescherming en van natuur
reservaten. Dit voorstel ging ver. Het voor
zag maatregelen inzake grondbeleid, een
hiërarchie van planningsniveaus en een
veelomvattende organisatiestructuur voor
de ruimtelijke ordening. Het had in elk ge
val een ideale uitgangsbasis kunnen zijn
om een gestructureerd natuurbehoudsbe
leid te voeren.
In de periode tussen de twee oorlogen is
het werk van RAHIR (1931) vermeldens
waardig. Het stelde namelijk de oprichting
van twaalf natuurreservaten voor. Doch
door de snelheid waarmee de wederop
bouw na de oorlogsschade moest gebeu
ren en door de onkundigheid van vele ge
meenten bij het maken van plannen, werd
van de georganiseerde aanpak afgestapt.
De individuele schadevergoeding en subsi
diëring werd terug de hoeksteen van het
beleid terzake. Op enkele mislukte pogin
gen na om hieraan te verhelpen even voor
en vlak na W.O. 11, bleef ruimtelijke orde
ning en woningbouw onplanmatig en op
basis van premiestelsels verlopen. Natuur
behoud kon van die kant dus weinig heil
verwachten. Integendeel, het was met die

aanpak helemaal niet gediend.
Het duurde tot 1957 voordat de eerste
twee staatsnatuurreservaten werden opge
richt: de Westhoek en de Hoge Venen.
Sindsdien is de oppervlakte aan staatsre
servaten opgelopen tot 7080 ha en be
draagt het geheel van private en vrije re
servaten bijna 10.846 ha (zie tabel 1 en fi
guur 1, E. KUYKEN, 1984a)

Westhoek

Vlaanderen + (Br) Wallonië België

aantal som gemid. aantal som gemid. aantal som gemid.

STAAT 16 2.600 162,5 8 4.480 560,0 24 7.080 295,0
PRIVAAT + VRIJ 122 6.089 49,9 75 4.757 63,4 197 10.846 55,1

TOTAAL 138 8.689 63,0 83 9.237 111,3 221 17.926 81,1

% van grondgebied 0,64 % 0,55 % 0,59 %

Tabel 1: Aantal en oppervlakte natuurreservaten (eind 1983)
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FIgUur 1. EvolutIe van aantal en oppervlakte van de reservaten

Het heeft lang eduurd vooraleer de we
tenschappelijke middens ruime belangstel
ling voor het natuurbehoud gingen verto
nen. Ondertussen ontstonden wel nationa
le en regionale verenigingen voor de studie
of de bescherming van de natuur, zonder
evenwel het grote publiek echt aan te spre
ken.
In diezelfde periode ontwikkelde de con
sumptiemaatschappij zich volop. Versnelde
urbanisatie en industrialisatie en de techni
sche evolutie van de landbouw leidden tot
een totale ommekeer in het uitzicht en de
opbouw van het landschap. De lokale land
bouw kwam op dat ogenblik in een concur
rentiepositie ten opzichte van een interna
tionale landbouw te staan, waardoor tradi
tionele teelten en teelttechnieken verlaten
werden. Ook een veranderde vraag veroor
zaakte grote verschuivingen binnen deze
sector.
De zo zichtbare achteruitgang van de na
tuur, leidde in de eerste plaats bij de stads
bevolking tot een toenemend bewustzijn en
een drang naar een meer gefundeerde
aanpak. Blijk daarvan was dat de overheid

maar vooral ook private verenigingen be
langrijke gebieden als natuurreservaat voor
de toekomst veilig stelden.
Nochtans ontbrak nog steeds een meer
omvattend natuurbehoudsbeleid dat deel
uitmaakt van een algemene en planmatige
aanpak van het ruimtelijk- en milieubeleid.
De verschillende sectoren ontwikkelden
zich op volledig autonome wijze. Boven
dien had Landbouw het natuurbehoud
onder zijn bevoegdheid. Onder de
toenmalige omstandigheden kon niet ver
wacht worden dat natuurbehoud grote
vooruitgang zou boeken.
Toen in de late zestiger jaren de ruimtelijke
planning gestalte kreeg (voorontwerp- en
ontwerpgewestplannen, later gevolgd door
definitieve versies), werd voor het eerst
een kans geboden om het natuurbehoud in
te bouwen in de grondbestemming. Dit was
van grote feitelijke en psychologische bete
kenis.
Vooral het Europees Natuurbeschermings
jaar 1970 bracht uiteindelijk de grote door
braak. De reeds lang actieve, grote natuur
verenigingen en hun doelstellingen inzake
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natuurbehoud kregen eindelijk geloofwaar
digheid, zowel bij het grote publiek als bij
de overheid en de politieke kringen. Ver
trekkend vanuit de bezorgdheid voor de
"natuur», werden toen op zeer korte tijd de
grote meer algemene milieuproblemen
onderkend, met name vervuiling, overex
ploitatie van natuurlijke hulpbronnen, over
consumptie, ruimtelijke wanordening, en
dergelijke. Ecologie werd een operationele
wetenschap en tegelijk een modewoord.
De eerste milieuwaarderingskaarten wer
den toen - opgesteld op privaat initiatief
ais pragmatisch instrument gebruikt om bij
prioriteit de belangrijkste terreinen als na
tuur- of reservaatgebied te bestemmen.
Zo evolueerde uit de romantische natuur
bescherming een rationeel streven naar
natuurbehoud en landschapszorg, samen
met een algeheel milieubewustzijn. De mi
lieubeweging sprak een ruim publiek aan
en groeide snel uit tot een inspraak-eisen
de, maatschappijkritische stroming, plei
tend voor soberheid, recyclage, enz... Dit
als reactie op de gigantische ontwikkelin
gen in de "golden sixties» die eindigden
met algehele contestatie. De toen volgende
energiecrisis betekende in eerste fase een
verantwoording van deze mentaliteitsver
andering. Door de sociale gevolgen van de
crisis ging echter in recentere jaren vrijwel
alle aandacht naar monetaire problemen
en vooral naar werkgelegenheid, hetgeen
zowel het natuurbehoud als de milieupro
blemen opnieuw naar de achtergrond
dreigde te verdringen. Gelukkig konden
door de professionalisering van de grote
private natuurbehoudsbewegingen en door
de geëngageerde inbreng vanuit academi
sche middens enkele visies over de nood
zakelijke inpassing van natuurbehoud in de
ruimtelijke planning en milieuplanning tot
op de hoogste beleidsniveaus worden
doorgespeeld, hoewel officiële kanalen en
verplichte adviesverlening nog in hoge
mate ontbraken.
Daarnaast werden de "groene» of de "eco
logische» bewegingen zich bewust van de
mogelijkheden die 'macht' biedt voor het be
reiken van hun idealen. Als voorlopige laat
ste fase hebben deze groepen zich gestruc
tureerd opgesteld als een politieke groepe-
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ring. Zij trachtten actief een deel van de
macht naar zich toe te trekken.
In de laatste twee decennia verwierven een
aantal internationale organisaties voor na
tuur- en milieubehoud een steeds grotere
politieke invloed, wat aan de ontwikkeling
van landelijke acties vaak een belangrijke
ondersteuning gaf. Als recente realisatie
kan hier verwezen worden naar de lance
ring eind 1978 van de "World Conservation
Strategy" door het IUCN (International
Union for Conservation of Nature and Na
tural Resources). Hierin wordt een wereld
omvattend actieprogramma voor een ver
antwoorde exploitatie en beheer van de
biosfeer uitgewerkt. Ook diverse internatio
nale conventies bewijzen de groeiende on
gerustheid.
Eerder al hadden het rapport "Grenzen
aan de groei" van de Club van Rome
(D. MEADOWS, 1971) en de "Human En
vironment Conference" van de Verenigde
Naties (Stockholm 1972) de wereldopinie
wakker geschud, door te wijzen op de be
perkingen van de biosfeer en haar reser
ves ten aanzien van menselijke activiteiten.
Als oorzaken van de milieucrisis worden
genoemd:

- toename van de wereldbevolking en van
het energieverbruik.

- eenzijdige, eng-technologische ontwik
kelingen zonder op de effecten ten aan
zien van de leefomgeving en van de
mens te letten.

- gebrek aan controle over grondgebruik
en energieverbruik.

Recente internationale acties door bijvoor
beeld Green Peace, tegen de vervuiling
van de wereldzeeën, voor de redding van
het tropisch regenwoud en de strijd tegen
zure neerslag, hebben terecht een wereld
omvattende dimensie. Het besef dat ontre
geling van subtiele mechanismen het na
tuurlijk evenwicht in gevaar kan brengen,
leidde tot de overtuiging dat milieubeheer
en natuurbehoud geen dure luxe, maar
maatschappelijk uiterst relevante en nood
zakelijke doelstellingen zijn. Géén «terug
naar de natuur" maar leren leven met res-



peet voor de samenhang tussen natuur en
de andere elementen van het milieu, waar
toe de mens zelf ook behoort.

2.2. COmponenten van het milieubeheer

Milieubeheer beoogt de evolutie van de
mens en zijn omgeving tot een zo harmo
nisch mogelijk geheel. Dit moet steunen op
politieke beslissingen die ingegeven zijn
door sociale. economische, wetenschappe
liJke en ethische motieven; achtergronden
dus die voor elk land verschillend kunnen
ZIJn Dit IS dermate veelzijdig dat alleen een
multidisciplinaire benadering en een demo
cratische besluitvorming tot relevante
maatregelen kunnen leiden.
MIlieubeheer is een gemeenschappelijke
noemer. Het omvat de milieuhygiëne. het
beheer van de natuurlijke hulpbronnen en
van de energie, het natuurbehoud en de
landschapszorg. Dit vertoont relaties met
de dne beleidsfacetten van de overheid:
het ruimtelijke, het economische en het so
C1o-culturele facet. Omwille van de milieu
verwevenheid in deze drie facetten is het
wellicht te verlQezen geen afzonderlijk,
vierde «ecologi h facet» toe te voegen
om tot het noodzakelijk geïntegreerde be
leid te komen. Wel zal de ecologie het
meest direct betrokken zijn bij het eerstge
noemde facet, dat daarom soms het ruim
telijk-ecologisch facet wordt genoemd.
De componenten of sectoren van het mi
lieubeheer kunnen bondig als volgt worden
beschreven:

(1) Milieuhygiëne: richt zich door zorg voor
de kwaliteit van de leefomgeving pri
mair tot de (lichamelijke) gezondheid
van de mens. Aandacht gaat vooral
naar vervuiling, geluidshinder, afvalbe
handeling, stralingsgevaar, bestrij
dingsmiddelen, voedingsadditieven,
enz...
Woon-, werk-, en recreatiehygiëne ver
gen een voortdurende strijd tegen der
gelijke bedreigingen. Ze vereisen her
ziening van technische procédé's en
opstelling van strengere wettelijke nor
men, inclusief afdoende controle- en
sanctiemechanismen. Dit alles komt

uiteraard ook ten goede aan de alge
mene kwaliteit van het natuurlijk milieu.

(2) Rationeel gebruik van grondstoffen.
energie en natuurlijke hulpbronnen: dit
moet als tweede luik streven naar eco
logisch verantwoorde ontginning en
toepassing van delfstoffen en natuur
producten (respect voor de draag
kracht van het milieu). Hieraan moet
ondubbelzinnig een krachtig energie
beleid worden gekoppeld, waann ook
de strijd tegen verspilling en het stimu
leren van recyclage passen. Dit luik
vertoont duidelijke overlapping met mi
lieuhygiëne en heeft evenzeer conse
quenties voor het ruimtelijke facet van
het natuurlijk milieu.

(3) Natuurbehoud en landschapszorg vor
men een belangrijke sector voor het
ruimtelijk facetbeleid. Deze sector
tracht prioritair de biologische kwaliteit
van de ruimte als dusdanig te vrijwaren
en eventueel te verbeteren. Hiervoor
dienen ontwikkelingen nagestreefd te
worden in harmonie met functies als
woon- en industrievestiging, landbouw
en openluchtrecreatie, alsook in relatie
tot de ruimtelijke en kwalitatieve aspec
ten van onder (1) en (2) genoemde
componenten van het milieubeheer.
Vermoedelijk wordt deze verhoging
van de globale biologische kwaliteit
van onze leefruimte de voornaamste
opdracht voor de overheid in de nabije
toekomst. Het is duidelijk dat natuurbe
houd een geheel andere strategie vergt
dan de reeds vernoemde milieuhinder
problemen.

2.3. Motieven voor natuurbehoud

Natuurbehoud en landschapszorg willen
een continuïteit verzekeren tussen verle
den en toekomst. Dit betekent niet alleen
een natuurwetenschappelijke maar even
zeer een cultuurhistorische verantwoorde
lijkheid. Het blijvend functioneren van eco
logische relaties in de biosfeer is van pri
mair belang voor het voortbestaan van de
natuur, en dus van de mens.
Hoewel dit op zichzelf voldoende de nood
zaak van natuurbehoud illustreert, blijft
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Productle/unctte

ving en de hieraan aangepaste leefge
woonten van de mens. een cultuurhis
torisch motief voor het natuurbehoud.

2.4. Definities en doelstellingen

NATUURBEHOUD

Natuurbehoud is het streven naar het be
houd van de genetische en de biologische
diversiteit en het behoud van de ecologi
sche processen, met inbegrip van een ver
antwoorde exploitatie van ecosystemen en
organismen. Met andere woorden beoogt
het door weloverwogen beheersmaatrege
len het verder functioneren én het behoud
van de verscheidenheid in ruimte en tijd.
Dit komt ten goede aan de natuur én aan
het lichamelijk en geestelijk welzijn van de
mens (naar V. WESTHOFF. 1970; E. KUY
KEN. 1980).
Tegenover de urbanisatie, de industrialisa
tie en de hoge bevolkingsdichtheid van
West-Europa vormt natuurbehoud een be
langrijk maatschappelijk tegengewicht.
De gemeenschappelijke hoofddoelstelling
van natuurbehoud en van landschapszorg
is dus het creëren van omstandigheden die
de diversiteit en de onderlinge verweven
heid van natuur en landschap waarborgen.
alsook de instandhouding en/of uitbreiding
van het antropogeen beïnvloed natuur- en
cultuurpatrimonium.

het belangrijk de gehele reeks van motie
ven voor het natuurbehoud te benadrukken
daarbij steunend op de reeds vernoemde
functies van het natuurlijk milieu. (zie ook
F. BOUMA & S.w.F. VAN DER PLOEG.
1975 en Ministerie CRM, 1977). Het is dui
delijk dat motieven voor kwalitatief milieu
beheer beter begrip vinden bij het publiek
dan een pleidooi voor het behoud van flora.
fauna en levensgemeenschappen. Toch
sluiten vele natuurbehoudsmotieven recht
streeks aan bij maatschappelijk aanvaarde
toekomstopties :

(1) wetenschappelijke motieven: primair ='S::.ii!!iil~~~I.i#l~.~.""~
moeten de regulatiefuncties worden
behouden, evenals de genetische re-
serves. Voor diverse disciplines is in
zicht in het autonoom en bufferend
functioneren van natuurlijke systemen
gekoppeld aan de laboratoriumfunctie:
natuur en landschap bieden hier on
misbare informatie (pedagogisch mo
tief) en staan model voor antropogene
systemen.

(2) gezondheidsmotieven : woon- en re
creatiemilieu moeten voldoende har
monisch blijven voor het fysiek en
psychisch welzijn van de mens. Ook de
milieuhygiënische functie en de sig
naalfunctie zijn belangrijke motieven
(signaleren en opvangen van vervui
ling) voor het behoud van de natuur.

(3) economische motieven: instandhou
ding van de productiefunctie (oogsten
van een grote diversiteit aan dierlijke
en plantaardige natuurprodukten,
grondstoffen, voedsel, geneesmidde
len), zonder roofbouw of bedreiging
van de reservoirfunctie.

(4) culturele motieven: hier is vooral het
ethisch motief te noemen: de mens als
verantwoordelijke voor het voortbe
staan van alle leven op aarde. Verder
wijzen de esthetische motieven naar
de belevingswaarde van natuur en
landschap, onder meer zoals dit tot uit
ing komt in de kunst. Tenslotte is het
zoeken naar inzicht in de specifieke
ontstaansgeschiedenis van elke omge-
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Inwendig beheer: uilvenen

Definitie:
• climax: een ecosysteem doorloopt een reeks

(=successiereeks) van opeenvolgende stadia,
tot uiteindelijk een stabiele toestand in even
wicht met het fysisch milieu bereikt wordt. Deze
eindtoestand wordt climax genoemd.

:rUURBEHEER

Dit IS het geheel van de menselijke ingre
pen (inclusief het bewust ontbreken ervan)
om de ecologisch gefundeerde doelstellin
gen van natuurbehoud te bereiken. Het in
wendig beheer tracht met welbepaalde
technieken enerzijds de ruimtelijke variatie
In de ecosystemen te behouden of te ver·
hogen en probeert anderzijds de temporele
variatie of dynamiek constant te houden of
te verlagen (e.G. VAN LEEUWEN, 1973).

zijn gebieden waarin levensgemeenschap
pen geheel of overwegend spontaan tot
ontwikkeling zijn gekomen. De bossen ma
ken hier deel van uit voor zover hen het ac
cent natuur wordt toegekend (Ministerie
van CRM, 1977).

is een vorm van natuurbeheer waardoor de
ontwikkeling van nieuwe of verdwenen le
vensgemeenschappen actief kan ingeleid
worden. De "potentiële natuurgebieden»,
zoals diverse vormen van ontgrondingen,
opspuitingen en terrils bieden hier uiteenlo
pende mogelijkheden (zie ook K. BUCH
WALD en W. ENGELHARDT, 1973 en J.
HUBLÉ, 1976).

NATUURGEBIEDEN

te hooilanden, heiden, kalkgraslanden en
hakhoutbossen zijn hiervan het resultaat. Zij
vertegenwoordigen ongetwijfeld een onmis
baar component van het natuurlijk milieu.
Wordt echter de ingreep van de mens plots
gewijzigd (intensiveren van maairitme en
bemesting of wegvallen van beheer) dan is
ecologische aanpassing op korte termijn al
leen mogelijk voor aan hoge dynamiek ge
bonden soorten zoals ..onkruiden» en an
dere cultuurvolgers. De vroeger gevormde
soortenrijke gemeenschappen zullen zeer
snel hun soortenrijkdom verliezen; tenzij
..inwendig natuurtechnisch beheer» de tra
ditionele vormen van kleinschalig grondge
bruik terug opneemt, met lagere opbreng
sten als gevolg (zie voor een indeling van
de plantensoorten naar gelang hun overle
vingsstrategiën het werk van J.P. GRIME,
1979). Dit natuurbeheer is dus duidelijk
tegengesteld aan modern cultuurtechnisch
beheer, dat productieverhoging nastreeft
(voedsel. brandstof, enz.). Dit laatste kan
enkel door ruimtelijke nivellering en verho
ging van dynamiek. hetgeen fundamenteel
ingaat tegen de natuurlijke, zelfregulerende
successie-verschijnselen (zie ook C.G.
VAN LEEUWEN, 1965).
Het uitwendig beheer tracht een gebied te
vrijwaren tegen externe storingen, veelal
secundaire effecten van menselijke ingre
pen zoals bemesting, grondwaterdaling, re
creatie en dergelijke.

NATUURBOUW

Het ..autonoom» functioneren van levens
gemeenschappen impliceert hun regulatie
in evenwicht met de abiotische omgeving
(ruimtelijke patronen en temporele proces
sen: evolutie, selectie, successie). Dit be
tekent niet dat menselijke handelingen
hierin nooit inpasbaar zouden zijn. Wan
neer bijvoorbeeld traditionele landbouw
methoden eeuwenlang op dezelfde perce
len toegepast werden, gebeurde daar een
spontane aanpassing en toenemende di
versifiëring van de levensgemeenschap
pen. De ..menselijk toegevoegde dyna
miek» remde de successie af en voorkwam
de vorming van climaxecosystemen*. De
halfnatuurlijke milieutypes zoals onbemes-
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NATUUREDUCATIE

vormt een onmisbaar luik van het natuur
behoud. Dit moet een proces van bewust
wording op gang brengen, steunend op na
tuurbeleving en op objectieve inzichten be
treffende samenhangen in en functioneren
van natuur en landschap. Het moet deel
uitmaken van alle onderwijsrichtingen en
dient door gerichte acties naar een ruim
publiek (lezingen, cursussen, natuurwan
delingen en dergelijke) ook de permanente
volwassenenvorming te stimuleren.

- .~" .. , . .
, .

J' ~,;.u;'",' '
. '!~ l "n' :,:' I ,r

De ecologie die terzelfdertijd een zeer
oude menselijke ervaring en een recente
wetenschap is, interesseert zich in de rela
ties tussen de levende wezens en hun mi
lieu. Sinds haar schepping door E. HAEC
KEL in 1866, heeft de inhoud van deze we
tenschappelijke discipline die verbonden is
aan de biologie, een omvangrijke evolutie
gekend om te resulteren in een momen
teel, moderne synthesewetenschap dankzij
het concept «ecosysteem».
Anderzijds hebben de geografen de term
«Landschaftsökologie» (TROLL, 1938) dat
wil zeggen «Ecologie van het landschap»,
ingevoerd met het oog op een globale be
nadering van het levend en niet levend
complex gevormd door het landschap dat
beschouwd wordt als een functionele terri
toriale entiteit. In dit hoofdstuk worden en
kele basisbegrippen verduidelijkt, die aan
de grondslag liggen van de karteringen ten
behoeve van het natuurbehoud. Hierbij
wordt gesteund op tal van publicaties die in
de literatuurlijst terug te vinden zijn.

3.1. Landschapsbegrip

Het is dus essentieel dat we het landschap
als een dynamisch geheel zien, waarin
geen enkele component los van de andere
kan beschouwd worden, waarin constant
processen aan de gang zijn die het land
schap veranderen, Dit is een eerste visie.
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Uit deze opvatting volgt direct dat geen
gelocaliseerde ingreep kan gedaa~ wor
den, zonder dat plaatselijk en elders Invloe
den optreden.
In een andere betekenis komt vooral het vi
suele aspect van het landschap naar voor.
Dit is bijvoorbeeld het geval met de inhoud
van het Franse woord «paysage» (visage
du pays). Hier is het landschap de stati
sche achtergrond. het decor, waartegen en
waarin zich allerlei activiteiten afspelen.
Het is het begrip van onder andere de
landschapsschilders. Deze visie gaat ervan
uit dat men het landschap totaal kan mani
puleren. vormgeven en scheppen, met an
dere woorden dat men in grote mate land
schappen kan ontwerpen.
We houden ons hier aan het eerste land
schapsbegrip. Een logische consequentie
hiervan is dat het «behoud van een land
schap» niet gebaat is met een beheer en
kel gericht op het in stand houden v.an de
visuele kenmerken. Een dergelijk beheer
kan de specifieke werking van een land
schap immers niet waarborgen. De om
schrijving «landschappelijke functie,:, al~

integrerende term voor de cultuurhlston
sche. visuele en esthetische betekenis van
een landschap is te beknopt. Daarom is het
geschikter om bij referentie naar één van
deze deelfuncties, bijvoorbeeld de cultuur
historische. deze ook als dusdanig te ver
meiden.

3.2. Opbouw van het landschap

De wetenschap van de ecosystemen is
zeer recent. Hoewel deze term in 1935
werd voorgesteld door A.G. TANSLEY, heeft
het tot de jaren '60 geduurd voordat. dank
zij het Internationaal Biologisch Program
ma (IBP). de studie van de identiteit en h:t
functioneren van de verschillende natuurliJ
ke ecosystemen (bossen, weiden. toen
dra's, aquatische milieus....) grondig werd
aangevat.
Nochtans is het begrip ecosysteem - een
functioneel geheel dat een gemeenschap
van levende wezens (biocenose) en een
milieu (biotoop) integreert - van concep
tuele aard. Het moet steeds ten opzichte
van de gebruikte schaal gedefiniëerd wor-



den Inderdaad bestaan er zeer kleine eco
logIsche entiteiten die voldoen aan de eco
systeem-definitie zoals een haag, een talud
of een boomstronk, terwijl andere veel gro
tere afmetingen hebben, zoals een bos
complex of een meer. Door opeenvolgende
Integratie bekomt men zo de biosfeer" of
ecosfeer·, die het geheel van de aarde
bestrijkt.
Een landschap kan beschouwd worden als
een ecosysteem met een zekere hiërarchie
in de organisatie. Deze is het resultaat van
de hergroepering van elementaire ecosys
temen zoals bossen, velden, weiden, wa
terlopen en moerassen, maar ook hagen,
bomenrijen. taluds.... die een biologische
rijkdom toevoegen aan deze antropogeen
sterk beïnvloedde landschappen. (cfr. Hfst.
II 1.1. Agricultuuurlijke landschappen met
natuurlijke elementen).

Boomstronk als ecosysteem

Een landschap is dus opgebouwd uit een
reeks landschapsvormende componenten
waartussen betrekkingen bestaan. Die
componenten worden onderverdeeld in
landschapsattributen en landschapsele
menten. De attributen zijn die factoren die
het landschap verticaal opbouwen. Zo vindt
men op één plaats volgende verticale

Definitie:
• biosfeer: de sfeer of het omhulsel van de
aarde dat alle levende organismen bevat.

• ecosfeer: de sfeer of het omhulsel van de
aarde waar leven mogelijk is.

reeks: een gesteente, een bodem met een
eigen waterhuishouding en een vegetatie
en fauna. De elementen zijn de factoren

Landschapselementen

die het landschap horizontaal opbouwen:
verschillende bodems en vegetaties naast
elkaar, een dorp, waterput. oud fort, moe
ras, bomenrij, ...

3.3. Horizontale en verticale relaties

Er bestaan verticale en horizontale relaties
tussen de landschapsvormende compo
nenten en tussen de landschappen onder
ling.
De verticale relaties verbinden de verschil
lende attributen op één bepaalde plek.
Voorbeelden zijn: het type gesteente dat
mee zal uitmaken welk type bodem zal ge
vormd worden; de textuur en de structuur
van de bodem, die bepalend zijn voor de
waterhuishouding van die bodem; het reliëf
en de expositie die een zeker microklimaat
tot gevolg hebben; de bodem en de grond
waterstand die maken dat bepaalde plan
ten en plantengemeenschappen voorko
men; de flora en de vegetatiestructuur die
een voorwaarde zijn voor de aanwezigheid
van diersoorten; de aanwezigheid en acti
viteiten van de mens die bepaald worden
door klimaat, reliëf, bodem, vegetatie•...
De hier besproken relaties zijn wederzijds.
De bodem bepaalt bijvoorbeeld de aanwe
zigheid van planten, maar anderzijds beïn
vloeden die planten de bodem (vorming).
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Deze wederzijdse beïnvloeding en dus de
afhankelijkheid zijn echter ongelijk in groot
te. Er is dus over het algemeen een domi
nantie in de reeks terug te vinden. Zo is de
invloed van de abiotische factoren op de
vorm van het landschap meestal groter dan
die van de biotische factoren: abiotisch do
mineert biotisch.
Met dit dominantieprincipe is het mogelijk
de betrekkingen in een hiërarchisch model
samen te vatten.
De horizontale relaties zijn de betrekkingen
tussen naast elkaar gelegEn delen van het
landschap of tussen de elementen van dat
landschap. Deze horizontale relaties zijn
zowel actueel als historisch. Met dit laatste
bedoelen we vooral de ontwikkeling, de ge
nese van de landschappen. Zo is het dui
delijk dat de aanwezigheid van een rivier
samengaat met de aanwezigheid van de
ernaast liggende oeverwallen en komgron
den. Zo ook zijn duinen en duinpannen dik
wijls door hun genese aan elkaar gebon
den. Bij deze voorbeelden gaat het om één
dominerend, fysisch proces dat de verschil
lende delen van het landschap opbouwt:
bijvoorbeeld zandverstuiving, gepaard
gaande met plaatselijke erosie en sedi
mentatie met het ontstaan van duinpannen
en duinen als gevolg.
We kunnen ook horizontale relaties be
schrijven zonder aan een mogelijk geza
melijke ontwikkeling te denken. We be
schouwen dan de uitwisselingen van mate
rie, energie en/of organismen. Bij deze re
laties beweegt een bepaalde factor (bij
voorbeeld mineralen, voedingsstoffen) van
een herkomstgebied naar een inkomstge
bied of bestemmingsgebied waardoor een
verbinding tussen beide gebieden ontstaat.
Die factor (het agens) beweegt zich door
een medium, de brug tussen de twee ge
bieden. Denk bijvoorbeeld aan de hydrolo
gische relatie tussen gebieden: water met
daarin opgeloste stoffen, stroomt van de
ene plaats naar de andere. Wil de specifie
ke opbouw van beide plaatsen blijven be
staan, dan moet deze relatie behouden blij
ven. Het is duidelijk dat de binding tussen
gebieden positief en noodzakelijk voor het
in stand houden kan zijn, maar ze kan ook
negatief en destructief zijn. Dit laatste
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treedt bijvoorbeeld soms op wanneer het
inkomend water vervuild is.
De factor die zich verplaatst heeft dus twee
of meer gebieden nodig om te kunnen beo
staan. Dit is vaak zo voor dieren en natuur
lijk ook voor de mens. Veel vogels hebben
bijvoorbeeld naast de plaats waar ze broe
den ook specifieke voedselgebieden nodig.
Ze verplaatsen zich bovendien vaak in gro
te aantallen tussen zomer- en winterver-

Zwin

blijfplaatsen, of tussen de voedselterreinen
die bij hoog tij onderlopen en de zoge
naamde hoogwatervluchtplaatsen. Dergelij
ke gebieden staan alzo in (horizontale) re
latie tot elkaar door de bewegende vogels.
Verandert één van de functiegebieden, dan
komt het voortbestaan van de soort daar in
het gedrang. Zo betekent het draineren en
egaliseren van natte graslanden voor veel
weidevogels het verdwijnen van geschikte
nestgebieden. Anderzijds kunnen bepaalde
constructies, zoals hoogspanningsleidin
gen of drukke verkeerswegen, onoverko
menlijke of gevaarlijke obstakels vormen
voor vogels, zoogdieren, amfibieën en in
secten.
Tenslotte merken we op dat allerlei kleine
landschapselementen zoals houtkanten,



Holle weg

wegbermen, sloten en beken het juist mo
gelijk maken dat dieren en planten zich vrij
over hun areaal kunnen verspreiden, en zo
de verschillende functiegebieden kunnen
bereiken. Het geheel van die kleine, maar
ecologisch' functionele landschapselemen
ten, wordt aangeduid als de cclandschapse
cologische infrastructuur».

3.4. De mens Is bindende factor

De mens heeft verschillende plaatsen no
dig om aan al zijn behoeften te kunnen vol
doen. In een hedendaagse agglomeratie
komen onder andere aparte zakenwijken
met kantoren, verblijfswijken met hoofdza
kelijk woonhuizen (de slaapbuurten) en uit
gangswijken voor recreatie voor. Tussen
deze deelgebieden bestaat een intens ver
keer, dat ten dele ook tijdelijk van aard is.
Het zijn niet alleen mensen die zich ver
plaatsen maar ook goederen, materialen
en energie. Hierdoor kunnen we opnieuw
van ccherkomst-» en ccbestemmingsgebie
den» spreken.
De opdeling van de ruimte in verschillende
functionele eenheden is een proces dat
zich op het ogenblik zeer snel voltrekt.
Deze differentiatie beoogt een rationalise
ring en optimalisering van de verschillende
functies door het uitschakelen, op de
hoofdfunctie na, van alle andere functies
die een gebied kan vervullen. Alzo bekomt
men een monofunctionele ruimte: enkel

landbouw, enkel industrie, enkel wonen,
enkel natuurbehoud, enkel recreatie. De
mate waarin ondergeschikte functies nog
kunnen doorgaan is onder andere afhanke
lijk van het positieve effect of van het nul
effect dat ze op de hoofdfunctie uitoefenen.
In de gewestplannen bijvoorbeeld vindt
men de toepassing van deze opsplitsing te
rug. Arceringen en het gebruik van twee
kleuren duiden er echter al op dat het on
mogelijk was de monofunctionaliteit te blij
ven doorvoeren. De huidige ruimtelijke
planning (structuurplanning) kant zich trou
wens sterk tegen deze monofunctionaliteil.

3.5. Typologie en classificatie

Met de combinaties van attributen en ele
menten kan een typologie en classificatie
van landschappen opgesteld worden. De
basiseenheid in een dergelijke typologie is
het ecotoop·: het kleinste landschapsdeel
dat homogeen is in al zijn samenstellende
componenten. Het kenmerkt zich vooral
door de verticale relaties tussen de ver
schillende onderdelen van het biotisch en
abiotisch milieu. Dit zijn de relaties van
structuren in de ruimte (strata) en in de tijd
(fenologie), die de fytocoenose (fytotoop)
kenmerken, alsook trofische relaties, ener
giefluxrelaties, informatierelaties, kringlo
pen van organische stoffen en van water.
Bij de classificatie worden de ecotopen sa
mengebracht in grotere eenheden. Deze
zijn inwendig heterogeen. Er worden im
mers ecotopen in ondergebracht die ver
schillende bodems, vegetaties, en dergelij
ke vertonen.
Twee classificatiestragegieën zijn mogelijk.
Bij de topologische classificatie worden bij
voorbeeld in een eerste stap ecotopen sa
mengenomen die gelijk zijn in alle behalve

Definitie
-toop: een ruimtelijk begrensde zo homogeen
mogelijke eenheid. BIJ de topische dimenSie
spelen de verticale betrekkingen tussen de land
schapscomponenten de hoofdrol.
Bijvoorbeeld pedotoop : gebied met een homo
gene bodem.

• ecotoop: een ruimtelijk begrensde homogene
eenheid bestaande uit een biotisch en abiO
tisch deel.
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één attribuut. In volgende stappen verschil
len steeds meer attributen. Het is aldus
goed mogelijk dat ecotopen die ver van el
kaar gelegen zijn in het landschap, toch bij
een gebracht worden in een bepaald clas
sificatieniveau. Het is dan ook moeilijk
deze hogere eenheden te karteren.
Bij de chorologische classificatie worden
ecotopen samengenomen naargelang de
relaties die ertussen bestaan. Daarbij wor
den naast elkaar liggende ecotopen sa
mengenomen omdat er wederzijdse be
trekkingen aanwezig zijn waardoor ze voor
hun bestaan afhankelijk van elkaar zijn, of
omdat ze door toedoen van eenzelfde
landschapsvormend proces ontstaan zijn,
enz.

Deze relaties kunnen op twee wijzen tot
uiting komen:

1) door middel van de structuur van het
landschap, het resultaat van een vroe
gere of huidige, natuurlijke of antropo
gene evolutie. Aldus bestaat er een
causaal verband tussen het evolutiepro
ces enerzijds en de actuele versprei
ding der ecotopen anderzijds.

2) door middel van de actueel bestaande
relaties of potentieel bestaande, als ge
volg van de aanwezigheid van een be
paalde landschapsstructuur. Denk bij
voorbeeld aan de avifauna die de link
legt tussen fourageer-ecotopen en nest
ecotopen binnen een bepaald land
schap.

Definitie
-chore: een ruimtelijk begrensde eenheid geken
merkt door een bepaalde heterogeniteit. Bij de
chorische dimensie staan vooral de horizontale
relaties tussen de landschapscomponenten cen
traal.
Bijvoorbeeld pedochore: gebied opgebouwd uit
een verzameling onderling verbonden pedoto
pen.

• ecochore: een ruimtelijk begrensde heteroge
ne eenheid (omdat de samenstellende ecoto
pen onderling verschillen) bestaande uit een
biotisch en abiotisch deel.

De ecotopen binnen een ecochoor zijn onderling
verbonden en vertonen daarom als groep een
zekere homogeniteit ten opzichte van de groep
ecotopen van een andere ecochoor.
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Op basis van deze betrekkingen kunnen zo
de grotere functionele entiteiten afgelijnd
worden. Deze entiteiten worden ecocho
ren" genoemd; ze zijn intern heterogeen.
Naargelang de schaal wordt er over micro-,
meso- en macrochore gesproken.

3.6. Instrument voor het natuurbehoud

De landschapsecologie bestudeert de rela
ties tussen landschapscomponenten. Zij
tracht de onderlinge afhankelijkheid van de
componenten te achterhalen en onder
zoekt hoe de organismen de verschillende
landschapsdelen gebruiken.
Het natuurbehoud kan uit deze informatie
belangrijke gegevens afleiden voor het na
tuurtechnisch beheer. Dank zij de land
schapsecologie begrijpt men bijvoorbeeld
beter de functie die een reservaat vervult in
zijn omgeving, alsook de relatie tussen het
reservaat en het omringende. Met de ken
nis van de uitwendige factoren die op het
natuurreservaat inwerken en het effect dat
ze veroorzaken kan dan een efficient uit
wendig beheer geleid worden.
Landschapsecologie is echter niet alleen
een belangrijke basisdiscipline voor het be
heer van natuurreservaten en natuurgebie
den, doch ook voor de inrichting en het be
heer van de open ruimte levert deze nieu
we wetenschap onmisbare gegevens. Zo
dient men het behoud van bomenrijen,
houtkanten, restbosjes, sloten... te zien in
een zeer ruim verband, waarbij men de
functie van deze landschapselementen ten
opzichte van de andere elementen en ten
opzichte van de organismen centraal stelt.
Bij de keuze voor het behoud en het be
heer van dergelijke elementen laat men
zich dan ook niet meer uitsluitend leiden
door de kwaliteit van de landschapsele
menten, maar vooral door de functionele
plaats die ze in het totale landschap inne
men. De toepassing van de landschaps
ecologie kan een totaal nieuwe inbreng van
het natuurbehoud in het landschapsbeheer
en de landschapsinrichting betekenen.
Tenslotte laat de landschapsecologie toe
de veranderingen in de natuur onder in
vloed van de mens te voorspellen en te be
grijpen. De voorspelling van deze effecten



wordt steeds belangrijker in onze samenle
mg waar de ruImtelijke begrenzing van de
technische Ingrepen en - invloeden uit de
hand dreigt te lopen. De studie van de ef
fecten van de menselijke ingrepen aan de
hand van de landschapsecologie moet re
sulteren in de opstelling van eventuele

maatregels voor het behoud van de na
tuur. Ook hier blijkt weer hoe de land
schapsecologie een instrument is voor het
natuurbehoud. Nochtans kon, wegens tijd
gebrek. de theorie van de landschapseco
logie hier niet uitvoerig toegepast worden.
(zie ook lil, 3.5.)
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Induslne

spoorwegen. autostrades. vliegvel-
den....)

In principe werd de rest van het land gron
diger gekarteerd. hoewel ook hier nog en
kele beperkingen optreden. Terreinen die
door hun privé-karakter niet ol maar ge
deeltelijk toegangelijk waren konden niet
alle even gedetailleerd onderzocht worden.
Omdat de opdracht vooral de kartering van
het landelijk gebied, de open ruimte tussen
de bebouwde kommen, beoogde. is het
evident dat bepaalde gebieden oppervlak
kiger werden onderzocht. Daarbij werd im
pliciet van volgende veronderstellingen uit
gegaan: ten eerste dat belangrijke terrei
nen voor het natuurbehoud in deze open
zone gelegen zijn, ten tweede dat ecosy
stemen (zoals sloot, bos. heide....) binnen
deze zone minder door de mens beïnvloed
zijn. ten derde dat beleids- en be
heersmaatregelen gericht op natuurbehoud
en landschapszorg primair binnen deze
zone zullen moeten genomen worden. We
zijn er ons van bewust dat deze veronder
stellingen belangrijke beperkingen inhou
den, ook voor het bereiken van het uitein
delijk doel: namelijk komen tot een alge
meen beleid dat in zijn ruimtelijke weerslag
(ruimtelijke planning) naast de ..harde"
sectoren (landbouw, industrie, ... ) even
waardig rekening houdt met natuur en
landschap. Tot op heden mist hel beleid
evenwel dergelijke visie. Dit karteringswerk
is een nuttig basisdocument om tot zo'n
globale beleidsvisie te komen; de hier
voorgestelde kaarten en bijzondere verkla
rende teksten bevatten immers een zeer
grote hoeveelheid basisgegevens over de
open ruimte. Zij betekenen een belangrijk
werkinstrument voor een toekomstig plan
nings- en leelmilieubeleid.
We zullen daarom in hetgeen volgt de toe-

EN METHODE VAN DE
BIOLOGISCHE

WAARDERINGSKAART

DDELE•

1. Situering

Om een bruikbaar instrument voor het mi
Heubeleid en vooral voor het natuurbehoud
te bekomen werd heel het grondgebied ge
karteerd. Vooraf werden echter gebieden
aangeduid die minder nauwkeurig zouden
onderzocht worden:
- bebouwde gebieden
- begroeide openbare en privé-domeinen

binnen een aaneengesloten bebouwing
(stadsparken. tuinen•... )

- industriegebieden.
- grote infrastructuurwerken (havens.
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gepaste methode zo duidelijk mogelijk
weergeven, opdat het gebruik van de kaar
ten optimaal zou kunnen verlopen.

1.2. Naar een gestandaardiseerde opna-
memethode

Er werd één lijst van karteringseenheden
opgesteld om het volledige gebied te karte
ren. Een dergelijke gestandaardiseerde lijst
is noodzakelijk wanneer meerdere karteer
ders in verschillende onderzoekscentra
werken. en de vergelijkbaarheid tussen de
kaarten zoveel mogelijk moet behouden
blijven. Niet alleen voor de eenheden maar
ook voor de hele kartering zelf werd een zo
groot mogelijke eenvormigheid nage
streefd. Het behouden van deze eenvor
migheid tijdens het verloop van de karte
ring was één van de voornaamste opdrach
ten van de stuurgroep. die vanaf 1978 re
gelmatig vergaderde.

1.2.1. Karteringseenheden

De eerste karteringen werden uitgevoerd
aan de hand van een voorlopige lijst van
karteringseenheden. Na toetsing van deze
lijst aan de eerste terreinervaringen werd
zij herwerkt en aangevuld door de stuur
groep. De inbreng van de karteerders is in
deze fase zeker belangrijk geweest. De de
finitieve lijst van karteringseenheden kwam
tot stand onder de eindredactie van A.
NOIRFALISE. H. STIEPARAERE en L.
VANHECKE en werd door alle karterings
centra aanvaard. Deze lijst is bij dit werk
toegevoegd als bijlage 1. Zij wordt ook ver
kort weergegeven in de legende bij de
kaarten.
Omdat er verschillen zijn in voorkomen en
samenstelling van de eenheden tussen
Noord- en Zuid-België (volgens de lijn
Samber-Maas) werd aanvankelijk onder
zocht de lijst van karteringseenheden ook
als zodanig te splitsen. Dit werd omwille
van de eenvormigheid niet doorgevoerd.
De karteringseenheden werden in de eer
ste plaats vegetatiekundig gedefinieerd.
(G. LONDO. 1974; V. WESTHOFF & A.J.
DEN HELD, 1969) Steunend op de rele
vante literatuur en op de praktijkervaringen
van de stuurgroepleden werden lijsten van
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diagnotische (kenmerkende) plantensoor
ten voor elke eenheid opgesteld. In iets
meer dan de helft van de gevallen werd
ook effectief naar een beschreven vegeta
tie-eenheid (syntaxonomische eenheid·)
verwezen. Volgens de bestaande classifi
catie van de plantengemeenschappen zijn
dat dan associaties. verbonden. en in één
enkel geval een orde. Tweederde van de
verwijzingen naar associaties gebeurde bij
de bossen (haast alle bostypes werden zo
getypeerd). terwijl bijvoorbeeld voor de
graslanden met verbonden werd gewerkt.
Duinen. slikken. schorren. akkers en aan
planten kregen geen syntaxonomische ver
wijziging. Deze heterogeniteit is gedeelte
lijk te verklaren door het ontbreken van re
cente fytosociologische overzichten van
bepaalde vegetatie-types. en gedeeltelijk
door het streven naar een gemakkelijk
bruikbaar karteringssysteem.

1.2.2. Toelichting bij de lijst van de kaTte-
ringseenheden

De lijst bevat een aantal klassen (A: Open
waters. H: Graslanden....). Deze komen
meestal overeen met vegetatiekundige for
maties·. Ze zijn enkel richtinggevend voor
het gebruik, en hebben geen syntaxoni
sche waarde.
Sommige klassen werden verder onderver
deeld in subklassen. Zo omvat de klasse H
(Graslanden) de subklassen: 1) Niet-ver
beterde halfnatuurlijke graslanden. 2) Dro
ge graslanden. 3) Cultuurgraslanden.
In elke klasse werden een aantal eenhe
den onderscheiden. Voor elke eenheid
werd een kenmerkende soortenlijst opge
steld (waar mogelijk afgeleid uit de synta-

Definitie
• syntaxonomie: Classificatie of taxonomie van de

plantengemeenschappen. Net zoals men de
plantensoorten samenvoegt in geslachten. fami
lies..... zo ook worden de plantengemeenschap
pen samengevoegd tot hogere (syntaxonomi
schel eenheden zoals associaties. verbonden....

• formatie: De v.egetaties van de aarde kunnen
ingedeeld worden naar hun globale structuur,
naar hun uiterlijke verschijningsvorm of fysiog
nomie. Deze eenheden worden formaties ge
noemd. Deze indeling baseert zich dus op het
aspect van de vegetatie en niet op de floristi
sche samenstelling ervan.



mische groepen), eventueel aange
vuld met gegevens over andere criteria (fy-

BCh milieu, plaats in het landschap,...).
Deze laatste zijn globale kenmerken die ter
plaatse waarneembaar zijn of afgeleid kun
nen worden uit basiskaarten (bijvoorbeeld
bodemkaart). Sporadisch wordt er informa
tie gegeven over fytogeografie en natuurlij
ke streken. De andere criteria zijn als aan
vulling op de kenmerkende soorten te be
schouwen, maar vormen geen duidelijke
onderscheidingskenmerken.
De mee~te eenheden beslaan vrij grote op
pervlakten. Een aantal eenheden uit klasse
K: andere gekarteerde elementen, zoals
bomenrijen, hagen en holle wegen zijn eer
der gering in oppervlakte. Deze biologische
punt- en lijnvormige elementen vertegen
woordigen nochtans belangrijke compo
nenten in onze landschappen. Meestal ver
hogen ze in sterke mate de diversiteit van
het landschap, waardoor levensmogelijkhe
den geboden worden aan veel soorten,
vooral aan dieren (insecten, reptielen en
amfibieën, vogels, zoogdieren...). Vandaar
de noodzaak om ze toch te karteren, zij het
vaak als complex met de omringende ve
getatie (bijvoorbGeld Hp + Kh: complex
van weiden en hagen).

Complex van weiden en hagen

Er werd tevens een lijst van conventionele
tekens voor boomsoorten opgesteld. Deze
tekens werden gebruikt om de dominante
boomsoort(en) aan te duiden in de lijn- of
puntvormige elementen. Daarnaast werden

deze symbolen ook toegepast om ver
spreid voorkomende bomen of bomengroe
pen vreemd aan een bepaalde eenheid te
localiseren binnen deze eenheid, zoals een
perceel naaldhout in een loofbos.

1.3. Verzamelen van de gegevens

1.3.1. Bestaande documenten

- Topografische kaarten:
Nationaal Geografisch Instituut (N.G.!.):
Kaart van België, schaal 1/10.000,
1125.000, 1150.000, Brussel.

- Ortofotoplans en Luchtfoto's:
Aero Survey: Ortofotoplan, schaal
1/10.000, Sint-Niklaas.

- Atlas van België:
Nationaal Comité voor Geografie: Atlas
van België, kaartbladen op schaal
1/500.000.

- Bodem- en vegetatiekaarten :
Comité voor het opnemen van de Bo
demkaart en de Vegetatiekaart van Bel
gië, Gent.
- Bodemkaart van België + Verklaren
de teksten, schaal 1/20.000
- Vegetatiekaart van België + Verkla
rende teksten, schaal 1120.000
Uitgegeven onder auspiciën van het In
stituut tot aanmoediging van het Weten
schappelijk Onderzoek in de Nijverheid
en Landbouw (I.W.O.N.L.)

- Ferrariskaart:
Kabinetskaart van de Oostenrijkse Ne·
derlanden, opgenomen op initiatief van
graaf de FERRARIS (van 1771 tot
1778). Uitgave Pro Civitate, BRUSSEL.
Schaal ca 1125.000.

- Gewestplannen:
Staatssecretariaat voor de Nederlandse
Gemeenschap en het Vlaamse Gewest;
Streekeconomie en Ruimtelijke Orde
ning: Gewestplannen, schaal 1/25.000,
Brussel.

- Atlas van de Belgische en Luxemburgse
Flora:
E. VAN ROMPAEY, L. DELVOSALLE.
Nationale Plantentuin van België, Meise,
1979.

33



- Atlas van de Nationale Survey:
Bestuur van Stedebouw en Ruimtelijke
Ordening, schaal 1/1.000.000

- Richtplannen voor Ruimtelijke Ordening
en Ontwikkeling van de verschillende
gewesten en streken van België:
Ministerie van Openbare Werken, Be
stuur van Stedebouw en Ruimtelijke Or
dening.

- Regionale en lokale studies:
Onder andere dossiers van het Bestuur
van Monumenten en Landschapszorg
(Administratie voor Ruimtelijke Ordering
en Leefmilieu); studies uitgevoerd door
wetenschappelijke instellingen, vereni
gingen en particulieren al dan niet in op
dracht van de Overheid.

1.3.2. Voorbereiding van het terreinwerk

Aan het inventariseren en karteren ging, ter
voorbereiding, enige vorm van kaartstudie
vooraf. Het was de bedoeling om tot een
geïntegreerd beeld van het landschap te
komen, zodanig dat de karteerders een be
langrijke voorkennis van het gebied kre
gen. Dit leidde tot een rationelere kartering
en tot meer aandacht voor kleine en ver
snipperde landschapselementen. Hierdoor
konden ook met redelijke zekerheid even
tuele extrapolaties uitgevoerd worden. Wel
moet opgepast worden dat niet bevooroor
deeld gekarteerd wordt: men kan immers
een bepaalde vegetatie verwachten en de
terreingegevens dan ook als dusdanig in
terpreteren. Het belangrijkste is dat de kar
teerder weet in welk type landschap hij zich
bevindt, welke de fysische kenmerken zijn
en hoe het landschap in zijn totaliteit is ont
staan. Deze kennis is nodig om de be
schrijvingen die elke kaart begeleiden vol
ledig te maken.
De landschapsanalyse gebeurde op ver
schillende wijze in de respectievelijke kar
teringscentra. Een belangrijk deel ervan
kon trouwens verschoven worden naar de
fase van verwerking van de terreingege
vens, dus na de kartering (zie 1.4.) In dit
laatste geval bestond de voorbereiding van
het terreinwerk meestal enkel uit:

- studie van de bodemkaart met hoofdza
kelijk aflijning van de textuurklassen (dit
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vooral met het oog op de typering van
akkers).

- aflijnen van volgebouwde woonkernen
en industrieterreinen

- aanduiding van kleine landschapsele
menten zoals holle wegen, kleine bosjes
en dergelijke, zodat ze niet over het
hoofd zouden gezien worden bij de kar
tering.

Scheldelandschap

1.3.3. Terreinopnamen

Na de voorbereiding begon de systemati
sche kartering van het grondgebied aan de
hand van de topografische kaart op schaal
1/10.000 of 1/25.000. In kleinschalige ge
bieden werd veelal op schaal 111 0.000 ge
werkt.
De afzonderlijke karteringseenheden* wer
den op terrein afgelijnd en voorzien van het
juiste symbool. Deze aflijning gebeurde
volgens de perceelgrenzen van de topo
grafische kaart, tenzij deze grenzen gewij
zigd werden.

• Karteringseenheid : Het woord karteringseen
heid wordt zowel in de abstracte betekenis ge
bruikt zoals gedefinieerd in de Lijst der karte
ringseenheden (bijlage 1J, als in conkrete zin,
namelijk voor de reële begroeiing in het veld.



Percelen kleiner dan 0,25 ha (4 mm2 op
aal 1 25.000) werden niet gekarteerd.

Wanneer ze echter biologisch zeer waar
devol waren werden ze ingetekend hetzij
IndiVIdueel, hetzij meestal in complex met
de omnngende vegetatie.
Waar het moeilijk of onmogelijk was de
verschillende, samen voorkomende eenhe
den nauwkeurig af te lijnen. werden deze
eveneens samengevoegd tot een complex.
De eerst vernoemde karteringseenheid is
normaal gezien dominerend voor dit com
plex.
Evenzo werden minder waardevolle eenhe
den die vaak samen, maar in wisselende
configuratie voorkwamen, zoals bijvoor
beeld een cultuurlandschap met afwisse
ling van akkers en regelmatig begraasde
weiden, soms als één geheel voorgesteld
(BI + Hp in dit voorbeeld: complex van ak
kers en weiden). De eerst vernoemde kar
teringseenheid is normaal gezien domine
rend voor het complex.
In een aantal gevallen was de oorspronke
lijk vegetatie nog duidelijk herkenbaar, hoe
wel zij door aanplanting of kapping gewij
zigd werd. Dit werd weergegeven met een
schuine streep: hiNa duidt bijvoorbeeld
een populierenaanplant in een oorspronke
lijk essen-olmenbos aan.

Aanplant in ruigte van moerasspirea : LhilHf

Grote uniforme eenheden zoals uniforme
naaldhoutaanplanten of uitgestrekte bosge
bieden op eenzelfde bodem, werden nood
gedwongen door extrapolatie uit enkele

steekproeven gekarteerd.
Niet toegankelijke privé-terreinen en militai
re gebieden werden in bepaalde gevallen
getypeerd door extrapolatie van de waar
nemingen langs de grenzen. Wanneer de
nauwkeurigheid niet groot genoeg veron
dersteld werd, werd het betreffende terrein
niet gekarteerd en voorzien van het sym
bool @ (niet gekarteerd).
Naast deze aflijning en typering van de
eenheden werd de aanwezige flora geno
teerd. Deze informatie werd verwerkt in de
bijzondere verklarende teksten.

1.4. Verwerking van de gegevens

De gegevens van de terreinopnamen wer
den overgetekend op kaarten op schaal
1/25.000. Bij deze overbrenging kunnen
verschillende, afzonderlijk ingetekende per
celen samengenomen worden in één com
plex. Dit gebeurde vooral bij landbouwper
celen die snel kunnen veranderen. Op
deze manier behoudt de kaart langer ziln
waarde.
Op een afdruk van de terreinkaarten wer
den de waarderingskiassen (zie verder) in
gekleurd. Deze documenten werden over
gemaakt aan het coördinatiecentrum, waar
de kaarten definitief drukklaar werden ge
maakt.
Om de bijzondere verklarende teksten op
te stellen werd de totaal gekarteerde op
pervlakte (meestal een kaartenset) onder
verdeeld in een aantal «gebieden». Deze
indeling berust op gegevens van geologie,
lithologie, reliëf, hydrologie, pedologie, ve
getatie en bodemgebruik. AI deze compo
nenten samen bepalen het specifieke land
schap van het gebied. Grosso modo ko
men deze gebieden overeen met de na
tuurlijke streken volgens de Atlas van Bel
gië. Deze gebieden zijn op de overzichts
kaart aangeduid met een Romeins cijfer.
Per gebied worden de voorkomende karte
ringseenheden aan de hand van terreinno
tities beschreven. Tevens werden deze no
tities gebruikt voor de beschrijving van klei
nere karakteristieke terreinen. Deze laatste
hebben een doorlopende nummering op de
overzichtskaart.
Faunaelementen werden aangegeven in
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2.2. 1. Criteria

De stuurgroep richtte een beperkte werk
groep op, (bestaande uit A. NOIRFALlSE,
H. STIEPERAERE en L. VANHECKE) die
tot taak had een evaluatiemethode uit te
werken. De werkgroep koos vier criteria
waarmee de globale waarde van elke kar
teringseenheid werd bepaald.

2.2. Waardering

Zeldzaamheid
Zeldzaamheid geeft de frequentie weer van
het voorkomen van de karteringseenheid in
België. De uitspraak over de mate van
zeldzaamheid \tan elke karteringseenheid
steunt voor het grootste deel op de erva
ring van de leden van de stuurgroep. Er
bestaat immers geen overzicht van het
voorkomen in België van de karteringseen-

De criteria zijn:

- zeldzaamheid van de karteringseenheid :
waardeschaal 1 tot 4;

- biologische kwaliteit van de karterings
eenheid: waardeschaal 1 tot 3;

- kwetsbaarheid van de karteringseen
heid : waardeschaal 1 tot 3;

- vervangbaarheid van de karteringseen
heid : waardeschaal 1 tot 3.

In de stuurgroep waren er zowel voor- al
tegenstanders van natuurwaardering. Veel
vuldige discussies werden over dit onder
werp gehouden, zonder evenwel tot volle
dige overeenstemming te komen. De op
drachtgever bleef echter aandringen op het
opstellen van waarderingskaarten. Op
deze manier zouden de verzamelde gege
vens het best bruikbaar worden voor het
beleid, voor milieuverenigingen,... Het veel·
vuldig nuttig gebruik van de kaarten achtte
de opdrachtgever belangrijker dan het
eventuele misbruik ervan. Bovendien was
het beter als deskundige zelf een waarde
ring uit te voeren, dan dit aan de gebruiker
over te laten.
Er werd voor een waardering in functie van
het natuurbehoud gekozen.

zoverre ze beschikbaar waren of relevant
werden geacht voor de waardebeoordeling
van bepaalde zones. De publicatie gebeurt
per kaartenset. Elke kaartenset omvat in
principe 8 kaarten, die overeenkomen met
4 kwartbladen van het Nationaal Geogra
fisch Instituut op schaal 1/25.000. De num
mering van de kaartbladen is identiek aan
deze van het N.G.I.
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2.1. Inleiding

De expliciete bedoeling van de opdrachtge
ver was de uitgave van een biologische
waarderingskaart. Daarom werden de kar
teringseenheden «geëvalueerd.. , «gewaar
deerd .. en werd hun «biologische waarde..
aangegeven met drie kleuren. De waarde
ringscijfers. die aan de basis liggen van
deze drie kleuren, werden afgeleid uit di
verse waarderingscriteria.
Evaluatie van natuur, het uitspreken van
een waardeoordeel over natuur is in het
verleden, zowel in binnen- als buitenland,
bron van vele discussies geweest. Na een
aanvankelijk groot enthousiasme over de
mogelijkheden van waarderingskaarten in
het begin van de jaren '70, werd steeds
meer kritiek op deze manier van werken
geleverd. Vooral vanuit natuurbehoudsmid
dens, maar ook vanuit de wetenschappelij
ke wereld, de administratie en het beleid,
werd gewaarschuwd voor de fouten die ge
maakt konden worden, de onwetenschap
pelijkheid, het irrationele en het misbruik
dat van de kaarten kon worden gemaakt.
De voorstanders hebben deze kritieken
nooit volledig weerlegd. Zij hebben zelf ge
waarschuwd tegen de schijnobjectiviteit,
maar met hun pragmatische aanpak bleven
ze aan natuurwaardering doen. Ze argu
menteerden dat waarderingskaarten goed
passen in de huidige manier van denken
en probleembenadering. Geobjectiveerde
kennis, het resultaat van een wetenschap
pelijke methode, op vereenvoudigde en af
gelijnde manier voorgesteld, wordt immers
toegankelijk gemaakt voor niet-deskundi
gen bij het nemen van beslissingen.



zoals ze voor dit project werden ge
leerd. De hoogste waarde (4) komt

n met de grootste zeldzaamheid.

BIologische kwaliteit
Om tot een uitspraak te komen over dit cri
tBnum wordt rekening gehouden met enke
le deelcriteria : diversiteit van flora en fau
na: eventueel voorkomen van zeldzame
soorten en het belang van de eenheid als
refugium (relictbiotoop) voor wilde planten
en dieren. De hoogste waardering is hier
dne. Opnieuw is het hier ten dele de niet
geixpllceerde terreinkennis van de leden
an de stuurgroep die tot de aangegeven

waarden heeft geleid. Er zijn immers geen
basIsgegevens omtrent deze deelcriteria
voorhanden, behalve voor de zeldzaam
heid van de plantensoorten. Hiervoor be
schikt men over de Atlas van de Belgische
en Luxemburgse Flora van E. VAN ROM
PAEY & L. DELVOSALLE. 1979 en over
de Standaardlijst van de Belgische Vaat
planten, met aanduiding van hun zeld
uamheid en socio-ecologische groep, van
H. STIEPERAERE & K. FRANSEN, 1982.

Algemene kwetsb~arheid

Dit criterium geeft de gevoeligheid weer
van een karteringseenheid voor menselijke
activiteiten zoals vervuiling, betreding, eu
trofiëring, verlaging van de watertafel, ... De
meest kwetsbare eenheden hebben het
waarderingscijfer drie gekregen. Het is een
veelomvattend criterium. Er zijn immers
veel verschillende ingrepen denkbaar die
elk op een andere manier een karterings
eenheid kunnen beïnvloeden. Daarenbo
ven zal ook de intensiteit van de beïnvloe
ding een grote rol spelen. Het zou dus be
ter zijn om de kwetsbaarheid ten opzichte
van één bepaalde ingreep na te gaan. Dit
zou evenwel van het doel van dit project
afwijken. Binnen de werkgroep werd dan
geprobeerd om een indruk van de algeme
ne kwetsbaarheid weer te geven. Voor de
beoordeling van de kwetsbaarheid ten op
zichte van één bepaalde ingreep is dit cri
terium dus zeker niet geschikt.

Vervangbaarheid
Hiermee heeft men getracht de effectieve
mogelijkheid uit te drukken om een karte-

SlUIks/ort

ringseenheid te creëren, daarbij rekening
houdend met de tijd die nodig is om tot zijn
specifiek ccecologisch evenwicht.. te ko
men. Waarderingscijfer drie staat voor de
moeilijkst te vervangen eenheden. In prin
cipe kan het criterium niet toegepast wor
den voor een karteringseenheid, los van
het omgevend gebied.

2.2.2. Globale waardering

Aan elke karteringseenheid apart, kende
de werkgroep voor elk van de vier criteria
een waarderingscijfer toe volgens de vast
gelegde schalen. Uit deze vier waarde
ringscijfers werd, voor elke karteringseen
heid afzonderlijk, één globaal waarderings
cijfer, gaande van één tol vijf met vijf als
hoogste waarde, afgeleid. Deze afleiding
gebeurde enerzijds voor de karteringseen
heden ten noorden van de lijn Samber
Maas en anderzijds voor de karteringseen
heden ten zuiden ervan. De waarderings
cijfers voor bepaalde criteria zoals zeld
zaamheid, verschilden immers aan beide
zijden van deze lijn. Door toepassing van
deze werkwijze op alle karteringseenheden
bekwam de werkgroep aldus twee reeksen
van globale waarderingscijfers, één voor
het noordelijk deel en één voor het zuidelijk
deel van België. Bij de berekening van de
globale waarderingscijfers werd geen ma
thematische formule (bijvoorbeeld gemid-
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delde) toegepast. Er werd wel rekening ge
houden met het principe dat een hoge
waarde voor één van de criteria, ook een
hogere eindwaarde moet opleveren.
De twee reeksen globale waarderingscij
fers werden vervolgens ter discussie en
verbetering voorgelegd aan de stuurgroep
en aan de karteerders. Zij hebben voorstel
len gedaan, onder andere door bijkomende
criteria per karteringseenheid in overwe
ging te nemen, om de globale waarderings
cijfers van sommige eenheden te verande
ren.
De werkgroep heeft deze opmerkingen in
de beide lijsten (N. en Z.) van de globale
waarderingscijfers verwerkt. Deze herwerk
te lijsten werden uiteindelijk op een specia
le plenaire bijeenkomst door de stuurgroep
goedgekeurd. De globale waarderingscij
fers zijn dan ook te beschouwen als de
«best professional judgements...
Een tekortkoming van de methode is dat er
uitgegaan werd van abstracte eenheden
als basis voor de evaluatie. De noodzaak
werd dan ook aangevoeld om de reële
veldsituatie naar zijn natuurbehoudswaar
de te schallen. Vooral de soortenrijkdom,
de plaatselijke aanwezigheid van zeld
zaamheden, de uitgestrektheid en de ruim
telijke combinatie met andere eenheden,
waren elementen die lieten twijfelen aan
het a priori voorgestelde waarderingscijfer
voor een karteringseenheid. Opnieuw werd
daarom vanuit een pragmatische aanpak
besloten de karteerder de mogelijkheid te
geven bepaalde eenheden plaatselijk op
of naar beneden te waarderen. Voor deze
eenheden werden de maximum- en mini
mumwaarden vastgelegd. Voor deze werk
wijze heeft echter nooit een eensgezind
standpunt bestaan.

2.2.3. Weergave op de kaart

De vijfdelige waardeschaal van de globale
waarderingscijfer werd voor de definitieve
kleuring van de kaarten omgezet naar een
drieledige schaal. Urbane gebieden wer
den niet gewaardeerd.

- De karteringseenheden met waarde
ringscijfer 1 en 2 werden samengeno
men in een eerste klasse:
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- op de kaart k~gen ze geen apart~
kleuring (WIT), wat erop neerkomt dat.
geen aanduiding van waarde werd gege
ven, hoewel er potentieel of sporadisch
wel waardevolle elementen kunnen aan
wezig zijn.

- De karteringseenheden met waarde
ringscijfer 3 en complexen van eenhe
den met waarde 2 en hogere waarden,
werden gegroepeerd in een tweede klas
se:
- op de kaart LICHTGROEN gekleurd I

ze zijn biologisch waardevol

- De karteringseenheden met waarde
ringscijfers 4 en 5 en complexen van
eenheden met waarde 3 en hogere
waarden vormden de derde klasse:
- op de kaart DONKERGROEN ge
kleurd: ze zijn biologisch zeer waarde
vol.

Bij gebruik van schuine strepen kreeg het
perceel de waarde van het oorspronkelijke
type. Zo bekomt LhilVa dezelfde waarde
als Va. (zie lil, 1.3.3. Terreinopnemen)
Kleine percelen van geringere waarde
maar ingesloten in grote gebieden van
hoge waarde, kregen meestal de waarde
van dit grotere gebied.

2.3. Opwaardering aan de hand van fau-
naelementen

Met een aantal faunistische gegevens
werd, vooral met het oog op een «biologi
sche.. waardering, rekening gehouden. De
faunaelementen, die slechts sporadisch
voorhanden zijn, werden besproken in de
bijzondere verklarende teksten. Op de
kaarten konden gebieden van lage waarde
ringsklasse, waarin belangrijke faunaele
menten voorkwamen (vooral ornithologi
sche), opgewaardeerd worden onder de
vorm van een arcering.
Met name bleek dat een aanzienlijke op
pervlakte aan .9raslanden bij de eindeva
luatie ongekleurd op de kaart verscheen,
wat de indruk wekte dat de biologische ~

waarde hier klein was. Voor wat het bota
nisch aspect betreft was dit in een aantal
gevallen relatief juist (hoewel steeds méér I1



Overwmterende ganzen

bleek hoeveel typische en vaak zeldzame
plantensoorten deze graslanden nog her
bergden). Dergelijke Hp-graslandcomplex
en zijn echter in een aantal regio's van on
vervangbare betekenis voor bepaalde avi
faunaelementen. Als belangrijkste voor
beelden hiervan vernoemen we de broe
dende weidevogels en de overwinterende
watervogels (voornamelijk Anatidae) in de
Poldergebieden en de ortolaan (Emberizo
hortulana) die in België enkel nog broedt in
het oude cultuurlandschap van de Limburg
se Kempen. Deze grote concentraties of
deze bedreigde soort geven aan dergelijke

Ortolaan

gebieden een nationale of zelfs internatio
nale betekenis (E. KUYKEN 1984, b). Al
leen door een opwaardering van de gebie
den met zulke belangrijke faunaelementen
kon gewezen worden op hun bijzondere
betekenis en specifieke kwetsbaarheid, on
danks hun lagere botanische waarde.
Voor andere groepen van vogels of voor de
fauna in het algemeen werd deze techniek
niet even algemeen of helemaal niet toege
past. en wel om diverse redenen,
1) alleen voor watervogels en steltlopers
bestaan min of meer algemene normen, af
geleid uit gecoördineerd onderzoek: vele
van deze vogels verblijven in relatief min
der waardevolle gebieden (botanisch ge
zien).
2) vele vogelrijke gebieden (schorren, vij
vers en moerassen, heiden, enz.) werden
reeds omwille van hun vegetatiekundige
betekenis hoog gewaardeerd, zodat een
verdere opwaardering onnodig was of zelfs
onmogelijk kon uitgevoerd worden zonder
toevoeging van waardeklassen.
3) voor bepaalde groepen zoals broeden
de prooivogels, waren de aantallen onvol
doende bekend om via hun dichtheden,
biotoopbehoeften, territoriumgrootte en
dergelijke tot hanteerbare normen te ko
men. Toch werden een aantal gebieden
opgewaardeerd. omwille van het voorko
men van deze groep (kwetsbare) vogels.
4) voor veruit de meeste faunalementen,
zeker voor invertebraten, is de huidige
stand van kennis onvoldoende om een
operationeel referentiekader op te stellen.
Ondanks het bestaan van een sterk toene
mend aantal faunistische verspreidingsat
lassen (herpetofauna, diverse insecten·
groepen) is deze kennis niet ondubbelzin
nig inpasbaar in de voorliggende kartering
en waardering. Wel kan bij gedetailleerd
onderzoek op meer lokaal vlak de zeld
zaamheid of de biotoopgevoeligheid van
bepaalde soorten in rekening gebracht
worden, Vaak gaat het daarbij om goede
indicatoren voor specifieke milieuomstan
digheden.
De arcering van bepaalde gebieden werd
steeds in de bijzondere verklarende tekst
gemotiveerd. Dit betekent evenwel niet dat
in alle karteringscentra op identieke wijze
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dit soort van bijkomende informatie werd
weergegeven.

Buizerd
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3.1. Beperkingen te wijten aan het
tijdsbestek

Aanvankelijk hoopte de overheid dat het
mogelijk zou zijn heel het Belgisch grond
gebied te karteren en te beschrijven in een
periode van één à twee jaar. Er werd be
roep gedaan op werkloze universitairen: li
centiaten in de plantkunde, in de dierkunde
of in de aardrijkskunde, en op landbouw
ingenieurs. Zij werden door landschaps
architecten, tekenaars en dactylo's bijge
staan. Dankzij het stelsel «Bijzonder Tijde
lijk Kader» (B.T.K.) konden deze medewer
kers aangeworven worden.
De tewerkgestelden bleven echter zoeken
naar een meer definitieve betrekking zodat
meerdere van deze medewerkers voortijdig
het project verlieten en moesten vervangen
worden, waardoor het project vertraging
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opliep.
De meeste medewerkers misten bovendie
ervaring voor dit werk, doch konden we
gens de beperkte duur van het project, niet
degelijk voorbereid worden op het terrein
werk. Door het uitgebreide karakter van het
project en het beknopte tijdsbestek kon in
de meeste gebieden slechts één opname
verricht worden. Sommige zones werden in
de lente gekarteerd, andere in de zomer of
in de herfst. zodat men de correctie-ele
menten miste, die bezoeken in meerdere
seizoenen zouden opleveren.
Daarom werden de meeste percelen wel
grondig onderzocht. Voor de typering van
sommige elementen en percelen zoals
heggen, akkers, bomenrijen en bebouwing,
was geen nauwkeurige opname voorzien.
Deze werden daarom soms van op de weg
gekarteerd. Deze werkwijze heeft vanzelf
sprekend de nauwkeurigheid van het
onderzoek negatief beïnvloed, hetgeen
echter niet uit de kaarten kan afgeleid wor
den.
Ook de stuurgroep had te kampen met tijd
gebrek, daardoor kon de voorbereidende
fase om het werk behoorlijk uit te stippelen
onvoldoende gebeuren. Dit was nochtans
nodig geweest, daar elk lid van de stuur
groep het werk vanuit zijn eigen vorming
beschouwde. De ecologische benadering
van een plantkundige kan immers gevoelig
andere zijn dan die van een dierkundige.
Het is duidelijk dat de beperkte voorberei
ding zeker een negatieve invloed heeft ge
had op de nauwkeurigheid van de eerste
opnamen. Helaas bleek het in de meeste
gevallen, nogmaals wegens gebrek aan
tijd, onmogelijk, na verbetering van de me
thode, het terreinwerk uit de beginperiode
te controleren.
De kaarten worden uitgegeven op schaal
1125.000.
Het was helaas onmogelijk, gezien de duur
van het project, het veldwerk overal op een
meer gedetailleerde schaal te verrichten
(1110.000), wat na herwerking tot 1/25.000
een veel grotere nauwkeurigheid zou opge
leverd hebben.
Ook inspraak van natuurverenigingen en
van de bevolking kon slechts sporadisch
en occasioneel gebeuren.



• Beperkingen te wijten aan het ge
bruik van stafkaarten en aan de ge
bruikte schaal

Het gebruik van stafkaarten heeft meerde
re onnauwkeurigheden tot gevolg. Voor
eerst konden belangrijke lineaire en punt
vonnlge elementen op de definitieve kaart
alleen maar sterk overdreven weergegeven
worden. Verder waren er zeer dikwijls wijzi
gingen (bijvoorbeeld autosnelwegen, nieu
we woonwijken...) gebeurd na de laatste
uitgave van de stafkaarten. Deze verande
nngen konden door de karteerders slechts
.onvolledig of approximatief op kaart aange
bracht worden. Tenslotte kwam de indeling
n percelen op de stafkaarten niet altijd

overeen met de grenzen van de karterings
eenheden. Een perceel dat op stafkaart bij
voorbeeld als loofbos was weergegeven
kon bestaan uit meerdere loofbostypes.
Ook hier kon de karteerder slechts bij be
nadering de verschillende karteringseenhe
den aflijnen. De schaal 1/25.000 had als
nadeel dat niet alle karteringseenheden op
kaart konden gebracht worden omwille van
hun te geringe oppervlakte of omwille van
hun Iijnvonnig of puntvormig karakter.
Andere eenheden konden onmogelijk af
zonderlijk gekarteerd worden. Ze werden
daarom in complexen gegroepeerd. Een en
ander had tot gevolg dat de informatieve
waarde van de kaarten daalde.
De hogervermelde problemen worden ver
dUidelijkt aan de hand van twee fy10S0CIO
logische profielen van een brede meand~r

van de Ourthe ter hoogte van Esneux. Dit
gebied werd gekartE'~rd op schaal 1 5.000
en op schaal 1/25.UOO. Het wordt hier geïl
lustreerd door twee transecten (figuur 2).

- het eerste transect loopt van Strivay tot
aan het plateau van Hony (kaartblad
491-2);

- het tweede transect vertrekt aan de
Roche aux Faucons (kaartblad 42 5-6)
en eindigt bij de wijk Lavaux (kaartblad
491-2).

De twee profielen tonen de variaties van
het fysisch milieu zoals de bode~typ~s en
het reliëf. Deze variaties uiten Zich In de

grote verscheidenheid van het vegetatie
dek.
In het eerste fy1osociologische profiel op
schaal 1 5.000 treft men twintig karterings
eenheden of complexen van karteringseen
heden aan, tegen slechts vijftien op schaal
1 25.000. Immers, in het tweede geval kon
den kleine eenheden zoals fragmenten van
een ravijnbos (Ek) niet als zodanig worden
aangeduid. Zo ook kon de grens tussen ei
kenhaagbeukenbos zonder wilde hyacint
(aa) en eikenhaagbeukenbos op kalkrijke
bodem (Ok) niet worden vastgelegd. De ta
luds in de weiden konden ook niet afzon
derlijk worden ingetekend; ze zijn geïnte
greerd in het complex: weiden en taluds
(Hp + Kt). Een mesofiele. verwaarloosde
weide (Hr) werd omwille van haar gennge
oppervlakte niet ingetekend, en het talud
(Kt) langsheen de Ourthe werd opgenomen
in de eenheid van zuur eikenbos (as).
In het tweede fytosociologische profiel wer
den de taluds in de weiden niet gelocali
seerd (Hp + Kt) en werden het eikenhaag
beukenbos (aa), het eikenhaagbeukenbos
op kalk (Ok) en de kalkgraslanden (Hk),
samengevoegd tot één complex.
Ook in Laag-België kunnen niet alle karte
ringseenheden weergegeven worden op
kaarten met schaal 1'25.000. Dit geldt voor
de lijn- en puntvormige elementen .en de op
korte afstand erg variërende terreinen. Be
grenzen is moeilijk of zelfs onmogelijk wan
neer het om gradiënten gaal. Kartenng ge
beurde in deze gevallen met complexen.
Daarbij werd verondersteld dat overgangen
tussen de eenheden aanwezig zijn.
De twee transecten doorheen het Staats
natuurreservaat «De Kalmthoutse Heide»
en het omliggend landbouwgebied maken
dit eveneens duidelijk (figuur 3). Een eerste
verloopt nagenoeg NZ van Kalmthoutse
Hoek naar de vennen van Biezenkuilen in
het reservaat, het tweede loopt OW over
de Kambuus- en Wilgenduinen naar de
oude landbouwgronden ten oosten van het
reservaat. (figuur 4: kaart 73-4).
In het eerste transect zijn bij kartering op
schaal 1 5.000 de zeer soortenarme Hx
graslanden te onderscheiden van de rijkere
Hp-graslanden gelegen in de nattere de
pressies. Over het gehele gebied samen
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type; op de helling domineert grote veld
bies (Luzu/a sy/vatica). Het voorkomen van
deze twee fytosociologische varianten is
gebonden aan een ecologische gradiënt
die ontstaat op een steile helling als gevolg
van colluviatie. (A. NOIRFALISE en A.
THILL. 1958).
In het transect van Kalmthout hebben we
de stuifduinbegroeiingen aangeduid als Ha
(schaal 1/5.000). Deze eenheid heeft echo
ter een zeer ruime inhoud en voldoet daar
door niet voor een kartering op 1/5.000.
Voor de specifieke kolonisatievegetaties
zijn in de lijst echter geen aparte eenheden
opgenomen. Dit geldt bijvoorbeeld ook
voor vervuilde vennen. kwelvegetaties in
nalte heide....
De gebruikte lijst van karteringseenheden
houdt dus zelf een beperking in van wat
voorgesteld kan worden. van hoe gedetail
leerd gekarteerd kan worden. Er werd dus
niet alleen kartografisch gegeneraliseerd
door op schaal 1/25.000 te werken; er was
ook de inhoudelijke generalisatie door het
gebruik van de lijst van karteringseenhe
den. Voor een meer gedetailleerde karte
ring op schaal 1/5.000 bijvoorbeeld zou
dus ook de lijst moeten aangepast worden.
Een eenduidige transformatie naar een an
dere (grotere) schaal gaat niet steeds en

(Deschampsia f1exuosa). die gebond
zijn aan een erg zure humus van het ma

nemen deze Hp-graslanden kleine opper
vlakten in, waardoor ze op schaal 1 25.000
als complex gekarteerd zijn. samen met
Hx. Bomenrijen van zomereik (Kb(q)) zijn
als lijnvormige elementen individueel ge
karteerd op schaal 1 5.000. als complex
met weiland op schaal 1/25.000. De rand
van de grove dennenaanplant (Pa) bevat
veel loofhout en een goed ontwikkelde
kruidlaag. Op schaal 1/5.000 is deze. in
tegenstelling met de schaal 1/25.000. af
zonderlijk ingetekend als Pmb. De over
gang naar Biezenkuilen is aan de rand op
gebouwd uit een mozaïek van venvegeta
ties (Ao) en nalte heide (Ce). Grenzen tus
sen beide zijn enkel weergegeven op
schaal 1/5.000.
In het tweede transect komt de variatie in
heide- en duinbegroeiingen duidelijker tot
uiting op schaal 1/5.000. In de uitgestrekte
droge struikheidevegetaties (Cg) zijn de
duintopjes onbegroeid en stuivend (Dm). In
de grote stuifduincomplexen komen pio
niersbegroeiingen en successiestadia voor
die naar droge heide evolueren. Op
115.000 zijn ze afzonderlijk gekarteerd als
Ha. Op schaal 1/25.000 was men weer ge
noodzaakt complexen te maken, waardoor
informatie verloren ging.

3.3. Beperkingen te wijten aan de lijst
van karteringseenheden

De lijst van de door de stuurgroep weer
houden karteringseenheden, liet niet altijd
toe alle ecologische informatie in rekening
te brengen. Het zure eikenbos (as) dat
voorkomt op de linkerdalflank van de Ourt
he (geïllustreerd in het eerste fytosociologi
sche profiel) herbergt inderdaad verschil
lende faciës. waarvoor in de lijst geen af
zonderlijke eenheden voorzien zijn. Op het
bovenste deel van de dalflank zijn wintereik
(Quercus petraea) en ruwe berk (Betu/a
pendu/a) dominant, soms komen ze voor
samen met beuk (Fagus sy/vatica). Aan de
voet van de dalflank overheerst haagbeuk
(Carpinus betu/us).
In de kruidlaag van het bovenste deel van
de dalflank en van het plateau van Hony
domineren soorten zoals blauwe bosbes
(Vaccinium myrtillus) en bochtige smele
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al op. Bij toepassing van deze lijst voor
_Ie karteringen moeten bijkomende sub
eenheden of eenheden toegevoegd wor
den.

3.4. Kritiek op de evaluatiemethode

De waarderingscijfers van de karterings
eenheden werden niet bekomen via een
zUiver wetenschappelijke methode. Het is
dan ook juister te stellen dat het hier om
een subjectieve evaluatie gaat. gebaseerd
op de ervaring van de leden van de stuur
groep.
We willen hier onderlijnen dat de gevolgde
evaluatiemethode vooral ingegeven is van
Uit een pragmatisme om eerder snel een
bR.Iikbaar eindresultaat af te leveren dan
een wetenschappelijk volledig verantwoord
document. De competentie van de leden
van de werkgroep en van de stuurgroep,
evenals de gegroeide ervaring van de kar
teerders. moet borg staan voor de degelijk
heid van het geleverde werk. Het a priori
vastleggen van de globale waarderingscij
fers voor de eenheden is nochtans moeilijk
te verdedigen. Hoewel de karteerder in
principe over de ,"ogelijkheid van op- en
naar beneden waardering beschikt. werd
dit in feite onvoldoende en op uiteenlopen
de manier gebruikt.

3.5. Waarom ccBiologische Waarde-
ringskaart van België»

De karteringseenheden werden op vegeta
tiekundige basis gedefinieerd. Er werden
weinig faunistische gegevens gebruikt bij
het opstellen van de kaarten, bij de evalua
tie en bij het schrijven van de bijzondere
verklarende teksten. Verder werden de bio
logische variabelen (structuur, flora, ...) niet
expliciet in verband gebracht met de veran
derlijken van het abiotisch milieu.
Daarenboven is het afzonderlijk evalueren
van iedere eenheid apart, ecologisch ge
zien. ook een onvolmaaktheid: elke een
heid zou immers altijd in haar context, in
haar omgeving moeten bekenen worden bij
het bepalen van haar waarde. (horizontale
relaties!) De mozaïek van grasland en ha
gen bijvoorbeeld vormt een functioneel ge-

heel dat ecologisch waardevoller is dan de
hagen of de weiden afzonderlijk. De stuur
groep zag dit zeer goed in. maar het bleek
niet mogelijk in het gestelde tijdsbestek
een evaluatiemethode te ontwerpen die
met deze beschouwing rekening hield.
Daarom werd er uiteindelijk beslist elke
eenheid apart te evalueren. zodat noodge
dwongen een belangrijke landschapsecolo
gische dimensie verloren ging.
Het is dan ook geen overdreven zAlfkritiek
te stellen dat de gerealiseerde kaarten ver
staan van het ideaal dat de stuurgroep zich
stelde bij het begin van het werk. In geen
geval mag het eindresultaat de naam
«Ecologische Kaart van België» dragen.
Vandaar de benaming «Biologische Waar
deringskaart van België».

3.6. Gebrek aan de gewenste éénvor-
migheid

De karteerders beschikten noch over de
zelfde vorming, noch over dezelfde erva
ring voor dit werk. Ditzelfde probleem stel
de zich ook, zoals reeds gezegd in een vo
rig punt. voor de leden van de stuurgroep.
Ook bij hen lag het verschil in vorming en
ervaring aan de basis van uiteenlopende
persoonlijke visies over de opzet van het
werk.
Hierdoor was een zekere heterogeniteit
tussen de centra niet te vermijden.

Enkele voorbeelden:

- Sommige centra hechtten meer belang
aan of beschikten over bijkomende fau
nistische gegevens, zodat ook deze in
de basiskaart werden verwerkt.

- Er waren centra die hun gebieden aan
de hand van geologie. geomorfologie,
topologie.... reeds op kaart aangeduid
hadden voordat ze op terrein gingen. Dit
had als voordeel dat het terreinwerk vlot
ter kon verlopen, maar langs de andere
kant werden er hierdoor gedeelten min
der nauwkeurig gekarteerd.

- Ook in het afbakenen van de gebieden
voor de beschrijving in de bijzondere
verklarende teksten waren er tussen de
centra nogal wat verschillen.
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- Bepaalde centra hebben de biologisch
minder waardevolle eenheden vaker in
complexen gegroepeerd (vb. Hp, BI, Ur)
dan andere centra. Dit geldt ook voor
gegevens die snel met de tijd verande
ren. Een voorbeeld is de onderverdeling
in leeftijdsklassen (Pi, Pa, Pm) van de
naaldhoutaanplanten.

Naafdhoufaanpfant
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Soms worden ze aangegeven, in ande
gevallen worden ze onder een gemee
schappelijke noemer. in casu P, aange
duid.

- Ook moet aangestipt worden dat er re
gionaal verschillen zijn wat betreft de fre
quentie en het belang van bepaalde
eenheden (bomenrijen, hagen•...) zodat
de nauwkeurigheid waarmee ze werden
opgetekend kan verschillen.

Het coördinatiecentrum heeft voor gans het
grondgebied steeds de grootst mogelijke
eenvormigheid nagestreefd. Toch heeft elk
karteringscentrum een zekere vrijheid be
houden.
Vermits de methode van karteren kleine
wijzigingen heeft doorgemaakt sedert de
start van het project. is ook dit een oorzaak
van een zekere heterogeniteit.
Bij gebruik en nazicht zullen waarschijnlijk
onnauwkeurigheden, onvolledigheden en
mogelijk zelfs fouten gevonden worden. Dit
kan te wijten zijn aan de gevolgde methode
en de beperkte middelen (zie 3.1., 3.2. en
3.3.) of aan het statisch karakter van de
kaarten (momentopnamen van de situatie).



De gewone synthese kaarten geven de
verspreiding weer, hetzij van meerdere.
abiotische of biotische, veranderlijken. het
zij van synthese eenheden van de vegeta
tie of van het milieu.
Voor het fysisch milieu betreft het onder
andere geologische-. geomorfologische-.
pedologische-, en klimatologische kaarten.
Voor het biologisch milieu betreft het fyto
geografische kaarten. vegetatiekaarten. fy
todynamische kaarten gebaseerd op de ve
getatie-successies. fytosociologische kaar
ten opgesteld volgens de classificatie van
J. BRAUN-BLANQUET.
Ook andere vegetatiekaarten die het
grondgebruik weergeven. en die een beeld
geven van de huidige begroeiing door mid
del bijvoorbeeld van de structuur. van de
dominante soorten of van de intensiteit van
de menselijke invloed. kunnen hierbij gere
kend worden.
De kaarten betreffende de potentiële na
tuurlijke vegetatie. zeer interessant in ver
band met de problemen van de ruimtelijke
ordening. worden ook beschouwd als syn
these kaarten. Tenslotte kunnen biotische
synthese kaarten ook dierengemeenschap
pen en meer bepaald de avifauna weerge
ven.

Correlatieve synthese kaarten geven de re
laties weer tussen de levende wezens en
de andere elementen van het milieu. dat
wil zeggen tussen synthese eenheden van
verschillende aard onderling. (biotische én
abiotische eenheden) Goede voorbeelden
hiervan zijn de bio-klimatologische kaarten
waar voornamelijk de vegetatie beschouwd
wordt voor het opstellen van de klimaat
kenmerken ; hetzelfde geldt voor de fyto
edafische kaarten wat betreft de bodems
en voor de fytoecologische kaarten wat be
treft de ecosystemen.

1.1. Types van kaarten

Volgens G. LON (1974) kan men vier ty
pes kaarten onderscheiden, namelijk ana
lytische kaarten, gewone synthese kaarten,
correlatieve synthese kaarten en de inter
pretatieve kaarten.

IV. BRUIKBAARHEID VAN DE
OlOGISCHE WAARDERINGSKAART

De analytische kaarten geven één enkele
veranderlijke van het fysisch milieu of van
het biologisch milieu weer, zoals de geo
grafische verspreiding der soorten, meestal
per hok voorgesteld. Dit is namelijk het ge
val voor de kaarten van de atlas van het
«Belgisch Luxemburgs Floristisch Instituut»
(/.F.L.B.) en voor de gelijkaardige fauna
kaarten opgesteld volgens het UTM-raster
systeem. De analytische kaarten bestude
ren bijvoorbeeld ook de standplaatsfacto
ren en andere milieuveranderlijken zoals
het reliëf, de hydrologie, de litologie, de
neerslagregimes of de granulometrie van
de bodems.
Soms zijn deze analytische kaarten afge
leid van topografische kaarten, zoals de
hoogtekaarten en de kaarten van het hy
drografische net.

Biolagische Waarderingskaarten beo
n een ruimere kennis van het milieu, om
bruikbare informatie voor de Ruimtelijke
ering te verschaffen.

lheflen wij het geheel van de kaarten be
ouwen die nu voorhanden of in voorbe

reiding zijn, dan stelt men vast dat er naast
e topografisch kaarten verschillende types

thematische kaarten bestaan met betrek
tdng op het natuurlijk milieu (zie IGU-uitga

«Further examples of environmental
maps.., BICKMORE (Ed., 1984)
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De interpretatieve kaarten geven een inter
pretatie van de andere thematische kaar
ten weer. Dit zijn hoofdzakelijk biologische
waarderingskaarten en milieuwaarderings
kaarten. Deze interesseren ons hier het
meest.

1.2. Milieuwaarderingskaarten

De milieuwaarderingskaarten staan de
laatste tijd veel in de belangstelling. Zij vor
men een belangrijke stap naar een wezen
lijke inbreng van de ecologie bij het nemen
van beslissingen in verband met proble
men van ruimtelijke ordening.
Onder de vrij recent gerealiseerde waarde
ringskaarten vermelden we in het bijzonder
bij ruilverkavelingen de «Evaluatiekaarten
van de landschappen", die de kwaliteit van
de natuurlijke landschapselementen (ha
gen, bosjes. bomenrijen. vochtige gebie
den....) weergeven, rekening houdend met
zowel de ecologie. als de landbouw en het
landschap. Andere evaluatiekaarten wer
den opgesteld ter gelegenheid van projec
ten in verband met landinrichting (BelIe
beek. Clavier). en waterbeheersing, voor
de aanleg van natuurreservaten of regiona
le natuurparken, voor ecologische studies
toegepast op infrastructuurwerken (wegen.
bevaarbare waterlopen) en voor plannen
van aanleg en gewestplannen.
AI deze kaarten zijn direct bruikbaar bij het
oplossen van bestemmings-, ordenings-,
en beheersproblemen waarmee het natuur
behoud, dat dikwijls tegengesteld is aan de
verschillende aspecten van de socio-eco
nomische ontwikkeling. geconfronteerd
wordt.
Bepaalde landen, zoals Nederland, hebben
een belangrijke rol gespeeld bij het op punt
stellen van de evaluatiekarteringen van het
natuurlijk milieu. Het werk «Milieukarte
ring" van M. BURGGRAAF et al. (1979)
geeft een kritische analyse van 13 rappor
ten, gepubliceerd sinds 1970 over karto
grafie en evaluatie van het natuurlijk milieu,
uitgezonderd de «Landelijke milieukarte
ring" (J.T.A. KALKHOVEN et al. 1976).
Sommige van deze studies zijn klassieke
werken geworden en bevatten interessante
methodologische innovaties.
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1.3. Biologische Waarderingskaart

De Biologische Waarderingskaart is een
bithematische kaart. Het is voornamelijk
een (zwart-wit) fytoecologische kaart van
het gewone synthese type waarop. na in·
terpretatie. een biologische waarderings
kaart in drie kleuren werd aangebracht.
Een fytoecologische kaart is zeer vaak het
vertrekpunt voor het opstellen van kaarten
bestemd voor de ruimtelijke ordening.
Deze aanpak is verantwoord aangezien de
vegetatie een goede integrator is van de
ecologische variabelen van het fysisch rm
lieu (aard van de bodem. waterhuishou
ding. klimaat....) en van het biologisch mi·
lieu, inbegrepen een zeker aantal faunisti
sche aspecten die er direct mee verbonden
zijn.
Na de kartografische inventarisatie worden
zoals reeds vermeld•. de karteringseenhe
den of de complexen van eenheden ge
waardeerd in functie van hun biologische
waarde. Deze evaluatiefase steunt op een
bepaald aantal criteria die belangrijk
geacht worden voor het natuurbehoud
zoals zeldzaamheid. vervangbaarheid en
kwetsbaarheid (cfr. hfdst. 111.2.2. Waarde
ring).

- De Biologische Waarderingskaart (kaar
ten op schaal 1/25.000 met één bijzon
dere verklarende tekst per kaartenset)
werd gemaakt ten behoeve van het na
tuurbehoud in het kader van het ruimte
lijk beleid. Het is in eerste instantie een
inventarisatiekaart en in tweede instantie
een evaluatiekaart.

- De verzamelde informatie (inventarisa
tie) heeft voornamelijk betrekking op de
vegetatie ars belangrijkste uitdrukking
van enerzijds abiotische factoren zoals
het reliëf. de waterhuishouding. de bo
dem, en anderzijds van menselijke beïn
vloeding (bodemgebruik en neveneffec-



n) Beeldkenmerken* en cultuurhistori
sche eigenschappen van de landschap
pen werden met gekarteerd, noch gëin
ventariseerd.

- De kaarten geven het ruimtelijk voorko
men van de karteringseenheden weer.
Tevens werden de gebieden waarin be
langrijke faunaelementen voorkomen,
aangeduid. De overige inventarisatiege
gevens zijn opgenomen in de bijzondere
verklarende tekst.

- De landschapselementen worden mees
tal afzonderlijk op de kaarten ingetekend
Indien hun oppervlakte groter is dan
0,25 ha. De puntvormige en lineaire ele
menten worden daarentegen meestal
niet afzonderlijk weergegeven. De bij
zondere verklarende tekst geeft echter,
Indien relevant, informatie over hun bio
logische kwaliteit.

- Niet alleen werden de karteringseenhe
den ingetekend maar bovendien werd
een waarde voor het natuurbehoud toe
gekend. Bijgevolg kan de Biologische
Waarderingska~ ook als een «signaal
kaart» beschouwd worden. Inderdaad,
ze localiseert die gebieden waar, we
gens de zeer hoge biologische kwaliteit,
een beheersplicht noodzakelijk is, waar
geplande maatschappelijke activiteiten
met negatieve invloed op de biologische
kwaliteit ongewenst zijn, of waar een bij
zondere zorg in de aanpak noodzakelijk
is.

- De Biologische Waarderingskaart geeft
geen rechtstreekse aanduiding omtrent
de draagkracht en geschiktheid van ter
reinen voor menselijke activiteiten met
ruimtelijke weerslag.

- Gebieden met een hoge potentiële biolo
gische kwaliteit werden evenmin op de
kaarten aangeduid en begrensd, maar

*Beeldkenmerlcen: omvatten niet enkel visuele
kenmerken maar ook kenmerken waarneem
baar met de andere zintuigen zoals het gehoor,
en de reuk.

worden soms wel geciteerd en bespro
ken in de bijzondere verklarende tekst.

- De kaarten kunnen na interpretatie door
een landschapsecoloog. bruikbare infor
matie leveren voor het voorspellen van
de primaire gevolgen van geplande in
grepen in het natuurlijk milieu. Ze leve
ren echter geen bruikbare gegevens
voor het opstellen van de secundaire ef
fecten (onder andere M.E.R.: milieu-ef
fectrapportering) vooral omdat de hori
zontale relaties tussen de karteringseen
heden ontbreken.

Bij de waardering werd uitsluitend rekening
gehouden met de actuele biologische
waarden en niet met de maatschappelijke
evaluatie van het natuurlijk milieu: de so
ciale-, milieuhygiënische-, en esthetische
functies van het «groen» werden niet in re
kening gebracht.

. . ·f.: ~
~ /11 Jfil,

'1. .~ ....

Bij het gebruik en de interpretatie van de
Biologische Waarderingskaart dient men
zich te wenden tot ecologen met ervaring
in vegetatiekunde en landschapsecologie
en tot de laboratoria en instituten die het
betreffend gebied gekarteerd hebben. Dit is
belangrijk omdat niet-deskundigen de kaar
ten verkeerd kunnen interpreteren en hun
bruikbaarheid (toepassingsmogeliJkheden)
kunnen onderschatten of overschallen. Zo
zijn de kaarten bijvoorbeeld niet recht
streeks toepasbaar voor de inrichting en
het beheer van natuurgebieden, noch voor
de uitwerking van een beheersplan (inwen
dig beheer), noch voor het tijdig nemen van
maatregelen om deze gebieden tegen in
vloeden van buitenuit te beschermen (uit
wendig beheer). Daarentegen kan een er
varen vegetatIekundige of landschapseco
loog wel aan de hand van de inventarisa
tiegegevens vervat in de Biologische Waar
deringskaart heel wat informatie verstrek
ken over kwetsbaarheid. geschiktheid of
draagkracht. potenllële waarde en zelfs
over het beheer van gebieden. Hij zal
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omgeving betekent de vernietiging van
dit vegetatietype op die plaats. Hierbij
speelt ook de kwaliteit van het aange
voerde water een belangrijke rol.
Het water in het hoogveen moet namelijk
nutriëntenarm, mineralenarm en matig
zuur tot zuur blijven. Verder is een hoog
veen zeer gevoelig aan betreding en
moeten bepaalde vormen van recreatie
op het veen en zelfs in de omgeving
(aanrijking!) worden vermeden. Boom·
opslag dient tegengegaan te worden
evenals boomaanplantingen op of in de
omgeving ervan.

- Een dennenaanplant, lichtgroen op de
kaart (symbool Ppi, Ppa, Ppm), komt in
het Vlaamse landsdeel vooral voor op
droge, voedselarme zandgronden. Hoe
wel biologisch meestal vrij arm (soms
echter met goed ontwikkelde ondergroei
kenmerkend voor Zl,lre bossen), hebben
deze aanplanten een bijzondere poten
tiële waarde. Een dennenaanplant be
houdt namelijk het voedselarme karakter
van de bodem. Aangezien deze bossen
vroeger vooral op droge heiden werden
aangeplant, leidt het kappen ervan (mits
de strooisellaag niet te dik is) meestal tot
het her-creëren van droge heiden, die
een biologisch hogere kwaliteit kunnen
hebben.

De bruikbaarheid van de Biologische
Waarderingskaart situeert zich op vijf vlak
ken:

1. Bruikbaarheid op nationaal. gewestelijk
en provinciaal niveau:
1. bij de opbouw van een sectorieel be
leid inzake natuurbehoud
2. bij de opbouw van een globaal ruim
telijk beleid. eerst en vooral als rand-

Deze voorbeelden tonen aan dat een erva
ren vegetatiekundige of landschapseco
loog, aan de hand van de karteringseenhe
den heel wat informatie betreffende be
heer, draagkracht, kwetsbaarheid... kan
geven, maar ook dat vele variabelen die af
hankelijk zijn van de concrete situatie ter
plaatse, niet op de Biologische Waarde
ringskaart terug te vinden zijn.

de kaart donkergroen ingekleurd, komt
voor op plaatsen met voedselarm water
afkomstig van de regen. Het veen houdt
dit regenwater vast zodat de watertafel
in het veen hoger ligt dan in de nabije
omgeving of aan de rand van het veen.
Elke verandering van het hydrologisch
regime op de plaats zelf of in de nabije

Hoogveen

namelijk beroep doen op autoecologische"
en synecologische" gegevens van de taxa
en de vegetaties die er voorkomen. Voor
doelgerichte studies en vraagstellingen (bij
voorbeeld ruilverkaveling, waterbeheer,
wegenaanleg. plannen van aanleg, ... ) zuI
len altijd meer gedetailleerde gegevens
moeten verzameld worden.

Enkele voorbeelden verduidelijken dit.

- Een niet-gedegradeerd hoogveen
(Sphagnion atlanticum, symbool T), op

• synecologie: tak van de ecologie die de relatie
tussen een groep van individuen of organismen
en het milieu onderzoekt.

Defini/ie
• au/oecologie: tak van de ecologie die de relatie

tussen het individu en het milieu bestudeert.
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voorwaarde voor andere sectoren in de
ruimtelijke sfeer en daarnaast als ..di
recte participant.. in het ruimtelijk plan
nings- en beleidsproces.

2 Bruikbaarheid op gemeentelijk niveau.
3. Bruikbaarheid in verband met het opma

ken van milieu-effectrapportering.

4. Bruikbaarheid voor milieugroeperingen
en particulieren.

5. Bruikbaarheid voor studie- en adviesbu
reaus.

INTERMEZZO

Definities. verklaring en schema bij hoofdstuk IV: 3.1 .. 3.2.

Ruimtelijke planning:
systematische opstelling. op grond van planologische inzichten en methoden, van
een constructief en gecoördineerd actieprogramma. (plan) bestemd voor het be
leidsorgaan van een bepaald gebied. Dit gebeurt op basis van culturele en econo
mische doelstellingen en op basis van de middelen van de betrokkenen in dat be
paalde gebied (gemeenten. gewest. streek, land). De ruimtelijke facetplanning
tracht vanuit de ruimtelijke gezichtshoek de activiteiten van de verschillende secto
ren zo te coördineren dat daardoor een optimale ruimtelijke ontwikkeling bevorderd
wordt.

Ruimtelijk beleid:
bestaat uit de beoordeling van en de keuze tussen de verschillende ruimtelijke ont
wikkelingsmogelijkheden en het bepalen van prioriteiten. rekening houdend met de
wensen en de aardeschalen van de bevolking. alsmede met de beschikbare mid
delen. Het situeert zich in de sfeer van besluitvorming en treedt coördinerend op
ten aanzien van alle ruimtebehoevende activiteiten met het oog op het bereiken van
een functionele ruimtelijke structuur.

Ruimtelijke ordening:
is de praktijk van het beleid. of de wijze waarop de overheid de ruimtelijke ontwikke
ling beïnvloedt en begeleidt door een gemotiveerde keuze te maken uit de verschil
lende ontwikkelingsmogelijkheden. Ruimtelijke Ordening tracht de samenhang van
alle ruimtelijke aspecten en effecten van beslissingen, die in de verschillende be
leidssectoren worden genomen, aan het licht te brengen en zoekt via belangenaf
weging de beste oplossing voor ruimte en samenleving.

Sectorieel beleid:
is het overheidsbeleid van een bepaalde sector met het oog op een zo soepel mo
gelijk verloop van die sector.

Facetbeleid :
is het overheidsbeleid gericht op één bepaald aspect (facet).

Structuurschema:
toont de lange termijn ontwikkeling in een bepaalde sector van het overheidsbeleid
met belangrijke ruimtelijke consequenties. Het is het instrument van de sectorplan
ning.
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Structuurschets :
geeft inzicht in de totale ruimtelijke ontwikkeling van een gebied. Het is het instru
ment voor de facetplanning. Het sectorbeleid moet passen binnen de ontwikkelings
richting welke in het facetbeleid wordt nagestreefd. bijgevolg schept de structuur
schets het kader waarbinnen de structuurschema's hun ruimtelijke weerslag dienen
te krijgen.

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen:
past de principes van de structuurschets toe op het grondgebied van Vlaanderen.
met andere woorden dit plan is in feite een structuurschets.

Globale of integrale planning:
beoogt de synthese van de verschillende vormen van facetplanning en sectorplan
ning op basis van een samenvattende visie van de mogelijke ontwikkelingen van de
maatschappij op langere termijn. Hierbij moeten alle sectoren en facetten (gezichts
punten) tot hun recht komen.

Structuurplanning :
is een planningsmethode waarbij. op grond van gekozen alternatieven. een aantal
elementen en richtlijnen worden aangegeven voor de toekomstige ontwikkeling op
halflange en lange termijn van bijvoorbeeld een gemeente.

Structuurvisie :
is de onversneden (= niet geëvalueerd in het kader van de ruimtelijke ordening)
visie van de sector op lange termijn in al de aspecten.

Het structuurplanningsproces omvat drie fazen. namelijk de opstelling van een
richtplan. een structuur- en een actieplan.

Het Richtplan is de keuze van het gemeentebestuur uit de verschillende alternatie
ve doelstellingen (richtdoeleinden). Deze alternatieve doelstellingen worden door
een voorbereidend onderzoek naar voor gebracht. Bij de formulering van deze al
ternatieven worden bijvoorbeeld volgende aspecten belicht: de functie van de ge
meente (recreatiegemeente. industriegemeente....); de groene ruimte in de ge
meente (beperkt aantal groene ruimten van grote oppervlakte of groot aantal van
geringe oppervlakte); het verkeer (verkeersarme woonkernen. verkeersvrij cen
trum....); enz. Het richtplan is een lange termijnplanning.

Het Structuurplan. Na een gedetailleerd onderzoek van de verschillende sectoren
(verkeer. recreatie•...). worden voor elke van deze een aantal alternatieve grafische
schetsen opgemaakt. Voor elke sector kiest het gemeentebestuur dan één alterna
tief. Tenslotte worden al de gekozen alternatieven van alle sectoren verwerkt in het
structuurplan. Het structuurplan beoogt de planning op middellange termijn.

Het Actieplan of Realisatieplan bepaalt onder andere wanneer. door wie en hoe het
structuurplan zal uitgevoerd worden alsook welke budgettaire gevolgen het zal heb
ben. Het actieplan richt zich op korte termijn.

Structuurplanning gebeurt zowel op gemeentelijk niveau, als op hogere niveau·s.



ECONOMISCH FACET -r---.....

IOCIAAl-CUlTUREEL FACET -+--1-

RUIMTELIJK FACET -I--t-

3.1. Bruikbaarheid op nationaal, gewes
telijk en pro nciaal niveau

3.1.1. Bruikbaarheid bij de opbouw van
een sectorieel beleid inzake natuur
behoud

STRUCTUURVISIE EN STRUCTUUR
SCHEMA NATUURBEHOUD

De Biologische Waarderingskaart omvat
heel wat gegevens en interpretaties die
mede kunnen leiden tot het opstellen van
een structuurvisie natuurbehoud. Deze be
leidsvisie geeft aanleiding tot het formule
ren van een reeks ruimtelijke doelstellingen
in verband met het natuurbehoud. De vi
suele weergave van de doelstellingen
wordt mogelijk gemaakt door de schaal
1/25.000 van de Biologische Waarderings
kaart. Dit beleidsplan kunnen we "Struc
tuurschema Natuurbehoud.. noemen. Het
is duidelijk dat het vastleggen van dit plan
door de bevoegde overheid slechts kan ge
beuren na advies en inbreng van de be
trokkenen onder meer de Dienst voor
Natuurbehoud (gewestelijk niveau:

~--- SECTOREN VAN HET
OVERHEIDSBELEID
(STRUCTUURSCHEMA SI

-f----+-- DE DRIE FACETIEN
VAN HET OVERHEIDS
BELEID
(STRUCTUURSCHETSENI

A.R.O.L.r en de Hoge Raad voor Natuur
behoud.

REPRESENTATIEF STELSEL VAN NA
TUURRESERVATEN

Binnen het sectoriële beleid inzake het na
tuurbehoud kan de Biologische Waarde
ringskaart nuttig gebruikt worden bij de rea
lisatie van een beredeneerd stelsel van re
presentatieve natuurreservaten. Hiermee
wordt tegemoet gekomen aan de plannen
van het I.U.C.N: en U.N.E.S.C.O: om een
wereldwijd netwerk van natuurreservaten
en van nationale parken te stichten, waarin
de hoofdsystemen en hun geografische va
riaties vertegenwoordigd worden. Het sluit

Definitie
• A.R.OL: Administratie voor de Ruimtelijke Or

dening en Leefmilieu. Ministerie van de Vlaam
se Gemeenschap.

·/.UC.N.: International Union tor ConservatIon
of Nature and Natural Resources.

• UN.E.S.C.O.: United Nations Educational,
Scientitic and Cultural OrganisatIon.
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landschappen te localiseren, die naast een
hoge actuele en potentiële biologische
kwaliteit, vaak ook cultuurhistorisch belang
rijk zijn en een grote landschappelijke bete
kenis hebben. Diepgaande multidisciplinai
re studies zullen echter noodzakelijk zijn
om de kwaliteit van deze waardevolle land
schappen te behouden of te verhogen, via
inrichting, beheer en landschapsbouw.

3. 1.2. Bruikbaarheid bij de opbouw van
een globaal ruimtelijk- ecologisch
beleid

ALGEMEEN RUIMTELIJK BELEID

De bruikbaarheid van de Biologische
Waarderingskaart bij het opstellen van het
globale ruimtelijk beleid mag niet overschat
worden. Immers, deze kaarten werden
vooral gemaakt ten behoeve van het na
tuurbehoud. De Biologische Waarderings
kaart is slechts een deelgegeven onder
meer voor het opstellen van het structuur
schema natuurbehoud (zie 3.1.1.) en laat
niet toe de geschiktheid of het vermogen
van het natuurlijk milieu voor het vervullen
van verschillende functies te bepalen.
Daarvoor is aanvullend onderzoek nodig.
Met andere woorden, fundamenteel ecolo
gisch onderzoek naar de relaties tussen de
componenten van het natuurlijk milieu en
naar de relaties tussen het natuurlijk milieu
en de maatschappelijke ontwikkelingen is
noodzakelijk om een ruimtelijk-ecologisch
beleid op te bouwen.

STRUCTUURSCHEMA'S

Bij de voorbereiding van de doelstellingen
en de structuurschema's door de verschil
lende beleidssectoren (zoals wegenbouw,
ontgrondingen, watervoorziening) is de
Biologische Waarderingskaart bruikbaar
voor het snel en systematisch opsporen
van mogelijke conflikten tussen projecten
en infrastructuren enerzijds en de biologi
sche kwaliteit van bepaalde terreinen an
derzijds.
Het natuurbehoud zou via het structuur
schema een aantal criteria, normen en
richtlijnen moeten formuleren voor de reali
satie van de specifieke doelstellingen, die
als randvoorwaarden of als plaatskeuze-ei

Landschapszorg sen in de ruimtelijke planning en beleid

tevens aan bij het initiatief van de Raad
van Europa voor de oprichting van een Eu
ropees netwerk van biogenetische reserva
ten.

INFORMATIESYSTEEM INZAKE DE TOE
STAND VAN HET MILIEU

De Biologische Waarderingskaart kan ook
gebruikt worden bij de uitvoering van het
werkprogramma van de Europese Ge
meenschappen om een informatiesysteem,
inzake de toestand van het milieu en de
natuurlijke hulpbronnen in de Gemeen
schap, te creëren. Dit informatiesysteem is
een noodzakelijk instrument voor het suc
cesvol uitvoeren van acties op een aantal
prioritaire gebieden, waaronder de be
scherming van zones die, vanuit milieuoog
punt, bijzonder gevoelige zones zijn en een
Europees belang bezitten.

LANDSCHAPSZORG

De bijdrage van de Biologische Waarde
ringskaart in de formulering van de ruimte
lijke doelstellingen in verband met het land
schap is eerder beperkt, omdat de zintuig
lijk waarneembare, vooral visuele, eigen
schappen van de omgeving en de cultuur
historische eigenschappen niet opgeno
men werden.
De kaarten met de bijzondere verklarende
tekst laten wel toe biologisch waardevolle



uden moeten geïntroduceerd worden.
bruikbaarheid van de Biologische

Waarderingskaart voor het opstellen van
dergelijke richtlijnen is eerder beperkt om
dat de ecologische invloeden van maat
schappelijke activiteiten en van hun neven
effecten niet onderzocht en besproken wer
den, evenmin als de ruimtelijke voorwaar
den voor het realiseren van de doelstelling
en. Daarom blijft het inschakelen van (Iand
schaps-) ecologen. deskundig inzake na
tuurbeheer, noodzakelijk bij de uitbouw van
elk ruimtelijk beleid, zowel op nationaal, re
gIOnaal, provinciaal als op lokaal niveau.
Mits deze vereiste is de Biologische Waar
deringskaart zeer nuttig bij het opstellen
van ruimtelijke alternatieven door middel
van compartimentering (opsplitsing van de
ruimte in monofunctionele eenheden),
waarbij de plaatselijke geschiktheid van het
natuurlijk milieu het uitgangspunt is voor de
vervulling van bepaalde functies en het uit
oefenen van bepaalde activiteiten. De bio
logisch waardevolle natuurgebieden en
landschapselementen kunnen gevrijwaard
worden tegen allerlei ingrepen en maat
schappelijke activiteiten door randvoor
waarden aan ee bepaald ruimtegebruik te
stellen. Ruimtelijke buffering van invloeden
en procescontrole zoals beheers-, onder
houds- en verbodsbepalingen zijn noodza
kelijk om deze gebieden of elementen blij
vend te behouden.

STRUCTUURSCHETSEN

Het is wenselijk op nationaal of regionaal
niveau het gezamenlijk effect van alle pro
jecten en infrastructuurwerken op het na
tuurlijk milieu te beschouwen en te toetsen
aan de ruimtelijke doelstellingen van het
natuurbehoud en de landschapszorg. Dit
kan het best gebeuren bij het opstellen van
structuurschetsen waarbinnen de diverse
structuurschema's hun ruimtelijke weerslag
dienen te krijgen en waar ecologische
randvoorwaarden kunnen opgelegd wor
den die de beleidsruimte als geheel stren
ger beperken.

NATUURKAART

De Biologische Waarderingskaart kan wel
waardevolle informatie leveren voor het op-

stellen van een ..natuurkaart .. zoals voor
zien in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaan
deren. Deze kaart dient het voorkomen
(oppervlakte) en de kwaliteit van de natuur
in het Vlaamse gewest aan te duiden, het
geen noodzakelijk is om op regionaal ni
veau per fysisch-geografische streek be
leidsuitspraken te kunnen doen over ver
wevenheid en hiërarchie van functies.

3.2. Bruikbaarheid op gemeentelijk ni-
veau

Bij de structuurplanning op gemeentelijk ni
veau kan de Biologische Waarderingskaart
een belangrijke rol vervullen in de richt
plan-fase. Er wordt wel aanbevolen dat de
planner het betrokken karteringscentrum
raadpleegt. De Biologische Waarderings
kaart houdt geen rekening met sociale en
milieuhygiënische functies van het groen:
terreinen die op de Biologische Waarde
ringskaart een geringe waardering hebben,
kunnen wegens hun ligging in een verste
delijkt of geïndustrialiseerd gebied toch een
belangrijke refugiumfunctie hebben voor al
lerlei plant- of diersoorten (bijvoorbeeld
parken, tuin, weide) entof kunnen door de
bevolking hoog gewaardeerd worden
(onder andere recreatie, rust, esthetica).
Bij het opstellen van de mogelijke richtdoel
einden en bij het bepalen van de uitgangs
punten en randvoorwaarden, is inspraak
van de bevolking en van de milieugroepe
ringen noodzakelijk. Gericht multidiscipli
nair onderzoek moet nagaan of de doel
stellingen kunnen verwezenlijkt worden.
Het moet eveneens de draagkracht, ge
schiktheid en kwetsbaarheid van het reste
rend natuurlijk milieu omschrijven. Het
moet grondig onderzoeken of de mogelijk
heid bestaat om via natuurbouw het na
tuurlijk milieu beter tot ontwikkeling te bren
gen. Opnieuw is hierbij de inbreng van een
landschapsecoloog of van een vegetatie
kundige met ervaring in natuurtechniek
noodzakelijk. De Biologische Waarderings
kaart bevat evenwel onvoldoende informa
tie voor het formuleren van de objectdoel
einden en voor het opzetten van de acties
in verband met het milieu, in de volgende
fasen van het structuurplan.
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3.3. Milieu-effectrapportering (M.E.R.)

Een M.E.R. kan opgesteld worden voor elk
voornemen - zowel voor beleidsvoorne
mens als voor uitvoeringsvoornemens van
de overheid en van particulieren - dat een
weerslag heeft op het milieu.

Uitvoermgsvoornemens

Het biologisch luik van een M.E.R. moet
volgende gegevens bevatten:

- inventarisatie van de geraadpleegde
bronnen en instanties;

- huidige staat van het natuurlijk milieu op
de plaats en de omgeving waar de in
greep gepland is;

- doel en middelen tot realisering van het
voornemen en maatregelen ter bescher
ming van het natuurlijk milieu;

- onderzoek naar de gevolgen voor het
natuurlijk milieu;

- onderzoek naar mogelijke alternatieven
met hun respectievelijke gevolgen voor
het natuurlijk milieu;

- samenhang van de beleidsopties terza
ke.

De Biologische Waarderingskaart kan een
belangrijke bijdrage leveren:

1. tot het snel verzamelen van informatie
in verband met de huidige biologische
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kwaliteit van het natuurlijk milieu C) op
de plaats en de omgeving waar de In
greep gepland is.

2. tot het onderzoek naar mogelijke alter
natieve plaatsen voor de realisering van
de ingreep.

Nogmaals, de Biologische Waarderings
kaart is, na interpretatie, in zekere mate
bruikbaar voor de studie van de primaire
gevolgen van de ingreep op het natuurlijk
milieu, maar niet voor de studie van de se
cundaire effecten.
Dit is slechts mogelijk op basis van het glo
baal ruimtelijk beleid geformuleerd in de
structuurschetsen.

3.4. Bruikbaarheid voor milieugroepe-
ringen en particulieren

De Biologische Waarderingskaart levert in
formatie betreffende de huidige staat van
het natuurlijk milieu en de actuele bIologi
sche kwaliteit ervan. De gemotiveerde na
tuurbeschermer of de milieugroeperingen
beschikken daarmee over bijkomende ar
gumenten om via tussenkomsten bij de be
voegde lokale of regionale overheden of
via het verwerven, (door in huur nemen of
aankopen) het natuurlijk milieu te vrijwaren.
Uit de Biologische Waarderingskaart blijkt
dat door allerlei maatschapplijke activitei
ten zoals stedebouw, landbouw, industrie
vestigingen, het natuurlijke milieu op som
mige plaatsen zeer sterk genivelleerd is of
teruggedrongen tot kleine natuurlijke ele
menten (bijvoorbeeld stadstuinen, verka
veld kasteelpark, heggen in agrarisch ge
bied).
Juist daarom moet er geijverd worden voor
het behoud, de uitbreiding en de verbete
ring van het natuurlijk milieu via natuurbe
heer en natuurbouw. Dit vergt voortdurend
aandringen op planologische voorschriften
en op de opstelling van landschapsplan
nen, plannen van aanleg, ruilverkavelings
plannen, en dergelijke.

Cl De Biologische Waarderingskaart verstrekt
geen informatie over de visuele en andere zin
tuiglijke waarneembare eigenschappen van de
omgeving (beeldkenmerken) noch over de cul
tuurhistorische eigenschappen.



belang IS andermaal de aandacht te
gen op volgende twee punten'

- De Biologische Waarderingskaart is een
kaart op schaal 1 25.000. waarop karte
nngseenheden werden ingetekend met
hun biologische evaluatie. Bij nazicht en
gebruik zullen er ongetwijfeld onnauw
keurigheden. onduidelijkheden. onvolle
digheden of fouten gevonden worden. te
wijten aan de gevolgde werkmethode.
de beschikbare tijd en het beschikbare
deskundig personeel. Het wordt op prijs
gesteld dat het betrokken karteringscen
trum ingelicht wordt van zodra er ver
schillen worden opgemerkt tussen de
Biologische Waarderingskaart en de hui
dige stand van het natuurlijk milieu.

- de Biologische Waarderingskaart werd
opgesteld zonder participatie van de be
volking zodat geen rekening werd ge
houden met de sociale. milieuhygiëni
sche en educatieve functies van het na
tuurlijk milieu, noch met de maatschap
pelijke betekenis van lokale en regionale
specifieke landschapselementen.

3.5. Bruikbaarhe,ád voor studie- en ad
viesbureaus

Het is duidelijk dat diverse studiebureaus
en adviesbureaus gebruik kunnen maken

van de inventarisatie- en evaluatiegege
vens van de Biologische Waarderingskaart.
Ook hier dient echter gewezen op de be
perkingen van de kaarten. die alleszins sa
men met de bijzondere verklarende teksten
moeten geïnterpreteerd worden. De verza
melde gegevens werden echter niet bijeen
gebracht om de effecten van een bepaalde
milieu-ingreep voor te stellen. Hiervoor is
enerzijds de verzamelde biologische infor
matie te beperkt. Verder volstaan dp. auto
ecologische en synecologische gegevens
van de gekarteerde of beschreven vegeta
tietypes en f1ora- en faunaelementen
meestal niet om een afdoende ingreep-ef
fect relatie te leggen. Dit houdt verband
met de variabelen die te maken hebben
met de concrete situatie ter plaatse en an
derzijds met de beperktheid van de ecolo
gische kennis van taxa. vegelatieeenhe
den. ecosystemen....
Daarom zullen studiebureaus die de Biolo
gische Waarderingskaart wensen te ge
bruiken in verband met de mogelijk te ver
wachten effecten van geplande of de te be
studeren ingrepen. eveneens beroep moe
ten doen op de betrokken karteringscentra
en bijkomend ecologisch onderzoek. op
aangepaste schaal aan het gestelde pro
bleem. moeten (laten) verrichten.

59





A. NOIRFALlSE, H. STIEPERAERE EN L. VANHECKE

V. BIJLAGE 1 :
DE KARTERINGSEENHEDENJSTVA

Inleiding
De voorbereiding en de eindredactie van
deze lijst werd uitgevoerd door de aut9llrs
In overltKJ met de instellingen en de kar

rders.
lijst vormt een handleiding om de karte

~gsE18nheden in het veld te herkennen.
karteringseenheden (ecotopen, bioto-

n) zijn gedefinieerd op vegetatiekundige
is (fytocoenotische kenmerken). De ve
tie geeft immers een goede aanduiding
het milieutype en is min of meer stabiel

en gemakkelijk te bepalen. Bovendien zijn
wie diersoorten nauw gebonden aan de
MK'SChillende vegetatie-types (insecten,
knaagdieren, sommige vogel- en wildsoor-

n).
De beschrijvingen en definities van de ver
schillende karteril)9seenheden werden zo
eenvoudig mogelijk gehouden. Slechts in
beperkte mate werd beroep gedaan op fy
tosociologische, ingeburgerde namen (en
dit alleen om vergelijking mogelijk te ma
ken). Door het streven naar eenvoud, wer
den diverse vegetatie-types op eerder on
gewone wijze samengebracht.
Voor de naamgeving van de plantensoor
ten werd gesteund op de «Nouvelle Flore
de la Belgique, du Grand-Duché de Lux
embourg, du Nord de la France et des ré
gions voisines». J.E. DE LANGHE et al.
Deuxième édition (1978) Nationale Plan
tentuin van België, B-1860 Meise.
Elke eenheid wordt aangeduid door twee
letters: de eerste letter (hoofdletter) be
paalt de klasse, de tweede (kleine letter)
de eigenlijke eenheid. Een derde letter
wordt eventueel gebruikt om varianten bin
nen de eenheid te onderscheiden.
De auteurs zijn er zich volkomen van be
wust dat het voorgestelde systeem vatbaar
is voor verbeteringen en aanvullingen. Hun
bedoeling was een terreingids, bruikbaar
voor niet-vegetatiekundigen, te schrijven.

61





Elodea canadens/s
waterpest

Lemna trisulca
puntkroos

en diverse waterranonkelsoorten :

Ranunculus trichophyllus
haarbladwaterranonkel

Ranunculus aquatilis
fijne waterranonkel

Ranunculus baudotii
zilte waterranonkel

Ranunculus circinatus
stijve waterranonkel

De plassen in de polders zijn doorgaans
eutroof. Daarom kunnen zij veel gelijkenis
vertonen met de volgende eenheid (Ae).
Echter, Ranunculus baudotii (zilte waterra
nonkel), Azolla filiculoides (grote kroosva
ren), Lemna gibba (bultkroos) en Zan
nichel/ia palustris (zannichellia) komen
practisch uitsluitend (eerstgenoemde uit
sluitend) voor in de polders. Anderzijds ont
breken er (of nagenoeg) de meeste soor
ten met drijvende bladeren vermeld bij Ae

Ae. Eutrofe plas (Nympheion)

Min of meer ontwikkelde, drijvende en
ondergedompelde vegetatie van macrofy
ten. Volgende soorten met drijfbladeren of
nabij de oppervlakte zwevende soorten zijn
typisch:

Lemna minor
klein kroos

Spirodela polyrhiza
veelwortelig kroos

Nymphaea alba
witte waterlelie

Nuphar lutea
gele plomp

Nymphoides peltata
watergentiaan

Callitriche div. sp.
sterrekroos-soorten

Hydrocharis morsus-ranae
kikkerbeet

Stratiotes aloides
krabbescheer (alleen in het stroomge

bied van de Beneden-Schelde)

8terlopen

De waterlopen (beken, rivieren, kanalen en
stromen) worden niet gekarteerd. Zij zullen
In het kader van de ecologische kartering
van de waterlopen geanalyseerd worden.
Deze gegevens zijn opgenomen In de
Kaart van de biologische kwaliteit van de

waterlopen in België» uitgegeven door het
Mlnlstene van Volksgezondheid en het Ge
ZIn September 1979.

StIlstaande waters

De stilstaande waters (plassen, meren, vij
"") worden enkel in aanmerking geno

en wanneer ze een oppervlakte van mini
mum 25 aren beslaan. Kleinere stilstaande
waters zoals een veedrinkput, worden als

tvormige elementen beschouwd. De
eerste vier eenheden hebben betrekking

ondiepe tot zeer ondiepe waters (min
r dan 3 meter), waarin waterplantenve-

es zich goed kunnen ontwikkelen.

• Min of meer brakke plas

ken en dive e zeer ondiepe, dikwijls
RlJ:8nte tot zeer recente plassen (bijvoor
beeld klei· en zandwinningen) in de pol
ders. Drijvende vegetatie beperkt tot Lem
naceae, vooral Lemna minor (klein kroos)
en Lemna gibba (bultkroos), soms ook
Amlla filiculoides (grote kroosvaren). De
ondergedoken vegetatie is soms zeer goed
ontwikkeld. De volgende soorten komen
voor:

Ceratophyl/um demersum
gedoomd hoornblad

Cemrophyl/umsubmeffium
ongedoornd hoornblad

Cal/itriche obtusangula
stomphoekig sterrekroos

Zannichel/ia palustris
zannichellia

Potamogeton pectinatus
schedefonteinkruid

Potamogeton crispus
gekroest fonteinkruid

Myriophyl/um spicatum
aarvederkruid
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Hottonia palustris
waterviolier

Ranunculus subg. Batrachium
div. sp. (behalve R. baudotti)

waterranonkel-soorten
behalve zilte waterranonkel

De ondergedompelde vegetatie bestaat uit:

Elodea canadensis
waterpest

Elodea nuNallii
smalbladige waterpest

Myriophyllum spicatum
aarvederkruid

Myriophyllum verticillatum
kransvederkruid

Ceratophyllum demersum
gedoornd hoornblad

Potamogeton div. sp.
fonteinkruid-soorten

Het geheel kan van samenstelling verande
ren en de diverse soorten kunnen facies
vormend optreden. Dergelijke gevallen
kunnen op de kaart onderscheiden worden
door een derde letter. bijvoorbeeld n. h, r. s
voor zover de determinantie van de domi
nante soort zeker is.

Eutrofe plas

Twee varianten zijn te onderscheiden naar
gelang de oorsprong.
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Aev. Plas met slibrijke bodem voornamelijk
in de valleien van grote rivieren (kreken,
oude rivierarmen, doorbraakkolken. oude
uitgravingen....)
Aer. Plas met minerale bodem die nog niet
bedekt is door een laag organisch mate
riaal (mergelgroeven, kleigroeven. enz...)
De vegetatie is er gewoonlijk duidelijk frag
mentarisch.

Am. Mesotrofe plas

Over het algemeen vrij kleine waters gele
gen in valleien. Ze zijn dikwijls als een
snoer gerangschikt. Het water wordt voort
durend ververst door bronnen of door een
waterloop. In gebruik als visvijvers, vis
kweekvijvers of waterkerskwekerijen. Ze
worden regelmatig zuiver gemaakt en zijn
bijgevolg vegetatieloos.

Mesotrofe pfas

Aa. Oligotroof water

Meestal soortenarme vegetatie. die hoofd
zakelijk in de Kempen (vennen en plassen)
en in de Ardense meren terug te vinden is.

Ranunculus aquatilis
fijne waterranonkel

Ranunculus peltatus
schildvormige waterranonkel

Ranunculus penicillatus
penseelbladige waterranonkel

Callitriche hamulata
haaksterrekroos

Nuphar div. sp.
waterlelie-soorten



DIkwijls zeer mosrijk, met ondermeer veen
mossen. Bij fluctuerende waterstand treffen
we op de oevers occasioneel een vegetatie
aan uit het oeverkruidverbond (Littorellion):

Uttorella uniflora
oeverkruid

Juncus bulbosus
moeraskruid

Lobelia dortmanna
waterlobelia

Eleocharis multicaulis
veel~tengelige waterbies

Luronium natans
drijvende waterweegbree

Ranunculus ololeucos
witbloemige waterranonkel

Potamogeton polygonifolius
duizendknoop fonteinkruid

Urticularia div. sp.
blaasjeskruid-soorten

Sphagbum div. sp.
veenmossen

Oligotroof water

Ap. Diep of zeer diep water

landwinningen langs autosnelwegen
onder andere in Laag-België. Een drijven
de vegetatie is afwezig, behalve eventueel
in de randzone.
Apo. met zacht hellende oevers (met wa
ter- en moerasvegetatie)
App. met zeer steile oevers (zonder derge
lijke vegetatie)

Ad. Bezinkingsbekken

Bekkens voor de opvang van afvloeiend re·
genwater langs de autosnelwegen, bezin·
kingsbekkens van suikerlabrieken, papier
fabrieken, enz. met of zonder vegetatie.

Ab. Stuwmeer

Mr. Rietland (Phragmition)

Oevervegetatie langs rivieren en plassen
(mesotrofe tot eutrofe).
Eveneens in regelmatig overstroomde
laagten.

Phragmites australis
riet

Scirpus lacustris
mattenbies

Typha latifolia
grote lisdodde

Typha angustifolia
kleine lisdodde

Glyceria maxima
liesgras

Phalaris arundinacea
rietgras

Acorus calamus
kalmoes

Iris pseudacorus
gele lis
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Lycopus europaeus
wolfspoot

Sagittaria sagittifolia
pijlkruid

De eerste zes soorten kunnen uitgestrekte
éénsoortige vegetaties vormen.

Gele lis

Mz. Zeebiesvegetatie

In kreken en zilte laagten in het kustgebied.
Scirpus maritimus

zeebies
Scirpus tabernaemontani

ruwe bies

Mm. Galigaanvegetatie

Moerassen met elementen uit Mr en Me,
met dominantie van:

Cladium mariseus
galigaan

Me. Grote zeggen-vegetatie (Magnocari-
cion)

Vegetatie opgebouwd uit grote zeggen,
dikwijls grote bulten of zoden vormend.
Komt voor onder dezelfde omstandigheden
als Mr., maar meer landinwaarts, namelijk
tussen het rietland en de oever.

Carex aeuta
scherpe zegge
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Carex riparia
oeverzegge

Carex pseudoeyperus
eyperzegge

Carex hudsonii
stijve zegge

Carex panieulata
pluimzegge

Carex vesicaria
blaaszegge

Iris pseudacorus
gele lis

Lycopus europaeus
wolfspoot

Grote zeggen-vegetatie

Md. Drijfzoom enlof drijftil (Phragmition,
Magnocarlcion)

Vegetatie met dezelfde samenstelling als
Mr. en/of Me. Op het water drijvende mat
ten langs één zijde nog aan de oever ver
bonden (drijfzomen) of geheel los drijvend
(drijftillen). Komt voor langs en in meren,
kreken en oude rivierarmen.

Ms. Zuur laagveen (Carlcion curto-ni-
grae = Caricion canescentis)

Lage vegetatie. rijk aan mossen en kleine
zeggen, in moerassige laagten of als mo
zaïek in hoogvenen. In vrij voedselarme
gebieden.

Carex curia
zompzegge

Carex echinata
sterzegge



WatenJrieblad

Mk. Albllsch laagveen (CBricion daval-
lianae)

Lage vegetatie met kleine zeggen, gelegen
in moerassige laagten, gevoed door kalk
houdend water (krijt, kalkhoudende zan
den). Zeer zeldzaam in België.

Carex daval/iana
veenzegge

Epipactis pa/ustris
moeraswespenorchis

Eriophorum graci/e
slank wollegras

Schoenus nigricans
knopbies

Pamassia pa/ustris
pamassia

1. Niet verbeterde, halfnatuurlijke,
vochtige graslanden

He. Vochtig, licht bemest grasland (CaIt-
hion = Bromion racemosi)

Hooiland of slecht onderhouden weiland.
tenminste in het winterhalfjaar drassig.
Komt voor op mesotrofe bodems. De domi
nerende grassen worden vergezeld door
veel moerasplanten. De meest typische
hiervan zijn:

Caltha pa/ustris
dotterbloem

Carex disticha
tweerijige zegge

Cirisium pafustre
kale jonger

Epi/obium parvifforum
kleinbloemige basterdwederik

Dactyforhiza majafis
breedbladige orchis

Juncus effusus
pitrus

Juncus acutiflorus
veldrus

Juncus congfomeratus
biezeknoppen

Lychnis f1os-cucufi
koekoeksbloem

Mp. Alkalisch laagveen in duinpannen

Lage vegetatie in vochtige duinpannen.

Carex trinervis
drienervige zegge

Carex scandinavica
dwergzegge

Pamassia pa/ustris
pamassia

Centaurium div. sp.
duizendguldenkruid-soorten

Samo/us va/erandi
waterpunge

Dikwijls overwoekerd door Sa/ix repens
ssp. argentea (duinwilg)

C8lu nigra
gewone zegge

Carex lasiocarpa
draadzegge

Catex rostrata
snavelzegge

Agrostis canina
kruipend struisgras

Comarum pa/ustre
wateraardbei

Menyanthes trifo/iata
waterdrieblad

Viola pa/ustris
moerasviooltje

Dikwijls met opslag van Salix aurita (geoor
de wilg).
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Mentha aquatica
watermunt

Scirpus sy/vaticus
bosbies

Stachys pa/ustris
moerasandoorn

Worden deze graslanden definitief verla
ten, dan evolueert de vegetatie naar de
eenheid Hf met het verschijnen van Filipen
du/a u/maria (moerasspirea) en Po/ygonum
bistorta (adderwortel). Onder dezelfde om
standigheden kunnen Phragmites austra/is
(riet) en Carex div. sp. (grote zeggesoor
ten) zich ontwikkelen in natte laagten.

Vochtig. licht bemest grasland

Hj. Vochtig, licht bemest grasland over-
woekerd door russen

Bij begrazing worden de hogervermelde
graslanden overwoekerd door juncus (rus
sen).
Juncus effusus

pitrus
Juncus cong/omeratus

biezeknoppen
Juncus inflexus

zeegroene rus (behalve in de Kempen
en de Ardennen)
Juncus acutiflorus

veldrus (in de Kempen en de Ardennen)

Hf. Natte ruigte met moerasspirea (Fili
pendulion)

Verwaarloosde natte hooilanden, slootran
den,... , hoogopgaande vegetatie op het-
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zelfde bodemtype als Hc., maar sedert
langere tijd niet meer gemaaid of be
graasd.

Filipendu/a u/maria (dominant)
moerasspirea

Achillea ptarmica
wilde bertram

Angelica sy/vestris
engelwortel

Cirsium pa/ustre
kale jonker

Deschampsia cespitosa
smele

Epi/obium hirsutum
harig wilgeroosje

Eupatorium cannabinum
leverkruid

Lysimachia vu/garis
wederik

Lythrum sa/icaria
kattestaart

Pha/aris arundinacea
rietgras

Po/ygonum bistorta
adderwortel

Va/eriana procurrens
valeriaan
eventueel relicten uit Hc.

Moerasspirea

Zoals bij Hc kunnen Phragmites (riet) en
Carex (grote zeggen) optreden in natte
plekken.



Het IS nuttig de aanwezigheid van Cirsium
oIeraceum (moesdistel) in de leemstreek
speciaal aan te geven als Hfc. Ook het
voorkomen van Thalictrum flavum (poelruit)
In de Zandstreek en de Polders mag zeker
speciaal vermeld worden als Hit.

Hm. Onbemest, vochtig plJpestrootJes-
grasland (MoIInion caeruleae)

Grasland op vochtige, mineraalarme bo
dem met wisselende waterstand en gering
productievermogen.
Mo/inia caeru/ea (pijpestrootje) is een uit
stekende gidssoort maar gaat slechts over
heersen als minder regelmatig of niet meer
gemaaid wordt.

Agrostis canina
moerasstruisgras

Carex flava
gele zegge

Carex panicea
blauwe zegge

Carex pu/iesris
vlozegge

Juncus effusus
pitrus

Juncus cong/omlJratus
biezeknoppen

Molinea caeru/ea
pijpestrooije

Pamassia pa/ustris
pamassia

Platanthera bifo/ia
welriekende nachtorchis

Succisa pratensis
blauwe knoop

Er kunnen drie varianten onderscheiden
worden:

Hmo. Oligotroof type

Gentiana pneumonanthe
klokjesgentiaan

Pedicu/aris sy/vaties
heidekartelblad

Carex echinata
sterzegge

Juncus acutiflorus
veldrus

Juncus squarrosus
trekrus

Nardus strieta
borstelgras

Dit type omvat ook de natte heischrale
graslanden (vochtig Nardo-Galion = Jun
cion squa"osi).

Hmm. Mesotroof type

Colchicum autumnale
herfsttijloos

Selinum earvifolia
karwijselie

Crepis pa/udosa
moerasstreepzaad

Sanguisorba oftieina/is
grote pimpernel

Hme. Eutroof type, basicllen

Silaum silaus
weidekervel

Juneus inflexus
zeegroene rus

Co/ehieum autumna/e
herfsttijloos (talrijk)

2. Droge graslanden

Lage graslanden; fazen met opslag van
houtige gewassen worden aangeduid met
het teken (b)

Ha. Struisgrasvegetatie op zure bodem
(Thero-Airion)

Grasland op droge, arme, zure gronden.
Hier en daar kunnen Calluna vu/garis
(Struikheide) en/of Sarothamnus scoparius
(Brem) voorkomen, in de Ardennen even
eens Prunus spinosa (Sleedoorn). De open
plekken zijn bedekt met mossen. Deze
eenheid neemt zeer dikwijls verlaten cul
tuurland in en kan verarmen tot enkele
soorten, waarbij Agrostis tenuis (Gewoon
struisgras) domineert.

Agrostis tenuis
gewoon struisgras

Agrostis vinealis
zandstruisgras

Aira praecox
vroege haver

Carex arenaria
zandzegge
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Corynephorus eaneseens
buntgras

Festuea tenuifolia
fijn zwenkgras

Jasione montana
zandblauwtje

Omithopus perpusillus
vogelpootje

Vieia tetrasperma
vierzadige wikke

Vieia lathyroides
lathyruswikke

Campanula rotundifolia
grasklokje

Hieraeium pilose/la
muizeoor

Hieraeium umbe/latum
schermhavikskruid

Hyperieum perforatum
Sint-Janskruid

Galium saxatile
liggend walstro

Rumex aeetose/la
schapezuring

Cladonia div. sp.
rendiermossen en bekermossoorten

Zure. droge graslanden van de duinen
onderscheiden zich enigszins: Had.

Hn. Zure borstelgrasvegetatie (droog
Nardo-Galion = Violion caninae)

Schraalland op lemige of zeer zure. stenige
leembodem.

Nardus strieta
borstelgras

Festuea tenuifolia
fijn zwenkgras

Agrostis tenuis
gewoon struisgras

Amiea montana
wolverlei (Ardennen)

Meum athamantieum
berewortel (Hoge Ardennen)

Het is nuttig de twee laatst genoemde
soorten te noteren als ze worden waarge
nomen.

Hk. Kalkgrasland (Brometalia erect/)

Droog grasland. meestal gedomineerd
door Bromus ereetus (bergdravik) en door
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Braehypodlum pinnatum (gevinde kort.
steel) op ondiepe kalkbodem (kalkrots. krijt,
mergel uit het Keuper).

Bromus erectus
bergdravik

Braehypodium pinnatum
gevinde kortsteel

Koeleria puramidata
breed fakkelgras

Sesleria albieans
blauwgras

Meliea ei/iata
wirhperparelgras

Plantago media
ruige weegbree

Potentilla neumanniana
voorjaarsganzerik

Primula veris
gewone sleutelbloem

Viola hirta
ruig viooltje

Sanguisorba minor
kleine pimpernel

Cirsium aeaule
aarddistel

Carlina vulgaris
driedistel

Helianthemum nummularium
gestippeld zonneroosje

Helianthemum apenninum
wit zonneroosje

Anthy/lis vulneraria
wondklaver

Kalkgrasland



Teuerlum botrys
trosgamander

HIppocrepis comosa
paardehoefklaver

Verder vindt men er een aantal zeldzame
orchideeên en gentianen, (Gentianella ger
maniea en andere) en soms Anemone pu/
satilla (wildemanskruid).

Hd. Kalkrijk duingrasland (Gal/o-Koele-
rlon}

leldz/ilme min of meer open graslanden
van niet ontkalkte duinen.

Ononis repens
kruipend stalkruid

HeHan~emumnummu~rlum

gestippeld zonneroosje
Viola eurtisii

duinviooltje
Myosotis ramosissima

ruw vergeet-mij-nieije
Phleum arenarlum

zanddoddegras
Festuca rubra

rood zwenkgras
Galium verum

echt walstro
Saxifraga trldab,ylites

kandelaarije
Tortula ruralis

duinsterreije

Eventueel komen soorten uit Hk. voor.

Hv. ZInkgrasland (Vlol/on calamlnarlae}

Op zink- en loodhoudende bodems, in de na
bijheid van mijnen of waar zinkerts dagzoomt.

Viola ca/aminarla
zinkviooltje

Th/aspi eaeru/escens ssp. calaminare
alpenboerenkers

Si/ene vulgaris ssp. humilis
blaassilene

Armerla marltima var. halleri
engels gras

Minuartia vema var. hercynica
zinkveldmuur

Hz. Grasland op vergiftigde bodem

Bijna éénsoortig grasland met Agrostis te
nuis (gewoon struisgras) en Calamagrostis

epigejos (duinriet) op door zware metalen
vergiftigde bodems (in de omgeving van
metaalfabrieken).

3. Mesoflele cultuurgraslanden

Regelmatig onderhouden en bemeste
graslanden op gedraineerde of verbeterde
bodems. Het onderscheid tussen hooi- en
weiland is in België niet steeds duidelijk als
gevolg van afwisselend gebruik Als hooi
land en weide.

Hu. Mesof/el hooiland (Arrhenatherion
elatlorls}

Hooiland met veel schermbloemigen en
composieten.

Anthriscus sy/vestris
fluitekruid

Herac/eum sphondy/ium
bereklauw

Pastinaca sativa
pastinaak

Daucus carota
peen

Crepis biennis
weidestreepzaad

Knautia arvensis
knautia

Leucanthemum vu/gare
margriet

Pimpinella major
grote bevernel

Mesofiel hooiland

71



Arrhenatherum elatius
frans raaigras

Trisetum f1aveseens
goudhaver

Holeus lanatus
witbol

Daetylis glomerata
kropaar

Alopeeurus pratensis
vossestaart

Trifolium dubium
kleine klaver

In de oostelijke Hoge Ardennen kan men in
geïsoleerde valleien nog het montane
glanshaververbond aantreffen. Dit wordt
genoteerd als Hug. Volgende soorten zijn
karakteristiek voor deze graslanden:

Meum athamantieum
berewortel

Geranium sylvatieum
bosooievaarsbek

Phyteuma nigrum
blauwe rapunzel

Po/ygonum bistorta
adderwortel

Hp. Graasweide met Engels raaigras en
witte klaver (Cynosurion)

Regelmatig begraasde weide.

Lolium perenne
engels raaigras

Poa trivialis
ruw beemdgras

Cynosurus eristatus
kamgras

Festuea rubra
rood zwenkgras

Festuea pratensis
beemdlangbloem

Ph/eum pratense
timoteegras

Agrostis tenuis
gewoon struisgras

Trifolium repens
witte klaver

Plantago /aneeolata
smalle weegbree

P/antago major
grote weegbree
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Leontodon autumnalis
herfstleeuwetand

Bellis perennis
madeliefje

In minder bemeste weiden overheersen:
Festuea rubra

rood zwenkgras
Agrostis tenuis

gewoon struisgras

Volgende soorten kunnen aspectbepalend
zijn op kleiige of relatief vochtige bodems:

Ranuneulus repens
kruipende boterbloem

Ranuneulus aeris
scherpe boterbloem

Cardamine pratensis
pinksterbloem

Graasweide

Hpr. Weilandcomplex met zeer veel slo-
ten enlof microreliëf

In de Polders is soms een uitgesproken mi
croreliëf aanwezig door oude uitveningen
of andere vergravingen. In de Famenne
zijn sporen van open draineringssystemen
aanwezig. Zulke gebieden en weilandcom
plexen met zeer veel sloten enlof andere
laagten worden äls Hpr. gekarteerd.

Hx. Zeer soortenarm grasland

Het betreft meestal tijdelijke graslanden of
zeer sterk bemeste en begraasde weiden.



De dicotylen die veel voorkomen in Hu. en
Hp. komen zelden of bijna nooit voor. De
dominante grassen zijn:

Lo/ium perenne
engels raaigras

Poa trivia/is
ruw beemdgras

Ph/eum pratense
timoteegras

Dacty/is g/omerata
kropaar

Lo/ium mu/tif/orum
italiaans raaigras

Holcus /anatus
witbol

Eventueel met Trifo/ium repens (witte kla
ver)

Hr. Gerudera//seerd, verlaten mesofiel
grasland

Verlaten grasland, dikwijls gekenmerkt
door de dominantie van:

Ho1cus /anatus
witbol

Dactylis g/omerat;J
kropaar

Agropyron repens
kweek

Met ruderale elementen:

Ga/ium mo//ugo
glad walstro

Mali/otus div. sp.
honingklaver-soorten

Urtica dioica
brandnetel

Artemisia vu/garis
bijvoet

Cirsium div. sp.
vederdistels

Carduus div. sp.
distels

In deze vegetaties ontbreken, normaal ge
zien, struiken of bomen. De fasen met op
slag moeten aangeduid worden met een
kleine letter (b) na het symbool, bijvoor-

beeld Cgb. Wanneer de struiken aaneen-.
sluiten kan men de eenheid onderbrengen
in de klasse S of F Q.

Cg. Droge struikheidevegetatie (Cal/u-
no-Genistetum)

Heiden op arme, droge, meestal zandige
bodems met podzolprofiel.

Calluna vu/garis
struikheide

Genista anglica
stekelbrem

Genista pi/osa
kruipbrem

Festuca tenuifolia
fijn zwenkgras

Deschampsia flexuosa
bochtige smele

Nardus stricta (soms)
borstelgras

Droge strUIkheIdevegetalIe

Molinia caeru/ea (pijpestrootje) komt voor
in pollen of in verspreide vlekken.
Erica tetra/ix (dopheide) groeit in een voch
tiger variant, die de overgang vormt naar
de volgende eenheid (Ce).
Opslag van houtige gewassen zoals:

Betu/a pendu/a
witte berk

Pinus sy/vestris
grove den

Sorbus aucuparia
lijsterbes
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Frangu/a a/nus
sporkehout

Ce. Vochtige of natte dopheidevegetatie
(Erlcetum tetra/leis)

Vochtige of natte heide (Erica tetralix) op
zeer humeus zand, eventueel op veen of
op natte, sterk verzuurde leem.

Erica tetra/ix (dominant)
dopheide

Juncus squarrosus
trekrus

Scirpus cespitosus
veenbies

Eriophorum angustifolium
veenpluis

Narthecium ossifragum
beenbreek

Drossera rotundifolia
ronde zonnedauw

Op zeer venige plaatsen kunnen elemen
ten uit de hoogveenflora voorkomen. Dit
wordt als variant Ces gekarteerd wanneer
volgende soorten voorkomen:

Vaccinium oxycoccus
veenbes

Andromeda polifolia
lavendelheide

Eriophorum vaginatum
éénarig wollegras

Cm., Cd., Cp. Gedegradeerde heide

Zeer soortenarme heide met dominantie
van:

ofwel Molinia caeru/ea (pijpestrootje) Cm.
ofwel Deschampsia f1exuosa
(bochtige smele) Cd.
ofwel Pteridium aqui/inum
(adelaarsvaren) Cp.

Ronde zonnedauw

Sphagnum div. sp.
veenmossen

Opslag van houtige gewassen:

Betu/a pubeseens
zachte berk

Pinus sy/vestris
grove den

Salix aurita
geoorde wilg

Myrica gate
gagel
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Cv. Droge heide met Bosbes (Cal/uno-
Vaccinletum)

Heide met Cal/una vu/garis (struikheide) en
Vaccinium myrtillus (blauwe bosbes) of
Vaccinium vitis-idaea (rode bosbes) op
droge tot licht vochtige, stenige leem.

Cal/una vu/garis
struikheide

Vaccinium myrtil/us
blauwe bosbes

Vaccinium vitis-idaea
rode bosbes

Molinia caeru/ea
pijpestrootje

Genista anglica
stekelbrem

Genista pi/osa
kruipbrem

Opslag van dezelfde houtige gewassen als
bij Cg., bovendien ook Popu/us tremu/a (ra
telpopulier). Soms overheerst Sorbus au
cuparia (lijsterbes).

Ct. Venige heide met bosbes (Vacclnia
Erlcetum)

Heide met Cal/una (struikheide) en Vacci
nium (bosbes) op oppervlakkig venige



Dia.
Dis.

orre
I .,} .-\. "' .."..

\ I' ':.. ~ P I-..... . ~

Tm. Gedegradeerd hoogveen met pijpe-
strootje

Dikwijls gebrand of gemaaid, uitgedroogd
veen: alsook oude veenputten. Ongeveer
pure Molinia caeru/ea (pijpestrootjes-) ve
getatie met enkele relicten uit T. of Ct. Zeer
algemeen in de Hoge Venen, ook in de
Kempen.

Oz. Zandbank of zandplaat
DI. Strand

met kunstwerken
zonder kunstwerken

Ds. Slik of spuikom

Vegetatie afwezig of zeer open met Sa/i
camia (zeekraal) en Spartina (slijkgras).

Andromeda po/ifolia
lavendelheide

Calluna vu/garis
struikheide

Erica tetralix
dopheide

Eriophorum vaginatum
eenarig wollegras

Narthecium ossifragum
beenbreek

Vaccinium oxycoccos
veenbes

Opslag vooral van Betu/a pubeseens
(zachte berk). Als deze een gesloten ber
kenbos vormt, wordt de eenheid onderge
bracht in klasse Vt.

Oa. Schorre of begroeid slik

Meer ontwikkelde halofiele vegetatie in de
contactzones met het zeewater. Ook op
enkele plaatsen in de polders en langs
brakke kreken.

Suaeda maritima
klein schorrekruid

Salicomia europaea sJ.
zeekraal

Halimione portu/acoides
Dopheide gewone zoutmelde

T. Hoogveen phagnlon atlanticum)

Komt voor als de veenlaag meer dan
40 cm dik is. De puntvormige hoogvenen
worden opgenomen in Ct., Ces. of Ms.

gronden. Zelfde soorten als Cv., maar bo
vendien met:

Vaccinium uliginosum
rijsbes

EricB tetralix
dopheide

Scirpus cespitosus
veenbies

Juncus squa"osus
trekrus

Trientalis europaea
zevenster

Eriophorum angustifolium
veenpluis

PoIytrichum commune
haannos

Sphagnum div. sp.
veenmossen

Ctm.• Ct. vertoont een facies met dominan
tie van Molinia caerulea (pijpestootje) als
gevolg van branden of maaien (Ctm). Zelf
de opslag van houtige gewassen als voor
Ce.
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Puccinellia distans
zilt vlotgras

Aster tripolium
zeeaster

G/aux maritima
melkkruid

Armeria maritima
engels gras

Limonium vu/gare
lamsoor

Schorren

Juncus gerardii
zilte rus

Spergu/aria sa/ina
zilte schijnspurrie

Dd. Zeereepduin

"Blonde" duinen met:

Ammophi/a arenaria
helm

Agropyron junceiforme
biestarwegras

Ca/ystegia so/danella
zeewinde

Dm. Vegetatie/oas stuifduin

Opmerking:
Duingraslanden horen bij Ha. of Hd., duin
doornvegetaties met Hippophae rhamnoi
des (duindoorn) horen bij Sd., alkalische
laagveenmoerassen in duinmoerassen ho
ren bij Mp. zure duinbossen bij ad.

Gesloten vegetatie, opgebouwd uit hOUtige
planten, niet hoger dan 2 tot 4 meter, zon
der bomen.

1. Struwelen op droge plaatsen

Sg. Brem en Gaspe/doornstruwee/ (SB-
rothamnion)

Dominantie van Sarothamnus scoparius
(brem). Soms komt ook U/ex europaeus
(gaspeldoorn) = Sgu. voor.
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Sp. Doornstruwee/ (Rubion subatlanti-
cum)

Struwelen met Crataegus (meidoom), Pru
nus spinosa (sleedoorn), Rosa canina
(hondsroos) op meso-eutrofe, neutrale bo
dem. Vele verwilderde heggen evolueren
naar dit type.

Crataegus div. sp.
meidoom-soorten

Prunus spinosa
sleedoorn

Rosa canina
hondsroos

Mespi/us germanica
mispel

Lamsoor Vibumum opu/us
gelderse roos



Doomstruweel

se. Kapvlaktestruweel (Epilobietalia)

De kapvlakten worden aanvankelijk inge
nomen door een vegetatie van éénjarigen
of tweejarigen. Pas na enkele jaren wordt
de kapvlakte ingenomen door struiken en
bramen.

Epilobium angustifolium
wilgenroosje

Digitalis purpurea
vingerhoedskruid

Rubus div. sp.
bramen

Sambucus nigra
vlier

Sambucus racemosa
trosvlier

Sd. Duindoornstruweel (Hippophaetum)

Doornige vegetatie met Hippophae rham
noides (duindoorn) op droge tot vochtige
plaatsen in de kustduinen.

Hippophae rhamnoides
duindoorn

Salix repens ssp. argentea
kruipwilg

Ligustrum vulgare
liguster

Sambucus nigra
vlier

Rosa canina
hondsroos

(Berberi-

Clematis vitalba
bosrank

HfKlera helix
klimop

Corylus avel/ana
hazelaar

Rubus div. sp.
bramen

Sx. Palmboompjesstruweel
d/on)

Sk. Struweel op kalkhoudende bodem
(Berberldlon)

Doornstruweel zoals Sp., maar daarenbo
ven met volgende soorten:

Ligustrum vulgare
liguster

Comus mas
gele kornoelje

Rhamnus catharticus
wegedoorn

Berberis vulgaris
zuurbes

Rosa pimpinel/ifolia
duinroos

Rosa arvensis
akkerroos

Rosa rubiginosa
egelantier

Dominantie van Buxus sempervirens Duindoornstruweel

(palmboompje). Enkel op kalk, op zonnige
en stenige hellingen in het Maasdistrict. Soms ook enkele elementen uit Sp. of Sk.
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Sz. Opslag van allerlei aard

Spontane, houtige opslag op terrils of op
sterk gestoorde gronden:

Crataegus (meidoorn), BetuIa (berk), Quer
cus (eik), Salix (wilg), Sorbus (vlier).
Men kan de dominante soort aanduiden
met een aangepast teken.

2. Struwelen op vochtige tot natte plaat-
sen

Sm. Gagelstruweel (Myrlcetum gale)

Dichte struwelen met dominantie van Myri
ca gale (gagel)

Myrica gale
gagel

Salix aurita
geoorde wilg

Salix cinerea
grauwe wilg

Frangula alnus
sporkehout

Sphagnum div. sp.
veenmossen

So. Vochtig wilgenstruweel op venige of
zure grond (Sallceto-Franguletum)

Wilgenstruwelen op vochtige zand of op
venige gronden, inbegrepen permanent uit
gedroogde vijverbodems die door deze
soorten kunnen gecoloniseerd worden.

Salix cinerea
grauwe wilg

Salix aurita
geoorde wilg

Frangula alnus
sporkehout

Myrica gale
gagel (niet dominant)

Sf. Vochtig, meso- tot eutroof wIlgen
struweel (Sallcetum trlandrae-vlmi
nalls)

Wilgenstruwelen langs rivieren, eventueel
als knotwilgen beheerd, en grienden. Re
gelmatig overstroomd, tot zelfs dagelijks, in
geval de struwelen langs getijdenrivieren
gelegen zijn.
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Salix viminalis
katwilg

Salix fragi/is
kraakwilg

Salix triandra
amandelwilg

Salix purpurea
bittere wilg

Salix alba
schietwilg

Gewoonlijk met lianen:

Colystegia sepium
haagwinde

Solanum dulcamara
bitterzoet

Humulus lupulus
hop

en met moerasplanten uit het Filipendulion
(Hf.)

FilipenduIa ulmaria
moerasspirea

Iris pseudacorus
gele lis

Lysimachia vulgaris
wederik

Lysimachia nummularia
penningkruid

Angelica sylvestris
engelwortel

Phragmites australis
riet

Phalaris arundinacea
rietgras

F. Hoogstammig bos en middelhout met
overwicht van Fagus sylvatica (beuk)

a. Hakhout- en middelhoutuitbatingen met
dominantie van Quercus robur (zomereik),
Quercus petraea (wintereik), eventueel met
Fraxinus excelsior (es), Carpinus betulus
(haagbeuk) en Corylus avellana (hazelaar),
Acer pseudoplatanus (esdoorn) en Prunus
avium (boskers).

In geval van twijfel tussen F. en a. kiest
men best voor de eenheden van F.
De eenheden van beide klassen lopen pa
rallel wat betreft de voedselrijkdom.



neemt sterk af onder echt beukenbos.
Men vindt ze daar op lichtrijke plaatsen,
langs paden en bosranden. Doorgaans
kunnen volgende soorten in de boom· en
struiklaag gevonden worden (de laatste
twee zijn exoten).

Ob. Zeer arm, zuur eikenbos (Querco-
Betuletum)

Eikenbos met Ouercus robus (zomereik)
en met BetuIa pendu/a (witte berk) en Be·
tula pubescens (zachte berk) in wisselende
hoeveelheden. In het hakhout domineert
de berk dikwijls. De ondergroei bestaat
vooral uit de soorten van groep la.

/lex aquifolium
hulst

Luzu/a sy/vatica
grote veldbies

Oxalis acetoselia
witte klaverzuring

Milium effusum
gierstgras

Dryopteris carthusiana
smalle stekelvaren

Rubus div. sp.
bramen

fs. Zuur beukenbos en eiken- beuken-
bos (Fago-Quercetum)

Hoogstammig bos met Fagus sy/vatica
(beuk), Ouercus robur (zomereik) en Ouer·
cus petraea (wintereik), van dezelfde trofie·
graad als as. (aanwezigheid van de groe·
pen la. en Ib) en met volgende soorten die
schaduw goed verdragen.

BetuIa pendula
witte berk

BetuIa pubescens
zachte berk

Populus tremuIa
ratelpopulier

Sorbus aucuparia
lijsterbes

Prunus serotina
amerikaanse vogelkers

Castanea sativa
tamme kastanje

ZUre boSHn

De kruidlaag van deze bossen wordt ge
kenmerkt door twee soortengroepen :

Groep 1a:

Deschampsia flexuosa
bochtige smele

Hieracium umbel/atum
schermhavikskruid

Holcus mol/is
zachte witbol

Molinia caerulea
pijpestrooQe

Pteridium aquilinum
adelaarsvaren

Vaccinium myrtil/us
bosbes

Leucobryum glauceum
kussentjesmos

Dicranum scoparium
gaffeltand

Polytrichum fonnosum
haarmos

In de bossen op de armste bodems vindt
men meestal slechts soortengroep la. In
iets voedselrijkere bossen treden eveneens
de soorten uit groep Ib op. De meeste
soorten zijn lichtminners en hun aantal

Groep Ib:

Teucrium scorodonia
valse salie

Carex pilulifera
pilzegge

Conval/aria majalis
lelieQe-der-daien

Hieracium laevigatum
stijf havikskruid

Hieracium sabaudum
boshavikskruid

Hypericum pulchrum
fraai hertshooi

Lonicera periclymenum
wilde kamperfoelie

Marianthemum bifolium
dalkruid

Solidago virgaurea
guldenroede

Veronica officinalis
mannetjesereprijs
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AS. Zuur eikenbos (Fago-Quercetum)

Eikenbossen en eiken-beukenbossen met
soorten uit groepen la. en lb.; op dezelfde
bodems als Fs., waar ze een eikenfacies
(hakhout) vormen.

Valse salie

FI. Beukenbos met witte veldbies (Luzu
lo-Fagetum)

Submontaan beukenbos gekenmerkt door:

Luzula luzuloides
witte veldbies

Poa chaixii
bergbeemdgras

Galamagrostis arundinacea
bosstruisriet

Polygonatum verticillatum
kranssalomonszegel

Op iets rijkere bodems komen bovendien
volgende soorten voor:

Gorylus avellana
hazelaar

Garpinus betulus
haagbeuk (zeer zeldzaam)

Oxalis acetoselle
witte klaverzuring

Milium effusum
gierstgras

Polygonatum mulfitlorum
veelbloemige salomonszegel

aD

al. Eikenbos met witte veldbies (Luzulo-
Quercetum)

Eikenhakhout of middelhout (submontaan)
met Ouercus robur (zomereik), Ouercus
petraea (wintereik) en Sorbus acuparia
(lijsterbes) en BetuIa (berk). Met dezelfde
ondergroei als FI.

Ff. Beukenbos met boszwenkgras

Zelfde soorten als FI, met bovendien:

Festuca altissima
boszwenkgras

Acer pseudoplatanus
esdoorn

Enkel op de beschaduwde hellingen van
de grote valleien in de Ardennen.

Beukenbos met boszwenkgras

ad. Zuur duinbos

Min of meer spontaan, zuur eiken-(berken)
binnenduinbos. met Ouercus (eik) en Betu
la (berk).

Ox. Xerofiel eikenbos op leisteen

Eikenbos met Ouercus petraea (wintereik).
Garpinus betuftJs (haagbeuk), Sorbus aria
(meelbes), Sorbus tormiriaiis (elsbes) en
Si/ene vulgaris (blaassilene). Enkel op dro
ge, zonnige leisteen-hellingen (Famenne.
Fagne en enige Ardense valleien).



2. eutrocllene bossen met muil-humus
(niet alluviaal)

Gekenmerkt door een uitgesproken lente
aspect (groep lIa.) en zomer-aspect (groep
lib.)

Groep lIa.:
Anemone nemorosa

bosanemoon
Ranuneulus fiearia

speenkruid
Adoxa moschatel/ina

muskuskruid
Arum maculatum

gevlekte aronskelk
Endymion non-scriptus

wilde hyacint
Narcissus pseudonarcissus

gele narcis
AI/ium ursinum

daslook
Primula elatior

slanke sleutelbloem
Primula vulgaris

stengelloze sleutelbloem

Groep lib.:
Lamium galeobIJolon

gele dovenelel
Milium effusum

gierstgras
Polygonatum multiflorum

veelbloemige salomonszegel
Carex sylvatiea

boszegge
Dryopteris filix-mas

mannetjesvaren
Oxalis acetosel/a

witte klaverzuring
Paris quadrifolia

eenbes
Cireaea lutetiana

heksenkruid
Viola reiehenbaehiana

bosvioollje
Vinea minro

maagdenpalm
Stel/aria holostea

grootbloemige muur

Mercurialis perennis (bosbingelkruid) kan
op min of meer neutrale bodems overheer
sen.

De begeleidende houtsoorten zijn:

Carpinus betu/us
haagbeuk

Cory/us avellana
hazelaar

Acer pseudop/atanus
esdoorn

Aeer platanoides
noorse esdoorn

Fraxinus exee/sior
es

Prunus avium
zoete kers

Comus sanguinea
rode kornoelje

Vibumum opu/us
gelderse roos

Crataegus div. sp.
meidoorn-soorten

Euonymus europaeus
kardinaalsmuts

fa. Beukenbos met bosanemoon (Milio-
Fagetum)

Beukenbos met duidelijke ondergroei van
Anemone nemorosa (bosanemoon).

Qa.Eiken-haagbeukenboszonderwilde
hyacint (Stellario-Carpinetum)

Hakhout en middelhout met uitgesproken
lente-aspect vooral Anemone nemorosa
(bosanemoon) en Ranuneu/us fiearia
(speenkruid).
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Fe. Beukenbos met wilde hyacint (Endy
mlo-Fagetum)

Met Endymion non-scriptus (wilde hyacint)
en andere soorten van muil-humus.

Oe. Elken- haagbeukenbos met wilde
hyacint (Endymlo-Carplnetum)

Hakhout en middelhout, dikwijls met veel
Fraxinum (es) Endymion non-scriptus (wil
de hyacint) en Narcissus pseudonarcissus
(gele narcis)

Eiken- haagbeukenbos met witde hyacmt

Eiken- haagbeukenbos met gele narcis

Fm. Beukenbos met parelgras en lieve
vrouwebedstro (Melico-Fagetum)

Zelfde flora als Fa., maar bovendien:

82

Melica uni/lora
éénbloemig parelgras

Asperula odorata
lievevrouwebedstro

Daphne mezereum
peperboompje

Neottia nidus-avis
vogelnestje

Hordelymus europaeus
bosgerst

Basicllene bossen

De ondergroei wordt voornamelijk geken
merkt door kalkminnende soorten:

Ligustrum vulgare
liguster

Vibumum lantana
wollige sneeuwbal

Cornus mas
gele kornoelje

Orchis mascula
mannetjesorchis

Cephalanthera rubra
rood bosvogeltje

Cephalanthera damasonium
bleek bosvogeltje

Neottia nidus-avis
vogelnestje

Helleborus /oetidus
stinkend nieskruid

Primula veris
gewone sleutelbloem

Carex digitata
vingerzegge

Viola hirta
ruig viooltje

Polygonatum odoratum
welriekende salomonszegel

De volgende soorten zijn dikwijls abondant,
maar zijn niet beperkt tot dit type:

Acer campestre
spaanse aak

Sorbus torminalis
elsbes

Tilia platyphyllos
grootbladige linde

Mercurialis perennis
bosbingelkruid



bus sempervirens
palmboompje

Taus baccata
taxus

Daphne laureola
zwart peperboompje

Fk. Beukenbos op kalk (Cepha/anthero
of Carlcl-Fagetum)

Ok. Elken-haagbeukenbos op kalk (Li
gustro-Carplnetum)

Komen voor in ravijnen en op beschaduw
de steile hellingen; steeds rijk aan varens.

Ek. Ravijnbos In kalkrijke gebieden (Tilio
Aceretum =Scolopendrio-Fraxinetum)

Fraxinus excelsior
gewone es

Acer pseudoplatanus
gewone esdoorn

Tilia platyphyllos
grootbladige linde

Ulmus glabra
ruwe iep

Clematis vitalba
bosrank

Lunaria rediviva
wilde judaspenning

Asplenium seolopendrium
tongvaren

Polystiehum aeuleatum
naaldvaren

Polystiehum setiferum
zachte naaldvaren

Aetaea spieata
zwarte gifbes

Cardamine impatiens
springzaadveldkers

Helleborus viridis
wrangwortel

Es. Ravijnbos op zure bodem (U/mo
Aceretum)

Acer pseudoplatanus
gewone esdoorn

Ulmus glabra
ruwe iep

Cardamine impatiens
springzaadveldkers

Ranuneulus platanifolius
plataanbladige ranonkel

Centaurea montana
bergcentaurie

Cu"ania dryopteris
gebogen beukvaren

Dryopteris filix-mas
mannetjesvaren

Dryopteris dilatata
brede stekelvaren

Dryopteris earthusiana
smalle stekelvaren

Athyrium filix-femina
wijfjesvaren

Deze bossen zijn meestal sterk beïnvloed
en zijn daardoor zelden typisch ontwikkeld.
Men kan een alluviale-reeks onderschei
den op minerale bodem met fluctuerend
grondwater. en een moerasbos-reeks met
stagnerend grondwater en organisch sedi
ment.
De omzetting van de strooisellaag is snel in
de alluviale-reeks, maar wordt in de moe
ras-reeks vertraagd door de wateroverlast,
waardoor veenvorming optreedt.
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1. Alluviale bossen op minerale bodem
(Alna-Padion)

Va. Alluviaal essen- olmenbos (Ulma-
Fraxinetum)

Alluviaal bos, dikwijls ingeplant met popu
lieren, gekenmerkt door:

Ulmus minor
gewone iep

Fraxinys excelsior
gewone es

Populus alba
witte abeel

Alnus glutinosa
zwarte els

Ribes rubrum
aalbes

Ranunculus auricomus
gulden boterbloem

en met in kalkrijke gebieden:

Anemone ranunculoides
gele anemoon

Corydafis sofida
helmbloem

Men vindt er ook veel elementen uit neutro
cliene bossen met muil-humus (lla. lib.).

VI. Vochtig ot vrij vochtig e/zen-eiken-
bos met eventueel haagbeuk

Bos op vochtig valleiterras. Dit bos verte
genwoordigt een overgangseenheid tussen
Va. en Oa. (Eikenhaagbeukbos zonder wiJ
de hyacint).

Vb. Mesotroot e/zen-essenbos (Steila-
ria-Alnetum)

Elzenbos langs snelstromende rivieren in
Hoog-België

Alnus glutinosa
zwarte els

Fraxinus excelsior
gewone es

Acer pseudoplatanus
gewone esdoorn

Prunus padus
vogelkers

Ulmus laevis
steeliep

Typische ondergroei:

Stellaria nemorum
bosmuur

Aconitum Iycoctonum
gele monnikskap

Ranunculus platanifofius
plataanbladige ranonkel

Impatiens nofi-tangere
springzaag

Men vindt er ook elementen uit neutroclie
ne bossen met muil-humus (lIa., lib.).

Vno Nitrotiel alluviaal elzenbos (Macrop
horbio-Alnetum)

Elzen of elzen-essenbossen op natte allu-
Slanke sleutelbloem via, maar zonder veenvorming, vooral in

met uitgesproken lente-aspect:

Anemone nemorosa
bosanemoon

Ranunculus ficaria
speenkruid

Primula elatior
slanke sleutelbloem

Arum maculatum
gevlekte aronskelk

Allium ursinum
daslook

Adoxa moschatellina
muskuskruid
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en eventueel:

Ribes rubrum
aalbes

Prunus padus
vogelkers

Vc. E/zen-essenbos van bronnen en
bronbeken (Carici-Fraxinetum en
Cardamino-A/netum)

Mesotroof bos op plaatsen met snel stro
mend water (bronnen. bovenloop van be
ken).

Carex pendula
hangende zegge

Carex strigosa
slanke zegge

Carex sy/vatiea
boszegge

Carex remota
wijdarige zegge

Lysimachia nemorum
boswederik

Ranuneulus ficaria
speenkruid

Rumex sanguineus
bloedzuring

Chrysosplenium oppositifolium
paarbladig goudveil

Chrysosplenium alternifolium
verspreidbladig goudveil

Cardamine amara
bittere veldkers

."lellgll. Dikwijls omgevormd tot popu

."mlplant.
Geophyten ontbreken (geen lente-aspect).
Veel nitrofiele soorten, moerasplanten en
lianen.

Nitrofiele soorten:

Aegopodium podagraria
zevenblad

G/echoma hederacea
hondsdraf

Urtica diaica
brandnetel

Ga/ium aparine
kleefkruid

Rubus caesius
dauwbraam

Slachys syJvatica
bosandoom

Moehringia trinervia
drienerfmuur

Symphytum officinale
smeerwortel

Moerasplanten:

Euratorium cannabinum
leverkruid

Festuca gigan'ea
reuzenzwenkgras

Equisetum te/mateia
reuzenpaardestaart

Cirsium o/eraceum
moesdistel

Epi/obium hirsutum
harig wilgenroosje

Pha/aris arundinacea
rietgras

Brachypodium sy/vaticum
boskortsteel

Uanen:

Humu/us /upu/us
hop

Ca/ystegia sepium
haagwinde

Dikwijls komen volgende houtige gewas
sen voor:

Sa/ix div. sp.
wilgen

sambucus nigra
vlier GoudveIl
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2. Moerasbossen met veenvorming (Al-
n/on glut/nosae)

Het betreft de elzenbossen met struiklaag
van Salix cinerea (grauwe wilg) en Salix
aurita (geoorde wilg) op moerassige veen
bodems.

Vm. Mesotroof elzenbos met zeggen
(Carïci elongatae-Alnetum)

Moerassig elzenbos met:

Salix cinerea
grauwe wilg

Salix aurita
geoorde wilg

Alnus glutinosa
zwarte els

Carex elongata
elzenzegge

Solanum dulcamara
bitterzoet

Lycopus europaeus
wolfspoot

Lysimachia vulgaris
wederik

Iris pseudacorus
gele lis

Scutellaria galericulata
glidkruid

Dryopteris carthusiana
smalle stekelvaren

Dryopteris cristata
kamvaren

Phragmites australis
riet

Mesotroof elzenbos met zeggen
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Voo Oligotroof elzenbos met veenmos
sen (Blechno-Alnetum of Spagno
Alnetum)

Moerassig elzenbos met:
Salix cinerea

grauwe wilg
Salix aurita

geoorde wilg
Frangula alnus

sporkehout
BetuIa pubeseens

zachte berk

en ondergroei van:

Calamagrostis canescens
pluimstruisriet

Lysimachia vulgaris
wederik

Blechnum spicant
dubbelloof

Carex laevigata
gladde zegge

Osmunda regalis
koningsvaren

VI. Venig berkenbos (Vaccinio-Betulum
pubescentis)

Bos met BetuIa pubeseens (zachte berk)
op venige bodem.

In de Kempen:

Molinia caerulea
pijpestrootje

Erica tetralix
dopheide

In de Hoge Ardennen:

Molinia caerulea
pijpestrootje

Vaccinium uliginosum
rijsbes

Vaccinium myrtillus
bosbes

Trientalis europ.ea
zevenster



Indien de verschillende ouderdomskiassen
niet worden gebruikt, dient met de naald
houtaanplant (uitgezonderd dennenaan
planten) tenminste met het symbool P. aan
te duiden.

herkend worden (akkerland, verlaten weI
de). De oorspronkelijke eenheid wordt ook
aangeduid: bijvoorbeeld Pi. Oa., Pi. Hf.

~a.: Gesloten naaldhoutaanplant. onafge
zIen .van de ouderdom (stadium van vlugge
groei, zonder duidelijke ondergroei).
Pm.: Gesloten naaldhoutaanplant met een
specifieke ondergroei (rijp stadium)

- ofwel van grassen en kruiden (Pmh.)
- ofwel van lage struiken (braam, varens,

brem, heide) (Pms.)
- ofwel van hoge struiken (kleine bomen

en struiken, framboos) (Pmb.)

Pp.Dennenaanpmn~n

Ppi.: Jonge dennenaanplant waarvan de
oorspronkelijke karteringseenheid nog her
kend kan worden: bijvoorbeeld Ppi.Oa.,
Ppi.lHf.

Ppa.: Gesloten dennenaanplant, onafge
zien van de ouderdom (stadium van vlugge
groei)
Ppm.: Oudere dennenaanplant met een

Maarts vIooltje specifieke ondergroei (rijp stadium)

- ofwel van grassen (Ppmh.)
- ofwel van lage struiken (braam, varens,

brem, heide) (Ppms.)
- ofwel van hoge struiken (kleine bomen

en struiken, framboos) (Ppmb.).

Ruderul olmenbos (V/oio odoratae
Ulmetum)

weinig uitgestrekt bos in Laag- en Midden
Belgiê.

U/mus campestris
gewone iep

ambucus nigra
vlier

VIola odorata
~vloollje

Ornithoga/um umbellatum
vogelmelk

tn8.t nitrofiele soorten:

Urtica dioica
brandnetel

Ga/ium aparine
kleefkruid

G/echoma hederacea
hondsdraf

Rud. De ruderale olmenbossen aan de bin
nenduinrand. met Arum italicum (italiaanse
aronskelk) worden als Rud. gekarteerd.

P. Naaldhoutaanp/anten (behalve den
nenaanplanten)

Pi. Jonge naaldhoutaanplant waarvan de
oorspronkelijke karteringseenheid nog kan

L. Populierenaanplanten

Lh. Populieraanp/anten op vochtige
plaatsen

Er zijn relicten van Vm., He., of Hf. aanwe
zig.
Men onderscheidt:
Lhi.: Variant met ondergroei van ruderaal
bos (brandnetel, enz...)
Lhb.: Variant met ondergroei van Alnus
glutinosa (els) enlof Alnus incana (grauwe
els)
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Ls. PopulIerenaanplanten op droge
plaatsen

- met ondergroei van grassen en kruiden
(Lsh.)

- met ondergroei van ruderaal bos (LsL)
- met ondergroei van struiken (Lsb.)

Kh.: Oude heg en/of houtkant
Khw.: houtwal
Ks.: Verlaten spoorweg of interessante
spoorwegbermvegetatie
Kw.: Holle weg (met grazige of beboste ta
luds)

N.Anderewo~ou~anp~nmn

Onder te verdelen naar gelang het geval.
Men kan de soorten in de aanplanten aan
duiden met hun respectievelijke symbolen.
Aanplanten temidden natuurlijk bos worden
hooguit aangeduid met het specifiek sym
bool voor de aangeplante soort.

Men duidt slechts de grote textuurklassen
aan
Bs. - op zandige bodem
BI. - op lemige bodem
Bu. - op kleiïge bodem
Bg. - op stenige leem met silicaatrots
Bk. - op kalkrijke. stenige leem
Bc. - op krijtbodem

Km.: Begroeide oude muur of ruïne met
Asplenium sp. (streepvaren), Parietaria ju
daica (klein glaskruid), Linaria cymbalaria
(muurleeuwebek) en andere.

Begroeide muur met muurvaren

Kt.: Talud
Kd.: Dijk

Veedrinkput Kx. : Oeverbeplanting
Kr.: Rotswand

Kra. - zuur
Krc. - basisch

Kn.: veedrinkput
Kb.: Bomenrij
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PIngO'S

Karstverschijnselen
Eendekooi

u.. Ruderale vegetatie
c Groeve

Ka.: Stort
Kg.: Teml
Kf. Oud fort
Ki.: Vliegveld
KJ.. Hoogstamboomgaard
K. Laagstambbomgaard
Kp Openbaar of privaat park en sommige

kerkhoven
Kpk. - kasteelpark
Kpa. - arboretum
Boom-, bloemkwekerij en serre
Opgespoten terrein en industrieterrein

Ud.: Dichte bebouwing
Ua. + Un.: Residentiële woonwijk
Ua.: Minder dichte bebouwing met beplan

ting
Un.: Minder dichte bebouwing in omgeving

met nog veel «natuurlijke» begroeiïng
Ur.: Bebouwing in agrarisch gebied
Ui.: Industriële bebouwing
Uv.: Recreatiezone (chalets vakantiedor

pen)
Uc.: Kampeerterreinen en caravanterrei

nen
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Conventionele tekens voor boomsoorten

Loofhout Naaldhout

9 Populus (populier) 4- Picea abies (fijnspar)

9 Betuia (berk) t Picea sitchensis (sitkaspar)

9 Fagus (beuk) t Abies (zilverspar), Acer (esdoorn) t Pseudotsuga menziesii (douglas-
spar)

cp Fraxinus (es) t
Cf

Larix sp. (lork)
Tilia (linde)

cr
~

Pinus sylvestris (grove den)
Alnus glutinosa (zwarte els) .,.

'f
Pinus nigra (zwarte den)

Alnus incana (grauwe els)

~t(
Pinus strobus (weymouthden)

Salix div. sp. (wilg)

?
~

Tsuga heterophylla (westerse hem-
Ulmus (olm) loekspar)

~ Gemengd loofhout }f: Gemengd naaldhout

y Ouercus (eik) .. Juniperus (jeneverbes)

T Ouercus rubra (Amerikaanse eik) • Taxus baccata (taxus)

Cf> Robinia pseudacacia (robinia) E Geïsoleerd optreden van Endymion
non-scriptus (wilde hyacint)

~ Castanea sativa (tamme kastanje)

~
Aesculus (paardekastanje)

• Buxus sempervirens (palmboompje)
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