7220: Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion)
B. Beoordelingsmatrix
Criterium
habitatstructuur
horizontale structuur

aard van de
kalkafzettingen
moslaag

verstoring
dynamiek

Goede / voldoende staat

Gedegradeerde staat

A: oppervlakte habitatvlek > 4 m²

B: oppervlakte habitatvlek 0,4-4 m² of ≥ 1m
lengte

C: oppervlakte habitatvlek < 0,4 m² en < 1m
lengte

A: oppervlakte gebied met kalkafzettingen >
100 m²

B: oppervlakte gebied met kalkafzettingen
10-100 m²

C: oppervlakte gebied met kalkafzettingen <
10 m²

A: zowel historische als recente, duidelijke
tufvorming aanwezig
A: ≥ 30%

B: enkel recente, duidelijke tufvorming
aanwezig
B: < 30%

C: hooguit historische afzettingen (dus geen
actieve afzettingen)
C: afwezig

A: afzetting van slib, zand,… op < 1% van de
kalkafzettingen
A: structuurschade afwezig

Opmerkingen

Referenties

vaak lineaire of kleine
vlekken in ander
habitattypen (bv. in type
91E0); frequent kleiner
dan 1 m² (Rodwell et al
1991)
Deze en volgende
oppervlakte kunnen te
klein zijn i.f.v.
duurzaamheid als er in de
onmiddellijke omgeving
kans is op sterk
verstorende effecten.

A-B: Landesamt für
Umwelt und Geologie
Sachsen 2008
B-C: expertoordeel
Ellmauer & Essl 2005

CRNFB 2006; Verbücheln
et al. 2004
A-B: expertoordeel
B-C:Landesamt für
Umwelt und Geologie
Sachsen 2008

geëutrofieerd
vegetatie
aantal sleutelsoorten

A: <1 %

B: afzetting van slib, zand,… op 1-10% van de C: afzetting van slib, zand,… op > 10% van de
kalkafzettingen
kalkafzettingen
B: structuurschade afwezig
C: structuurschade aanwezig
De kalkafzettingen zijn
zeer broos, waardoor hier
strenge criteria gelden.
B: < 10% en draadalgen < 1%
C: ≥ 10% of draadalgen ≥ 1%

A: > 3 sleutelsoorten waarbij Geveerd
diknerfmos of Tufmos

B: 2-3 sleutelsoorten waarbij een diknerfmos
of Tufmos

frequentie of bedekking
sleutelsoorten

A: bedekking sleutelsoorten en kalkafzetting > B: bedekking sleutelsoorten en kalkafzetting
50%
10-50%

structuur

C. Faunakarakteristieken –en beoordeling
Criterium
oppervlakte
A: > 30 ha
natuurdoeltypen
Nederland
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Goede / voldoende staat
B: 0,5-30 ha

C: slechts één sleutelsoort aanwezig: een
diknerfmos, Tufmos of Beekdikkopmos

Gedegradeerde staat
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CRNFB 2006; Verbücheln
et al. 2004
expertoordeel
A-B: Bundesamt für
Naturschutz [z.d]
B-C: expertoordeel
expertoordeel

C: bedekking sleutelsoorten en kalkafzetting <
10%

C: < 0,5 ha

expertoordeel

Opmerkingen

Referenties
Bal et al. (2001)
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7230: Alkalisch laagveen

Habitattype 7230: Alkalisch laagveen
A. Habitatkarakteristieken
Milieukarakteristieken voor een goede staat van instandhouding (Cijfergegevens zijn indicatief. zie § 2.4)
Criterium
Beschrijving
bodem
textuur
minerale bodem met humeuze toplaag tot veen
met dikte veenlaag < 50 cm

zuurtegraad

hydrologie
GVG (cm/mv : min / gem /
max)

Verstoring

Maatregelen

Opmerkingen

Referenties

wijziging van de
bodemstructuur en
verdroging van intacte
veenlagen (= veraarding)

brongerichte maatregelen

CRNFB 2006; Schaminée
et al.1995; Rodwell (ed.)
1991; Wheeler et al. 2004;
Ministerie van LNV 2008g

pH : > (6,0) 6,5
[Ca2+] ≥ 1200 mg/l droge bodem

Dit is een essentieel
criterium. Echter door de
bufferende werking van
het grondwater is het er
minder gevoelig voor.

brongerichte maatregelen

Ondanks deze venige
toplaag is van echte
veenvorming meestal geen
sprake. Vanwege de
basenrijkdom en daarmee
de hoge bacteriële
activiteit is de afbraak van
organisch materiaal
waarschijnlijk te groot
voor het ontstaan van
dikke veenpakketten.
Verzuring in dit
habitattype wijst vrijwel
steeds op een verminderde
invloed van het
grondwater.

0-10 cm beneden maaiveld

zeer gevoelig voor
verdroging met als gevolg
verruiging en vergrassing

ontwatering maximaal
beperken

zeer gevoelig voor een
afname van de
doorstroming Dit kan
zowel leiden tot
vergrassing, verruiging en
verzuring.
zeer gevoelig voor
wijziging in chemische
samenstelling (ook bij een
ongewijzigd waterpeil)
met als gevolg verruiging
en verzuring

verwijderen van blokkages
die de natuurlijke afstroom
van water verhinderen

GLG (cm/mv ; min / gem /
max)

0-10 (30) cm beneden maaiveld

grondwaterdynamiek

Doorstroming van grondwater is zeer belangrijk, omdat het grondwater de
belangrijkste bron voor de aanvoer van mineralen is.

waterkwaliteit

lithotroof
IR > 60%;
EGV >(320)400 µS/cm; [Ca2+] ≥ 50 mg/l ;

overstromingsregime

geen overstroming met oppervlakewater
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zeer gevoelig voor
aanrijking met als gevolg
verruiging

brongerichte maatregelen

integraal waterbeheer
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In een bultenslenkenmoeras zijn deze
kenmerken moeilijk te
beoordelen. Hier kan bij de
natste vormen het water
tussen de bulten een paar
cm boven het maaiveld
staan.

o.a. Wheeler et al. 2004,
Rodwell (ed.) 1991; Boeye
et al. 1996; Nature
Conservancy Council
1989; Boeye 1992;
Flintrop 1994
Wheeler et al. 2004;
Ellmauer & Essl 2005;
Wassen & Joosten 1996
Runhaar et al. 2005;
Wheeler et al. 2004;
Ssymank et al. 1998;
Wassen & Joosten 1996;
Flintrop 1994
Rodwell (ed.) 1991;
Ssymank et al. 1998;
Wheeler et al. 2004; Fojt
1993

Rodwell (ed.) 1991;
Boeye et al. 1996; Wheeler
et al. 2004; Sjörs 1950;
O'Connell 1981; Boeye
1992; Wassen & Joosten
1996; Almendinger &
Leete 1998
expertoordeel
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7230: Alkalisch laagveen
nutriënten
voedselrijkdom

luchtkwaliteit

oligo- tot mesotroof, relatief arm aan fosfaat (=P-limitatie),
concentraties in ondiep grondwater:
fosfaat (SRP): < 0,03 mg P/l
ammonium: < 0,4 mg N/l
kalium: < 3 mg K/l
bij voorkeur < 15-35 kg N/ha/jaar

zeer gevoelig voor
aanrijking met als
voornaamste gevolg
verruiging en vergrassing

brongerichte maatregelen;
afvoer van biomassa

Rodwell (ed.) 1991;
Wheeler et al. 2004; Vitt &
Chee 1990; Zoltai & Vitt
1995; Boeye 1992

gevoeligheid voor
stikstofdepositie is
afhankelijk van de
fosfaathuishouding: de
gevoeligheid is relatief
lager in milieus met lagere
beschikbare
fosfaatgehalten

brongerichte maatregelen;
afvoer van biomassa

Achermann & Bobbink
2003

Vegetatie- en structuurkarakteristieken
Criterium
Beschrijving
kwaliteitsindicatoren
sleutelsoorten
soorten EU-rapportage
Teer guichelheil (Anagallis tenella), Tweehuizige zegge (Carex dioica), Gele zegge (Carex flava), Schubzegge
(Carex lepidocarpa), Vleeskleurige orchis (Dactylorhiza incarnata), Armbloemige waterbies (Eleocharis
quinqueflora), Moeraswespenorchis (Epipactis palustris), Breed wollegras (Eriophorum latifolium), Alpenrus
(Juncus alpinoarticulatus), Paddenrus (Juncus subnodulosus), Groenknolorchis (Liparis loeselii), Parnassia
(Parnassia palustris), Knopbies (Schoenus nigricans)
aanvullende soorten
Echt vetmos (Aneura pinguis), Veenknikmos (Bryum pseudotriquetrum), Tenger goudmos (Campyliadelphus
elodes), Sterrengoudmos (Campylium stellatum), Blonde zegge (Carex hostiana), Vlozegge (Carex pulicaris),
Kammos (Ctenidium molluscum), Groot vedermos (Fissidens adianthoides), Grote muggenorchis (Gymnadenia
conopsea), Geel schorpioenmos (Hamatocaulis vernicosus), Geveerd diknerfmos (Palustriella commutata),
Moeraskartelblad (Pedicularis palustris), Vierkantmos (Preissia quadrata), Wolfsklauwmos (Pseudocalliergon
lycopodioides), Groen schorpioenmos (Scorpidium cossonii), Purper schorpioenmos (Scorpidium revolvens),
Viltnerfmos (Tomentypnum nitens), Moeraszoutgras (Triglochin palustris)
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Maatregelen
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Opmerkingen

Referenties

De Saeger et al, 2008e

Schaminée et al. 1995;
Oberdorfer 1977,1983;
Vandenbussche et al.
2002b; CRNFB 2006;
Rodwell (ed.) 1991;
Wheeler et al. 2004;
Duvigneaud & Vanden
Berghen 1945; Ssymank et
al. 1998
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7230: Alkalisch laagveen
structuur
horizontale structuur

lage schijngrassen

bedekking Pijpenstrootje
en Struikhei
moslaag

oppervlakte habitatvlek: De verschijningsvormen van het habitattype zijn divers: vlakvormig, lintvormig (bv. in
of langs kwelgevoede greppels) of 'netvormig' (bv. de slenken en hun randen in een slenken-bultenmoeras).
Ook de structuur van het habitattype zelf is variabel. De typische verschijningsvorm is een vrij duidelijk
gelaagde structuur, met meestal een goed ontwikkelde gesloten moslaag en lage kruidlaag van vooral kleine
zeggen en ijle middelhoge kruidlaag. Ze kan echter ook complex zijn en zelf een structuur van bulten
(knopbies) en slenken bezitten.
Daarenboven kunnen de overgangen met omliggende vegetaties variëren van zeer bruusk tot zeer vaag.
Een habitatvlek omvat eventueel ook geïsoleerde vlekken open water, moeras, grasland, ruigte en struweel.
Enkel waar om abiotische redenen de kalkmoerasvegetaties duidelijk begrensd zijn of minder dan 2/3 van de
oppervlakte kunnen bestrijken, wordt de habitatvlek tot het kalkmoerasdeel beperkt (bv. in slenkenbultenmoeras worden de pijpenstrobulten niet tot de vlek gerekend).

Kalkmoerasvegetaties die
door het wegvallen van
een passend beheer
verruigd zijn, worden nog
tot het habitattype
gerekend.

Muséum National
d'Histoire Naturelle 2002

oppervlakte niet-voedselrijk moeras
de bedekking van schijngrassen (snavelbies (Rhynchospora), bies (Scirpus), waterbies (Eleocharis), zegge
(Carex), wollegras (Eriophorum) en rus (Juncus)) die volgroeid lager dan ong. 30 cm (laarshoogte) blijven,
bloeistengels niet meegerekend

(1)
≠ bedekking van
schijngrassen onder de 30
cm!

Ministerie van LNV 2008g
Ministerie van LNV 2008g

JNCC 2004
bedekking mossen (Bryophyta) exclusief veenmos (Sphagnum spp.)

zuurstof

frequentie van een duidelijk waar te nemen H2S-geur, dit bij een ondiepe bodemberoering
Beoordeling gebeurt op basis van een aantal (liefst min. 20) verspreid liggende punten in de habitatvlek. Dit gas
wordt vooral gevormd in permanent natte, zuurstofloze en eerder voedelrijke milieus en duidt dus op een
ongunstige milieukwaliteit. Het is ook indicatief voor een gebrekkige doorstroming.

strooisellaag

bedekking van strooisellaag van meer dan 1 cm

Ministerie van LNV
2008g; Schuboth et al.
2004; Muséum National
d'Histoire Naturelle 2002;
CRNFB 2006
expertoordeel

H2S = geur van rotte
eieren; verrotting.
De peiling gebeurt tot op
max. diepte van 30 cm (=
de worteldiepte van de
meeste sleutelsoorten).
Indien de vlek
ontoegankelijk is, kunnen
de plekken aan de rand
gesitueerd worden.
De opbouw van een
Schuboth et al. 2004
strooisellaag is bij dit
habitat een
structuurkenmerk dat
meestal leidt tot een verlies
aan biodiversiteit.

(1) Omdat de habitat meestal in mozaïekverband met andere moerashabitats of natte schraallanden voorkomt, is voor het duurzaam voortbestaan van dit type en het optimaal functioneren ervan een ruimer kader noodzakelijk,
waarbinnen de (her)ontwikkeling ervan mogelijk is. Tot moeras worden alle niet-voedselrijke plaatsen gerekend waarbij het grondwaterpeil zich niet onder 40 cm en niet boven 20 cm van het maaiveld bevindt (BWK-codes: mreeks, ao, ce, hm, hc, hf, so, sm, va, vc, vm, vo).
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7230: Alkalisch laagveen
storingsindicatoren
verbossing

bedekking boom- en struiklaag

verruiging door toename
(beschikbaarheid) van
nutriënten
verruiging door
onaangepast beheer

Harig wilgenroosje (Epilobium hirsutum), vlotgras (G) (Glyceria), Gele lis (Iris pseudacorus), Pitrus (Juncus
effusus), Wolfspoot (Lycopus europaeus), Nasturtium, Ruw beemdgras (Poa trivialis), Grote egelskop
(Sparganium erectum), lisdodde (G) (Typha), Grote brandnetel (Urtica dioica)
Galigaan (Cladium mariscus), Koninginnenkruid (Eupatorium cannabinum), Grote kattenstaart (Lythrum
salicaria), Melkeppe (Peucedanum palustre), Riet (Phragmites australis), Gewone engelwortel (Angelica
sylvestris), Scherpe zegge (Carex acuta), Moeraszegge (Carex acutiformis), Stijve zegge (Carex elata),
Pluimzegge (Carex paniculata), Hoge cyperzegge (Carex pseudocyperus), vederdistel (G) (Cirsium)

structuur
vergrassing/verruiging

zichtbare tekenen van brand, spoorvorming door voer-/werktuigen, vertrappeling & overbetreding
Fioringras (Agrostis stolonifera), Gewoon reukgras (Anthoxanthum odoratum), struisriet (G) (Calamagrostis),
Gewone hoornbloem (Cerastium fontanum), Rood zwenkgras (Festuca rubra), Gestreepte witbol (Holcus
lanatus), boterbloem (G) (Ranunculus), paardebloem (G) (Taraxacum), klaver (G) (Trifolium)
Moerasstruisgras (Agrostis canina), veenmos (G) (Sphagnum)

verzuring
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De habitat omvat vooral
lichtminnende soorten.

o.a. Verbücheln et al.
2004; CRNFB 2006
deels naar CRNFB 2006

De habitat kan meestal
enkel duurzaam
voortbestaan bij een
reguliere afvoer van de
biomassa.

CRNFB 2006; European
Environment Agency
2006; Bundesamt für
Naturschutz [z.d]
expertoordeel
deels naar Rodwell (ed.)
1991

uitgez. S. contortum

expertoordeel
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7230: Alkalisch laagveen
B. Beoordelingsmatrix
Criterium
habitatstructuur
horizontale structuur

Goede / voldoende staat

Gedegradeerde staat

A: oppervlakte habitatvlek > 0,10 ha

B: oppervlakte habitatvlek 0,01-0,10 ha

C: oppervlakte habitatvlek < 0,01 ha

A: oppervlakte niet-voedselrijk moeras > 1 ha

B: oppervlakte niet-voedselrijk moeras
1-0,10 ha

C: oppervlakte niet-voedselrijk moeras < 0,10
ha

lage schijngrassen

A: > 50 %

B: 30-50 %

C: < 30%

bedekking Pijpenstrootje
en Struikhei

A: < 30%

B: < 30%

C: > 30%

moslaag

A: > 30% excl. veenmos

B: 10-30% excl. veenmos

C: < 10% excl. veenmos

zuurstof

A: nergens of sporadisch duidelijke H2S geur

B: nergens of sporadisch duidelijke H2S geur

strooisellaag

A: < 10%

B: 10-30%

C: op enkele verspreide plaatsen duidelijke
H2S-geur
C: > 30%

verstoring
verbost

A: < 10%

B: 10-30%

C: > 30%

verruigd door
nutriëntentoename
verruigd t.g.v.
onaangepast beheer

A: < 10%

B: < 10%

C: ≥ 10%

A: < 10%

B: 10-30%

C: > 30%

structuur
vergrast/verruigd
verzuurd

A: structuurschade < 10%
A: < 10%
A: < 10%

B: structuurschade < 10%
B: < 10%
B: 10-30%

C: structuurschade ≥ 10%
C: ≥ 10%
C: > 30%

vegetatie
aantal sleutelsoorten
frequentie of bedekking
sleutelsoorten

A: > 7
A: > 50%

B: 3-7
B: 30-50%

C: < 3
C: < 30%

C. Faunakarakteristieken –en beoordeling
Criterium
oppervlakte
A: > 30 ha
natuurdoeltypen
Nederland
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Goede / voldoende staat
B: 0,5-30 ha

Opmerkingen

Referenties

Deze oppervlakten kunnen
te klein zijn i.f.v.
duurzaamheid als er in de
onmiddellijke omgeving
kans is op sterk
verstorende effecten

A-B: expertoordeel
B-C: Ministerie van LNV
2008g
A-B: expertoordeel
B-C: naar Ministerie van
LNV 2008b
A-B: Ministerie van LNV
2008b
B-C: expertoordeel
JNCC 2004

> 30% kan wijzen op een
evolutie naar het
habitattype 4010 of 6410

A-B: Ministerie van LNV
2008b
B-C: expertoordeel
expertoordeel
Bij habitatvlekken waar
om faunistische redenen
deze strooisellaag noodzakelijk is, kan dit
criterium buiten beschouwing gelaten worden.

naar Schuboth et al. 2004

> 30% kan wijzen op een
evolutie naar het
habitattype
91E0_mesotroof.

Verbücheln et al. 2004;
Schuboth et al. 2004;
CRNFB 2006
expertoordeel

Een toename van Galigaan
wijst op een evolutie naar
7210.

> 30% kan wijzen op een
evolutie naar 7140

CRNFB 2006; Bundesamt
für Naturschutz [z.d]
expertoordeel
expertoordeel
expertoordeel

expertoordeel
expertoordeel

Gedegradeerde staat
C: < 0,5 ha
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Opmerkingen

Referenties
Bal et al. (2001)

www.inbo.be

11. Bossen
Thomaes A., Vandekerkhove K., De Keersmaeker L., Cornelis J., Van Elegem B. en Roelandt B.
De structuur van bossen is een belangrijke onderdeel van de kwaliteit van een bos, o.a. omdat de biodiversiteit van de fauna in belangrijke mate afhankelijk is
van een goede structuuropbouw. Het beheer van de bossen speelt doorgaans rechtstreeks in op de structuur (gelaagdheid, dood hout, ouderdomsstructuur,…).
Terwijl de meeste andere habitats kunnen beoordeeld worden met een goede biologische kennis is voor het beoordelen van de bossen ook kennis over de
bosstructuur vereist en over de veldtechnieken om deze vast te stellen (bv. inschatten aandeel dood hout). De personen die LSVI-opnames moeten maken,
zullen zich eigen moeten maken met deze kenmerken alvorens tot goede inschattingen te kunnen komen.
Het minimum structuur areaal (MSA, definitie: zie lijst begrippen en veldtechnieken) is de oppervlakte-eenheid bos (uitgedrukt in ha) die minimaal nodig is
voor het spontaan naast elkaar voorkomen van verschillende ontwikkelingsfasen van een bos zonder ingrijpen van de mens. Natuurlijke bossen variëren qua
structuur in ruimte en in tijd. Zo kan je in een onbeheerd bos bv. een stormvlakte onderscheiden naast een zone met jong bos, een fase met interne
verjonging, een vervalfase met oude en dode bomen en dergelijke meer. Al deze fasen kan je op één plaats in een lange tijdsreeks achter elkaar plaatsen maar
in voldoende grote bossen heb je deze verschillende fasen ook in vlekken naast elkaar. De vraag van het MSA is dan ook welke minimale oppervlakte nodig is
om alle deze fasen via spontane processen constant naast elkaar in een bos aanwezig te kunnen hebben. Deze oppervlakte is dus afhankelijk van de minimale
grootte van één fase en het aantal jaren dat het duurt om van de ene naar de andere fase te evolueren. Hierdoor verschilt het MSA voor elk habitattype.
Het gebruik van MSA is een internationaal aanvaarde methode om de potentiële structuurkwaliteit van bossen te beoordelen. Gezien het om onbeheerde
bossen gaat, wordt deze methode vooral gebruikt voor de beoordeling van aaneengesloten oppervlaktes van bosreservaten en andere onbeheerde bossen. De
meeste van onze bossen hebben echter helemaal geen natuurlijke structuur. Gezien het de doelstelling is om te streven naar een kleinschalig ecologisch beheer
is het gebruik van MSA als beoordeling van de potentiële structuurkwaliteit binnen de LSVI-tabellen aanvaardbaar. Het MSA beoordelen we hierbij op het
niveau van een habitatwaardig boscomplex (geheel van aaneengesloten boshabitats) en niet als aaneengesloten vlek. Dus alle vlekken van één welbepaald
boshabitat (bv. 9130 of 91E0-subtype oligotroof elzenbroek) binnen een habitatwaardig boscomplex worden samengenomen en vergeleken met de norm van
de MSA. Bronbossen en beekbegeleidend Vogelkers-Essenbossen komen van nature vaak op zeer kleine oppervlaktes voor, zijn qua soortensamenstelling en
structuur sterk gelijkaardig en komen bijna steeds samen voor waarbij er een zeer geleidelijke overgang is tussen beide types. Omdat in de Vlaamse context
de ruimtelijke context voor de potenties van deze habitattypes het in vele gevallen moeilijk maken om het MSA te behalen en omdat het vaak moeilijk is om
een duidelijk onderscheid te maken tussen beide habitats voorzien we een uitzondering voor deze twee habitats. De uitzondering bestaat erin dat de
gezamenlijke oppervlakte van de beide habitattypes binnen één habitatwaardig boscomplex moet voldoen aan de MSA norm van 10 ha (dit is de MSA van beide
afzonderlijk) om een voldoende of goede lokale staat van instandhouding te scoren. Het MSA wordt niet in het veld beoordeeld maar op basis van een
oppervlakteanalyse nadien.
Een goede structuur vereist uiteraard de aanwezigheid van een kruid- en struiklaag. De afwezigheid van één van deze lagen duidt meestal op verdonkering,
sterke verzuring en/of bodemcompactie of op andere sterke verstoringen zoals een sterke schommeling of verandering van het waterpeil of erosie. Ook het
verwijderen van de struiklaag door de beheerder kan een oorzaak zijn.
Onze huidige bossen zijn vaak structuurarm en bestaan uit homogene en gelijkjarige bestanden. Het bosdecreet legt een maximale oppervlakte voor kaalkap
vast op 1 ha. Hierdoor zullen grote homogene bestanden in de toekomst groepsgewijze verjongd worden waardoor het patroon van grote homogene vlekken
doorbroken wordt en de structuur van onze bossen sterk zal verbeteren. Het belang van dergelijke maatregelen voor de natuur wordt ook onderstreept door
verschillende ecologische beheersprincipes zoals de FSC-criteria, de criteria duurzaam bosbeheer (CDB) en de beheervisie voor openbare bossen. Ook de
voorwaarde dat er drie groeiklassen aanwezig moeten zijn vloeit voort uit het streven naar ongelijkjarigheid, behoud van oude bomen na de eindkap en het
behouden van waardevolle open plekken bij de verschillende ecologische beheersprincipes.
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In de LSVI-tabellen van de boshabitats merk je voor verschillende criteria een onderscheid op tussen de bossen van droge tot vochtige standplaatsen
(9110/9120/9130/9150/9160/9190) enerzijds en de bossen van natte standplaatsen (91E0/91F0) anderzijds.
•
Bij oligotrofe elzenbroeken en wilgenvloedbossen worden de groeimogelijkheden van bomen sterk beperkt waardoor de groeiklasse 7 van nature niet of
slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan voorkomen. Er is in de beoordeling van deze twee habitattypen dan ook geen vereiste vooropgesteld voor het
voorkomen van deze groeiklassen. Ook de beoordeling van dik dood hout is hieraan aangepast. In de meeste andere natte bostypen kunnen onder
meer eiken, essen en populieren wel uitgroeien tot bomen met grote diameters. In eutrofe en mesotrofe elzenbroeken kunnen Zwarte elzen eveneens
uitgroeien tot grote dikke bomen. In Vlaanderen hebben nagenoeg alle bossen van deze twee laatste typen een hakhoutverleden waardoor goed
ontwikkelde voorbeelden voorlopig ontbreken. In de buurlanden en in Wallonië zijn hiervan echter wel goede voorbeelden bekend.
•
De ontwikkelingsduur van natte bossen is korter dan de ontwikkelingsduur van bossen op droge en vochtige standplaatsen omdat de ontwikkeling van
de structuuropbouw minder tijd inneemt en omdat kenmerkende soorten nieuwe gebieden sneller koloniseren. Daarom is de drempelwaarde voor de
bosconstantie bij deze bossen dan ook lager. De ontwikkelingsduur is het laagst bij wilgenvloedbossen en elzenbroekbossen. Ook bij de andere alluviale
bossen is de bosconstantie lager dan bij de bossen van droge tot vochtige standplaatsen.
Het aandeel dood hout is een belangrijk criterium in de structuurbeoordeling in functie van de aanwezigheid van tal van dood-hout gebonden organismen. Een
zeer groot aandeel van de biodiversiteit van bossen is op de een of andere manier afhankelijk van de aanwezigheid van dood hout. Het aandeel dood hout zegt
echter niet altijd voldoende over de kwaliteit van het dood hout. Elke aan dood-hout gebonden soort heeft een eigen voorkeur qua boomsoort, dimensie,
afbraakstadium, liggend of staand, overschaduwing en vochtgehalte van het dood hout. Vooral de dimensie is voor veel soorten belangrijk. Tal van zeldzaam
geworden soorten komen enkel voor op voldoende dikke bomen. Hierdoor is het belangrijk om naast het totale aandeel dood hout ook het voorkomen van
dikke dode bomen te beoordelen.
Uit tal van onderzoeken blijkt dat oude bossen (bossen met een hoge bosconstantie) doorgaans veel meer typische bossoorten herbergen dan recente
bebossingen. Deze grotere soortenrijkdom wordt niet alleen gekenmerkt door de aanwezigheid van een typische flora van voorjaarsbloeiers maar ook door een
grotere soortenrijkdom aan tal van kleine, onopvallende organismen met een vaak verborgen levenswijze of met moeilijk te determineren soorten zoals bv.
insecten of paddenstoelen. De beoordeling van de sleutelsoorten van de kruidlaag bevat wel soorten die aan oude bossen gebonden zijn. Maar voor de vele
andere specifieke soorten is het veel eenvoudiger om voorwaarden te stellen aan de bosconstantie in de veronderstelling dat hier over het algemeen meer
typische bosgebonden soorten zullen voorkomen. Ook de bodemontwikkeling en daarmee gepaarde ecologische processen verschillen tussen oude bossen en
bebossingen. De bosconstantie kan niet in het veld ingeschat worden, maar wordt nadien beoordeeld op basis van een GIS-analyse.
Bij de beoordeling van structuurcriteria zoals de groeiklassen, dikke bomen of dood hout wordt er geen onderscheid gemaakt naar de boomsoort. Dikke
populieren of Amerikaanse eiken worden dus meegenomen in de beoordeling. De beoordeling van de structuur is onafhankelijk van de soortensamenstelling en
de beoordeling van de soortensamenstelling is onafhankelijk van de structuurbijdrage van de beoordeelde soorten. Diersoorten die afhankelijk zijn van een
bepaalde structuur, stellen immers meestal geen eisen naar de boomsoort. De aanwezigheid van uitheemse soorten wordt wel negatief beoordeeld bij de
soortensamenstelling.
Cultuurpopulieren worden doorgaans beschouwd als uitheemse boomsoorten omdat het kruisingen zijn van Europese met Amerikaanse populierensoorten of
zelfs kruisingen tussen Amerikaanse soorten onderling. In tegenstelling tot veel andere uitheemse boomsoorten zijn populieren niet invasief (kruisingen van
populieren verjongen niet) en degraderen ze de bodem niet waardoor populieren geen negatief effect hebben op de kruidlaag. De wijze van exploiteren van
populieren heeft vaak wel een sterk negatief effect op de bodem en kruidlaag maar staat op zich los van de boomsoort (en komt tot uiting in de beoordeling
van bv. de verstoringscriteria). Daarom stelt ook de Europese commissie in ‘Natura 2000 and forests. Challenges and opportunities: Interpretation guide’ dat
populieren behouden kunnen worden als ze geen negatieve invloed uitoefenen op het behoud van de habitat. Hierdoor hebben we besloten om bij de
beoordeling van de alluviale bossen de aanwezige populieren niet mee te rekenen voor de beoordeling van de boomlaag als er naast de populieren nog een
rijke en goed ontwikkelde boom- en struiklaag voorkomt.
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De beoordeling van de structuur bij bronbossen en habitattype 9150 is vaak moeilijk of zelfs onmogelijk omdat deze habitats nagenoeg steeds op een
kleine oppervlakte voorkomen en dit omwille van de beperkte grootte van lokaal geschikte milieuomstandigheden. Vele bronbossen zijn dermate klein dat ze
geen eigen boomlaag hebben maar overschaduwd worden door bomen die in de aanliggende bostypen groeien. Het habitattype 9150 komt in Vlaanderen
eveneens op kleine oppervlaktes voor en vereist bij ons een intensief beheer waardoor dikke bomen en dik dood hout niet voorkomen (zie Decleer, 1997).
Indien de beoordeling van structuurkenmerken van deze habitatvlekken op zich niet zinvol is, wordt de beoordeling op een grotere oppervlakte of op het gehele
boscomplex waarin de habitatvlek ligt uitgevoerd.
Indien er geen gegevens van het grondvlak (definitie: zie lijst begrippen en veldtechnieken) voorhanden zijn maar wel van het volumeaandeel van de
verschillende boomsoorten, kunnen deze gegevens benut worden ter vervanging van gegevens over het grondvlak. De berekening van het volume hout in een
bos is immers gebaseerd op het grondvlak en de hoogte. Indien voor de verschillende boomsoorten dezelfde hoogte in rekening werd gebracht is de
beoordeling op basis van het volume doorgaans identiek aan deze met het grondvlak. In andere gevallen zal de beoordeling in dezelfde grootteorde liggen.
Voor de beoordeling verkiezen we grondvlak boven volume omdat het gebruik van het volume niet eenduidig is, gezien de verschillende typen (totale
biomassa, stamvolume, werkhoutvolume, …) en berekeningswijzen (volumetabellen met één of twee ingangen, specifieke formules, …).
Voor de beoordeling van het voorkomen van verstoringindicatoren en sleutelsoorten in de kruidlaag werd eerst een analyse gemaakt van het voorkomen
en de bedekking van deze soorten in de betrokken habitat op basis van de gegevens van de eerste bosinventarisatie. Aan de hand van deze resultaten werden
dan drempelwaarden vastgelegd waarbij we zochten naar duidelijke grenzen (zie § 2.3.2) en in de mate van het mogelijke gelijke normen tussen gelijkaardige
habitattypen. De drempelwaarden voor ruderalisering zijn lager bij de oligotrofe elzenbroeken en bij de habitattypen 9110, 9120 en 9190 omdat deze typen
zeer gevoelig zijn voor verruiging en omdat de ruigte-indicatoren op deze standplaatsen maar een beperkte bedekking innemen in vergelijking met een
gelijkaardige verstoring in een ander habitat. De drempelwaarden voor ruderalisering bij wilgenvloedbos en 91F0 zijn hoger dan bij de andere vegetatietypen
omdat de soorten die ruderalisering kenmerken ook van nature een normaal onderdeel vormen van deze vegetatietypen.
Bij het inschatten van de percentages in de kruidlaag wordt de beoordeling gebaseerd op het aandeel binnen de totale bedekking van de kruidlaag. Als de
totale kruidlaag slechts 20% van de grondoppervlakte bedekt, kan deze alsnog uit 70% sleutelsoorten of ruderale soorten bestaan. Deze manier van werken
moet er onder meer voor zorgen dat elzenbroekbossen die grotendeels uit wateroppervlakte bestaan toch in een gunstige staat van instandhouding kunnen zijn
of problemen met ruderalisering ook in donkere bossen opgemerkt worden.
Gezien de complexe structuur van bossen, zijn er voor de bossen meer criteria dan voor de meeste andere habitattypen. De globale kwaliteit van bossen
kan bepaald worden door het uitzonderlijk goed scoren op bepaalde kenmerken terwijl andere kenmerken hierdoor net onvoldoende zullen scoren. Het
voorkomen van bv. veel dikke bomen zal bv. de ontwikkeling van de struiklaag belemmeren of de voorwaarde van 4% dood hout sterk bemoeilijken door het
hogere aandeel levende biomassa. Bij de bossen is de interpretatie van de criteria daarom zeer belangrijk. Een A-score is een duidelijk signaal dat het bos zeer
uitzonderlijk is voor een specifieke waarde, terwijl een C-score een negatief signaal is dat verder geïnterpreteerd dient te worden. Het behoud van één A-score
is vaak belangrijker dan het wegwerken van één C-score.
Het habitattype 9150 komt in Vlaanderen slechts op een zeer kleine oppervlakte in continentaal Voeren voor. Het habitattype is zeer specifiek omwille van
het voorkomen van verschillende zeldzame orchideeënsoorten, naast enkele andere kalkminnende planten. Deze planten zijn gevoelig voor verdonkering en
successie naar een Asperulo-Fagetum (habitattype 9130), waarbij klimop en braam toenemen. Een cijfermatige beoordeling van de verdonkering en successie
is niet eenvoudig. Een genuanceerde beoordeling is hier immers noodzakelijk en onder meer afhankelijk van de aanwezige soorten en doelsoorten. Het
opvolgen en beoordelen van de bloeiende orchideeën is een eenvoudige maat om problemen vast te stellen. Het verdwijnen van deze lichtminnende
doelsoorten wordt vaak, maar echter niet noodzakelijk, veroorzaakt door verdonkering. Het kan ook op andere negatieve effecten wijzen. De populatietrend
van het aantal bloeiende orchideeën wordt in de meeste van deze habitats in Voeren al enkele jaren opgevolgd door ANB en kan hierdoor gemakkelijk
beoordeeld worden.
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9110: Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum

Habitattype 9110: Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum
A. Habitatkarakteristieken
Milieukarakteristieken voor een goede staat van instandhouding (Cijfergegevens zijn indicatief. zie § 2.4)
Criterium
Beschrijving
uitgangsituatie/geomorfologie
uitgangsituatie /
heuvels / ruggen / plateau's
geomorfologie

Bodem
vochtgehalte

textuur
profiel

Opmerkingen

Referenties
Al et al.1995; Anoniem
z.d. (d); Anoniem 2003;
Verbücheln 2002; Van der
Werf 1991; Cornelis et al.
2007; Bal et al. 2001; De
Keersmaeker et al. 2000
Al et al.1995; Anoniem
z.d. (d); Anoniem 2003;
Verbücheln 2002; Van der
Werf 1991; Cornelis et al.
2007; Bal et al. 2001; De
Keersmaeker et al. 2000

substraat
stadium bodemgenese
pH bodemtoplaag

zeer zuur (≤ 4)
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Maatregelen

zeer droog tot vochtig

lemig zand - leem (vaak grindrijk)
(sterk gevlekte, verbrokkelde of discontinue) textuur B horizont (podzols); humus
en/of ijzer B horizont.
zandsteen, graniet, metamorfe gesteenten, schiefers, (zandige) kleilaag
(bruine) podzol, regosols

hydrologie
grondwaterdynamiek

Verstoring

zeer diep in de zomer en winter, kan een tijd van het jaar hoog staan t.g.v. opstuwend
water (pseudogleybodems)

compacte bodem door
betreding, machines,...
gevoelig tot zeer gevoelig
voor verzuring veroorzaakt
door verzurende
deposities. Typische
soorten gaan achteruit en
Stekelvarens (Dryopteris
species), Adelaarsvaren
(Pteridium aquilinum) en
Gewone braam (Rubus
fruticosus) gaan
domineren.
(permanent) nat bij gebrek
aan geschikte afwatering

indeling volgens het FAO
classificatiesysteem

herstel geschikte
hydrologie
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niet gevoelig voor
verdroging. De
grondwatertafel bevindt
zich van nature al buiten
het bereik van de
plantenwortels.

Al et al.1995; Anoniem
z.d. (d); Anoniem 2003;
Verbücheln 2002; Van der
Werf 1991; Cornelis et al.
2007; Bal et al. 2001; De
Keersmaeker et al. 2000

www.inbo.be

9110: Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum

nutriënten
voedselrijkdom

luchtkwaliteit

oligotroof - mesotroof

1) matig gevoelig voor Naanrijking door aanrijking
grondwaterlagen.
Stekelvarens gaan
domineren.
2) P-aanrijking door
inwaai van meststoffen.
Gewone vlier (Sambucus
nigra), Grote brandnetel
(Urtica dioica) en
Kleefkruid (Galium
aparine) gaan domineren.
matig gevoelig voor Naanrijking door
atmosferische deposities.
Stekelvarens (Dryopteris
species) gaan domineren.

Vegetatie- en structuurkarakteristieken
Criterium
Beschrijving
kwaliteitsindicatoren
sleutelsoorten
soorten EU-rapportage
Pilzegge (Carex pilulifera), Bochtige smele (Deschampsia flexuosa), Liggend walstro (Galium saxatile),
kruidlaag
Gladde witbol (Holcus mollis), Witte veldbies (Luzula luzuloides), Dalkruid (Maianthemum bifolium), Hengel
(Melampyrum pratense), Kranssalomonszegel (Polygonatum verticillatum), Valse salie (Teucrium scorodonia),
Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus)
aanvullende soorten van
Trosvlier (Sambucus racemosa), Mispel (Mespilus germanica), Wilde appel en eetappel (Malus sylvestris),
de boom- en struiklaag
Beuk (Fagus sylvatica), Ruwe berk (Betula pendula), Wintereik (Quercus petraea), Zomereik (Quercus robur),
Quercus x rosacea, Haagbeuk (Carpinus betulus), Sporkehout (Frangula alnus), Wilde lijsterbes (Sorbus
aucuparia), Ratelpopulier (Populus tremula), Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
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bemestingsbeperking in
belangrijkste
infiltratiezones

Al et al.1995; Anoniem
z.d. (d); Anoniem 2003;
Verbücheln 2002; Van der
Werf 1991; Cornelis et al.
2007; Bal et al. 2001; De
Keersmaeker et al. 2000

algemene maatregelen die
uitstoot van nutriënten en
luchtvervuiling reduceren

aanrijking is een natuurlijk
proces (bv. evolutie van
eiken-berkenbos naar
eiken-beukenbos), maar
wordt versneld door
atmosferische N-deposities

Maatregelen

Opmerkingen

Ontwikkeling van criteria voor de beoordeling van de lokale staat van instandhouding van de Natura 2000 habitattypen. Versie 2.0.

Referenties

Thomaes et al. 2008

voorkeur geven aan
inheemse en
standplaatsgeschikte
boomsoorten.

naar Waterinckx &
Roelandt (2001).Cornelis
et al. (2007).
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9110: Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum

structuur
minimum structuurareaal

40 ha

verticale structuur
horizontale structuur

boomlaag, struiklaag, kruidlaag (incl. moslaag)
natuurlijk mozaïekstructuur

Fenologie: groeiklassen
aandeel dood hout

volume dood hout ten opzichte van totaal volume hout

hoeveelheid dik dood hout

dik staand en liggend dood hout (dikke stammen, minimumdoormeter 40 cm)

bosconstantie

periode dat een perceel bebost is

storingsindicatoren
invasieve exoten

streven naar een
mozaïekstructuur door
structuurbepalende
processen kansen en
ruimte te bieden
behoud min. aantal oude
en monumentale bomen

dik dood hout laten staan,
dikke afstervende bomen
niet exploiteren en
voldoende bomen van het
bosbestand laten staan bij
eindkap
bosbehoud op lange
termijn nastreven

streven naar een
evenwichtige
structuuropbouw en
natuurlijke
diameterverdeling

Bal et al. 2001; Koop in Al
et al. 1995
Thomaes et al. 2007
Thomaes et al. 2007

Verbücheln et al.. 2002
Thomaes &
Vandekerkhove. 2004.
Thomaes et al. 2007

een lange bosconstantie is
een belangrijk voorwaarde
voor de aanwezigheid van
zeer veel bosorganismen

Thomaes et al. 2007

Japanse duizendknoop (Fallopia japonica), Rimpelroos (Rosa rugosa), Bonte gele dovenetel (Lamium
galeobdolon subsp. argentatum), Schijnaardbei (Duchesnea indica), Douglaspluimspirea (Spiraea douglasii),
Amerikaanse eik (Quercus rubra), Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina), Robinia (Robinia pseudoacacia),
Rododendron (G) (Rhododendron)
+ naaldhout (uitgezonderd Europese Lork (Larix decidua), Japanse Lork (Larix kaempferi) & Grove den (Pinus
sylvestris)

bestrijden exoten

naar Waterinckx &
Roelandt (2001).

verruiging

Brede stekelvaren (Dryopteris dilatata), Smalle stekelvaren (Dryopteris carthusiana), Rubus fruticosus.

vermesting en/of verzuring
tegengaan

ruderalisering

Gewone vlier (Sambucus nigra), Grote brandnetel (Urtica dioica), Kleefkruid (Galium aparine)

fosforaanrijking tegengaan

naar Waterinckx &
Roelandt (2001). Cornelis
et al. (2007).
naar Waterinckx &
Roelandt (2001). Cornelis
et al. (2007).
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9110: Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum
B. Beoordelingsmatrix
Criterium
habitatstructuur
oppervlakte

A: ≥ MSA

B: ≥ MSA

C: < MSA

verticale structuur

A: alle vegetatielagen abundant aanwezig

B: alle vegetatielagen aanwezig, minstens 1
minder dan abundant

C: niet alle vegetatielagen aanwezig

horizontale structuur

A: ongelijkjarig en gemengd of ingrepen op
kleine schaal (tot 0,3 ha) cfr.
plenterslagstructuur

B: mozaïekstructuur met grootte-orde 0,3-1
ha, cfr. femelslagstructuur

C: homogene leeftijdsopbouw in vlekken van
1 ha of groter

Thomaes et al., 2007

A: 3 of meer groeiklassen aanwezig en
groeiklasse 7 aanwezig

C: minder dan 3 groeiklassen aanwezig en
klasse 7 afwezig

Verbücheln et al., 2002

C: < 4%

Thomaes &
Vandekerkhove 2004.
Thomaes et al., 2007

Goede / voldoende staat

Gedegradeerde staat

Opmerkingen

Referenties
Bal et al. 2001, Koop in Al
et al. 1995
Thomaes et al., 2007

aandeel dood hout

A: > 10%

B: 3 of meer groeiklassen aanwezig en klasse
7 afwezig of minder dan 3 groeiklassen
aanwezig en klasse 7 aanwezig
B: 4-10%

hoeveelheid dik dood hout

A: > 3 exemplaren/ha en diameterverdeling
overeenkomstig of hoger dan die van de
levende bomen

B: 1-3 exemplaren/ha of > 3, maar
diameterverdeling lager dan die van de
levende bomen

C: < 1 exemplaar/ha

bosconstantie

A: > 200 jaar

B: 100-200 jaar

C: < 100 jaar

de bosconstantie kan hier
best bepaald worden op
basis van GIS-lagen (De
Keersmaeker et al. 2000)

verstoring
invasieve exoten

A: = 0 %

B: < 10 %

C: ≥ 10 %

verruigd

A: < 10%

B: 10-30%

C: > 30%

geruderaliseerd

A: = 0%

B: < 10%

C: ≥ 10%

Expertoordeel naar
analogie met andere
boshabitats
analyse op
bosinventarisatie
de drempelwaarden zijn
analyse op
hier lager dan bij de andere bosinventarisatie
bostypes omdat de
storingsindicatoren op
deze standplaats minder
snel hoge bedekkingen
zullen halen.

vegetatie
sleutelsoorten in de
boomlaag

A: ≥ 90% grondvlak waarvan 2 of meer
boomsoorten minstens 10% innemen

B: ≥ 70 en < 90% grondvlak, of ≥ 90% met
slechts 1 soort die minstens 10% inneemt (bv.
homogene beuken-of eikenbestanden)

C: < 70% grondvlak

A: > 70% bedekking en > 7 soorten

B: 30-70% bedekking en > 5 soorten of ≥ 30% C: < 30% bedekking of < 6 soorten
bedekking en 6-7 soorten

procentueel aandeel
sleutelsoorten in de
kruidlaag
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Thomaes et al., 2007, De
Keersmaeker et al. 2000

Thomaes et al., 2007

Thomaes et al., 2007
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C. Faunakarakteristieken –en beoordeling
Criterium
oppervlakte
> 150 ha
natuurdoeltypen
Nederland
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Goede / voldoende staat
30-150 ha

Gedegradeerde staat
< 30 ha
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Opmerkingen

Referenties
Bal et al. (2001)
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9120: Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion)

Habitattype 9120: Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion)
A. Habitatkarakteristieken
Milieukarakteristieken voor een goede staat van instandhouding (Cijfergegevens zijn indicatief. zie § 2.4)
Criterium
Beschrijving
uitgangsituatie/geomorfologie
uitgangsituatie /
heuvels/(dekzand)ruggen/terassen/stuwwallen; oude duinen; vlaktes, ook (drogere)
geomorfologie
depressies mogelijk

bodem
vochtgehalte

textuur

Opmerkingen

Referenties
Waterinckx & Roelandt
(2001); Anoniem 2003;
Van der Werf 1991;
Cornelis et al. 2007, De
Keersmaeker et al. 2000,
Bal et al. 2001
Waterinckx & Roelandt
(2001); Anoniem 2003;
Van der Werf 1991;
Cornelis et al. 2007, De
Keersmaeker et al. 2000,
Bal et al. 2001

substraat
stadium bodemgenese
pH bodemtoplaag

zeer zuur (< 4,5)

hydrologie
grondwaterdynamiek

zeer diep in de zomer en winter, kan een tijd van het jaar hoog staan t.g.v. opstuwend
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Maatregelen

zeer droog tot vochtig

het gierstgras-beukenbos vooral op (zand)leem, het zomereiken-beukenbos en
wintereiken-beukenbos vooral op (lemig) zand
(sterk gevlekte, verbrokkelde of discontinue) textuur B horizont; humus en/of ijzer B
horizont; profielloze bodems
zandsteen; metamorfe gesteenten (schiefers, graniet,..); (zandige) kleilaag
(bruine) podzol, regosols

profiel

Verstoring

compactie bodem door
betreding, machines,...
gevoelig tot zeer gevoelig
voor verzuring door
verzurende deposities.
Hierbij gaan Ruige
veldbies en Lelietje-vandalen achteruit. Gladde
witbol (Holcus mollis),
Pijpenstrootje (Molinia
caerulea) & Bochtige
smele (Deschampsia
flexuosa) breiden zich uit.
1) (permanent) nat bij
gebrek aan geschikte
afwatering
2) te droog of permanent
droog door
grondwaterwinning

indeling volgens het FAO
classificatiesysteem
het gierstgras-beukenbos
subtype heeft een bredere
range, en is globaal
genomen minder zuur

herstel geschikte
hydrologie
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Waterinckx & Roelandt
(2001); Anoniem 2003;
Van der Werf 1991;
Cornelis et al. 2007, De
Keersmaeker et al. 2000,
Bal et al. 2001
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nutriënten
voedselrijkdom

oligotroof - mesotroof

luchtkwaliteit

kritische N-depositie waarde: 10 - 21,5 kg N/ha/jaar

1) matig gevoelig voor Naanrijking door aanrijking
grondwaterlagen.
Stekelvarens gaan
domineren.
2) P-aanrijking door
inspoeling van
landbouwgrond van hoger
gelegen akkers (zelden) en
inwaai van meststoffen.
Gewone vlier (Sambucus
nigra), Grote brandnetel
(Urtica dioica) en
Kleefkruid (Galium
aparine) gaan domineren.
matig gevoelig voor Naanrijking door
atmosferische deposities.
Stekelvarens (Dryopteris
species) gaan domineren.

Vegetatie- en structuurkarakteristieken
Criterium
Beschrijving
kwaliteitsindicatoren
sleutelsoorten
soorten EU-rapportage
Pilzegge (Carex pilulifera), Lelietje-van-dalen (Convallaria majalis), Witte klaverzuring (Oxalis acetosella),
kruidlaag
Witte veldbies (Luzula luzuloides), Dalkruid (Maianthemum bifolium), Valse salie (Teucrium scorodonia),
Gladde witbol (Holcus mollis)
aanvullende soorten van
Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus), Bosanemoon (Anemone nemorosa), Grote veldbies (Luzula sylvatica),
de kruidlaag
Bosgierstgras (Milium effusum), Ruige veldbies (Luzula pilosa), Wilde kamperfoelie (Lonicera periclymenum),
Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum), Gewone salomonszegel (Polygonatum multiflorum)
aanvullende soorten van
de boom- en struiklaag
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bemestingsbeperking in
belangrijkste
infiltratiezones

het gierstgras-beukenbos
heeft een bredere range, en
is globaal genomen
voedselrijker

Waterinckx & Roelandt
(2001); Anoniem 2003;
Van der Werf 1991;
Cornelis et al. 2007, De
Keersmaeker et al. 2000,
Bal et al. 2001

algemene maatregelen die
uitstoot van nutriënten en
luchtvervuiling reduceren

aanrijking is een natuurlijk
proces (bv. evolutie van
eiken-berkenbos naar
eiken-beukenbos), maar
wordt versneld door
atmosferische N-deposities

Waterinckx & Roelandt
(2001); Anoniem 2003;
Van der Werf 1991;
Cornelis et al. 2007, De
Keersmaeker et al. 2000,
Bal et al. 2001; Neirynck
et al. (2001); Staelens et al
(2006)

Maatregelen

Opmerkingen

Referenties

Hulst (Ilex aquifolium), Wintereik (Quercus petraea), Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia), Gewone esdoorn
(Acer pseudoplatanus), Beuk (Fagus sylvatica), Ruwe berk (Betula pendula), Hazelaar (Corylus avellana),
Zomereik (Quercus robur), Quercus x rosacea, Haagbeuk (Carpinus betulus), Sporkehout (Frangula alnus)
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Thomaes et al. 2008

voorkeur geven aan
inheemse en
standplaatsgeschikte
boomsoorten.

naar Waterinckx &
Roelandt (2001); Cornelis
et al. (2007). Bal et al.
2001,
naar Waterinckx &
Roelandt (2001); Cornelis
et al. (2007). Bal et al.
2001,
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structuur
minimum structuurareaal

40 ha

verticale structuur
horizontale structuur

boomlaag, struiklaag, kruidlaag (incl. moslaag)
natuurlijk mozaïekstructuur

Fenologie: groeiklassen
aandeel dood hout

volume dood hout ten opzichte van totaal volume hout

hoeveelheid dik dood hout

dik staand en liggend dood hout (dikke stammen, minimumdoormeter 40 cm)

bosconstantie

periode dat een perceel bebost is

storingsindicatoren
invasieve exoten

streven naar een
mozaïekstructuur door
structuurbepalende
processen kansen en
ruimte te bieden
behoud min. aantal oude
en monumentale bomen

dik dood hout laten staan,
dikke afstervende bomen
niet exploiteren en
voldoende bomen van het
bosbestand laten staan bij
eindkap
bosbehoud op lange
termijn nastreven

streven naar een
evenwichtige
structuuropbouw en
natuurlijke
diameterverdeling

Bal et al. 2001; Koop in Al
et al. 1995
Thomaes et al., 2007
Thomaes et al., 2007

Verbücheln et al., 2002
Thomaes &
Vandekerkhove 2004.
Thomaes et al., 2007

een lange bosconstantie is
een belangrijk voorwaarde
voor de aanwezigheid van
zeer veel bosorganismen

Thomaes et al., 2007

Japanse duizendknoop (Fallopia japonica), Rimpelroos (Rosa rugosa), Bonte gele dovenetel (Lamium
galeobdolon subsp. argentatum), Schijnaardbei (Duchesnea indica), Douglaspluimspirea (Spiraea douglasii),
Amerikaanse eik (Quercus rubra), Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina), Robinia (Robinia pseudoacacia),
Rododendron (G) (Rhododendron)
+ naaldhout (uitgezonderd Europese Lork (Larix decidua), Japanse Lork (Larix kaempferi) & Grove den (Pinus
sylvestris)

bestrijden exoten

naar Waterinckx &
Roelandt (2001)

verruiging

Rubus fruticosus, Smalle stekelvaren (Dryopteris carthusiana), Brede stekelvaren (Dryopteris dilatata)

vermesting en/of verzuring
tegengaan

ruderalisering

Gewone vlier (Sambucus nigra), Grote brandnetel (Urtica dioica), Kleefkruid (Galium aparine)

fosforaanrijking tegengaan

vergrassing

Gladde witbol (Holcus mollis), Pijpenstrootje (Molinia caerulea), Bochtige smele (Deschampsia flexuosa)

stikstofaanrijking en/of
verzuring tegengaan

naar Waterinckx &
Roelandt (2001); Cornelis
et al. (2007).
naar Waterinckx &
Roelandt (2001); Cornelis
et al. (2007).
naar Waterinckx &
Roelandt (2001); Cornelis
et al. (2007).
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zie milieuomstandigheden,
zuurtegraad
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9120: Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion)
B. Beoordelingsmatrix
Criterium
habitatstructuur
oppervlakte

A: ≥ MSA

B: ≥ MSA

C: < MSA

verticale structuur

A: alle vegetatielagen abundant aanwezig

B: alle vegetatielagen aanwezig, minstens 1
minder dan abundant

C: niet alle vegetatielagen aanwezig

horizontale structuur

A: ongelijkjarig en gemengd of ingrepen op
kleine schaal (tot 0,3 ha) cfr.
plenterslagstructuur

B: mozaïekstructuur met grootte-orde 0,3-1
ha, cfr. femelslagstructuur

C: homogene leeftijdsopbouw in vlekken van
1 ha of groter

Thomaes et al., 2007

A: 3 of meer groeiklassen aanwezig en
groeiklasse 7 aanwezig

B: 3 of meer groeiklassen aanwezig en klasse
7 afwezig of minder dan 3 groeiklassen
aanwezig en klasse 7 aanwezig

C: minder dan 3 groeiklassen aanwezig en
klasse 7 afwezig

Verbücheln et al., 2002

aandeel dood hout

A: > 10%

B: 4-10%

C: < 4%

hoeveelheid dik dood hout

A: > 3 exemplaren/ha en diameterverdeling
overeenkomstig of hoger dan die van de
levende bomen

B: 1-3 exemplaren/ha of > 3, maar
diameterverdeling lager dan die van de
levende bomen

C: < 1 exemplaar/ha

Thomaes &
Vandekerkhove 2004.
Thomaes et al., 2007

bosconstantie

A: > 200 jaar

B: 100-200 jaar

C: < 100 jaar

de bosconstantie kan hier
best bepaald worden op
basis van GIS-lagen (De
Keersmaeker et al. 2000)

verstoring
invasieve exoten

A: = 0 %

B: < 10 %

C: ≥ 10 %

verruigd

A: < 10%

B: 10-30%

C: > 30%

geruderaliseerd

A: = 0%

B: < 10%

C: ≥ 10%

analyse op
bosinventarisatie
analyse op
bosinventarisatie
de drempelwaarden zijn
analyse op
hier lager dan bij de andere bosinventarisatie
bostypes omdat de
storingsindicatoren op
deze standplaats minder
snel hoge bedekkingen
zullen halen.

vergrast

A: < 10%

B: 10-30%

C: > 30%

vegetatie
sleutelsoorten in de
boomlaag

A: ≥ 90% grondvlak waarvan 2 of meer
boomsoorten minstens 10% innemen

B: ≥ 70 en < 90% grondvlak, of ≥ 90% met
slechts 1 soort die minstens 10% inneemt (bv.
homogene beuken-of eikenbestanden)

C: < 70% grondvlak

Thomaes et al., 2007

A: > 70% bedekking en > 7 soorten

B: 30-70% bedekking en > 4 soort of ≥ 30%
bedekking en 5-7 soorten

C: < 30% bedekking of < 5 soorten

analyse op
bosinventarisatie

procentueel aandeel
sleutelsoorten in de
kruidlaag
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Goede / voldoende staat

Gedegradeerde staat
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Opmerkingen

Referenties
Bal et al. 2001, Koop in Al
et al. 1995
Thomaes et al., 2007

Thomaes et al., 2007, De
Keersmaeker et al. 2000
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C. Faunakarakteristieken –en beoordeling
Criterium
oppervlakte
> 150 ha
natuurdoeltypen
Nederland
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Goede / voldoende staat
30-150 ha

Gedegradeerde staat
< 30 ha
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Opmerkingen

Referenties
Bal et al. (2001)
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9130: Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum

Habitattype 9130: Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum
A. Habitatkarakteristieken
Milieukarakteristieken voor een goede staat van instandhouding (Cijfergegevens zijn indicatief. zie § 2.4)
Criterium
Beschrijving
uitgangsituatie/geomorfologie
uitgangsituatie /
helling/colluvium, zone grenzend aan alluviale zone, aan rivier- of beekbegeleidende
geomorfologie
bossen

bodem
vochtgehalte

droog tot nat

textuur
profiel
substraat
stadium bodemgenese

vooral (licht) (zand)leem, ook mogelijk op zandige of kleiige bodems
textuur B horizont; sterk gevlekte structuur B horizont
kalkrijke substraten; matig voedselrijke leemgronden; metamorf gesteente
(Podzo)luvisols

pH bodemtoplaag

zeer zuur tot neutraal (4,2 tot 7,0)

hydrologie
grondwaterdynamiek
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Verstoring

Maatregelen

Opmerkingen

Referenties
Waterinckx.& Roelandt
(2001) ; Anoniem 2003;
Stortelder et al. 1999; Van
der Werf 1991; Cornelis et
al. 2007; Bal et al.
2001,De Keersmaeker et
al. 2000
Waterinckx.& Roelandt
(2001); Anoniem 2003;
Stortelder et al. 1999; Van
der Werf 1991; Cornelis et
al. 2007; Bal et al.
2001,De Keersmaeker et
al. 2000

zeer diep wegzakkend in de zomer; kan een tijd van het jaar hoog staan t.g.v.
opstuwend water

compactie bodem door
betreding, machines,...
gevoelig tot zeer gevoelig
voor verzuring. Hierbij
gaan Eenbes (Paris
quadrifolia), Slanke
sleutelbloem (Primula
elatior), Bosviooltje (Viola
reichenbachiana +
riviniana) en Bosanemoon
(Anemone nemorosa)
achteruit en gaan
Stekelvarens (Dryopteris
species), Adelaarsvaren
(Pteridium aquilinum) en
Gewone braam (Rubus
fruticosus) domineren.
1) (permanent) nat bij
gebrek aan geschikte
afwatering
2) te droog of permanent
droog door
grondwaterwinning

indeling volgens het FAO
classificatiesysteem
het midden-Europees
neutrofiel beukenbos heeft
van nature ongeveer een
neutrale pH. Het
Atlantisch neutrofiel
beukenbos kan ook op
zuurdere plaatsen
voorkomen. Vooral
Boshyacint is resistent
tegen verzuring.

herstel geschikte
hydrologie
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Waterinckx.& Roelandt
(2001); Anoniem 2003;
Stortelder et al. 1999; Van
der Werf 1991; Cornelis et
al. 2007; Bal et al.
2001,De Keersmaeker et
al. 2000
www.inbo.be
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nutriënten
voedselrijkdom

mesotroof - eutroof

luchtkwaliteit

kritische N-depositie waarde: 11,8 - 17,8 kg N/ha/jaar

1) matig gevoelig voor Naanrijking door aanrijking
grondwaterlagen.
Stekelvarens gaan
domineren.
2) P-aanrijking door
inspoeling van
landbouwgrond van hoger
gelegen akkers (zelden) en
inwaai van meststoffen.
Gewone vlier (Sambucus
nigra), Grote brandnetel
(Urtica dioica) en
Kleefkruid (Galium
aparine) gaan domineren.
Zeer gevoelig voor Naanrijking door deposities.
Stekelvarens (Dryopteris
species) gaan domineren.

Vegetatie- en structuurkarakteristieken
Criterium
Beschrijving
kwaliteitsindicatoren
sleutelsoorten
soorten EU-rapportage
Daslook (Allium ursinum), Boszegge (Carex sylvatica), Rood peperboompje (Daphne mezereum),
kruidlaag
Schedegeelster (Gagea spathacea), Lievevrouwebedstro (Galium odoratum), Wilde hyacint (Hyacinthoides
non-scripta), Eenbloemig parelgras (Melica uniflora), Vogelnestje (Neottia nidus-avis), Eenbes (Paris
quadrifolia), Heelkruid (Sanicula europaea), Spekwortel (Tamus communis), Donkersporig bosviooltje (Viola
reichenbachiana)
aanvullende soorten van
Ruwe smele (Deschampsia cespitosa), Smalle stekelvaren (Dryopteris carthusiana), Mannetjesvaren
de kruidlaag
(Dryopteris filix-mas), Witte klaverzuring (Oxalis acetosella), Aardbeiganzerik (Potentilla sterilis), Echte
valeriaan (Valeriana repens), Bleeksporig bosviooltje (Viola riviniana), Gladde witbol (Holcus mollis),
Bosanemoon (Anemone nemorosa), Groot heksenkruid (Circaea lutetiana), Bosgierstgras (Milium effusum),
Ruige veldbies (Luzula pilosa), Gewone salomonszegel (Polygonatum multiflorum), Gele dovenetel (Lamium
galeobdolon), Dauwbraam (Rubus caesius), Slanke sleutelbloem (Primula elatior), Muskuskruid (Adoxa
moschatellina), Drienerfmuur (Moehringia trinervia), Kleine maagdenpalm (Vinca minor), Grote muur
(Stellaria holostea), Gevlekte aronskelk (Arum maculatum), Bosbingelkruid (Mercurialis perennis)
aanvullende soorten van
Beuk (Fagus sylvatica), Zomereik (Quercus robur), Quercus x rosacea, Wintereik (Quercus petraea), Gewone
de boom- en struiklaag
esdoorn (Acer pseudoplatanus), Noorse esdoorn (Acer platanoides), Es (Fraxinus excelsior), Zoete kers
(Prunus avium), Hazelaar (Corylus avellana), Haagbeuk (Carpinus betulus), Spaanse aak (Acer campestre),
Meidoorn (G) (Crataegus), Zomerlinde (Tilia platyphyllos), Rode kornoelje (Cornus sanguinea), Wilde
kardinaalsmuts (Euonymus europaeus)
237

bemestingsbeperking in
belangrijkste
infiltratiezones

Waterinckx.& Roelandt
(2001); Anoniem 2003;
Stortelder et al. 1999; Van
der Werf 1991; Cornelis et
al. 2007; Bal et al.
2001,De Keersmaeker et
al. 2000

algemene maatregelen die
uitstoot van nutriënten en
luchtvervuiling reduceren

aanrijking is een natuurlijk
proces (bv. evolutie van
eiken-berkenbos naar
eiken-beukenbos), maar
wordt versneld door
atmosferische N-deposities

Waterinckx.& Roelandt
(2001); Anoniem 2003;
Stortelder et al. 1999; Van
der Werf 1991; Cornelis et
al. 2007; Bal et al.
2001,De Keersmaeker et
al. 2000; Neirynck et al.
(2001); Staelens et al
(2006)

Maatregelen

Opmerkingen

Referenties
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naar Waterinckx.&
Roelandt (2001); Cornelis
et al. (2007).

voorkeur geven aan
inheemse en
standplaatsgeschikte
boomsoorten

naar Waterinckx.&
Roelandt (2001); Cornelis
et al. (2007).
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structuur
minimum structuurareaal

20 ha

verticale structuur
horizontale structuur

boomlaag, struiklaag, kruidlaag (incl. moslaag)
natuurlijk mozaïekstructuur

fenologie: groeiklassen
aandeel dood hout

volume dood hout ten opzichte van totaal volume hout

hoeveelheid dik dood hout

dik staand en liggend dood hout (dikke stammen, minimumdoormeter 40 cm)

bosconstantie

periode dat een perceel bebost is

storingsindicatoren
invasieve exoten

streven naar een
mozaïekstructuur door
structuurbepalende
processen kansen en
ruimte te bieden
behoud min. aantal oude
en monumentale bomen

dik dood hout laten staan,
dikke afstervende bomen
niet exploiteren en
voldoende bomen van het
bosbestand laten staan bij
eindkap
bosbehoud op lange
termijn nastreven

streven naar een
evenwichtige
structuuropbouw en
natuurlijke
diameterverdeling

Bal et al. 2001; Koop in Al
et al. 1995
Thomaes et al., 2007
Thomaes et al., 2007

Verbücheln et al., 2002
Thomaes &
Vandekerkhove 2004.
Thomaes et al., 2007

een lange bosconstantie is
een belangrijk voorwaarde
voor de aanwezigheid van
zeer veel bosorganismen

Thomaes et al., 2007

Japanse duizendknoop (Fallopia japonica), Rimpelroos (Rosa rugosa), Bonte gele dovenetel (Lamium
galeobdolon subsp. argentatum), Schijnaardbei (Duchesnea indica), Douglaspluimspirea (Spiraea douglasii),
Amerikaanse eik (Quercus rubra), Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina), Robinia (Robinia pseudoacacia),
Rododendron (G) (Rhododendron)
+ naaldhout (uitgezonderd Europese Lork (Larix decidua), Japanse Lork (Larix kaempferi) & Grove den (Pinus
sylvestris)

bestrijden exoten

naar Waterinckx &
Roelandt (2001).

verruiging

Rubus fruticosus, Smalle stekelvaren (Dryopteris carthusiana), Brede stekelvaren (Dryopteris dilatata)

vermesting en/of verzuring
tegengaan

ruderalisering

Gewone vlier (Sambucus nigra), Grote brandnetel (Urtica dioica), Kleefkruid (Galium aparine)

fosforaanrijking tegengaan

naar Waterinckx.&
Roelandt (2001); Cornelis
et al. (2007).
naar Waterinckx.&
Roelandt (2001); Cornelis
et al. (2007).
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B. Beoordelingsmatrix
Criterium
habitatstructuur
oppervlakte

A: ≥ MSA

B: ≥ MSA

C: < MSA

verticale structuur

A: alle vegetatielagen abundant aanwezig

B: alle vegetatielagen aanwezig, minstens 1
minder dan abundant

C: niet alle vegetatielagen aanwezig

horizontale structuur

A: ongelijkjarig en gemengd of ingrepen op
kleine schaal (tot 0,3 ha) cfr.
plenterslagstructuur

B: mozaïekstructuur met grootte-orde 0,3-1
ha, cfr. femelslagstructuur

C: homogene leeftijdsopbouw in vlekken van
1 ha of groter

Thomaes et al., 2007

A: 3 of meer groeiklassen aanwezig en
groeiklasse 7 aanwezig

B: 3 of meer groeiklassen aanwezig en klasse
7 afwezig of minder dan 3 groeiklassen
aanwezig en klasse 7 aanwezig

C: minder dan 3 groeiklassen aanwezig en
klasse 7 afwezig

Verbücheln et al., 2002

aandeel dood hout

A: > 10%

B: 4-10%

C: < 4%

hoeveelheid dik dood hout

A: > 3 exemplaren/ha en diameterverdeling
overeenkomstig of hoger dan die van de
levende bomen

B: 1-3 exemplaren/ha of > 3, maar
diameterverdeling lager dan die van de
levende bomen

C: < 1 exemplaar/ha

Thomaes &
Vandekerkhove 2004.
Thomaes et al., 2007

bosconstantie

A: > 200 jaar

B: 100-200 jaar

C: < 100 jaar

de bosconstantie kan hier
best bepaald worden op
basis van GIS-lagen (De
Keersmaeker et al. 2000)

verstoring
invasieve exoten

A: = 0 %

B: < 10 %

C: ≥ 10 %

verruigd

A: < 10%

B: 10-30%

C: > 30%

geruderaliseerd

A: < 10%

B: 10-30%

C: > 30%

analyse op
bosinventarisatie
analyse op
bosinventarisatie
de drempelwaarden zijn
analyse op
hier lager dan bij de andere bosinventarisatie
bostypes omdat de
storingsindicatoren op
deze standplaats minder
snel hoge bedekkingen
zullen halen.

vegetatie
sleutelsoorten in de
boomlaag

A: ≥ 90% grondvlak waarvan 2 of meer
boomsoorten minstens 10% innemen

B: ≥ 70 en < 90% grondvlak, of ≥ 90% met
slechts 1 soort die minstens 10% inneemt (bv.
homogene beuken-of eikenbestanden)

C: < 70% grondvlak

Thomaes et al., 2007

A: > 70% bedekking en > 15 soorten

B: 30-70% bedekking en > 5 soorten of ≥
30% bedekking en 6-15 soorten

C: < 30% bedekking of < 6 soorten

analyse op
bosinventarisatie

procentueel aandeel
sleutelsoorten in de
kruidlaag
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Goede / voldoende staat

Gedegradeerde staat
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Opmerkingen

Referenties
Bal et al. 2001, Koop in Al
et al. 1995
Thomaes et al., 2007

Thomaes et al., 2007, De
Keersmaeker et al. 2000

www.inbo.be

9130: Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum

C. Faunakarakteristieken –en beoordeling
Criterium
oppervlakte
> 150 ha
natuurdoeltypen
Nederland
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Goede / voldoende staat
5-150 ha

Gedegradeerde staat
< 5 ha
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Opmerkingen

Referenties
Bal et al. (2001)

www.inbo.be

9150: Midden-Europese kalkminnende beukenbossen behorende tot het Cephalanthero-Fagion

Habitattype 9150: Midden-Europese kalkminnende beukenbossen behorende tot het Cephalanthero-Fagion
A. Habitatkarakteristieken
Milieukarakteristieken voor een goede staat van instandhouding (Cijfergegevens zijn indicatief. zie § 2.4)
Criterium
Beschrijving
uitgangsituatie/geomorfologie
uitgangsituatie /
vrije kalk aan de oppervlakte of binnen het bereik van de wortels van de kruidlaag
geomorfologie

bodem
vochtgehalte

textuur
pH bodemtoplaag
nutriënten
voedselrijkdom
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Verstoring

Maatregelen

Opmerkingen

komt in Vlaanderen enkel omwoelen bodem door
uittrekken bramen en
voor op plaatsen met een
klimop
zekere onnatuurlijke
bodemomwoeling. Het
stilvallen van dit beheer is
nevast voor het verdwijnen
van de vegetatie.

droge hellingen

Referenties
Waterinckx & Roelandt
(2001); Anoniem 2003;
Stortelder et al. 1999; Van
der Werf 1991; Cornelis et
al. 2007, De Keersmaeker
et al. 2000, Bal et al. 2001

niet gevoelig aan
verdroging. De
grondwatertafel bevindt
zich van nature al buiten
het bereik van de
plantenwortels.

Waterinckx & Roelandt
(2001); Anoniem 2003;
Stortelder et al. 1999; Van
der Werf 1991; Cornelis et
al. 2007, De Keersmaeker
et al. 2000, Bal et al. 2001

leem (met kalk)
vrije kalk aanwezig/basisch
mesotroof

1) N-aanrijking door
aanrijking
grondwaterlagen.
Stekelvarens gaan
domineren.
2) P-aanrijking door
inspoeling van
landbouwgrond van hoger
gelegen akkers (zelden) en
inwaai van meststoffen.
Gewone vlier (Sambucus
nigra), Grote brandnetel
(Urtica dioica) en
Kleefkruid (Galium
aparine) gaan domineren.

bemestingsbeperking in
belangrijkste
infiltratiezones

Ontwikkeling van criteria voor de beoordeling van de lokale staat van instandhouding van de Natura 2000 habitattypen. Versie 2.0.

Waterinckx & Roelandt
(2001); Anoniem 2003;
Stortelder et al. 1999; Van
der Werf 1991; Cornelis et
al. 2007, De Keersmaeker
et al. 2000, Bal et al. 2001

www.inbo.be

9150: Midden-Europese kalkminnende beukenbossen behorende tot het Cephalanthero-Fagion

Vegetatie- en structuurkarakteristieken
Criterium
Beschrijving
kwaliteitsindicatoren
sleutelsoorten
soorten EU-rapportage
Prachtklokje (Campanula persicifolia), Bergzegge (Carex montana), Bleek bosvogeltje (Cephalanthera
kruidlaag
damasonium), Wit bosvogeltje (Cephalanthera longifolia), Gele kornoelje (Cornus mas), Zwart peperboompje
(Daphne laureola), Bruinrode wespenorchis (Epipactis atrorubens), Stinkend nieskruid (Helleborus foetidus),
Bosgerst (Hordelymus europaeus), Ruig hertshooi (Hypericum hirsutum), Berghertshooi (Hypericum
montanum), Rode kamperfoelie (Lonicera xylosteum), Knikkend parelgras (Melica nutans), Mannetjesorchis
(Orchis mascula), Welriekende salomonszegel (Polygonatum odoratum), Gulden sleutelbloem (Primula veris),
Wollige sneeuwbal (Viburnum lantana), Witte engbloem (Vincetoxicum hirundinaria), Ruig viooltje (Viola
hirta)
aanvullende soorten van
Purperorchis (Orchis purpurea), Vliegenorchis (Ophrys insectifera), Bergnachtorchis (Platanthera chlorantha),
de kruidlaag
Christoffelkruid (Actaea spicata), Bosrank (Clematis vitalba), Blauwgras (Sesleria caerulea), Gevinde kortsteel
(Brachypodium pinnatum), Vogelnestje (Neottia nidus-avis)
aanvullende soorten van
de boom- en struiklaag

20 ha

verticale structuur
horizontale structuur

boomlaag, struiklaag, kruidlaag (incl. moslaag)
natuurlijk mozaïekstructuur

fenologie: groeiklassen
aandeel dood hout

volume dood hout ten opzichte van totaal volume hout

hoeveelheid dik dood hout

dik staand en liggend dood hout (dikke stammen, minimumdoormeter 40 cm)

bosconstantie

periode dat een perceel bebost is

Opmerkingen

Referenties

Thomaes et al. 2008

Es (Fraxinus excelsior), Zomereik (Quercus robur), Quercus x rosacea, Wintereik (Quercus petraea),
Haagbeuk (Carpinus betulus), Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus), Hazelaar (Corylus avellana), Meidoorn
(G) (Crataegus), Beuk (Fagus sylvatica), Gele kornoelje (Cornus mas), Zuurbes (Berberis vulgaris), Meelbes
(Sorbus aria), Zomerlinde (Tilia platyphyllos), Zoete kers (Prunus avium), Spaanse aak (Acer campestre), Rode
kornoelje (Cornus sanguinea), Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia), Wilde kardinaalsmuts (Euonymus
europaeus)

structuur
minimum structuurareaal
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Maatregelen

voorkeur geven aan
inheemse en
standplaatsgeschikte
boomsoorten

streven naar een
mozaïekstructuur door
structuurbepalende
processen kansen en
ruimte te bieden
behoud min. aantal oude
en monumentale bomen

dik dood hout laten staan,
dikke afstervende bomen
niet exploiteren en
voldoende bomen van het
bosbestand laten staan bij
eindkap
bosbehoud op lange
termijn nastreven

Ontwikkeling van criteria voor de beoordeling van de lokale staat van instandhouding van de Natura 2000 habitattypen. Versie 2.0.

streven naar een
evenwichtige
structuuropbouw en
natuurlijke
diameterverdeling

naar Waterinckx &
Roelandt (2001); Cornelis
et al. (2007). Bal et al.
2001,
naar Waterinckx &
Roelandt (2001); Cornelis
et al. (2007). Bal et al.
2001,

Bal et al. 2001; Koop in Al
et al. 1995
Thomaes et al., 2007
Thomaes et al., 2007

Verbücheln et al., 2002
Thomaes &
Vandekerkhove 2004.
Thomaes et al., 2007

een lange bosconstantie is
een belangrijk voorwaarde
voor de aanwezigheid van
zeer veel bosorganismen.

Thomaes et al., 2007

www.inbo.be

9150: Midden-Europese kalkminnende beukenbossen behorende tot het Cephalanthero-Fagion

storingsindicatoren
invasieve exoten

Japanse duizendknoop (Fallopia japonica), Rimpelroos (Rosa rugosa), Bonte gele dovenetel (Lamium
galeobdolon subsp. argentatum), Schijnaardbei (Duchesnea indica), Douglaspluimspirea (Spiraea douglasii),
Amerikaanse eik (Quercus rubra), Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina), Robinia (Robinia pseudoacacia),
Rododendron (G) (Rhododendron)
+ naaldhout (uitgezonderd Europese Lork (Larix decidua), Japanse Lork (Larix kaempferi) & Grove den (Pinus
sylvestris)

bestrijden exoten

naar Waterinckx &
Roelandt (2001);

verruiging

Rubus fruticosus, Smalle stekelvaren (Dryopteris carthusiana), Brede stekelvaren (Dryopteris dilatata)

vermesting en/of verzuring
tegengaan

verdonkering

populatietrend van het aantal bloeiende orchideeën

naar Waterinckx &
Roelandt (2001); Cornelis
et al. (2007).
naar Waterinckx &
Roelandt (2001); Cornelis
et al. (2007).

(1)

(1) Dit bostype evolueert in Vlaanderen spontaan naar een Asperulo-Fagetum. Deze spontane evolutie gaat samen met een verdonkering die voor lichtminnende soorten een bedreiging kan vormen. Braam en klimop gaan
vooruit. Een genuanceerde beoordeling is hier noodzakelijk en onder meer afhankelijk van de aanwezige soorten en doelsoorten. Het verdwijnen van lichtminnende doelsoorten wordt echter niet noodzakelijk veroorzaakt door
verdonkering.
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9150: Midden-Europese kalkminnende beukenbossen behorende tot het Cephalanthero-Fagion

B. Beoordelingsmatrix
Criterium
habitatstructuur
oppervlakte

A: ≥ MSA

B: ≥ MSA

C: < MSA

verticale structuur

A: alle vegetatielagen abundant aanwezig

B: alle vegetatielagen aanwezig, minstens 1
minder dan abundant

C: niet alle vegetatielagen aanwezig

horizontale structuur

A: ongelijkjarig en gemengd of ingrepen op
kleine schaal (tot 0,3 ha) cfr.
plenterslagstructuur

B: mozaïekstructuur met grootte-orde 0,3-1
ha, cfr. femelslagstructuur

C: homogene leeftijdsopbouw in vlekken van
1 ha of groter

Thomaes et al., 2007

A: 3 of meer groeiklassen aanwezig en
groeiklasse 7 aanwezig

C: minder dan 3 groeiklassen aanwezig en
klasse 7 afwezig

Verbücheln et al., 2002

C: < 4%

Thomaes &
Vandekerkhove 2004.
Thomaes et al., 2007

Goede / voldoende staat

Gedegradeerde staat

Opmerkingen

Referenties
Bal et al. 2001, Koop in Al
et al. 1995
Thomaes et al., 2007

aandeel dood hout

A: > 10%

B: 3 of meer groeiklassen aanwezig en klasse
7 afwezig of minder dan 3 groeiklassen
aanwezig en klasse 7 aanwezig
B: 4-10%

hoeveelheid dik dood hout

A: > 3 exemplaren/ha en diameterverdeling
overeenkomstig of hoger dan die van de
levende bomen

B: 1-3 exemplaren/ha of > 3, maar
diameterverdeling lager dan die van de
levende bomen

C: < 1 exemplaar/ha

bosconstantie

A: > 200 jaar

B: 100-200 jaar

C: < 100 jaar

verstoring
invasieve exoten

A: = 0 %

B: < 10 %

C: ≥ 10 %

verruigd

A: < 10%

B: 10-30%

C: > 30%

verdonkerd

A: Aantallen bloeiende individuen van alle
aanwezige orchideeën niet significant
afnemend

B: Aantallen bloeiende individuen van een van C: Aantallen bloeiende individuen van een van
de aanwezige orchideeën tot significant
de aanwezige orchideeën significant meer dan
afnemend, maar < 10%/j
10% afnemend /j of meerdere soorten
significant afnemend

A: ≥ 90% grondvlak waarvan 2 of meer
boomsoorten minstens 10% innemen

B: ≥ 70 en < 90% grondvlak, of ≥ 90% met
slechts 1 soort die minstens 10% inneemt (bv.
homogene beuken-of eikenbestanden)

C: < 70% grondvlak

Thomaes et al., 2007

A: > 5

B: 3-5

C: < 3

expertoordeel

vegetatie
sleutelsoorten in de
boomlaag

procentueel aandeel
sleutelsoorten in de
kruidlaag

C. Faunakarakteristieken –en beoordeling
Criterium
oppervlakte
> 50 ha
natuurdoeltypen
Nederland
244

Goede / voldoende staat
2,5-50 ha

Gedegradeerde staat
< 2,5 ha
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de bosconstantie kan hier
best bepaald worden op
basis van GIS-lagen (De
Keersmaeker et al. 2000).

de meeste vindplaatsten
van dit habitattype worden
reeds gemonitord op dit
kenmerk door het ANB
zodat deze trendbepaling
mogelijk is.

Opmerkingen

Thomaes et al., 2007, De
Keersmaeker et al. 2000

analyse op
bosinventarisatie
analyse op
bosinventarisatie
expertoordeel

Referenties
Bal et al. (2001)

www.inbo.be

9160: Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukbossen behorende tot het Carpinion-betuli

Habitattype 9160: Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukbossen behorende tot het Carpinion-betuli
A. Habitatkarakteristieken
Milieukarakteristieken voor een goede staat van instandhouding (Cijfergegevens zijn indicatief. zie § 2.4)
Criterium
Beschrijving
uitgangsituatie/geomorfologie
uitgangsituatie /
helling/colluvium, zone grenzend aan alluviale zone, aan rivier- of beekbegeleidende
geomorfologie
bossen

bodem
Vochtgehalte

droog tot matig nat

Textuur
Profiel
stadium bodemgenese

vooral (licht) (zand)leem, ook mogelijk op zandige of kleiige bodems
sterk gevlekte, verbrokkelde of discontinue textuur B horizont; profielloze bodems
natte regosol / fluvisol / (gleysol) / (luvisols)

pH bodemtoplaag

zuur tot neutraal (5,0 - 7,0)

hydrologie
grondwaterdynamiek

245

Verstoring

Maatregelen

Opmerkingen

Referenties
Waterinckx & Roelandt
(2001); Anoniem 2003;
Stortelder et al. 1999; Van
der Werf 1991; Cornelis et
al. 2007, De Keersmaeker
et al. 2000, Bal et al. 2001
Waterinckx & Roelandt
(2001); Anoniem 2003;
Stortelder et al. 1999; Van
der Werf 1991; Cornelis et
al. 2007, De Keersmaeker
et al. 2000, Bal et al. 2001

zeer diep wegzakkend in de zomer, kan een tijd van het jaar hoog staan t.g.v.
opstuwend water

compactie bodem door
betreding, machines,...
gevoelig tot zeer gevoelig
voor verzuring. Hierbij
gaan Eenbes (Paris
quadrifolia), Slanke
sleutelbloem (Primula
elatior), Bosviooltje (Viola
reichenbachiana +
riviniana) en Bosanemoon
(Anemone nemorosa)
achteruit en gaan
Stekelvarens (Dryopteris
species), Adelaarsvaren
(Pteridium aquilinum),
Witte klaverzuring (Oxalis
acetosella) en Gewone
braam (Rubus fruticosus)
domineren.
1) (permanent) nat bij
gebrek aan geschikte
afwatering
2) te droog of permanent
droog door
grondwaterwinning

indeling volgens het FAO
classificatiesysteem

herstel geschikte
hydrologie
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Waterinckx & Roelandt
(2001); Anoniem 2003;
Stortelder et al. 1999; Van
der Werf 1991; Cornelis et
al. 2007, De Keersmaeker
et al. 2000, Bal et al. 2001
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9160: Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukbossen behorende tot het Carpinion-betuli

nutriënten
voedselrijkdom

mesotroof - eutroof

luchtkwaliteit

kritische N-depositie waarde: 11,1 - 17,8 kg N/ha/jaar

1) matig gevoelig voor Naanrijking door aanrijking
grondwaterlagen.
Stekelvarens gaan
domineren.
2) P-aanrijking door
inspoeling van
landbouwgrond van hoger
gelegen akkers en inwaai
van meststoffen. Gewone
vlier (Sambucus nigra),
Grote brandnetel (Urtica
dioica) en Kleefkruid
(Galium aparine) gaan
domineren.
zeer gevoelig voor Naanrijking door
atmosferische deposities.
Stekelvarens (Dryopteris
species) gaan domineren.

Vegetatie- en structuurkarakteristieken
Criterium
Beschrijving
kwaliteitsindicatoren
sleutelsoorten
soorten EU-rapportage
Ruwe smele (Deschampsia cespitosa), Smalle stekelvaren (Dryopteris carthusiana), Mannetjesvaren
kruidlaag
(Dryopteris filix-mas), Witte klaverzuring (Oxalis acetosella), Aardbeiganzerik (Potentilla sterilis)
aanvullende soorten van
Daslook (Allium ursinum), Eenbes (Paris quadrifolia), Gevlekte aronskelk (Arum maculatum), Boszegge
de kruidlaag
(Carex sylvatica), Heelkruid (Sanicula europaea), Donkersporig bosviooltje (Viola reichenbachiana),
Bleeksporig bosviooltje (Viola riviniana), Gladde witbol (Holcus mollis), Bosanemoon (Anemone nemorosa),
Groot heksenkruid (Circaea lutetiana), Bosgierstgras (Milium effusum), Ruige veldbies (Luzula pilosa),
Gewone salomonszegel (Polygonatum multiflorum), Gele dovenetel (Lamium galeobdolon), Dauwbraam
(Rubus caesius), Slanke sleutelbloem (Primula elatior), Muskuskruid (Adoxa moschatellina), Drienerfmuur
(Moehringia trinervia), Eenbloemig parelgras (Melica uniflora), Kleine maagdenpalm (Vinca minor), Echte
valeriaan (Valeriana repens), Grote muur (Stellaria holostea), Bosbingelkruid (Mercurialis perennis)
aanvullende soorten van
Zomereik (Quercus robur), Wintereik (Quercus petraea), Quercus x rosacea, Haagbeuk (Carpinus betulus),
de boom- en struiklaag
Winterlinde (Tilia cordata), Es (Fraxinus excelsior), Beuk (Fagus sylvatica), Zoete kers (Prunus avium),
Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus), Grauwe abeel (Populus canescens), Spaanse aak (Acer campestre),
Aalbes (Ribes rubrum), Wilde kardinaalsmuts (Euonymus europaeus), Gewone vlier (Sambucus nigra),
Boswilg (Salix caprea), Ruwe berk (Betula pendula), Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia), Hazelaar (Corylus
avellana)

246

bemestingsbeperking in
belangrijkste
infiltratiezones

Waterinckx & Roelandt
(2001); Anoniem 2003;
Stortelder et al. 1999; Van
der Werf 1991; Cornelis et
al. 2007, De Keersmaeker
et al. 2000, Bal et al. 2001

algemene maatregelen die
uitstoot van nutriënten en
luchtvervuiling reduceren

aanrijking is een natuurlijk
proces (bv. evolutie van
eiken-berkenbos naar
eiken-beukenbos), maar
wordt versneld door
atmosferische Ndeposities.

Waterinckx & Roelandt
(2001); Anoniem 2003;
Stortelder et al. 1999; Van
der Werf 1991; Cornelis et
al. 2007, De Keersmaeker
et al. 2000, Bal et al. 2001;
Neirynck et al. (2001);
Staelens et al (2006)

Maatregelen

Opmerkingen

Referenties
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Thomaes et al. 2008
naar Waterinckx &
Roelandt (2001); Cornelis
et al. (2007). Bal et al.
2001

voorkeur geven aan
inheemse en
standplaatsgeschikte
boomsoorten

naar Waterinckx &
Roelandt (2001); Cornelis
et al. (2007). Bal et al.
2001

www.inbo.be

9160: Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukbossen behorende tot het Carpinion-betuli

structuur
minimum structuurareaal

15 ha

verticale structuur
horizontale structuur

boomlaag, struiklaag, kruidlaag (incl. moslaag)
natuurlijk mozaïekstructuur

Fenologie: groeiklassen
aandeel dood hout

volume dood hout ten opzichte van totaal volume hout

hoeveelheid dik dood hout

dik staand en liggend dood hout (dikke stammen, minimumdoormeter 40 cm)

bosconstantie

periode dat een perceel bebost is

storingsindicatoren
invasieve exoten
invasieve exoten

streven naar een
mozaïekstructuur door
structuurbepalende
processen kansen en
ruimte te bieden
behoud min. aantal oude
en monumentale bomen

dik dood hout laten staan,
dikke afstervende bomen
niet exploiteren en
voldoende bomen van het
bosbestand laten staan bij
eindkap
bosbehoud op lange
termijn nastreven

streven naar een
evenwichtige
structuuropbouw en
natuurlijke
diameterverdeling

Bal et al. 2001; Koop in Al
et al. 1995
Thomaes et al., 2007
Thomaes et al., 2007

Verbücheln et al., 2002
Thomaes &
Vandekerkhove 2004.
Thomaes et al., 2007

een lange bosconstantie is
een belangrijk voorwaarde
voor de aanwezigheid van
zeer veel bosorganismen.

Thomaes et al., 2007

Japanse duizendknoop (Fallopia japonica), Rimpelroos (Rosa rugosa), Bonte gele dovenetel (Lamium
galeobdolon subsp. argentatum), Schijnaardbei (Duchesnea indica), Douglaspluimspirea (Spiraea douglasii),
Amerikaanse eik (Quercus rubra), Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina), Robinia (Robinia pseudoacacia),
Rododendron (G) (Rhododendron)
+ naaldhout (uitgezonderd Europese Lork (Larix decidua), Japanse Lork (Larix kaempferi) & Grove den (Pinus
sylvestris)

bestrijden exoten

naar Waterinckx &
Roelandt (2001).

verruiging

Smalle stekelvaren (Dryopteris carthusiana), Rubus fruticosus, Brede stekelvaren (Dryopteris dilatata)

vermesting en/of verzuring
tegengaan

ruderalisering

Gewone vlier (Sambucus nigra), Grote brandnetel (Urtica dioica), Kleefkruid (Galium aparine)

fosforaanrijking tegengaan

naar naar Waterinckx &
Roelandt (2001); Cornelis
et al. (2007
naar naar Waterinckx &
Roelandt (2001); Cornelis
et al. (2007
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9160: Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukbossen behorende tot het Carpinion-betuli

B. Beoordelingsmatrix
Criterium
habitatstructuur
oppervlakte

A: ≥ MSA

B: ≥ MSA

C: < MSA

verticale structuur

A: alle vegetatielagen abundant aanwezig

B: alle vegetatielagen aanwezig, minstens 1
minder dan abundant

C: niet alle vegetatielagen aanwezig

horizontale structuur

A: ongelijkjarig en gemengd of ingrepen op
kleine schaal (tot 0,3 ha) cfr.
plenterslagstructuur

B: mozaïekstructuur met grootte-orde 0,3-1
ha, cfr. femelslagstructuur

C: homogene leeftijdsopbouw in vlekken van
1 ha of groter

Thomaes et al., 2007

A: 3 of meer groeiklassen aanwezig en
groeiklasse 7 aanwezig

C: minder dan 3 groeiklassen aanwezig en
klasse 7 afwezig

Verbücheln et al., 2002

C: < 4%

Thomaes &
Vandekerkhove 2004.
Thomaes et al., 2007

Goede / voldoende staat

Gedegradeerde staat

Opmerkingen

Referenties
Bal et al. 2001, Koop in Al
et al. 1995
Thomaes et al., 2007

aandeel dood hout

A: > 10%

B: 3 of meer groeiklassen aanwezig en klasse
7 afwezig of minder dan 3 groeiklassen
aanwezig en klasse 7 aanwezig
B: 4-10%

hoeveelheid dik dood hout

A: > 3 exemplaren/ha en diameterverdeling
overeenkomstig of hoger dan die van de
levende bomen

B: 1-3 exemplaren/ha of > 3, maar
diameterverdeling lager dan die van de
levende bomen

C: < 1 exemplaar/ha

bosconstantie

A: > 200 jaar

B: 100-200 jaar

C: < 100 jaar

de bosconstantie kan hier
best bepaald worden op
basis van GIS-lagen (De
Keersmaeker et al. 2000).

verstoring
invasieve exoten

A: = 0 %

B: < 10 %

C: ≥ 10 %

verruigd

A: < 10%

B: 10-30%

C: > 30%

geruderaliseerd

A: < 10%

B: 10-30%

C: > 30%

analyse op
bosinventarisatie
analyse op
bosinventarisatie
de drempelwaarden zijn
analyse op
hier lager dan bij de andere bosinventarisatie
bostypes omdat de
storingsindicatoren op
deze standplaats minder
snel hoge bedekkingen
zullen halen.

vegetatie
sleutelsoorten in de
boomlaag

A: ≥ 90% grondvlak waarvan 2 of meer
boomsoorten minstens 10% innemen

B: ≥ 70 en < 90% grondvlak, of ≥ 90% met
slechts 1 soort die minstens 10% inneemt (bv.
homogene beuken-of eikenbestanden)

C: < 70% grondvlak

Thomaes et al., 2007

A: > 70% bedekking en > 14 soorten

B: 30-70% bedekking en >5 soorten of ≥ 30%
bedekking en 6-14 soorten

C: < 30% bedekking of < 6 soorten

analyse op
bosinventarisatie

procentueel aandeel
sleutelsoorten in de
kruidlaag
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Thomaes et al., 2007, De
Keersmaeker et al. 2000

www.inbo.be

9160: Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukbossen behorende tot het Carpinion-betuli

C. Faunakarakteristieken –en beoordeling
Criterium
oppervlakte
> 150 ha
natuurdoeltypen
Nederland

249

Goede / voldoende staat
15-150 ha

Gedegradeerde staat
< 15 ha
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Opmerkingen

Referenties
Bal et al. (2001)

www.inbo.be

9190: Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur

Habitattype 9190: Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur
A. Habitatkarakteristieken
Milieukarakteristieken voor een goede staat van instandhouding (Cijfergegevens zijn indicatief. zie § 2.4)
Criterium
Beschrijving
uitgangsituatie/geomorfologie
uitgangsituatie /
1) stuifzandgronden
geomorfologie
2) dekzandruggen; gepodsoliseerde zandgronden; gegleyifeerde zandbodems,
depressies met stagnerend regenwater, afspoelend water

bodem
vochtgehalte

textuur
profiel

Maatregelen

Opmerkingen

Referenties
Waterinckx & Roelandt
(2001); Anoniem 2003;
Dirkse 1993; Stortelder et
al. 1999; Westhoff & Den
Held 1969; Van der Werf
1991; Cornelis et al. 2007,
Bal et al. 2001, De
Keersmaeker et al. 2000

zeer droog tot nat

Waterinckx & Roelandt
(2001); Anoniem 2003;
Dirkse 1993; Stortelder et
al. 1999; Westhoff & Den
Held 1969; Van der Werf
1991; Cornelis et al. 2007,
Bal et al. 2001, De
Keersmaeker et al. 2000

stadium bodemgenese

zand (soms lemig zand)
humus en/of ijzer B horizont (bruine podzols); sterk gevlekte, verbrokkelde of
discontinue textuur B horizont (podzols); hydromorfe bodems; plaggenbodems
arenosols, planosols, podzols, postpodzols

pH bodemtoplaag

zeer zuur (≤ 4)

250

Verstoring

ontwikkeling naar andere
types door diepe grond
bewerking
gevoelig tot zeer gevoelig
voor verzuring door
verzurende deposities.
Door verzuring en Naanrijking gaan Blauwe
bosbes (Vaccinium
myrtillus) en Struikheide
(Calluna vulgaris)
achteruit. Pijpenstrootje
(Molinia caerulea) &
Bochtige smele
(Deschampsia flexuosa)
breiden zich uit.
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indeling volgens het FAO
classificatiesysteem

www.inbo.be

9190: Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur

hydrologie
grondwaterdynamiek

meestal diep onder maaiveldniveau in winter en zomer, m.u.v. de zones met
stagnerend water, echter niet tot maailveldniveau

(permanent) nat door
overstrominge en/of
gebrek aan geschikte
afwatering

herstel geschikte
hydrologie

Waterinckx & Roelandt
(2001); Anoniem 2003;
Dirkse 1993; Stortelder et
al. 1999; Westhoff & Den
Held 1969; Van der Werf
1991; Cornelis et al. 2007,
Bal et al. 2001, De
Keersmaeker et al. 2000

nutriënten
voedselrijkdom

oligotroof

bemestingsbeperking in
belangrijkste
infiltratiezones

Waterinckx & Roelandt
(2001); Anoniem 2003;
Dirkse 1993; Stortelder et
al. 1999; Westhoff & Den
Held 1969; Van der Werf
1991; Cornelis et al. 2007,
Bal et al. 2001, De
Keersmaeker et al. 2000

luchtkwaliteit

kritische N-depositie waarde: 10,2 - 20,2 kg N/ha/jaar

1) gevoelig voor Naanrijking door aanrijking
grondwaterlagen. Ruige
veldbies (Luzula pilosa),
Blauwe bosbes (Vaccinium
myrtillus), Struikheide
(Calluna vulgaris) en
mycorrhizavormende
paddestoelen gaan
achteruit. Pijpenstrootje
(Molinia caerulea) en
Bochtige smele
(Deschampsia flexuosa)
breiden uit.
2) P-aanrijking door
inspoeling van
landbouwgrond van hoger
gelegen akkers en inwaai
van meststoffen. Gewone
vlier (Sambucus nigra),
Grote brandnetel (Urtica
dioica) en Kleefkruid
(Galium aparine) gaan
domineren.
gevoelig voor N-aanrijking
door deposities. Ruige
veldbies (Luzula pilosa),
Blauwe bosbes (Vaccinium
myrtillus), Struikheide
(Calluna vulgaris) en
mycorrhizavormende
paddestoelen gaan
achteruit. Pijpenstrootje
(Molinia caerulea) en
Bochtige smele
(Deschampsia flexuosa)
breiden uit.
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algemene maatregelen die
uitstoot van nutriënten en
luchtvervuiling reduceren
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aanrijking is een natuurlijk
proces (bv. evolutie van
eiken-berkenbos naar
eiken-beukenbos), maar
wordt versneld door
atmosferische N-deposities

Waterinckx & Roelandt
(2001); Anoniem 2003;
Dirkse 1993; Stortelder et
al. 1999; Westhoff & Den
Held 1969; Van der Werf
1991; Cornelis et al. 2007,
Bal et al. 2001, De
Keersmaeker et al. 2000;
Neirynck et al. (2001);
Staelens et al (2006)

www.inbo.be

9190: Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur

Vegetatie- en structuurkarakteristieken
Criterium
Beschrijving
kwaliteitsindicatoren
sleutelsoorten
soorten EU-rapportage
Struikhei (Calluna vulgaris), Pijpenstrootje (Molinia caerulea), Valse salie (Teucrium scorodonia), Pilzegge
kruidlaag
(Carex pilulifera), Ruwe smele (Deschampsia cespitosa)
aanvullende soorten van
Wilde kamperfoelie (Lonicera periclymenum), Stijf havikskruid (Hieracium laevigatum), Schermhavikskruid
de kruidlaag
(Hieracium umbellatum), Hengel (Melampyrum pratense), Echte guldenroede (Solidago virgaurea)
aanvullende soorten van
de boom- en struiklaag

50 ha

verticale structuur
horizontale structuur

boomlaag, struiklaag, kruidlaag (incl. moslaag)
natuurlijk mozaïekstructuur

fenologie: groeiklassen
aandeel dood hout

volume dood hout ten opzichte van totaal volume hout

hoeveelheid dik dood hout

dik staand en liggend dood hout (dikke stammen, minimumdoormeter 40 cm)

bosconstantie

periode dat een perceel bebost is

Opmerkingen

Referenties

Thomaes et al. 2008

Zomereik (Quercus robur), Quercus x rosacea, Ruwe berk (Betula pendula), Zachte berk (Betula pubescens),
Ratelpopulier (Populus tremula), Grove den (Pinus sylvestris), Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia), Sporkehout
(Frangula alnus), Hazelaar (Corylus avellana), Jeneverbes (Juniperus communis), Wintereik (Quercus petraea)

structuur
minimum structuurareaal

252

Maatregelen

voorkeur geven aan
inheemse en
standplaatsgeschikte
boomsoorten

streven naar een
mozaïekstructuur door
structuurbepalende
processen kansen en
ruimte te bieden
behoud min. aantal oude
en monumentale bomen

dik dood hout laten staan,
dikke afstervende bomen
niet exploiteren en
voldoende bomen van het
bosbestand laten staan bij
eindkap
bosbehoud op lange
termijn nastreven
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streven naar een
evenwichtige
structuuropbouw en
natuurlijke
diameterverdeling

Waterinckx & Roelandt
(2001); Cornelis et al.
(2007); Bal et al. 2001,
Waterinckx & Roelandt
(2001); Cornelis et al.
(2007); Bal et al. 2001,

Bal et al. 2001; Koop in Al
et al. 1995
Thomaes et al., 2007
Thomaes et al., 2007

Verbücheln et al., 2002
Thomaes &
Vandekerkhove 2004.
Thomaes et al., 2007

een lange bosconstantie is
een belangrijk voorwaarde
voor de aanwezigheid van
zeer veel bosorganismen.

Thomaes et al., 2007

www.inbo.be

9190: Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur

storingsindicatoren
invasieve exoten

Japanse duizendknoop (Fallopia japonica), Rimpelroos (Rosa rugosa), Bonte gele dovenetel (Lamium
galeobdolon subsp. argentatum), Schijnaardbei (Duchesnea indica), Douglaspluimspirea (Spiraea douglasii),
Amerikaanse eik (Quercus rubra), Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina), Robinia (Robinia pseudoacacia),
Rododendron (G) (Rhododendron)
+ naaldhout (uitgezonderd Europese Lork (Larix decidua), Japanse Lork (Larix kaempferi) & Grove den (Pinus
sylvestris)

bestrijden exoten

naar Waterinckx &
Roelandt (2001)

verruiging

Smalle stekelvaren (Dryopteris carthusiana), Rubus fruticosus, Brede stekelvaren (Dryopteris dilatata)

vermesting en/of verzuring
tegengaan

ruderalisering

Gewone vlier (Sambucus nigra), Grote brandnetel (Urtica dioica), Kleefkruid (Galium aparine)

fosforaanrijking tegengaan

vergrassing

Pijpenstrootje (Molinia caerulea), Bochtige smele (Deschampsia flexuosa)

stikstofaanrijking en/of
verzuring tegengaan

naar Waterinckx &
Roelandt (2001); Cornelis
et al. (2007).
naar Waterinckx &
Roelandt (2001); Cornelis
et al. (2007).
naar Waterinckx &
Roelandt (2001); Cornelis
et al. (2007).
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zie milieuomstandigheden,
zuurtegraad
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9190: Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur
B. Beoordelingsmatrix
Criterium
habitatstructuur
oppervlakte

A: ≥ MSA

B: ≥ MSA

C: < MSA

verticale structuur

A: alle vegetatielagen abundant aanwezig

B: alle vegetatielagen aanwezig, minstens 1
minder dan abundant

C: niet alle vegetatielagen aanwezig

horizontale structuur

A: ongelijkjarig en gemengd of ingrepen op
kleine schaal (tot 0,3 ha) cfr.
plenterslagstructuur

B: mozaïekstructuur met grootte-orde 0,3-1
ha, cfr. femelslagstructuur

C: homogene leeftijdsopbouw in vlekken van
1 ha of groter

Thomaes et al., 2007

A: 3 of meer groeiklassen aanwezig en
groeiklasse 7 aanwezig

B: 3 of meer groeiklassen aanwezig en klasse
7 afwezig of minder dan 3 groeiklassen
aanwezig en klasse 7 aanwezig

C: minder dan 3 groeiklassen aanwezig en
klasse 7 afwezig

Verbücheln et al., 2002

aandeel dood hout

A: > 10%

B: 4-10%

C: < 4%

hoeveelheid dik dood hout

A: > 3 exemplaren/ha en diameterverdeling
overeenkomstig of hoger dan die van de
levende bomen

B: 1-3 exemplaren/ha of > 3, maar
diameterverdeling lager dan die van de
levende bomen

C: < 1 exemplaar/ha

Thomaes &
Vandekerkhove 2004.
Thomaes et al., 2007

bosconstantie

A: > 200 jaar

B: 100-200 jaar

C: < 100 jaar

de bosconstantie kan hier
best bepaald worden op
basis van GIS-lagen (De
Keersmaeker et al. 2000).

verstoring
invasieve exoten

A: = 0 %

B: < 10 %

C: ≥ 10 %

verruigd

A: < 10%

B: 10-30%

C: > 30%

geruderaliseerd

A: = 0%

B: < 10%

C: ≥ 10%

analyse op
bosinventarisatie
analyse op
bosinventarisatie
de drempelwaarden zijn
analyse op
hier lager dan bij de andere bosinventarisatie
bostypes omdat de
storingsindicatoren op
deze standplaats minder
snel hoge bedekkingen
zullen halen.

vergrast

A: ≤ 30%

B: ≤ 30%

C: > 30%

vegetatie
sleutelsoorten in de
boomlaag

A: ≥ 90% grondvlak waarvan 2 of meer
boomsoorten minstens 10% innemen

B: ≥ 70 en < 90% grondvlak, of ≥ 90% met
slechts 1 soort die minstens 10% inneemt (bv.
homogene beuken-of eikenbestanden)

C: < 70% grondvlak

Thomaes et al., 2007

A: > 70% bedekking en > 6 soorten

B: 30-70% bedekking en >3 soorten of ≥ 30%
bedekking en 4-6 soorten

C: < 30% bedekking of < 4 soorten

analyse op
bosinventarisatie

procentueel aandeel
sleutelsoorten in de
kruidlaag
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Goede / voldoende staat

Gedegradeerde staat
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Opmerkingen

Referenties
Bal et al. 2001, Koop in Al
et al. 1995
Thomaes et al., 2007

Thomaes et al., 2007, De
Keersmaeker et al. 2000

www.inbo.be

9190: Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur

C. Faunakarakteristieken –en beoordeling
Criterium
oppervlakte
> 300 ha
natuurdoeltypen
Nederland

255

Goede / voldoende staat
15-300 ha

Gedegradeerde staat
< 15 ha
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Opmerkingen

Referenties
Bal et al. (2001)

www.inbo.be

91E0_bron: Goudveil-essenbos (Carici-Remotae fraxinetum)

Habitattype 91E0: Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Subtype: Goudveil-essenbos (Carici-Remotae fraxinetum) (91E0_bron)
A. Habitatkarakteristieken
Milieukarakteristieken voor een goede staat van instandhouding (Cijfergegevens zijn indicatief. zie § 2.4)
Criterium
Beschrijving
uitgangsituatie/geomorfologie
uitgangsituatie /
bronzones
geomorfologie

bodem
textuur

divers: zand, klei of leem al dan niet venig of humushoudend

profiel
substraat

profielloos/hydromorf
vaak veen/venig materiaal

stadium bodemgenese

natte regosol / fluvisols

pH-HCl bodemtoplaag

zuur tot neutraal (5,5 - 7,5)

256

Verstoring

Maatregelen

Opmerkingen

Referenties

droogvallen bron

herstel hydrologie

kwelzones worden hier
uitgesloten en gesorteerd
onder een of meer van de
andere types. Onder
bronnen worden hier akro-,
helo- en rheokrene
bronnen begrepen.

Al et al. 1995; Anoniem
2003; De Becker et al.
2004; Durwael et al. 2000;
Hoffmann 1993; Jalink
1996; Jalink & Jansen
1995; Koop & Van der
Werf 1995; Stortelder et
al. 1998; Stortelder et al.
1999; Verbücheln et al.
2002; Wolf et al. 2001;
Van der Werf 1991;
Cornelis et al. 2007; Bal et
al. 2001, De Keersmaeker
et al. 2000
Al 1995; Anoniem 2003;
De Becker et al. 2004;
Durwael et al. 2000;
Hoffmann 1993; Jalink
1996; Jalink & Jansen
1995; Koop & Van der
Werf 1995; Stortelder et
al. 1998; Stortelder et al.
1999; Verbücheln et al.
2002; Wolf et al. 2001;
Van der Werf 1991;
Cornelis et al. 2007; Bal et
al. 2001, De Keersmaeker
et al. 2000

ingeklonken door zakken
waterdruk/droogvallen
bron
ontwikkeling naar andere
types door veranderen
hydrologie

herstel geschikt
waterpeil/hydrologie/
kweldruk
herstel geschikt
waterpeil/hydrologie/
kweldruk
herstel geschikt
waterpeil/hydrologie/
kweldruk
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indeling volgens het FAO
classificatiesysteem
deze types zijn niet
gevoelig voor verzuring
ten gevolge van depositie.
Verzuring kan als
secundair effect optreden
bij verdroging.
www.inbo.be

91E0_bron: Goudveil-essenbos (Carici-Remotae fraxinetum)

hydrologie
GHG (cm/mv;
min/gem/max)

0 / 5 / 12

zeer gevoelig voor
herstel geschikt
verdroging door
waterpeil/hydrologie/
ongeschikte afwatering:
kweldruk
Sleutelsoorten gaan
achteruit. Grote Brandnetel
(Urtica dioica) en
Kleefkruid (Galium
aparine) breiden uit.

GG (cm/mv ; min / gem /
max)

-10 / 5 / 12

te lage grondwaterdruk

GLG (cm/mv ; min / gem /
max)

-51 / -15 / 7

amplitude waterstand (cm;
min/max)

5 / 20 / 57

grondwaterdynamiek

permanent uittredend bronwater

permanent laag niveau
(bron dagzoomt niet
meer); (tijdelijk)
onderbroken bronstroom

nutriënten
voedselrijkdom

mesotroof (- eutroof)

matig gevoelig voor Naanrijking. Stekelvarens
(Dryopteris species) gaan
domineren.
Gevoelig tot zeer gevoelig
aan P-aanrijking.
Sleutelsoorten gaan
achteruit. Grote
brandnetel (Urtica dioica)
en Kleefkruid (Galium
aparine)gaan domineren.
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Al 1995; Anoniem 2003;
De Becker et al. 2004;
Durwael et al. 2000;
Hoffmann 1993; Jalink
1996; Jalink & Jansen
1995; Koop & Van der
Werf 1995; Stortelder et
al. 1998; Stortelder et al.
1999; Verbücheln et al.
2002; Wolf et al. 2001;
Van der Werf 1991;
Cornelis et al. 2007; Bal et
al. 2001, De Keersmaeker
et al. 2000

herstel geschikt
waterpeil/hydrologie/
kweldruk
herstel geschikt
waterpeil/hydrologie/
kweldruk
herstel geschikt
waterpeil/hydrologie/
kweldruk
herstel geschikt
waterpeil/hydrologie/
kweldruk

1) bemesting beperken op
belangrijkste
infiltratiezones;
erosiebestrijding;
afkoppelen
aanrijkingsbronnen
2) waterpeil verhogen,
grondwaterdruk verhogen
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Al 1995; Anoniem 2003;
De Becker et al. 2004;
Durwael et al. 2000;
Hoffmann 1993; Jalink
1996; Jalink & Jansen
1995; Koop & Van der
Werf 1995; Stortelder et
al. 1998; Stortelder et al.
1999; Verbücheln et al.
2002; Wolf et al. 2001;
Van der Werf 1991;
Cornelis et al. 2007; Bal et
al. 2001, De Keersmaeker
et al. 2000
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91E0_bron: Goudveil-essenbos (Carici-Remotae fraxinetum)

Vegetatie- en structuurkarakteristieken
Criterium
Beschrijving
kwaliteitsindicatoren
sleutelsoorten
soorten EU-rapportage
Bittere veldkers (Cardamine amara), Slanke zegge (Carex strigosa), Hangende zegge (Carex pendula),
kruidlaag
Verspreidbladig goudveil (Chrysosplenium alternifolium), Paarbladig goudveil (Chrysosplenium
oppositifolium), Reuzenpaardenstaart (Equisetum telmateia)
aanvullende soorten van
Es (Fraxinus excelsior), Zwarte els (Alnus glutinosa), Gewone vlier (Sambucus nigra), Gewone esdoorn (Acer
de boom- en struiklaag
pseudoplatanus), Zomereik (Quercus robur), Quercus x rosacea, Beuk (Fagus sylvatica)

aanvullende soorten van
de kruidlaag

Opmerkingen

10 ha

verticale structuur
horizontale structuur

boomlaag, struiklaag & kruidlaag (incl. moslaag)
natuurlijke mozaiekstructuur

fenologie: groeiklassen
aandeel dood hout

volume dood hout ten opzichte van totaal volume hout

hoeveelheid dik dood hout

dik staand en liggend dood hout (dikke stammen, minimumdoormeter 40 cm)

bosconstantie

periode dat een perceel bebost is

Referenties

Thomaes et al. 2008

voorkeur geven aan
inheemse en
standplaatsgeschikte
boomsoorten

IJle zegge (Carex remota)

structuur
minimum structuurareaal

storingsindicatoren
invasieve exoten

Maatregelen

streven naar
mozaïekstructuur door
structuurbepalende
processen kansen en
ruimte te bieden
behoud min. oudere en
monumentale bomen

dik dood hout laten staan,
dikke afstervende bomen
niet exploiteren en
voldoende bomen van het
bosbestand laten staan bij
eindkap
bosbehoud op lange
termijn nastreven

streven naar een
evenwichtige
structuuropbouw en
natuurlijke
diameterverdeling

naar Waterinckx &
Roelandt (2001); Cornelis
et al. (2007); Bal et al.
2001
naar Waterinckx &
Roelandt (2001); Cornelis
et al. (2007); Bal et al.
2001
Bal et al. 2001, Koop in Al
et al. 1995
Thomaes et al., 2007
Thomaes et al., 2007

Verbücheln et al., 2002
Thomaes &
Vandekerkhove 2004.
Thomaes et al., 2007

Thomaes et al., 2007

Japanse duizendknoop (Fallopia japonica), Rimpelroos (Rosa rugosa), Reuzenbalsemien (Impatiens
glandulifera), Schijnaardbei (Duchesnea indica), Bonte gele dovenetel (Lamium galeobdolon subsp.
argentatum), Douglaspluimspirea (Spiraea douglasii), Amerikaanse eik (Quercus rubra), Amerikaanse
vogelkers (Prunus serotina), Robinia (Robinia pseudoacacia)
+ naaldhout

bestrijden exoten

naar Waterinckx &
Roelandt (2001)

verruiging

Smalle stekelvaren (Dryopteris carthusiana), Rubus fruticosus, Brede stekelvaren (Dryopteris dilatata)

vermesting en/of
verdroging tegengaan

ruderalisering

Gewone vlier (Sambucus nigra), Grote brandnetel (Urtica dioica), Kleefkruid (Galium aparine)

fosforaanrijking tegengaan

naar Waterinckx &
Roelandt (2001); Cornelis
et al. (2007).
naar Waterinckx &
Roelandt (2001); Cornelis
et al. (2007).
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91E0_bron: Goudveil-essenbos (Carici-Remotae fraxinetum)

B. Beoordelingsmatrix
Criterium
habitatstructuur
oppervlakte

A: ≥ MSA

B: ≥ MSA

C: < MSA

verticale structuur

A: alle vegetatielagen abundant aanwezig

B: alle vegetatielagen aanwezig, minstens 1
minder dan abundant

C: niet alle vegetatielagen aanwezig

Thomaes et al., 2007

horizontale structuur

A: ongelijkjarig en individueel gemengd
(leeftijd en soort)

B: groepsgewijze menging met gelijkjarige
groepen van 0,3-1 ha

C: homogene leeftijdsopbouw in vlekken van
1 ha of groter

Thomaes et al., 2007

horizontale structuur

A: 3 of meer groeiklassen aanwezig en
groeiklasse 7 aanwezig

C: minder dan 3 groeiklassen aanwezig en
klasse 7 afwezig

Verbücheln et al., 2002

aandeel dood hout

A: >10%

B: 3 of meer groeiklassen aanwezig en klasse
7 afwezig of minder dan 3 groeiklassen
aanwezig en klasse 7 aanwezig
B: 4-10%

C: < 4%

hoeveelheid dik dood hout

B: 1-3 exemplaren/ha of > 3, maar
diameterverdeling lager dan die van de
levende bomen
B: 75-150 jaar

C: < 1 exemplaar/ha

bosconstantie

A: > 3 exemplaren/ha en diameterverdeling
overeenkomstig of hoger dan die van de
levende bomen
A: > 150 jaar

Thomaes &
Vandekerkhove 2004.
Thomaes et al., 2007

verstoring
invasieve exoten

A: = 0 %

B: > 10 %

C: ≥ 10 %

geruderaliseerd

A: < 10%

B: 10-30%

C: > 30%

verruigd

A: < 10%

B: 10-30%

C: > 30%

vegetatie
sleutelsoorten in de
boomlaag

A: ≥ 90% grondvlak waarvan 2 of meer
boomsoorten minstens 10% innemen

B: ≥ 70 en < 90% grondvlak, of ≥ 90% met
slechts 1 soort die minstens 10% inneemt.

C: < 70% grondvlak

A: > 70% bedekking en > 3 soorten

B: 30-70% bedekking en > 1 soorten of ≥
30% bedekking en 2-3 soorten

C: < 30% bedekking of slechts 1 soort

procentueel aandeel
sleutelsoorten in de
kruidlaag

Goede / voldoende staat

C. Faunakarakteristieken –en beoordeling
Criterium
oppervlakte
> 150 ha
natuurdoeltypen
Nederland
259

Goede / voldoende staat
5-150 ha

Gedegradeerde staat

C: < 75 jaar

Opmerkingen

Referenties

patches binnen één
boscomplex samennemen
als ze met elkaar
verbonden zijn door
bronbeekjes of andere
kleine waterloopjes.

Bal et al. 2001, Koop in Al
et al. 1995

de bosconstantie kan hier
best bepaald worden op
basis van GIS-lagen (De
Keersmaeker et al. 2000).

Thomaes et al., 2007, De
Keersmaeker et al. 2000

analyse op
bosinventarisatie
analyse op
bosinventarisatie
analyse op
bosinventarisatie

Gedegradeerde staat
< 5 ha
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de eventueel ingeplante
populieren worden niet
meegerekend.

Thomaes et al., 2007

analyse op
bosinventarisatie

Opmerkingen

Referenties
Bal et al. (2001)
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91E0_eutr: Ruigt elzenbos (Filipendulo-Alnetum, Macrophorbio-Alnetum, Cirsio-Alnetum)

Habitattype 91E0: Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Subtype: Ruigt elzenbos (Filipendulo-Alnetum, Macrophorbio-Alnetum, Cirsio-Alnetum) (91E0_eutr)
A. Habitatkarakteristieken
Milieukarakteristieken voor een goede staat van instandhouding (Cijfergegevens zijn indicatief. zie § 2.4)
Criterium
Beschrijving
uitgangsituatie/geomorfologie
uitgangsituatie /
alluvium (al of niet in combinatie met kwelzones)
geomorfologie

verlandingszones

Verstoring

Maatregelen

1) geen afzettingen meer
door ophogingen of
doordat overstromingen
niet meer regelmatig
voorkomen
2) te veel afzettingen door
erosie/te hoge
onevenwichtige
sedimentatielast in
waterlopen

1a) herstel geomorfologie
oeverwalkomgrondstructuur
1b) herstel geschikte
structuur
waterlopen/herstel relatie
waterloop en vallei
2a) geschikte structuur
waterlopen in gans het
bekken herstellen/erosiebestrijdingsmaatregelen
2b) regulatie
overstromingen door
knijpconstructies, stuwen,
dijken, ..
verlanding tegengaan

te sterke verlanding (~ te
sterke verdroging)
1) verandering kweldruk
2) verandering
samenstelling kwelwater

kwelzones

Opmerkingen

Referenties
Al 1995; Anoniem 2003;
De Becker et al. 2004;
Durwael et al. 2000;
Hoffmann 1993; Jalink
1996; Jalink & Jansen
1995; Koop & Van der
Werf 1995; Stortelder et
al. 1998; Stortelder et al.
1999; Verbücheln et al.
2002; Wolf et al. 2001;
Cornelis et al. 2007; Bal et
al. 2001; De Keersmaeker
et al. 2000

overige depressies o.i.v. lithoclien grondwater
bodem
textuur

profiel
substraat
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veen, humushoudende klei of leem, al dan niet met venige toplaag; meestal op zware
gronden

profielloos/hydromorf
vaak veen/venig materiaal

Al 1995; Anoniem 2003;
De Becker et al. 2004;
Durwael et al. 2000;
Hoffmann 1993; Jalink
1996; Jalink & Jansen
1995; Koop & Van der
Werf 1995; Stortelder et
al. 1998; Stortelder et al.
1999; Verbücheln et al.
2002; Wolf et al. 2001;
Cornelis et al. 2007; Bal et
al. 2001; De Keersmaeker
et al. 2000
inklinking door zakken
watertafel

herstel geschikt
waterpeil/hydrologie/
kweldruk
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91E0_eutr: Ruigt elzenbos (Filipendulo-Alnetum, Macrophorbio-Alnetum, Cirsio-Alnetum)

stadium bodemgenese

fluvisols

pH-HCl bodemtoplaag

zeer zuur tot zuur (3,5 - 6,4)

hydrologie
GHG (cm/mv;
min/gem/max)

- 27 / 20 / 48

zeer gevoelig voor
herstel geschikt
verdroging door
waterpeil/hydrologie/
ongeschikte afwatering:
kweldruk
Sleutelsoorten gaan
achteruit. Grote Brandnetel
(Urtica dioica) en
Kleefkruid (Galium
aparine) breiden uit.

GG (cm/mv ; min / gem /
max)

- 50 / - 15 / 10

GLG (cm/mv ; min / gem /
max)

- 80 / -45 / 5

zeer gevoelig voor
verdroging. Verdroging
door ongeschikte
afwatering: Sleutelsoorten
gaan achteruit. Grote
Brandnetel (Urtica dioica)
en Kleefkruid (Galium
aparine) breiden uit.
te nat door te sterke
vernatting (bv. na
ontpolderen); ongeschikte
afwatering

amplitude waterstand (cm;
min/max)

0 / 40

grondwaterdynamiek

onder maaiveld in zowel winter- als zomerperiode
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ontwikkeling naar andere
types door verandering
hydrologie/verstoring van
erosie/sedimentatie

1) hoog waterpeil (boven
maaiveld)
2) permanent nat door
gebrek aan geschikte
afwatering

herstel geschikt
waterpeil/hydrologie/
kweldruk

indeling volgens het FAO
classificatiesysteem

herstel geschikt
waterpeil/hydrologie/
kweldruk

deze types zijn niet
gevoelig voor verzuring
ten gevolge van depositie.
Verzuring kan als
secundair effect optreden
bij verdroging.
Al 1995; Anoniem 2003;
De Becker et al. 2004;
Durwael et al. 2000;
Hoffmann 1993; Jalink
1996; Jalink & Jansen
1995; Koop & Van der
Werf 1995; Stortelder et
al. 1998; Stortelder et al.
1999; Verbücheln et al.
2002; Wolf et al. 2001;
Cornelis et al. 2007; Bal et
al. 2001; De Keersmaeker
et al. 2000

herstel geschikt
waterpeil/hydrologie/
kweldruk

herstel geschikt
waterpeil/hydrologie/
kweldruk
herstel geschikt
waterpeil/hydrologie/
kweldruk
herstel geschikt
waterpeil/hydrologie/
kweldruk
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91E0_eutr: Ruigt elzenbos (Filipendulo-Alnetum, Macrophorbio-Alnetum, Cirsio-Alnetum)

Nutriënten
voedselrijkdom

van nature eutroof

P-aanrijking door
aanrijking grondwater,
overstromingswater en
verhoogde mineralisatie.
Sleutelsoorten gaan
achteruit. Grote
brandnetel (Urtica dioica)
en Kleefkruid (Galium
aparine) gaan domineren.

Vegetatie- en structuurkarakteristieken
Criterium
Beschrijving
kwaliteitsindicatoren
sleutelsoorten
soorten EU-rapportage
Aalbes (Ribes rubrum)
boom- en struiklaag
soorten EU-rapportage
Moesdistel (Cirsium oleraceum), Wolfspoot (Lycopus europaeus), Reuzenpaardenstaart (Equisetum telmateia),
kruidlaag
Dotterbloem (Caltha palustris), Muskuskruid (Adoxa moschatellina), Speenkruid (Ranunculus ficaria)
aanvullende soorten van
Zwarte els (Alnus glutinosa), Zachte berk (Betula pubescens), Boswilg (Salix caprea), Gewone vlier (Sambucus
de boom- en struiklaag
nigra)

aanvullende soorten van
de kruidlaag
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1) bemesting beperken op
belangrijkste
infiltratiezones;
2) waterpeil verhogen
3) afkoppelen
aanrijkingsbronnen;
rivierherstel;
erosiebestrijding

deze types zijn niet
gevoelig voor N-depositie.

Al 1995; Anoniem 2003;
De Becker et al. 2004;
Durwael et al. 2000;
Hoffmann 1993; Jalink
1996; Jalink & Jansen
1995; Koop & Van der
Werf 1995; Stortelder et
al. 1998; Stortelder et al.
1999; Verbücheln et al.
2002; Wolf et al. 2001;
Cornelis et al. 2007; Bal et
al. 2001; De Keersmaeker
et al. 2000

Maatregelen

Opmerkingen

Referenties

Moeraszegge (Carex acutiformis), Oeverzegge (Carex riparia), Moerasspirea (Filipendula ulmaria), Gele lis
(Iris pseudacorus), Riet (Phragmites australis), Rietgras (Phalaris arundinacea), Geel nagelkruid (Geum
urbanum), Pinksterbloem (Cardamine pratensis), Hop (Humulus lupulus), Bitterzoet (Solanum dulcamara),
Drienerfmuur (Moehringia trinervia), Gele dovenetel (Lamium galeobdolon), Dauwbraam (Rubus caesius)
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Thomaes et al. 2008
Thomaes et al. 2008
1) sleutelsoorten: andere
breedbladige
wilgensoorten
2) voorkeur geven aan
inheemse en
standplaatsgeschikte
boomsoorten

naar Waterinckx &
Roelandt (2001); Cornelis
et al. (2007).

naar Waterinckx &
Roelandt (2001); Cornelis
et al. (2007).
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91E0_eutr: Ruigt elzenbos (Filipendulo-Alnetum, Macrophorbio-Alnetum, Cirsio-Alnetum)

structuur
minimum structuurareaal

20 ha

verticale structuur
horizontale structuur

boomlaag, struiklaag & kruidlaag (incl. moslaag)
natuurlijke mozaiekstructuur

fenologie: groeiklassen
aandeel dood hout

volume dood hout ten opzichte van totaal volume hout

hoeveelheid dik dood hout

dik staand en liggend dood hout (dikke stammen, minimumdoormeter 40 cm)

bosconstantie

periode dat een perceel bebost is

storingsindicatoren
invasieve exoten

streven naar
mozaïekstructuur door
structuurbepalende
processen kansen en
ruimte te bieden
behoud min. oudere en
monumentale bomen

dik dood hout laten staan,
dikke afstervende bomen
niet exploiteren en
voldoende bomen van het
bosbestand laten staan bij
eindkap
bosbehoud op lange
termijn nastreven

streven naar een
evenwichtige
structuuropbouw en
natuurlijke
diameterverdeling

Bal et al. 2001, Koop in Al
et al. 1995
Thomaes et al., 2007
Thomaes et al., 2007

Verbücheln et al., 2002
Thomaes &
Vandekerkhove 2004.
Thomaes et al., 2007

Thomaes et al., 2007

Japanse duizendknoop (Fallopia japonica), Rimpelroos (Rosa rugosa), Reuzenbalsemien (Impatiens
glandulifera), Schijnaardbei (Duchesnea indica), Bonte gele dovenetel (Lamium galeobdolon subsp.
argentatum), Douglaspluimspirea (Spiraea douglasii), Amerikaanse eik (Quercus rubra), Amerikaanse
vogelkers (Prunus serotina), Robinia (Robinia pseudoacacia)
+ naaldhout

bestrijden exoten

naar Waterinckx &
Roelandt (2001).

verruiging

Smalle stekelvaren (Dryopteris carthusiana), Rubus fruticosus, Brede stekelvaren (Dryopteris dilatata)

vermesting en/of
verdroging tegengaan

ruderalisering

Gewone vlier (Sambucus nigra), Grote brandnetel (Urtica dioica), Kleefkruid (Galium aparine)

fosforaanrijking tegengaan

naar Waterinckx &
Roelandt (2001); Cornelis
et al. (2007).
naar Waterinckx &
Roelandt (2001); Cornelis
et al. (2007).
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91E0_eutr: Ruigt elzenbos (Filipendulo-Alnetum, Macrophorbio-Alnetum, Cirsio-Alnetum)

B. Beoordelingsmatrix
Criterium
habitatstructuur
oppervlakte

A: ≥ MSA

B: ≥ MSA

C: < MSA

verticale structuur

A: alle vegetatielagen abundant aanwezig

B: alle vegetatielagen aanwezig, minstens 1
minder dan abundant

C: niet alle vegetatielagen aanwezig

horizontale structuur

A: ongelijkjarig en individueel gemengd
(leeftijd en soort)

B: groepsgewijze menging met gelijkjarige
groepen van 0,3-1 ha

C: homogene leeftijdsopbouw in vlekken van
1 ha of groter

Thomaes et al., 2007

A: 3 of meer groeiklassen aanwezig en
groeiklasse 7 aanwezig

C: minder dan 3 groeiklassen aanwezig en
klasse 7 afwezig

Verbücheln et al., 2002

C: < 4%

Thomaes &
Vandekerkhove 2004.
Thomaes et al., 2007

Goede / voldoende staat

Gedegradeerde staat

aandeel dood hout

A: >10%

B: 3 of meer groeiklassen aanwezig en klasse
7 afwezig of minder dan 3 groeiklassen
aanwezig en klasse 7 aanwezig
B: 4-10%

hoeveelheid dik dood hout

A: > 3 exemplaren/ha en diameterverdeling
overeenkomstig of hoger dan die van de
levende bomen

B: 1-3 exemplaren/ha of > 3, maar
diameterverdeling lager dan die van de
levende bomen

C: < 1 exemplaar/ha

bosconstantie

A: > 100 jaar

B: 30-100 jaar

C: < 30 jaar

verstoring
invasieve exoten

A: = 0 %

B: < 10 %

C: ≥ 10%

geruderaliseerd

A: < 10%

B: 10-30%

C: > 30%

verruigd

A: < 10%

B: 10-30%

C: > 30%

vegetatie
sleutelsoorten in de
boomlaag

A: ≥ 90% grondvlak waarvan 2 of meer
boomsoorten minstens 10% innemen

B: ≥ 70 en < 90% grondvlak, of ≥ 90% met
slechts 1 soort die minstens 10% inneemt.

C: < 70% grondvlak

A: > 70% bedekking en > 6 soorten

B: 30-70% bedekking en >3 soorten of ≥ 30%
bedekking en 4-6 soorten

C: < 30% bedekking of < 4 soorten

procentueel aandeel
sleutelsoorten in de
kruidlaag

C. Faunakarakteristieken –en beoordeling
Criterium
oppervlakte
> 150 ha
natuurdoeltypen
Nederland
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Goede / voldoende staat
15-150 ha

Opmerkingen

Referenties
Bal et al. 2001; Koop in Al
et al. 1995
Thomaes et al., 2007

de bosconstantie kan hier
best bepaald worden op
basis van GIS-lagen (De
Keersmaeker et al. 2000).

Thomaes et al., 2007; De
Keersmaeker et al. 2000

analyse op
bosinventarisatie
analyse op
bosinventarisatie
analyse op
bosinventarisatie

Gedegradeerde staat
< 15 ha
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de eventueel ingeplante
populieren worden niet
meegerekend als de
resterende struik- en
boomlaag een bedekking
heeft van 70%.

Thomaes et al., 2007

analyse op
bosinventarisatie

Opmerkingen

Referenties
Bal et al. (2001)
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91E0_meso: mesotroof broekbos op minder voedselrijke standplaatsen (Carici elongatae-Alnetum)

Habitattype 91E0: Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Subtype: mesotroof broekbos op minder voedselrijke standplaatsen (Carici elongatae-Alnetum) (91E0_meso)
A. Habitatkarakteristieken
Milieukarakteristieken voor een goede staat van instandhouding (Cijfergegevens zijn indicatief. zie § 2.4)
Criterium
Beschrijving
uitgangsituatie/geomorfologie
uitgangsituatie /
verlandingszones in bv. slecht afwaterende komgronden
geomorfologie

overige depressies o.i.v. lithoclien grondwater
kwelzones met gebrekkige afvoer kwelwater

alluvium/komgronden (zgn. overstromingsvenen)

bodem
textuur

humushoudend zand, leem, zandleem, veen; meestal op zware gronden

profiel

profielloos/hydromorf
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Verstoring

Maatregelen

Opmerkingen

te sterke verlanding door te verlanding tegengaan
sterke verdroging

1) veranderen kweldruk
2) verandering
samenstelling kwelwater

Referenties
Al 1995; Anoniem 2003;
De Becker et al. 2004;
Durwael et al. 2000;
Hoffmann 1993; Jalink
1996; Jalink & Jansen
1995; Koop & Van der
Werf 1995; Stortelder et
al. 1998; Stortelder et al.
1999; Van der Werf 1991;
Verbücheln et al. 2002;
Wolf et al. 2001; Cornelis
et al. 2007; Bal et al. 2001;
De Keersmaeker et al.
2000

bij goede afvoer
kwel/bronwater
ontwikkeling of gradatie
naar bronbostype

1) geen afzettingen of
sedimentatie meer door
ophogingen of doordat
overstromingen niet meer
regelmatig voorkomen
2) te veel afzettingen door
erosie
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Al 1995; Anoniem 2003;
De Becker et al. 2004;
Durwael et al. 2000;
Hoffmann 1993; Jalink
1996; Jalink & Jansen
1995; Koop & Van der
Werf 1995; Stortelder et
al. 1998; Stortelder et al.
1999; Van der Werf 1991;
Verbücheln et al. 2002;
Wolf et al. 2001; Cornelis
et al. 2007; Bal et al. 2001;
De Keersmaeker et al.
2000
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91E0_meso: mesotroof broekbos op minder voedselrijke standplaatsen (Carici elongatae-Alnetum)

substraat

vaak veen/venig materiaal

stadium bodemgenese

natte regosol/fluvisols/gleysols

pH-HCl bodemtoplaag

zeer zuur tot zuur (3,8 - 6,5)

hydrologie
GHG (cm/mv;
min/gem/max)
GG (cm/mv ; min / gem /
max)
GLG (cm/mv ; min / gem /
max)
amplitude waterstand (cm;
min/max)

2 / ? /11
-9 / ? / 0
-30 / ? / -5
10 / ? / 60

inklinking door zakken
watertafel

herstel geschikt
waterpeil/hydrologie/
kweldruk
herstel geschikt
waterpeil/hydrologie/
kweldruk
herstel geschikt
waterpeil/hydrologie/
kweldruk

zeer gevoelig voor
verdroging. Verdroging
door ongeschikte
afwatering: Sleutelsoorten
gaan achteruit. Grote
Brandnetel (Urtica dioica)
en Kleefkruid (Galium
aparine) breiden uit.

herstel geschikt
waterpeil/hydrologie/
kweldruk

grondwaterdynamiek

meestal maaiveldniveau in de winterperiode en onder maaiveld in zomerperiode

1) permanent laag niveau
door draineringen/geen
overstromingen/intensieve
grondwaterwinningen/
onderbreking kwelstromen
2) permanent nat door
gebrek aan geschikte
afwatering

herstel geschikt
waterpeil/hydrologie/
kweldruk

nutriënten
voedselrijkdom

mesotroof

P-aanrijking door
aanrijking
grondwaterlagen en
overstromingwater en
verhoogde mineralisatie.
Sleutelsoorten gaan
achteruit. Grote
brandnetel (Urtica dioica)
en Kleefkruid (Galium
aparine) gaan domineren.

1) bemesting beperken op
belangrijkste
infiltratiezones
2) waterpeil verhogen
3) afkoppelen
aanrijkingsbronnen;
rivierherstel;
erosiebestrijding

266
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indeling volgens het FAO
classificatiesysteem
deze types zijn niet
gevoelig voor verzuring
ten gevolge van depositie.
Verzuring kan als
secundair effect optreden
bij verdroging.
Al 1995; Anoniem 2003;
De Becker et al. 2004;
Durwael et al. 2000;
Hoffmann 1993; Jalink
1996; Jalink & Jansen
1995; Koop & Van der
Werf 1995; Stortelder et
al. 1998; Stortelder et al.
1999; Van der Werf 1991;
Verbücheln et al. 2002;
Wolf et al. 2001; Cornelis
et al. 2007; Bal et al. 2001;
De Keersmaeker et al.
2000

deze types zijn niet
gevoelig voor N-depositie.

Al 1995; Anoniem 2003;
De Becker et al. 2004;
Durwael et al. 2000;
Hoffmann 1993; Jalink
1996; Jalink & Jansen
1995; Koop & Van der
Werf 1995; Stortelder et
al. 1998; Stortelder et al.
1999; Van der Werf 1991;
Verbücheln et al. 2002;
Wolf et al. 2001; Cornelis
et al. 2007; Bal et al. 2001;
De Keersmaeker et al. 2000
www.inbo.be

91E0_meso: mesotroof broekbos op minder voedselrijke standplaatsen (Carici elongatae-Alnetum)

Vegetatie- en structuurkarakteristieken
Criterium
Beschrijving
kwaliteitsindicatoren
sleutelsoorten
soorten EU-rapportage
Dotterbloem (Caltha palustris), Elzenzegge (Carex elongata), Moerasvaren (Thelypteris palustris),
kruidlaag
Moerasviooltje (Viola palustris)
aanvullende soorten van
Zwarte els (Alnus glutinosa), Zachte berk (Betula pubescens), Sporkehout (Frangula alnus), Wilde lijsterbes
de boom- en struiklaag
(Sorbus aucuparia), Ruwe berk (Betula pendula), Grauwe wilg (Salix cinerea), Geoorde wilg (Salix aurita),
Kruipwilg (Salix repens), Es (Fraxinus excelsior), Zwarte bes (Ribes nigrum)
aanvullende soorten van
de kruidlaag

Maatregelen

Opmerkingen

Referenties

Thomaes et al. 2008
voorkeur geven aan
inheemse en
standplaatsgeschikte
boomsoorten.

naar Waterinckx &
Roelandt (2001); Cornelis
et al. (2007).

Hennegras (Calamagrostis canescens), Pluimzegge (Carex paniculata), Hoge cyperzegge (Carex
pseudocyperus), Moeraswalstro (Galium palustre), Hop (Humulus lupulus), Gele lis (Iris pseudacorus),
Wolfspoot (Lycopus europaeus), Blauw glidkruid (Scutellaria galericulata), Bitterzoet (Solanum dulcamara),
Slangenwortel (Calla palustris), Moerasspirea (Filipendula ulmaria), Pinksterbloem (Cardamine pratensis),
Grote wederik (Lysimachia vulgaris), IJle zegge (Carex remota)

naar Waterinckx &
Roelandt (2001); Cornelis
et al. (2007).

structuur
minimum structuurareaal

20 ha

verticale structuur
horizontale structuur

boomlaag, struiklaag & kruidlaag (incl. moslaag)
natuurlijke mozaiekstructuur

Bal et al. 2001; Koop in Al
et al. 1995
Thomaes et al., 2007
Thomaes et al., 2007

Fenologie: groeiklassen
aandeel dood hout

volume dood hout ten opzichte van totaal volume hout

hoeveelheid dik dood hout

dik staand en liggend dood hout (dikke stammen, minimumdoormeter 40 cm)

bosconstantie

periode dat een perceel bebost is
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streven naar
mozaïekstructuur door
structuurbepalende
processen kansen en
ruimte te bieden
behoud min. oudere en
monumentale bomen

dik dood hout laten staan,
dikke afstervende bomen
niet exploiteren en
voldoende bomen van het
bosbestand laten staan bij
eindkap
bosbehoud op lange
termijn nastreven
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streven naar een
evenwichtige
structuuropbouw en
natuurlijke
diameterverdeling

Verbücheln et al., 2002
Thomaes &
Vandekerkhove 2004.
Thomaes et al., 2007

Thomaes et al., 2007

www.inbo.be

91E0_meso: mesotroof broekbos op minder voedselrijke standplaatsen (Carici elongatae-Alnetum)

storingsindicatoren
invasieve exoten

Japanse duizendknoop (Fallopia japonica), Rimpelroos (Rosa rugosa), Reuzenbalsemien (Impatiens
glandulifera), Schijnaardbei (Duchesnea indica), Bonte gele dovenetel (Lamium galeobdolon subsp.
argentatum), Douglaspluimspirea (Spiraea douglasii), Amerikaanse eik (Quercus rubra), Amerikaanse
vogelkers (Prunus serotina), Robinia (Robinia pseudoacacia)
+ naaldhout

bestrijden exoten

naar Waterinckx &
Roelandt (2001)

verruiging

Smalle stekelvaren (Dryopteris carthusiana), Rubus fruticosus, Brede stekelvaren (Dryopteris dilatata)

vermesting en/of
verdroging tegengaan

ruderalisering

Gewone vlier (Sambucus nigra), Grote brandnetel (Urtica dioica), Kleefkruid (Galium aparine)

fosforaanrijking tegengaan

naar Waterinckx &
Roelandt (2001); Cornelis
et al. (2007).
naar Waterinckx &
Roelandt (2001); Cornelis
et al. (2007).
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91E0_meso: mesotroof broekbos op minder voedselrijke standplaatsen (Carici elongatae-Alnetum)

B. Beoordelingsmatrix
Criterium
habitatstructuur
oppervlakte

A: ≥ MSA

B: ≥ MSA

C: < MSA

verticale structuur

A: alle vegetatielagen abundant aanwezig

B: alle vegetatielagen aanwezig, minstens 1
minder dan abundant

C: niet alle vegetatielagen aanwezig

horizontale structuur

A: ongelijkjarig en individueel gemengd
(leeftijd en soort)

B: groepsgewijze menging met gelijkjarige
groepen van 0,3-1 ha

C: homogene leeftijdsopbouw in vlekken van
1 ha of groter

Thomaes et al., 2007

A: 3 of meer groeiklassen aanwezig en
groeiklasse 7 aanwezig

C: minder dan 3 groeiklassen aanwezig en
klasse 7 afwezig

Verbücheln et al., 2002

C: < 4%

Thomaes &
Vandekerkhove 2004.
Thomaes et al., 2007

Goede / voldoende staat

Gedegradeerde staat

aandeel dood hout

A: >10%

B: 3 of meer groeiklassen aanwezig en klasse
7 afwezig of minder dan 3 groeiklassen
aanwezig en klasse 7 aanwezig
B: 4-10%

hoeveelheid dik dood hout

A: > 3 exemplaren/ha en diameterverdeling
overeenkomstig of hoger dan die van de
levende bomen

B: 1-3 exemplaren/ha of > 3, maar
diameterverdeling lager dan die van de
levende bomen

C: < 1 exemplaar/ha

bosconstantie

A: > 100 jaar

B: 30-100 jaar

C: < 30 jaar

verstoring
invasieve exoten

A: = 0 %

B: < 10 %

C: ≥ 10 %

geruderaliseerd

A: < 10%

B: 10-30%

C: > 30%

verruigd

A: < 10%

B: 10-30%

C: > 30%

vegetatie
sleutelsoorten in de
boomlaag

A: ≥ 90% grondvlak waarvan 2 of meer
boomsoorten minstens 10% innemen

B: ≥ 70 en < 90% grondvlak, of ≥ 90% met
slechts 1 soort die minstens 10% inneemt.

C: < 70% grondvlak

A: > 70% bedekking en > 9 soorten

B: 30-70% bedekking en > 10 soorten of ≥
30% bedekking en 7-9 soorten

C: < 30% bedekking of < 7 soorten

procentueel aandeel
sleutelsoorten in de
kruidlaag

C. Faunakarakteristieken –en beoordeling
Criterium
oppervlakte
> 150 ha
natuurdoeltypen
Nederland
269

Goede / voldoende staat
15-150 ha

Opmerkingen

Referenties
Bal et al. 200; Koop in Al
et al. 1995
Thomaes et al., 2007

de bosconstantie kan hier
best bepaald worden op
basis van GIS-lagen (De
Keersmaeker et al. 2000).

Thomaes et al., 2007; De
Keersmaeker et al. 2000

analyse op
bosinventarisatie
analyse op
bosinventarisatie
analyse op
bosinventarisatie

Gedegradeerde staat
< 15 ha
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de eventueel ingeplante
populieren worden niet
meegerekend als de
resterende struik- en
boomlaag een bedekking
heeft van 70%.

Thomaes et al., 2007

analyse op
bosinventarisatie

Opmerkingen

Referenties
Bal et al. (2001)

www.inbo.be

91E0_oli: oligotroof broekbos, inclusief elzen-berkenbroekbos en berkenbroekbos (Carici laevigata-Alnetum)

Habitattype 91E0: Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Subtype: oligotroof broekbos, inclusief elzen-berkenbroekbos en berkenbroekbos (Carici laevigata-Alnetum) (91E0_oli)
A. Habitatkarakteristieken
Milieukarakteristieken voor een goede staat van instandhouding (Cijfergegevens zijn indicatief. zie § 2.4)
Criterium
Beschrijving
uitgangsituatie/geomorfologie
uitgangsituatie /
verlandingszones
geomorfologie
zones of depressies met stagnerend regenwater (regenwaterlenzen) of atmoclien
grondwater
beekdalsituaties

Verstoring

Maatregelen

Opmerkingen

te sterke verlanding door te verlanding tegengaan
sterke verdroging

Referenties
(1)

deze situaties zijn vaak
ouder en stabieler en dus
beter ontwikkeld

bronzones op schrale bodem
bodem
Textuur
Profiel
Substraat

veen, venig zand
profielloos/hydromorf
vaak veen/venig materiaal

stadium bodemgenese

natte regosol

pH-HCl bodemtoplaag

zeer zuur (≤ 3,8)

hydrologie
GHG (cm/mv;
min/gem/max)
GG (cm/mv ; min / gem /
max)
GLG (cm/mv ; min / gem /
max)
amplitude waterstand (cm;
min/max)

-1 / 4 / 20
-17 / - 5 / 1
-50 / -21 / -7
10 / 34 / 79

(1)
inklinking door zakken
watertafel
ontwikkeling naar andere
types door verandering
hydrologie

zeer gevoelig voor
verdroging. Verdroging
door ongeschikte
afwatering: Sleutelsoorten
gaan achteruit. Grote
Brandnetel (Urtica dioica)
en Kleefkruid (Galium
aparine) breiden uit.

herstel geschikt
waterpeil/hydrologie/
kweldruk;
herstel geschikt
waterpeil/hydrologie/
kweldruk;
herstel geschikt
waterpeil/hydrologie/
kweldruk;

herstel geschikt
waterpeil/hydrologie/kwel
druk;

indeling volgens het FAO
classificatiesysteem
deze types zijn niet
gevoelig voor verzuring
ten gevolge van depositie.
Verzuring kan als
secundair effect optreden
bij verdroging.
verdroging lijdt tot
(1)
verzuring en aanrijking, als
gevolg van mineralisatie
van veen. Bij verdroging
gaan Veenmossen
achteruit en neemt vooral
Pijpestrootje toe.

(1) Al 1995; Anoniem 2003; De Becker et al. 2004; Durwael et al. 2000; Hoffmann 1993; Jalink 1996; Jalink & Jansen 1995; Koop & Van der Werf 1995; Stortelder et al. 1998;
Stortelder et al. 1999; Van der Werf 1991; Verbücheln et al. 2002; Wolf et al. 2001; Cornelis et al. 2007; Bal et al. 2001; De Keersmaeker et al. 2000
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91E0_oli: oligotroof broekbos, inclusief elzen-berkenbroekbos en berkenbroekbos (Carici laevigata-Alnetum)

grondwaterdynamiek

nutriënten
voedselrijkdom

1) hoge winter (atmoclien) grondwaterstand
2) boven maaiveldniveau in de winterperiode en onder maaiveld in zomerperiode

1) dominante invloed
(lithoclien) grondwater ten
nadele van atmotroof of
atmoclien water door
verandering in de lokale
hydrologie
2) permanent laag niveau
door
draineringen/intensieve
grondwaterwinningen/
onderbreking atmocliene
kwelstromen

herstel geschikt
waterpeil/hydrologie/
kweldruk;

verdroging lijdt tot
verzuring en aanrijking, als
gevolg van mineralisatie
van veen. Bij verdroging
gaan Veenmossen
achteruit en neemt vooral
Pijpestrootje toe.

oligotroof

P-aanrijking door
aanrijking
grondwaterlagen,
overstromingen
(doorbreken hydrologische
isolatie), verhoogde
mineralisatie en omgevend
landgebruik met beperkte
buffering. Sleutelsoorten
gaan achteruit. Soorten van
mesofiele elzenbroeken
verschijnen, in extreme
gevallen komen Grote
brandnetel (Urtica dioica)
en Kleefkruid (Galium
aparine) voor.

1) bemesting beperken op
belangrijkste
infiltratiezones;
2) hydrologie herstellen :
dominantie/isolatie
atmotroof/atmoclien water
garanderen
3) ruimere buffering,
aanleg boscomplex om te
komen tot hydrologische
en atmosferische buffering
van kwetsbare kern

deze types zijn niet
gevoelig voor N-depositie.

Al 1995; Anoniem 2003;
De Becker et al. 2004;
Durwael et al. 2000;
Hoffmann 1993; Jalink
1996; Jalink & Jansen
1995; Koop & Van der
Werf 1995; Stortelder et
al. 1998; Stortelder et al.
1999; Van der Werf 1991;
Verbücheln et al. 2002;
Wolf et al. 2001; Cornelis
et al. 2007; Bal et al. 2001;
De Keersmaeker et al.
2000

Maatregelen

Opmerkingen

Referenties

Vegetatie- en structuurkarakteristieken
Criterium
Beschrijving
kwaliteitsindicatoren
sleutelsoorten
soorten EU-rapportage
Koningsvaren (Osmunda regalis), Moerasviooltje (Viola palustris)
kruidlaag
aanvullende soorten van
Zwarte els (Alnus glutinosa), Zachte berk (Betula pubescens), Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia), Grauwe
de boom- en struiklaag
wilg (Salix cinerea), Boswilg (Salix caprea), Zomereik (Quercus robur), Quercus x rosacea, Gelderse roos
(Viburnum opulus), Sporkehout (Frangula alnus), Ruwe berk (Betula pendula)

aanvullende soorten van
de kruidlaag

Veenmos (G) (Sphagnum), Moeraswalstro (Galium palustre), Zompzegge (Carex canescens), Snavelzegge
(Carex rostrata), Sterzegge (Carex echinata), Wolfspoot (Lycopus europaeus), Bitterzoet (Solanum
dulcamara), Hennegras (Calamagrostis canescens), Wilde gagel (Myrica gale), Moerasstruisgras (Agrostis
canina), Pilzegge (Carex pilulifera)
(1) Veenmos is een groep van soorten maar hier worden ze slechts als één soort meegerekend omdat:
- de bedekking in eerste plaats belangrijker is dan de soortenrijkdom
- het determineren van de verschillende veenmossen vrij moeilijk is.
In dit type betreft het vaak Haakveenmos ( Sphagnum squarrosum).
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Thomaes et al. 2008
voorkeur geven aan
inheemse en
standplaatsgeschikte
boomsoorten

naar Waterinckx &
Roelandt (2001); Cornelis
et al. (2007).

(1)

naar Waterinckx &
Roelandt (2001); Cornelis
et al. (2007).

www.inbo.be

91E0_oli: oligotroof broekbos, inclusief elzen-berkenbroekbos en berkenbroekbos (Carici laevigata-Alnetum)

structuur
minimum structuurareaal

20 ha

verticale structuur
horizontale structuur

boomlaag, struiklaag & kruidlaag (incl. moslaag)
fenologie: groeiklassen

aandeel dood hout

volume dood hout ten opzichte van totaal volume hout

hoeveelheid dik dood hout

dik staand en liggend dood hout (dikke stammen, minimumdoormeter 40 cm)

bosconstantie

periode dat een perceel bebost is

storingsindicatoren
invasieve exoten

behoud min. oudere en
monumentale bomen

dik dood hout laten staan,
dikke afstervende bomen
niet exploiteren en
voldoende bomen van het
bosbestand laten staan bij
eindkap
bosbehoud op lange
termijn nastreven

Bal et al. 2001; Koop in
Al et al. 1995
Thomaes et al., 2007
Verbücheln et al., 2002
Thomaes &
Vandekerkhove 2004.
Thomaes et al., 2007

Thomaes et al., 2007

Japanse duizendknoop (Fallopia japonica), Rimpelroos (Rosa rugosa), Reuzenbalsemien (Impatiens
glandulifera), Schijnaardbei (Duchesnea indica), Bonte gele dovenetel (Lamium galeobdolon subsp.
argentatum), Douglaspluimspirea (Spiraea douglasii), Amerikaanse eik (Quercus rubra), Amerikaanse
vogelkers (Prunus serotina), Robinia (Robinia pseudoacacia)
+ naaldhout

bestrijden exoten

naar Waterinckx &
Roelandt (2001).

verruiging

Pijpenstrootje (Molinia caerulea), Rubus fruticosus, Smalle stekelvaren (Dryopteris carthusiana), Brede
stekelvaren (Dryopteris dilatata)

vermesting en/of
verdroging tegengaan

ruderalisering

Gewone vlier (Sambucus nigra), Grote brandnetel (Urtica dioica), Kleefkruid (Galium aparine)

fosforaanrijking tegengaan

naar Waterinckx &
Roelandt (2001); Cornelis
et al. (2007).
naar Waterinckx &
Roelandt (2001); Cornelis
et al. (2007).
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91E0_oli: oligotroof broekbos, inclusief elzen-berkenbroekbos en berkenbroekbos (Carici laevigata-Alnetum)

B. Beoordelingsmatrix
Criterium
habitatstructuur
oppervlakte

A: ≥ MSA

B: ≥ MSA

C: < MSA

verticale structuur

A: alle vegetatielagen abundant aanwezig

B: alle vegetatielagen aanwezig, minstens 1
minder dan abundant

C: niet alle vegetatielagen aanwezig

horizontale structuur

A: 3 of meer groeiklassen aanwezig of
groeiklasse 5, 6 of 7 aanwezig

B: 3 of meer groeiklassen aanwezig of
groeiklasse 5, 6 of 7 aanwezig

C: minder dan 3 groeiklassen aanwezig en
klasse 5, 6 en 7 afwezig

aandeel dood hout

A: >10%

B: 4-10%

C: < 4%

hoeveelheid dik dood hout

A: > 3 exemplaren/ha

B: 1-3 exemplaren/ha

C: < 1 exemplaar/ha

bosconstantie

A: > 100 jaar

B: 30-100 jaar

C: < 30 jaar

verstoring
invasieve exoten

A: = 0 %

B: < 10 %

C: ≥ 10 %

geruderaliseerd

A: = 0

B: < 10%

C: ≥ 10%

verruigd

A: < 10%

B: 10-30%

C: > 30%

vegetatie
sleutelsoorten in de
boomlaag

A: ≥ 90% grondvlak waarvan 2 of meer
boomsoorten minstens 10% innemen

B: ≥ 70 en < 90% grondvlak, of ≥ 90% met
slechts 1 soort die minstens 10% inneemt.

C: < 70% grondvlak

A: > 70% bedekking en > 6 soorten

B: 30-70% bedekking en > 4 soorten of ≥
30% bedekking en 5-6 soorten

C: < 30% bedekking of < 5 soorten

procentueel aandeel
sleutelsoorten in de
kruidlaag

273

Goede / voldoende staat

Gedegradeerde staat
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Opmerkingen

Referenties
Bal et al. 2001; Koop in
Al et al. 1995
Thomaes et al., 2007

de beoordeling is hier
minder streng dan bij
andere bossen omdat de
bomen op deze standplaats
geen grote diameters
kunnen halen.

voor dit bostype wordt
geen strikte diameter
vooropgesteld maar de
diameterverdeling van de
dode bomen moet
overeenkomen met die van
de levende bomen.
de bosconstantie kan hier
best bepaald worden op
basis van GIS-lagen (De
Keersmaeker et al. 2000).

Verbücheln et al., 2002

Thomaes &
Vandekerkhove 2004.
Thomaes et al., 2007

Thomaes et al., 2007; De
Keersmaeker et al. 2000

analyse op
bosinventarisatie
analyse op
bosinventarisatie
analyse op
bosinventarisatie
de eventueel ingeplante
populieren worden niet
meegerekend als de
resterende struik- en
boomlaag een bedekking
heeft van 70%.

Thomaes et al., 2007

analyse op
bosinventarisatie

www.inbo.be

91E0_oli: oligotroof broekbos, inclusief elzen-berkenbroekbos en berkenbroekbos (Carici laevigata-Alnetum)

C. Faunakarakteristieken –en beoordeling
Criterium
oppervlakte
> 30 ha
natuurdoeltypen
Nederland

274

Goede / voldoende staat
15-30 ha

Gedegradeerde staat
< 15 ha
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Opmerkingen

Referenties
Bal et al. (2001)

www.inbo.be

91E0_veb: beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-iepenbos (Pruno-Fraxinetum)

Habitattype 91E0: Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Subtype: beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-iepenbos (Pruno-Fraxinetum) (91E0_veb)
A. Habitatkarakteristieken
Milieukarakteristieken voor een goede staat van instandhouding (Cijfergegevens zijn indicatief. zie § 2.4)
Criterium
Beschrijving
uitgangsituatie/geomorfologie
uitgangsituatie /
alluvium
geomorfologie

Verstoring

Maatregelen

Opmerkingen

1) geen afzettingen meer
door ophogingen
2) te veel afzettingen door
erosie

Referenties
Al 1995; Anoniem 2003;
De Becker et al. 2004;
Durwael et al. 2000;
Hoffmann 1993; Jalink
1996; Jalink & Jansen
1995; Koop & Van der
Werf 1995; Stortelder et
al. 1998; Stortelder et al.
1999; Verbücheln et al.
2002; Wolf et al. 2001;
Cornelis et al. 2007; Bal et
al. 2001; De Keersmaeker
et al. 2000

overgangszone depressies - (droge) ruggen; oeverwal; in de zomer droogvallende
bronnen
bodem
textuur

divers: zand, klei of leem al dan niet humushoudend; meestal zware gronden

profiel
stadium bodemgenese

beperkte uitloging organisch materiaal; in hoofdzaak profielloos
gleysols

pH-HCl bodemtoplaag

zuur tot neutraal (5,0 - 7,5)
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Al 1995; Anoniem 2003;
De Becker et al. 2004;
Durwael et al. 2000;
Hoffmann 1993; Jalink
1996; Jalink & Jansen
1995; Koop & Van der
Werf 1995; Stortelder et
al. 1998; Stortelder et al.
1999; Verbücheln et al.
2002; Wolf et al. 2001;
Cornelis et al. 2007; Bal et
al. 2001; De Keersmaeker
et al. 2000
ontwikkeling naar andere
types door toename
verstoring, gewijzigde
grondwaterdynamiek of
gewijzigde trofiegraad

herstel geschikt
waterpeil/afwatering/
hydrologie/kweldruk

indeling volgens het FAO
classificatiesysteem

herstel geschikt
waterpeil/hydrologie/
kweldruk

deze types zijn niet
gevoelig voor verzuring
ten gevolge van depositie.
Verzuring kan als
secundair effect optreden
bij verdroging.
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91E0_veb: beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-iepenbos (Pruno-Fraxinetum)

hydrologie
GHG (cm/mv;
min/gem/max)
GG (cm/mv ; min / gem /
max)

? / -9 / ?
? / -15 / ?

zeer gevoelig voor
verdroging door
ongeschikte afwatering:
Sleutelsoorten gaan
achteruit. Grote Brandnetel
(Urtica dioica) en
Kleefkruid (Galium
aparine) breiden uit.

herstel geschikt
waterpeil/hydrologie/kwel
druk; herstel geschikt
waterpeil/hydrologie/kwel
druk

te nat door te sterke
vernatting (bv. na
ontpolderen); ongeschikte
afwatering

herstel geschikt
waterpeil/hydrologie/
kweldruk

GLG (cm/mv ; min / gem /
max)

? / -38 / ?

amplitude waterstand (cm;
min/max)

10 / 90

grondwaterdynamiek

onder maaiveldniveau in de winterperiode, dieper zakkend in de zomerperiode

1) permanent laag niveau
door
draineringen/intensieve
grondwaterwinningen/
onderbreking kwelstromen
2) permanent nat door
gebrek aan geschikte
afwatering
3) schommelingen zeer
beperkt door kunstmatig
geregeld waterpeil

nutriënten
voedselrijkdom

eutroof

hypertrofie veroorzaakt
door aanrijking
grondwaterlagen, te
voedselrijk
overstromingswater en
verhoogde mineralisatie.
matig gevoelig voor Naanrijking. Stekelvarens
(Dryopteris species) gaan
domineren.
Gevoelig tot zeer gevoelig
aan P-aanrijking.
Sleutelsoorten gaan
achteruit. Grote
brandnetel (Urtica dioica)
en Kleefkruid (Galium
aparine) gaan domineren.
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Al 1995; Anoniem 2003;
De Becker et al. 2004;
Durwael et al. 2000;
Hoffmann 1993; Jalink
1996; Jalink & Jansen
1995; Koop & Van der
Werf 1995; Stortelder et
al. 1998; Stortelder et al.
1999; Verbücheln et al.
2002; Wolf et al. 2001;
Cornelis et al. 2007; Bal et
al. 2001; De Keersmaeker
et al. 2000

herstel geschikt
waterpeil/hydrologie/
kweldruk
herstel geschikt
waterpeil/hydrologie/
kweldruk

1) bemesting beperken op deze types zijn niet
belangrijkste
gevoelig voor N-depositie.
infiltratiezones;
2) waterpeil verhogen
3) afkoppelen
aanrijkingsbronnen; herstel
waterloopstructuur;
erosiebestrijding
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Al 1995; Anoniem 2003;
De Becker et al. 2004;
Durwael et al. 2000;
Hoffmann 1993; Jalink
1996; Jalink & Jansen
1995; Koop & Van der
Werf 1995; Stortelder et
al. 1998; Stortelder et al.
1999; Verbücheln et al.
2002; Wolf et al. 2001;
Cornelis et al. 2007; Bal et
al. 2001; De Keersmaeker
et al. 2000
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91E0_veb: beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-iepenbos (Pruno-Fraxinetum)

Vegetatie- en structuurkarakteristieken
Criterium
Beschrijving
kwaliteitsindicatoren
sleutelsoorten
soorten EU-rapportage
Aalbes (Ribes rubrum)
boom- en struiklaag
soorten EU-rapportage
Slanke sleutelbloem (Primula elatior), Daslook (Allium ursinum), Dotterbloem (Caltha palustris), Speenkruid
kruidlaag
(Ranunculus ficaria), Bloedzuring (Rumex sanguineus), Boswederik (Lysimachia nemorum), Eenbes (Paris
quadrifolia), Grote keverorchis (Listera ovata), Gele anemoon (Anemone ranunculoides), Reuzenzwenkgras
(Festuca gigantea), Bosgeelster (Gagea lutea), Groot springzaad (Impatiens noli-tangere), Bosmuur (Stellaria
nemorum), Hondstarwegras (Elymus caninus), Kleine kaardenbol (Dipsacus pilosus), Vingerhelmbloem
(Corydalis solida)
aanvullende soorten van
Zwarte els (Alnus glutinosa), Es (Fraxinus excelsior), Vogelkers (Prunus padus), Gewone esdoorn (Acer
de boom- en struiklaag
pseudoplatanus), Hazelaar (Corylus avellana), Rode kornoelje (Cornus sanguinea), Zwarte bes (Ribes nigrum),
Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna), Gelderse roos (Viburnum opulus)
aanvullende soorten van
de kruidlaag

Maatregelen

Opmerkingen

Referenties

Thomaes et al. 2008
Thomaes et al. 2008

voorkeur geven aan
inheemse en
standplaatsgeschikte
boomsoorten

naar Waterinckx &
Roelandt (2001); Cornelis
et al. (2007).

Bosanemoon (Anemone nemorosa), Gevlekte aronskelk (Arum maculatum), Pinksterbloem (Cardamine
pratensis), Moerasspirea (Filipendula ulmaria), Hop (Humulus lupulus), Geel nagelkruid (Geum urbanum),
Gele dovenetel (Lamium galeobdolon), Dauwbraam (Rubus caesius)

naar Waterinckx &
Roelandt (2001); Cornelis
et al. (2007).

structuur
minimum structuurareaal

10 ha

verticale structuur
horizontale structuur

boomlaag, struiklaag & kruidlaag (incl. moslaag)
natuurlijke mozaiekstructuur

Bal et al. 2001; Koop in Al
et al. 1995
Thomaes et al., 2007
Thomaes et al., 2007

fenologie: groeiklassen
aandeel dood hout

volume dood hout ten opzichte van totaal volume hout

hoeveelheid dik dood hout

dik staand en liggend dood hout (dikke stammen, minimumdoormeter 40 cm)

bosconstantie

periode dat een perceel bebost is
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streven naar
mozaïekstructuur door
structuurbepalende
processen kansen en
ruimte te bieden
behoud min. oudere en
monumentale bomen

dik dood hout laten staan,
dikke afstervende bomen
niet exploiteren en
voldoende bomen van het
bosbestand laten staan bij
eindkap
bosbehoud op lange
termijn nastreven
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streven naar een
evenwichtige
structuuropbouw en
natuurlijke
diameterverdeling

Verbücheln et al., 2002
Thomaes &
Vandekerkhove 2004.
Thomaes et al., 2007

Thomaes et al., 2007

www.inbo.be

91E0_veb: beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-iepenbos (Pruno-Fraxinetum)

storingsindicatoren
invasieve exoten

Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera), Schijnaardbei (Duchesnea indica), Bonte gele dovenetel (Lamium
galeobdolon subsp. argentatum), Japanse duizendknoop (Fallopia japonica), Rimpelroos (Rosa rugosa),
Douglaspluimspirea (Spiraea douglasii), Amerikaanse eik (Quercus rubra), Amerikaanse vogelkers (Prunus
serotina), Robinia (Robinia pseudoacacia)
+ naaldhout

bestrijden exoten

naar Waterinckx &
Roelandt (2001).

verruiging

Brede stekelvaren (Dryopteris dilatata), Rubus fruticosus, Smalle stekelvaren (Dryopteris carthusiana)

vermesting en/of
verdroging tegengaan

ruderalisering

Gewone vlier (Sambucus nigra), Grote brandnetel (Urtica dioica), Kleefkruid (Galium aparine)

fosforaanrijking tegengaan

naar Waterinckx &
Roelandt (2001).Cornelis
et al. (2007).
naar Waterinckx &
Roelandt (2001).Cornelis
et al. (2007).
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91E0_veb: beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-iepenbos (Pruno-Fraxinetum)

B. Beoordelingsmatrix
Criterium
habitatstructuur
oppervlakte

A: ≥ MSA

B: ≥ MSA

C: < MSA

verticale structuur

A: alle vegetatielagen abundant aanwezig

B: alle vegetatielagen aanwezig, minstens 1
minder dan abundant

C: niet alle vegetatielagen aanwezig

Thomaes et al., 2007

horizontale structuur

A: ongelijkjarig en individueel gemengd
(leeftijd en soort)

B: groepsgewijze menging met gelijkjarige
groepen van 0,3-1 ha

C: homogene leeftijdsopbouw in vlekken van
1 ha of groter

Thomaes et al., 2007

A: 3 of meer groeiklassen aanwezig en
groeiklasse 7 aanwezig

C: minder dan 3 groeiklassen aanwezig en
klasse 7 afwezig

Verbücheln et al., 2002

C: < 4%

Thomaes &
Vandekerkhove 2004.
Thomaes et al., 2007

Goede / voldoende staat

Gedegradeerde staat

aandeel dood hout

A: >10%

B: 3 of meer groeiklassen aanwezig en klasse
7 afwezig of minder dan 3 groeiklassen
aanwezig en klasse 7 aanwezig
B: 4-10%

hoeveelheid dik dood hout

A: > 3 exemplaren/ha en diameterverdeling
overeenkomstig of hoger dan die van de
levende bomen

B: 1-3 exemplaren/ha of > 3, maar
diameterverdeling lager dan die van de
levende bomen

C: < 1 exemplaar/ha

bosconstantie

A: > 150 jaar

B: 75-150 jaar

C: < 75 jaar

verstoring
invasieve exoten

A: = 0 %

B: < 10 %

C: ≥ 10 %

geruderaliseerd

A: < 10%

B: 10-30%

C: > 30%

verruigd

A: < 10%

B: 10-30%

C: > 30%

vegetatie
sleutelsoorten in de
boomlaag

A: ≥ 90% grondvlak waarvan 2 of meer
boomsoorten minstens 10% innemen

B: ≥ 70 en < 90% grondvlak, of ≥ 90% met
slechts 1 soort die minstens 10% inneemt.

C: < 70% grondvlak

A: > 70% bedekking en > 7 soorten

B: 30-70% bedekking en >3 soorten of ≥ 30%
bedekking en 4-7 soorten

C: < 30% bedekking of < 4 soorten

procentueel aandeel
sleutelsoorten in de
kruidlaag
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Opmerkingen

Referenties

patches binnen één
boscomplex samennemen
als ze met elkaar
verbonden zijn door kleine
waterloopjes.

Bal et al. 2001, Koop in Al
et al. 1995

de bosconstantie kan hier
best bepaald worden op
basis van GIS-lagen (De
Keersmaeker et al. 2000).

Thomaes et al., 2007, De
Keersmaeker et al. 2000

analyse op
bosinventarisatie
analyse op
bosinventarisatie
analyse op
bosinventarisatie
de eventueel ingeplante
populieren worden niet
meegerekend als de
resterende struik- en
boomlaag een bedekking
heeft van 70%.

Thomaes et al., 2007

analyse op
bosinventarisatie

www.inbo.be

91E0_veb: beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-iepenbos (Pruno-Fraxinetum)

C. Faunakarakteristieken –en beoordeling
Criterium
oppervlakte
> 150 ha
natuurdoeltypen
Nederland
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Goede / voldoende staat
5-150 ha

Gedegradeerde staat
< 5 ha
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Opmerkingen

Referenties
Bal et al (2001)

www.inbo.be

91E0_wvb: zachthoutooibos (wilgenvloedbos; Salicetum albae)

Habitattype 91E0: Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Subtype: zachthoutooibos (wilgenvloedbos; Salicetum albae) (91E0_wvb)
A. Habitatkarakteristieken
Milieukarakteristieken voor een goede staat van instandhouding (Cijfergegevens zijn indicatief. zie § 2.4)
Criterium
Beschrijving
uitgangsituatie/geomorfologie
uitgangsituatie /
zoetwaterschorren met kreken en geulenstelsel
geomorfologie

bodem
textuur
profiel

Variabel, zowel leem-, lichte klei- als klei- en zware kleibodems, vaak met een hoog
organisch stofgehalte
profielloos/hydromorf

substraat

mineraal substraat (klei, zand of zavel)

stadium bodemgenese

fluvisols

pH-HCl bodemtoplaag

neutraal

281

Verstoring

Maatregelen

Opmerkingen

verandering in duur en
frequentie van de
overstromingen

Referenties
Al 1995; Anoniem 2003;
De Becker et al. 2004;
Durwael et al. 2000;
Hoffmann 1993; Jalink
1996; Jalink & Jansen
1995; Koop & Van der
Werf 1995; Stortelder et
al. 1998; Stortelder et al.
1999; Verbücheln et al.
2002; Wolf et al. 2001;
Cornelis et al. 2007; Bal et
al. 2001, De Keersmaeker
et al. 2000
Van de Moortel & Deckers
1997

profielvorming door
wegvallen getijdeninvloed

ontwikkeling naar andere
types door wegvallen
permanente
dynamiek/verstoring van
erosie/sedimentatie

overstromingsdynamiek
herstellen
overstromingsdynamiek
herstellen
overstromingsdynamiek
herstellen

overstromingsdynamiek
herstellen
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indeling volgens het FAO
classificatiesysteem

Deze types zijn niet
gevoelig voor verzuring
ten gevolge van depositie.
Verzuring kan als
secundair effect optreden
bij verdroging.

www.inbo.be

91E0_wvb: zachthoutooibos (wilgenvloedbos; Salicetum albae)

hydrologie
getijdenverschil (in cm)

> 15 / >80

overstromingsregime
overstromingsregime

overstromingsfrequentie: van twee maal daags tot indirecte overstroming
overstromingduur: < 30 / >120

GHG (cm/mv;
min/gem/max)

0 / ? / > 30

GLG (cm/mv ; min / gem /
max)

0 / ? /< 90
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1) te grote amplitude
(scherpe zonering) door
verdiepings -en
onderhoudsbaggerwerkzaamheden en stijging van
de zeespiegel
2) te kleine amplitude
wijziging overstromingsfrequentie door regulatie
getijdeinvloed (bv.
stormvloedkering, GOG,
GGG)

overstromingsdynamiek
herstellen

zeer gevoelig voor
verdroging door wijziging
in de getijdendynamiek of
door ongeschikte
afwatering. Dit leidt tot
verzuring en mineralisatie.
Hierbij gaan
Spindotterbloem (Caltha
palustris var. araneosa),
Bittere veldkers
(Cardamine amara) &
Gele waterkers (Rorippa
amphibia), Tandzaad
(Bidens species),
Waterpeper (Polygonum
hydropiper) en Wolfspoot
(Lycopus europaeus)
achteruit en gaan Grote
brandnetel (Urtica dioica)
en kleefkruid (Galium
aparine) domineren (deze
soorten kunnen ook van
nature al sterk domineren).
te nat door sterke
vernatting bv. na
ontpolderen of door
ongeschikte afwatering

overstromingsdynamiek
herstellen

overstromingsdynamiek
herstellen

Al 1995; Anoniem 2003;
De Becker et al. 2004;
Durwael et al. 2000;
Hoffmann 1993; Jalink
1996; Jalink & Jansen
1995; Koop & Van der
Werf 1995; Stortelder et
al. 1998; Stortelder et al.
1999; Verbücheln et al.
2002; Wolf et al. 2001;
Cornelis et al. 2007; Bal et
al. 2001, De Keersmaeker
et al. 2000

overstromingsdynamiek
herstellen
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91E0_wvb: zachthoutooibos (wilgenvloedbos; Salicetum albae)

nutriënten
voedselrijkdom

eutroof

hogere trofiegraad
(hypertrofie) door
aanrijking rivier
(=overstromings)-water

Vegetatie- en structuurkarakteristieken
Criterium
Beschrijving
kwaliteitsindicatoren
sleutelsoorten
soorten EU-rapportage
Duitse dot (Salix dasyclados), Amandelwilg x Katwilg (Salix x mollissima), Amandelwilg (Salix triandra)
boom- en struiklaag
soorten EU-rapportage
Spindotterbloem (Caltha palustris var. araneosa), Bittere veldkers (Cardamine amara), Moesdistel (Cirsium
kruidlaag
oleraceum)
aanvullende soorten van
Schietwilg (Salix alba), Kraakwilg (Salix fragilis), Bindwilg (Salix x rubens), Katwilg (Salix viminalis),
de boom- en struiklaag
Gewone vlier (Sambucus nigra)

aanvullende soorten van
de kruidlaag

verbeteren waterkwaliteit

Deze types zijn weinig
gevoelig voor N-depositie.

Al 1995; Anoniem 2003;
De Becker et al. 2004;
Durwael et al. 2000;
Hoffmann 1993; Jalink
1996; Jalink & Jansen
1995; Koop & Van der
Werf 1995; Stortelder et
al. 1998; Stortelder et al.
1999; Verbücheln et al.
2002; Wolf et al. 2001;
Cornelis et al. 2007; Bal et
al. 2001, De Keersmaeker
et al. 2000

Maatregelen

Opmerkingen

Referenties

Thomaes et al. 2008
Thomaes et al. 2008
voorkeur geven aan
inheemse en
standplaatsgeschikte
boomsoorten

expertoordeel

Haagwinde (Calystegia sepium), Hop (Humulus lupulus), Zomerklokje (Leucojum aestivum), Wolfspoot
(Lycopus europaeus), Bitterzoet (Solanum dulcamara), Ruw beemdgras (Poa trivialis), Ridderzuring (Rumex
obtusifolius), Waterpeper (Polygonum hydropiper), Fluitenkruid (Anthriscus sylvestris), Gewone smeerwortel
(Symphytum officinale), Grote kattenstaart (Lythrum salicaria), Gewone engelwortel (Angelica sylvestris), Gele
lis (Iris pseudacorus)

expertoordeel

structuur
minimum structuurareaal

25 ha

horizontale structuur

Fenologie: groeiklassen

Bal et al. 2001, Koop in Al
et al. 1995
Verbücheln et al., 2002

aandeel dood hout

volume dood hout ten opzichte van totaal volume hout

hoeveelheid dik dood hout
bosconstantie

Relatief dik staand en liggend dood hout (diameterverdeling overeenkomstig met die van de levende bomen)
periode dat een perceel bebost is

overstromingsregime
storingsindicatoren
ruderalisering

% van het totaal aantal vloeden per jaar dat het wilgenvloedbos onder water staat op basis van GIS gegevens
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Grote brandnetel (Urtica dioica), Kleefkruid (Galium aparine)

behoud min. oudere en
monumentale bomen

dik dood hout laten staan
bosbehoud op lange
termijn nastreven

Thomaes &
Vandekerkhove 2004.
Thomaes et al., 2007
Thomaes et al., 2007
expertoordeel

verdroging tegengaan

Ontwikkeling van criteria voor de beoordeling van de lokale staat van instandhouding van de Natura 2000 habitattypen. Versie 2.0.

expertoordeel
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91E0_wvb: zachthoutooibos (wilgenvloedbos; Salicetum albae)

B. Beoordelingsmatrix
Criterium
habitatstructuur
oppervlakte

Goede / voldoende staat

Gedegradeerde staat

Opmerkingen

Referenties

A: ≥ MSA

B: ≥ MSA

C: < MSA

horizontale structuur

A: 3 of meer groeiklassen aanwezig of
groeiklasse 5, 6 of 7 aanwezig

B: 3 of meer groeiklassen aanwezig of
groeiklasse 5, 6 of 7 aanwezig

C: minder dan 3 groeiklassen aanwezig en
klasse 5, 6 en 7 afwezig

aandeel dood hout

A: >10%

B: 4-10%

C: < 4%

hoeveelheid dik dood hout

A: > 3 exemplaren/ha

B: 1-3 exemplaren/ha

C: < 1 exemplaar/ha

bosconstantie

A: ≥ 30 jaar

B: ≥ 30 jaar

C: < 30 jaar

overstromingsregime
verstoring
geruderaliseerd

A: > 50%

B: 40-50 %

C: < 40%

expertoordeel

A: < 40%

B: < 40%

C: ≥ 40%

expertoordeel

vegetatie
sleutelsoorten in de
boomlaag

A: ≥ 90% grondvlak waarvan 2 of meer
boomsoorten minstens 10% innemen

B: ≥ 70 en < 90% grondvlak, of ≥ 90% met
slechts 1 soort die minstens 10% inneemt.

C: < 70% grondvlak

Thomaes et al., 2007

A: > 70% bedekking en > 13 soorten

B: 30-70% bedekking en > 10 soorten of ≥
30% bedekking en 11-13 soorten

C: < 30% bedekking of < 11 soorten

procentueel aandeel
sleutelsoorten in de
kruidlaag

C. Faunakarakteristieken –en beoordeling
Criterium
oppervlakte
> 150 ha
natuurdoeltypen
Nederland
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Goede / voldoende staat
15-150 ha

Gedegradeerde staat
< 15 ha
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de beoordeling is hier
minder streng dan bij
andere bossen omdat de
bomen op deze standplaats
geen grote diameters
kunnen halen.

voor dit bostype wordt
geen strikte diameter
vooropgesteld maar de
diameterverdeling van de
dode bomen moet
overeenkomen met die van
de levende bomen.
de bosconstantie kan hier
best bepaald worden op
basis van specifieke
studies over het scheldeestuarium.

Opmerkingen

Bal et al. 2001, Koop in Al
et al. 1995
Verbücheln et al., 2002

Thomaes &
Vandekerkhove 2004.
Thomaes et al., 2007

Thomaes et al., 2007, De
Keersmaeker et al. 2000

Referenties
Bal et al. (2001)

www.inbo.be

91F0: Gemengde oeverformaties met Quercus robur, Ulmus laevis en Ulmus minor, Fraxinus excelsior of Fraxinus angustifolia, langs de grote rivieren (Ulmenion minoris)

Habitattype 91F0: Gemengde oeverformaties met Quercus robur, Ulmus laevis en Ulmus minor, Fraxinus excelsior of Fraxinus angustifolia, langs de grote
rivieren (Ulmenion minoris)
A. Habitatkarakteristieken
Milieukarakteristieken voor een goede staat van instandhouding (Cijfergegevens zijn indicatief. zie § 2.4)
Criterium
Beschrijving
uitgangsituatie/geomorfologie
uitgangsituatie /
hogere zandige oeverwallen van een rivierbed, stroomrug van grote rivieren,
geomorfologie
rivierduin; komgronden die overstromen t.g.v. een stijgende watertafel

(colluvium)

bodem
textuur

(kalkrijk, humeus, lemig, kleiig) zand, zavel

profiel

profielloos/hydromorf

substraat

mineraal substraat (klei, zand of zavel)
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Verstoring

Maatregelen

Opmerkingen

Referenties

verandering in duur en
frequentie van de
overstromingen

aanvoer alluvium en/of
colluvium vereist om
profielontwikkeling en
verzuring te voorkomen

Al 1995; Anoniem 2003;
Hoffmann 1993; Koop &
Van der Werf 1995;
Stortelder et al. 1998,
1999; Van Looy et al.
2003; van Splunder &
Leemans 1997;
Verbuchelen et al. 2002;
Wolf et al. 2001; Van der
Werf 1991; Cornelis et al.
2007; Bal et al. 2001; De
Keersmaeker et al. 2000

geen toevoer meer van
verspoeld materiaal van
hellingen

dit type kan ook
voorkomen in het
getijdebeïnvloed deel van
de rivier.
Al 1995; Anoniem 2003;
Hoffmann 1993; Koop &
Van der Werf 1995;
Stortelder et al. 1998,
1999; Van Looy et al.
2003; van Splunder &
Leemans 1997;
Verbuchelen et al. 2002;
Wolf et al. 2001; Van der
Werf 1991; Cornelis et al.
2007; Bal et al. 2001; De
Keersmaeker et al. 2000

profielvorming door
wegvallen periodieke
overstroming/toevoer
verspoeld materiaal

overstromingsdynamiek
herstellen:
riviersysteemstuctuur en
relatie tussen aquatisch en
terrestrisch (overwallen/
rivierduinen) milieu
overstromingsdynamiek
herstellen:
riviersysteemstuctuur en
relatie tussen aquatisch en
terrestrisch (overwallen/
rivierduinen) milieu
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91F0: Gemengde oeverformaties met Quercus robur, Ulmus laevis en Ulmus minor, Fraxinus excelsior of Fraxinus angustifolia, langs de grote rivieren (Ulmenion minoris)
stadium bodemgenese

fluvisols

ontwikkeling naar andere
types door wegvallen
permanente
dynamiek/verstoring van
erosie/sedimentatie

pH-HCl bodemtoplaag

zuur tot licht basisch (5,5 -8,0)

hydrologie
getijdenverschil (in cm)

< 15

GHG (cm/mv;
min/gem/max)

?/>0/?

overstromingsregime

overstromingsfrequentie: occasioneel

overstromings duur (dg/jr): < 10

GLG (cm/mv ; min / gem /
max)

286

? / > 120 / ?

overstromingsdynamiek
herstellen:
riviersysteemstuctuur en
relatie tussen aquatisch en
terrestrisch (overwallen/
rivierduinen) milieu

indeling volgens het FAO
classificatiesysteem

deze types zijn niet
gevoelig voor verzuring
ten gevolge van depositie.
Verzuring kan als
secundair effect optreden
bij het wegvallen van de
overstromingsdynamiek
te grote amplitude (scherpe
zonering) door
baggerwerkzaamheden
(bv. ten behoeve van
vaargeuldiepte)
te droog door wijziging
getijdendynamiek of
ongeschikte afwatering
wijziging overstromingsfrequentie:
- door te versnelde en/of
verhoogde afvoer
rivierwater
- wijziging structuur vallei
en/of wijziging relatie en
overgangen rivier-valleirivierduin
- regulatie getijdeinvloed
(bv. stormvloedkering,
GOG, GGG)
wijziging
overstromingsduur door
ontpoldering of door
regulatie getijdeinvloed
(bv. stormvloedkering,
GOG, GGG)
te nat door te sterke
vernatting (bv. na
ontpoldering) of
ongeschikte afwatering

overstromingsdynamiek
herstellen:
riviersysteemstuctuur en
relatie tussen aquatisch en
terrestrisch (overwallen/
rivierduinen) milieu

overstromingsdynamiek
herstellen:
riviersysteemstuctuur en
relatie tussen aquatisch en
terrestrisch (overwallen/
rivierduinen) milieu
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Al 1995; Anoniem 2003;
Hoffmann 1993; Koop &
Van der Werf 1995;
Stortelder et al. 1998,
1999; Van Looy et al.
2003; van Splunder &
Leemans 1997;
Verbuchelen et al. 2002;
Wolf et al. 2001; Van der
Werf 1991; Cornelis et al.
2007; Bal et al. 2001; De
Keersmaeker et al. 2000

in het getijdengebied > 60;
buiten getijdeninvloed >
120
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91F0: Gemengde oeverformaties met Quercus robur, Ulmus laevis en Ulmus minor, Fraxinus excelsior of Fraxinus angustifolia, langs de grote rivieren (Ulmenion minoris)

nutriënten
voedselrijkdom

eutroof

P-aanrijking door
aanrijking
rivier(=overstromings)water. Sleutelsoorten gaan
achteruit. Grote
brandnetel (Urtica dioica)
en Kleefkruid (Galium
aprine) gaan domineren.

Vegetatie- en structuurkarakteristieken
Criterium
Beschrijving
kwaliteitsindicatoren
sleutelsoorten
soorten EU-rapportage
Gele monnikskap (Aconitum lycoctonum), Slangenlook (Allium scorodoprasum), Gele anemoon (Anemone
kruidlaag
ranunculoides), Vingerhelmbloem (Corydalis solida), Kleine kaardenbol (Dipsacus pilosus), Hondstarwegras
(Elymus caninus), Bosgeelster (Gagea lutea), Sneeuwklokje (Galanthus nivalis), Gewone vogelmelk
(Ornithogalum umbellatum)
aanvullende soorten van
Es (Fraxinus excelsior), Zomereik (Quercus robur), Quercus x rosacea, Gladde iep (Ulmus minor), Ruwe iep
de boom- en struiklaag
(Ulmus glabra), Fladderiep (Ulmus laevis), Vogelkers (Prunus padus), Meidoorn (G) (Crataegus),
Ratelpopulier (Populus tremula), Zwarte populier (Populus nigra), Haagbeuk (Carpinus betulus), Gewone
esdoorn (Acer pseudoplatanus), Schietwilg (Salix alba), Gelderse roos (Viburnum opulus), Rode kornoelje
(Cornus sanguinea), Wilde kardinaalsmuts (Euonymus europaeus), Wilde liguster (Ligustrum vulgare),
Boswilg (Salix caprea), Gewone vlier (Sambucus nigra), Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia)
aanvullende soorten van
Bosanemoon (Anemone nemorosa), Look-zonder-look (Alliaria petiolata), Klimopereprijs (Veronica
de kruidlaag
hederifolia), Gevlekte aronskelk (Arum maculatum)
structuur
minimum structuurareaal

15 ha

verticale structuur
horizontale structuur

boomlaag, struiklaag & kruidlaag (incl. moslaag)
natuurlijke mozaiekstructuur

Fenologie: groeiklassen
aandeel dood hout

287

bemestingsbeperking in
belangrijkste
infiltratiezones;
interferentie
nutriëntencyclus (bv.
koolstofbronnen voorzien)
t.h.v. infiltratiezone;
afkoppelen
aanrijkingsbronnen;
rivierherstel;
erosiebestrijding

deze types zijn weinig
gevoelig voor N-depositie.

Al 1995; Anoniem 2003;
Hoffmann 1993; Koop &
Van der Werf 1995;
Stortelder et al. 1998,
1999; Van Looy et al.
2003; van Splunder &
Leemans 1997;
Verbuchelen et al. 2002;
Wolf et al. 2001; Van der
Werf 1991; Cornelis et al.
2007; Bal et al. 2001; De
Keersmaeker et al. 2000

Maatregelen

Opmerkingen

Referenties

Thomaes et al. 2008

voorkeur geven aan
inheemse en
standplaatsgeschikte
boomsoorten

naar Waterinckx &
Roelandt (2001).Cornelis
et al. (2007).

naar Waterinckx &
Roelandt(2001).Cornelis et
al. (2007).

streven naar
mozaïekstructuur door
structuurbepalende
processen kansen en
ruimte te bieden
behoud min. oudere en
monumentale bomen

volume dood hout ten opzichte van totaal volume hout
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streven naar een
evenwichtige
structuuropbouw en
natuurlijke
diameterverdeling

Bal et al. 2001, Koop in Al
et al. 1995
Thomaes et al., 2007
Thomaes et al., 2007

Verbücheln et al., 2002
Thomaes &
Vandekerkhove 2004.
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91F0: Gemengde oeverformaties met Quercus robur, Ulmus laevis en Ulmus minor, Fraxinus excelsior of Fraxinus angustifolia, langs de grote rivieren (Ulmenion minoris)

hoeveelheid dik dood hout

dik staand en liggend dood hout (dikke stammen, minimumdoormeter 40 cm)

bosconstantie

periode dat een perceel bebost is

overstromingsregime

frequentie van de overstromingen op basis van GIS gegevens (De Scheepvaart 2008)

overstromingsregime

Duur van de overstromingen op basis van GIS gegevens (De Scheepvaart 2008)

storingsindicatoren
invasieve exoten

dik dood hout laten staan,
dikke afstervende bomen
niet exploiteren en
voldoende bomen van het
bosbestand laten staan bij
eindkap
bosbehoud op lange
termijn nastreven

Thomaes et al., 2007

Thomaes et al., 2007
Waqua-schematisatie
actuele situatie
Gemeenschappelijke
Maas, 2008, nv De
Scheepvaart
Waqua-schematisatie
actuele situatie
Gemeenschappelijke
Maas, 2008, nv De
Scheepvaart

Dister 1980, Kisteneich
1993

Dister 1980, Kisteneich
1993

Japanse duizendknoop (Fallopia japonica), Rimpelroos (Rosa rugosa), Reuzenbalsemien (Impatiens
glandulifera), Schijnaardbei (Duchesnea indica), Bonte gele dovenetel (Lamium galeobdolon subsp.
argentatum), Douglaspluimspirea (Spiraea douglasii), Amerikaanse eik (Quercus rubra), Amerikaanse
vogelkers (Prunus serotina), Robinia (Robinia pseudoacacia)
+ naaldhout

bestrijden exoten

naar Waterinckx &
Roelandt (2001).

klimop- en moslaag

Klimop (Hedera helix) & mossen

expertoordeel

ruderalisering

Gewone vlier (Sambucus nigra), Grote brandnetel (Urtica dioica), Kleefkruid (Galium aparine)
en/of naakte bodem door slibafzetting

overstromingsdynamiek
herstellen
fosforaanrijking tegengaan

288

Ontwikkeling van criteria voor de beoordeling van de lokale staat van instandhouding van de Natura 2000 habitattypen. Versie 2.0.

naar Waterinckx &
Roelandt (2001).Cornelis
et al. (2007).
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91F0: Gemengde oeverformaties met Quercus robur, Ulmus laevis en Ulmus minor, Fraxinus excelsior of Fraxinus angustifolia, langs de grote rivieren (Ulmenion minoris)
B. Beoordelingsmatrix
Criterium
habitatstructuur
oppervlakte

A: ≥ MSA

B: ≥ MSA

C: < MSA

verticale structuur

A: alle vegetatielagen abundant aanwezig

B: alle vegetatielagen aanwezig, minstens 1
minder dan abundant

C: niet alle vegetatielagen aanwezig

horizontale structuur

A: ongelijkjarig en individueel gemengd
(leeftijd en soort)

B: groepsgewijze menging met gelijkjarige
groepen van 0,3-1 ha

C: homogene leeftijdsopbouw in vlekken van
1 ha of groter

Thomaes et al., 2007

A: 3 of meer groeiklassen aanwezig en
groeiklasse 7 aanwezig

C: minder dan 3 groeiklassen aanwezig en
klasse 7 afwezig

Verbücheln et al., 2002

C: < 4%

Thomaes &
Vandekerkhove 2004.
Thomaes et al., 2007

Goede / voldoende staat

Gedegradeerde staat

Opmerkingen

Referenties
Bal et al. 2001, Koop in Al
et al. 1995
Thomaes et al., 2007

aandeel dood hout

A: >10%

B: 3 of meer groeiklassen aanwezig en klasse
7 afwezig of minder dan 3 groeiklassen
aanwezig en klasse 7 aanwezig
B: 4-10%

hoeveelheid dik dood hout

A: > 3 exemplaren/ha en diameterverdeling
overeenkomstig of hoger dan die van de
levende bomen

B: 1-3 exemplaren/ha of > 3, maar
diameterverdeling lager dan die van de
levende bomen

C: < 1 exemplaar/ha

bosconstantie

A: > 150 jaar

B: 75-150 jaar

C: < 75 jaar

overstromingsregime

A: > 1/5j (en stroomvoerend )

B: 1/5j - 1/10j

C: < 1/10j (of stroombergend)

A: < 1/j en < 14 dagen durend

B: 1/j en < 14 dagen durend

C: >1/j of > 14 dagen/jaar

verstoring
invasieve exoten

A: = 0 %

B: < 10 %

C: ≥ 10 %

expertoordeel

klimop- en moslaag

A: < 50%

B: ≥ 50 en < 90%

C: ≥ 90%

expertoordeel

geruderaliseerd

A: < 10%

B: 10-50%

C: > 50%

vegetatie
sleutelsoorten in de
boomlaag

A: ≥ 90% grondvlak waarvan 2 of meer
boomsoorten minstens 10% innemen

B: ≥ 70 en < 90% grondvlak, of ≥ 90% met
slechts 1 soort die minstens 10% inneemt. De
eventueel ingeplante populieren worden niet
meegerekend

C: < 70% grondvlak

Thomaes et al., 2007

A: > 4

B: 3-4

C: < 3

expertoordeel

procentueel aandeel
sleutelsoorten in de
kruidlaag
289

Ontwikkeling van criteria voor de beoordeling van de lokale staat van instandhouding van de Natura 2000 habitattypen. Versie 2.0.

de bosconstantie kan hier
best bepaald worden op
basis van GIS-lagen (De
Keersmaeker et al. 2000).

Thomaes et al., 2007, De
Keersmaeker et al. 2000

Dister 1980, Kisteneich
1993
Dister 1980, Kisteneich
1993

de drempelwaarden zijn
hier hoger dan bij de
andere bostypes omdat
deze soorten ook van
nature een normaal
onderdeel vormen van dit
vegetatietype.

expertoordeel
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91F0: Gemengde oeverformaties met Quercus robur, Ulmus laevis en Ulmus minor, Fraxinus excelsior of Fraxinus angustifolia, langs de grote rivieren (Ulmenion minoris)
C. Faunakarakteristieken –en beoordeling
Criterium
oppervlakte
> 150 ha
natuurdoeltypen
Nederland
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Goede / voldoende staat
30-150 ha

Gedegradeerde staat
< 30 ha
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Opmerkingen

Referenties
Bal et al. (2001)
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3

13
14
14
14
14
14
1
12

1

3

1

1

5

1

3

1
3

2

3

Totaal

Bossen

Venen

Thermofiel struikgewas

Graslanden

Heiden

Zoete wateren

Binnenlandse duinen

Kustduinen

Habitatstructuur
verticale structuur
oppervlakte
aandeel dood hout
hoeveelheid dik dood hout
bosconstantie
fenologie groeiklassen
horizontale structuur
mozaïekstructuur
oppervlakte habitatvlek
moslaag
oppervlakte moeras
dominantie van (sleutel)soorten
dynamiek
strooisellaag
mate van aanwezigheid van drijflaag en open water
doorzicht
dwergstruiken
naakte bodem
grassen
aanwezigheid hoogteklassen
lage schijngrassen
ouderdomsstructuur struikhei
overstromingsregime (duur en frequentie)
microreliëf
veenmoslaag
zuurstof

Kust- en zilte e habitats

Bijlage 1: Opsomming van de criteria uit de beoordelingstabellen en aantal keer dat ze
gebruikt werden per habitatgroep

8
5
6
3

1
5
4
4

1
1

1
2

2

1

1

1

1
3
3
2

1
2

1
1
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14
14
14
12
8
7
6
6
6
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
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oppervlakte intact veenlichaam
hoogveenontwikkeling
oppervlakte open plekken
bloei (Cladium m.)
reproductie (Cladium m.)
strooisellaag bij dichte galigaanvegetatie
strooisellaag bij soortenrijke galigaanvegetatie
oppervlakte gebied met kalkafzettingen
aard van kalkafzettingen
oppervlakte niet-voedselrijk moeras
bedekking Pijpenstrootje en Struikhei
sexratio
verjongd
populatiegrootte
hoogopschietende soorten
breedte mantel – zoom vegetatie
aard mantel – zoom vegetatie
oeverzijde zuidwest
elektrisch geleidend vermogen
helofyten
structuurkwaliteit
korstmosvegetaties
éénjarigen
ouderdomsstructuur
kruidlaag
vorming vloedmerk
bodemstructuur
textuur
vegetatiegradiënt
variatie vegetatiehoogte
schorklifvorming
kreken, oeverwallen en kommen
structuurvariatie
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
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2
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1
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1
1
1
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Verstoring
verruigd
invasieve exoten
vergrast
verbost/verstruweeld
verbost
geruderaliseerd
geëutrofieerd
strooisellaag
verzuurd
structuurschade
vergrast/verruigd
vervilt
verdroogd
overige exoten
verdonkerd
klimop- en moslaag
vermost
verruigd/vermost/vergrast
dwergstruiken
verbost in het centrale deel
verbost in de rand
verruigd in centraal deel
verruigd in de rand
vergast/vermost
rietontwikkeling
dynamiek
verruiging door toename nutriënten
verruiging door onaangepast beheer
verbraamd
vernat
verruigd door Bosrank
overbetreding
vergrast/verbraamd
opschietend rijshout
dood rijshout
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2

6
3
2
5
1

3
1

8
4

3

1
2

3
1
2

2
2
10
2

7
4
1

13
4
5
11

1

1
1

12
1

2

2
6
1

1
1
1

2
3
1
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3
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12
13
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1
3
2
1
1
1
1
1
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1
1
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36
31
16
16
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8
6
5
5
4
2
1
1
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
3
2
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exoten
recreatie
overgang naar rbbmr
overgang naar rbbzil

1
1
2
1

Vegetatie
aantal sleutelsoorten
frequentie of totale bedekking sleutelsoorten
sleutelsoorten in de boomlaag
procentueel aandeel sleutelsoorten in de kruidlaag
aantal sleutelsoorten in de kruidlaag
frequentie of totale bedekking sleutelsoorten in de kruidlaag
sleutelsoorten
moslaag
orchideeën
aantal veenmos (sleutelsoorten)
sleutelsoorten van het binnenduin
sleutelsoorten van de zeereep
sleutelsoorten van het kalkrijk mosduin en pioniersduingrasland
totale bedekking van sleutelsoorten van het kalkrijk mosduin en pioniersgrasland
sleutelsoorten van droog tot vochtig kalkrijk duingrasland
totale bedekking van sleutelsoorten van het droog tot vochtig kalkrijk duingrasland
totale bedekking sleutelsoorten ten opzichte van andere hogere soorten
dominantie van 1 soort
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44
32
14
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1
1
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1
1
1
1
1
1
2
1

www.inbo.be

Bijlage 2 : Gehanteerde drempelwaarden in percentages voor een aantal criteria en
vergelijking van de habitattypen o.b.v. die drempelwaarden
Voor uitleg over onderstaande tabellen: zie § 2.3.2

A
B
C
Type

A
B
C
Type
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≤1
≤1
>1

<1
1-5
>5

<1
≥1 en <10
≥10

7110
7150

1320

7140_oli

0
<10
≥10
9110
9120
9190
91E0_oli

Geruderaliseerd
<10
10-30
>30
6120
6430_bz
9130
9160
91E0_bron
91E0_eutr
91E0_meso
91E0_veb

Verruigd
<5
≥5 en <10
≥10
7210
6230_ha
6230_hmo
6230_hn

<10
10-50
>50
91F0

<10
<10
≥10
7230

<10
10-30
>30
1310_zv
2120
2130_had
2130_hd
2150
2170
2180
2190_mp
6210
6410_mo
6410_ve
6510_hu
6510_hua

6510_huk
6510_hus
7230
9110
9120
9130
9150
9160
9190
91E0_bron
91E0_eutr
91E0_meso
91E0_oli
91E0_veb

<30
≥30
≥30
6430_hf
6430_hw
6430_mr

<40
<40
≥40
91E0_wvb
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A
B
C
Type

<1
<10
≥10
7110
7220

Geëutrofieerd
<5
5- < 10
≥ 10
3110
3130_aom
3130_na
3160

<10
10-30
>30
3140
3150
3260

≤30
≤30
>30
6410_mo
6410_ve

Vermost/Vergrast-verruigd/Verruigd-vermost-vergrast/Vergrast-vermost/Verbraamd/Vergrastverbraamd
A
B

296

<5
≥5 en <10

<10
<10

<10
10-30

<30
30-50

<70
<70

C

≥10

≥10

>30

>50

≥70

Type

7150

7230

7140_base
7140_meso
7140_mrd
7140_oli
6120
6210
2130_had
2130_hd

2310
4030
5130_k
5130_hei

6120
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Vergrast

297

A
B
C
Type

<5
≥5 en <10
≥10
7110
7150

A
B
C
Type

<1
1-5
>5
7110 (centraal)

<10
10-30
>30
2120
2150
2330_bu
3110
3130_aom
3130_na
3160
6210
9120

≤30
≤30
>30
9190

<30
30-50
>50
4010

Verbost/Verbost-verstruweeld/Rijshout
<5
<10
<5
≥5 en <10
<10
5-10
≥10
≥10
>10
2120
7110 (rand)
6120
2330_bu
7140_base
6210
2330_dw
7140_meso
6230_ha
7140_oli
6230_hmo
7150
6230_hn
6410_mo
6410_ve
6510_hu
6510_hua
6510_huk
6510_hus

<30
30 en <70
≥70
6120
6230_hmo

<70
<70
≥70
6410_mo
6410_ve

<10
10-30
>30
2130_had
2130_hd
2150
2160
2170
2190_mp

2310
4010
4030
5130_hei
5130_k
7140_mrd
7210
7230
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Verdroogd

Verzuurd
A
B

<10
10-30

≤30
≤30

A

>1

<10

B

>1

10-30

C

>30

>30

≤1

>30

3110
3130_aom
3130_na
3160
7230

6410_mo
6410_ve
7140_base

C
Type

2190_mp

6410_mo
6410_ve
6510_hua

Type

Vervilt

Strooisellaag
A
B

<10
10-30

>50
10-50

C

>30

Type

6210

<10
7210 bij dichte
galigaanvegetatie

6230_ha
6230_hmo
6230_hn
6410_mo
6410_ve
6510_hu
6510_hua
6510_huk
6510_hus
7140_base
7140_meso
7140_mrd
7140_oli
7210 bij
soortenrijke
galigaanvegetatie
7230
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A

<10

B

10-30

C
Type

>30
6210
6230_ha
6230_hmo
6230_hn
6510_huk

Ontwikkeling van criteria voor de beoordeling van de lokale staat van instandhouding van de Natura 2000 habitattypen. Versie 2.0.

www.inbo.be

Arenosol: zandige bodems met zwakke profielontwikkeling.

Bijlage 3 : Lijst met begrippen- en
veldtechnieken

Atmoclien (water): regenwaterachtig of waterkwaliteit die overeenkomt
met dat van regenwater. Is meestal arm aan ionen en (relatief) zuur.
Treedt op als ondiepe kwel.

A
A-horizont: de minerale donker gekleurde bovenste horizont van het
eigenlijke bodemprofiel. Hierin vindt regelmatig aanvoer van organisch
materiaal plaats dat door het bodemleven wordt omgezet in humus.
Aanwaskust: kust die zeewaarts verplaatst door aanslibbing.
Acrotelm: dunne, maximaal 0,4 - 0,5 m dikke, bovenste veenlaag van een
intact hoogveensysteem. De acrotelm bestaat grotendeels uit levend en
afgestorven maar weinig vergaan veenmos en is zeer doorlatend voor
water, periodiek lokaal aëroob. De acrotelm heeft een krimp - en
zwelvermogen (inkrimping bij droogte en zwelling bij watertoevoer) en
draagt sterk bij aan de stabiliteit van de waterhuishouding van een
hoogveensysteem.
Akrokreen: of puntbron is een bron waarbij het grondwater op een punt
boven de aarde komt en direct een stroompje vormt.
Alluvium: door een rivier of beek afgezet fijn bodemmateriaal.
Ammoniumvergiftiging: Planten kunnen stikstof opnemen in de vorm van
ammonium (-NH4) en nitraat (-NO3). In sommige bodems is alleen
ammonium beschikbaar, bijvoorbeeld in permanent natte bodems en in
sterk zure bodems. Als planten ammonium opnemen komt bij het inbouwen
van stikstof in de plant een overschot aan zuurdeeltjes, oftewel protonen
vrij. In scheikundige termen: NH4 wordt omgezet in -NH2 groepen en er
blijven H+ deeltjes (protonen) over. In een zure omgeving zijn buiten de
plant al veel van deze protonen aanwezig en dan zijn veel planten niet
meer in staat om het overschot aan zuurdeeltjes naar buiten te pompen.
Het gevolg is dat de plant intern verzuurt en afsterft: dit is
ammoniumvergiftiging. Dit kan dus alleen gebeuren in een bodem die
tegelijkertijd zuur is en waarin ammonium de dominante minerale
stikstofvorm is.
Amplitude waterstand: relatieve fluctuatie los van hoe diep
oppervlakkig het (grond)water ook staat; verschil tussen GVG en GLG.
Antropogeen: van menselijke oorsprong.
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of

Atmosferische depositie: wil zeggen dat stoffen na over een (korte of
grote) afstand door de lucht te zijn verspreid op vegetatie, bodem of water
terechtkomen. Het gaat in deze context vooral over stikstof en verzurende
stoffen, zware metalen en toxische organische verbindingen uitgestoten
door industrie, landbouw en verkeer.
Atmotroof: waterkwaliteit die zeer sterk gelijkt op de kwaliteit van
regenwater (natuurlijk voorkomend watertype).
B
B-horizont:
horizont.

inspoelingshorizont

of

een

volledig

gehomogeniseerde

Batrachiiden: in ondiep water wortelende, amfibische waterplanten met
bladdimorfisme
(submerse bladeren en luchtbladeren); bv. de meeste waterranonkels
(Ranunculus spp.).
Beschaduwing: aandeel van het wateroppervlak dat beschaduwd is, met
name de verticale projectie van de overhangende bomen t.o.v. het
wateroppervlak.
Bodemprofiel: verticale doorsnede van de grond door al zijn horizonten en
lagen.
Bodemgenese: het ontstaan van de bodem.
Breedbladige wilgen: dat zijn de Geoorde wilg (Salix aurita), de Grauwe
wilg (Salix cinerea) en de Boswilg (Salix caprea) en al hun onderlinge
kruisingen.
Breuklijnen: topografische overgangen van zowel natuurlijke (klifwandjes)
als antropogene (breuksteen) oorsprong.
Bufferend vermogen: De mate waarin een milieu (water, bodem) bestand
is tegen de aanvoer van verstorende stoffen zonder zichtbaar effect (bv.
opname van verzurende stoffen zonder dat de pH sterk wijzigt. Het
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zuurbufferend vermogen van water wordt gemeten aan zijn alkaliniteit. Een
alkalisch moeras is een moeras waar kalkrijk kwelwater opwelt.

E
EGV: elektrisch geleidend vermogen, uitgedrukt in µS/cm. Dit is een maat
voor de totale ionenhoeveelheid in een oplossing. Hoe lager het EGV, hoe
meer het op regenwater lijkt.

C
Ceratophylliden: kleine, vrij in het water, nabij het wateroppervlak
zwevende planten; bv. hoornblad (Ceratophyllum spp.) en blaasjekruid
(Utricularia spp.).

Elodeïden: wortelende, submerse waterplanten met kleine, soms fijn
ingesneden bladeren; al, dan niet boven water bloeiend; bv. waterpest
(Elodea spp.) en Klein nimfkruid (Najas minor).

Chariden: kranswieren.
Emers: boven de waterspiegel uitgroeiend.
Coastal squeezing: het smaller worden van de contactzone tussen zee en
land door de harde begrenzing en de inpolderingen enerzijds en de
stijgende zeespiegel anderzijds.

Enteromorpha: darmwieren; aan het wateroppervlak vrij drijvende algen,
bijna uitsluitend in sterk brak water.

Colluvium: is de benaming voor fijn bodemmateriaal dat door bodemerosie
van een helling is afgespoeld en dat zich aan de voet van de helling heeft
geaccumuleerd.

Eutroof: voedselrijk, rijk aan nutriënten (voedingsstoffen) zoals stikstof (in
de vorm van nitraat, nitriet of ammonium), fosfor (in de vorm van fosfaat)
en/of kalium.

D

F

Depositie: letterlijk ‘afzetting'; met atmosferische depositie wordt bedoeld:
de afzetting van stikstof en verzurende stoffen op de vegetatie, het
bodemoppervlak en in het water onder invloed van luchtverontreiniging.

FAO: Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties

Diatomeeënfilm: diatomeeën of kiezelwieren zijn kleine eencellige gele of
bruine algen die een kiezelskelet hebben. Ze leven zowel in zoet water als
in de zee. Massale aanwezigheid ervan kan waargenomen worden als een
flinterdun bruin laagje of film.
Doorzicht: het doorzicht van het water wordt bepaald met behulp van een
secchi-schijf, onder normale omstandigheden en in het midden van de plas.
Draadalgen: verstrengeling van draadwieren en andere wieren, vrij aan
het wateroppervlak zwevend of tussen andere waterplanten.
Draadwiermatten: Vaucheria of Nopjeswieren. Dit zijn groene
draadvormende wieren die op het slik groeien en er kussens vormen. Het
zijn wieren met slibcapterende eigenschappen die sedimentatie in de hand
werken.
Dystroof: oppervlaktewater dat rijk is aan humuszuren en normaal
gesproken voedselarm is.
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Femelslagstructuur (een bos in vlekken)
Definitie: Bij de femelslag worden bomen in groepjes gekapt. De groepen
kunnen in grootte verschillen. Wanneer men enkele jaren later opnieuw
gaat kappen, kan men kiezen om de bestaande groepen groter te maken of
om nieuwe groepen op een andere plek in het bos te maken. Uiteindelijk
vloeien de groepen in elkaar over tot het hele bosbestand verjongd is.
Abstract: De grootte van de groepen heeft een invloed op het uiteindelijke
uitzicht van het bos. Als de groepen groot genoeg gemaakt worden, kunnen
de jonge boompjes van soorten die veel licht nodig hebben (zie
lichtboomsoorten) opgroeien. Wanneer slechts kleine groepen weggekapt
worden, kunnen alleen soorten die schaduw kunnen verdragen (zie
schaduwboomsoorten) verjongen. Door met de grootte van de
verjongingsgaten te spelen, kan de bosbeheerder de soortensamenstelling
van het bos enigszins sturen.
Uitgebreid: Een belangrijk voordeel van femelslag is dat, door het bos in
groepen te kappen, er een bos met een divers uitzicht ontstaat. Zo zijn
bijvoorbeeld sommige plekjes in het bos ouder dan andere of komen er
verschillende boomsoorten voor. Een bos dat verjongd wordt door
femelslag is interessant voor veel planten- en diersoorten. Het
beschermende bosklimaat blijft immers altijd behouden. De verjonging van
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het bos kan door de natuur zelf gebeuren waardoor heel wat tijd en kosten
worden bespaard. De mens kan er echter ook voor kiezen om zelf boompjes
aan te planten.
Een nadeel van deze bedrijfssoort bestaat erin dat het zeer belangrijk is dat
men het bos goed kent. Men moet weten welke soorten in het bos
voorkomen en hoe groot de groepen moeten zijn om er voor te zorgen dat
jonge boompjes erin kunnen groeien (bv. eiken hebben meer licht nodig
waardoor
de
groepen
groter
moeten
zijn
dan
bij
beuken).

borsthoogte) van minstens 7 cm. (Dit zijn de gebruikte definities binnen de
bosinventarisatie).
Gemengd bestand: Een bestand is gemengd zodra er minstens twee
verschillende boomsoorten aanwezig zijn en de hoofdboomsoort 80% of
minder van het bestandsgrondvlak inneemt, of 80% van het totale stamtal
voor bestanden jonger dan 30 jaar (CDB 2003).
GG: gemiddelde grondwaterstand (in cm onder maaiveld).

In veel openbare bossen in Vlaanderen wordt femelslag toegepast. Men
spreekt ook wel eens van groepsgewijze verjonging en beschouwt dit als
een kleinschalige en meer ecologisch verantwoorde variant van de kaalslag.

GGG: gereduceerd gecontroleerd getijdengebied

Filamenteuze algen: zie draadalgen.

GLG: gemiddelde laagste grondwaterstand (in cm onder maaiveld).

Fluvisol: jonge bodems in recente alluviale afzettingen, met weinig
profielontwikkeling en zichtbare stratificatie.

GOG: gecontroleerd overstromingsgebied

GHG: gemiddelde hoogste grondwaterstand (in cm onder maaiveld).

Gleysol: bodems met duidelijke kenmerken van extreme natheid (gley).
Freatisch grondwater: water onder de grondwaterspiegel in een relatief
goed doorlatende laag en boven een eerste, slecht doorlatende of
ondoorlatende laag; het bovenste grondwater.

Groeiklassen: (Verbücheln et al. 2004)

Frequent: staat in de beoordelingstabellen voor soorten die in grote
aantallen voorkomen, maar die niet significant bedekkend zijn (bedekking
< 5% van het oppervlak) (zie ook abundant en occasioneel).

Klasse 1 = Open plek
Klasse 2 = Vroege stadia van natuurlijke bebossing met habitat-typische
pioniershoutsoorten (gemiddelde hoogte < 2 meter)
Klasse 3 = Jonge boompjes (gemiddelde hoogte 2 meter)
Klasse 4 = Jong hout (gemiddelde hoogte > 2 m tot diam 13 cm)
Klasse 5 = Hout met geringe tot middelmatige dikte (diam 14-49 cm)
Klasse 6 = Dik hout (50-79 cm)
Klasse 7 = Zeer dik hout (vanaf 80 cm)

G

Groeivormen bij waterhabitattypen: zie onder.

Gelaagdheid in een bos: het al of niet voorkomen van de diverse
verticale lagen (kruid-, struik- en boomlaag), met soms onderscheid tussen
de diverse etages in de boomlaag enerzijds en de horizontale lagen
(verschillen in ouderdom en soortensamenstelling van de overlevende
houtige soorten, inclusief het voorkomen van zones waar de houtige
soorten al of niet tijdelijk ontbreken) anderzijds. Onder de kruidlaag wordt
begrepen: laag met kruidachtige gewassen en verjonging van de struik- en
boomlaag tot 2 m hoogte. De struiklaag is de laag met houtige gewassen
groter dan 2 m maar met een diameter (op borsthoogte) kleiner dan 7cm.
De boomlaag is de laag met houtige gewassen met een diameter (op

Grondroering: grond omroeren, omwerken.

Freatofyt: is een soort die in zijn voorkomen uitsluitend of voornamelijk
beperkt is tot standplaatsen waar de invloed van het freatische grondwater
tot in de wortelzone reikt.
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Grondvlak bos: som van de oppervlaktes van alle stamdoorsnedes op 1,5
m hoogte (borsthoogte) van een hectare bos, uitgedrukt in m2/ha.
Grote monocotylen: grote moeras- en oeversoorten, vaak met absolute
dominantie in soortenarme vegetaties, vaak formatievormend; diverse
levensvormen; bv. Riet (Phragmites australis), Gele lis (Iris pseudacorus)
grote zegges (Carex spp.), grote biezen (Scirpus spp.), …
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Grote pleustofyten: grotere, tijdens het vegetatieseizoen aan de
oppervlakte drijvende waterplanten die gedurende de winter naar de bodem
zakken; via wortels in contact met de bodem; bv. Kikkerbeet (Hydrocharis
morsus-ranae) en Krabbenscheer (Stratiotes aloides).
Guanotrofiëring: sterke bemesting door uitwerpselen als resultaat van het
geconcentreerd voorkomen van vogels (veelal kolonievormende vogels
zoals meeuwen, roeken en aalscholvers of hoge aantallen watervogels zoals
eenden en ganzen).
Gunstige staat van instandhouding: term voorbehouden voor gebruik
op regionaal of biogeografisch niveau (bv. Vlaanderen of Atlantisch België).
Deze is functie van het areaal, de oppervlakte, de specifieke structuren en
functies (incl. typische soorten) en van de toekomstperspectieven. De staat
van instandhouding van een habitat wordt als gunstig beschouwd wanneer:
- het natuurlijke verspreidingsgebied van de habitat en de oppervlakte van
die habitat binnen dat gebied stabiel zijn of toenemen;
- de nodige specifieke structuur en functies voor behoud op lange termijn
bestaan en in de afzienbare toekomst vermoedelijk zullen blijven bestaan;
- de staat van instandhouding van de voor die habitat gunstige typische
soorten gunstig is.

Homogeen bestand: bestand waar maar één dominante boomsoort in
voorkomt (zie gemengd bestand).
Hoogwaterlijn (gemiddelde): de grens tot waar het water bij vloed
gemiddeld stijgt.
Humus: Het materiaal dat onder invloed van chemische of biologische
processen uit afgestorven plantaardige of dierlijke biomassa ontstaat. Er
worden drie typen humus onderscheiden:
- Mull humus: goed verteerde, sterk gemineraliseerde humuslaag die
meestal geleidelijk overgaat in de onderliggende horizont.
- Mor humus: een weinig verteerd organisch dek dat weinig of niet
vermengd is met de minerale onderliggende horizont en geen of weinig
biologisch leven vertoont.
- Moder: een tussenvorm tussen Mull en Mor humus.
Humuszuren: zure bestanddelen die vrijkomen uit humus.
Hydrodynamiek: omvat alles wat te maken heeft met de fysische
beweging van water en de daaraan gelinkte processen. Overstromingsduur,
-hoogte, golfslag, stroming, stroomsnelheden, enz. zit vervat onder
hydrodynamiek.

GVG: Gemiddelde Voorjaarsgrondwaterstand (in cm onder maaiveld).
Hydroserie: plantenreeks ontstaan in een natte omgeving.
H
Habitat: een land- of waterzone met bijzondere geografische, abiotische
of biotische kenmerken, die zowel natuurlijk of halfnatuurlijk kan zijn,
waarin een bepaalde soort leeft.
- dus wat er op terrein (= habitatvlek of geheel van habitatvlekken in een
gebied) is.
- OF (in de zin van geen habitat of wel habitat) ook abstract maar dan los
van één of meer
bepaalde habitattype(n)
Habitattype: abstract, niet doelende op een specifieke habitatvlek op
terrein (bv. het habitattype komt niet voor in dat gebied, het habitattype
heeft een totale oppervlakte van x ha en bevindt zich globaal gezien in een
voldoende tot goede toestand, …).
Helokreen: een soort bron waarbij het water her en der uit de grond
opwelt en zodoende een moeraslandschap creëert.

Hypertroof: de overtreffende trap van eutroof. In hypertrofe ecosystemen
is er een overaanbod aan voedingsstoffen en krijgen nog maar een paar
plantensoorten een kans zoals draadalgen in water of brandnetels op het
land.
I
Indicatorsoort: een soort die men ecologisch voldoende kent om uit de
aan- of afwezigheid en/of talrijkheid ervan, bepaalde ecologische of
milieueigenschappen van een terrein te kunnen afleiden.
Infiltratie: indringing van water (vnl. gebruikt met betrekking tot
neerslag) in de bodem (in de hogere delen van het landschap).
Intertidaal gebied: de zone tussen de gemiddelde laagwater- en
hoogwaterlijn.
Inundatie: onder water staan, vooral t.g.v. een hoge grondwatertafel
en/of regenwater en niet of niet alleen door overstroming met rivierwater.
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Inklinken: het proces van volumevermindering van grond door verdroging
of onttrekken van grondwater. Inklinken kan bijvoorbeeld ontstaan bij
bemaling in een polder.
Inklinken doet zich vooral voor in veengrond welke voor ongeveer 15 % uit
afgestorven plantenmateriaal bestaat en voor de rest grotendeels uit water.
Bij ontwatering heeft deze grond de neiging om in te klinken. Dit wordt nog
versterkt door het feit dat het afgestorven plantenmateriaal na ontwatering
in aanraking komt met zuurstof uit de lucht, waarna bacteriën dit materiaal
kunnen oxideren waarbij het volume verder afneemt.
Invasieve neofyten: zijn soorten die van nature niet in Vlaanderen
voorkomen, maar zich op sommige plaatsen massaal vestigen. Deze
soorten verspreiden zich zeer snel en vertonen een explosieve groei.
Ionenratio (IR): De ionenratio geeft de verhouding tussen de Ca- en Clionen. Het is indicatief voor de herkomst van het water. Puur zee- en
regenwater geven relatief lage waarden (<0.5), terwijl grondwater een
relatief hoge waarde geeft.
Isoëtiden: laagblijvende rozetbladige planten met stevige, holle, lijn- of
priemvormige bladeren bv. Knolrus (Juncus bulbosus), Oeverkruid
(Littorella uniflora), Waterlobelia (Lobelia dortmanna), Pilvaren (Pilularia
globulifera ), …

Kwel: water dat uit de grond omhoog komt, veelal door ondergrondse
grondwaterstromingen als gevolg van drukverschillen.
L
Laagwaterlijn (gemiddelde): de grens tot waar het water bij eb
gemiddeld zakt.
Laggzone: randzone van een hoogveen, waar water uit het hoogveen en
(mineraalrijker) grondwater zich mengen.
Lemniden: zeer kleine, aan het wateroppervlak vrij drijvende
waterplantjes met aan lucht aangepaste bladbovenzijde; bv. Klein kroos
(Lemna minor), Wortelloos kroos (Wolffia arrhiza) en Grote kroosvaren
(Azolla filiculoides).
Lithoclien (water): grondwaterachtig. Is meestal rijk aan ionen en pH
neutraal. Treedt op als diepe kwel.
Lokaal kwelgebied: gebied waar water dat een korte verblijftijd in de
bodem heeft gekend opkwelt (bv. vanuit nabijgelegen duin). Dit kwelwater
heeft geen of slechts een zeer beperkte minaralenaanrijking.
Luvisol: bodems met een kleiinspoelingshorizont.

K
M
Knijpconstructie: een constructie die aangebracht wordt in een waterloop
en die er voor zorgt dat als het debiet toeneemt het water tegengehouden
wordt en in een bufferbekken loopt.
Koloniseerbare waterbodem: de waterbodem waar plantengroei
mogelijk is; wordt conform de werkwijze van de Kaderrichtlijn Water voor
ondiepe plassen vastgelegd tot een diepte van 2 meter en voor diepe
plassen tot 4 meter diepte.
Komberging: de komberging van een estuarium is de ruimte of het
volume dat beschikbaar is om het vloedwater te bergen.
Komgrond: kleigrond afgezet buiten het zomerbed van een rivier.
Kritische last: een kwantitatieve schatting van een blootstelling aan de
depositie of de concentratie van één of meerdere polluenten waaronder
geen significante schadelijke effecten optreden aan ecosystemen volgens
de huidige kennis naar structuur en functioneren.
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Maaiveld: bodemoppervlak, grensvlak tussen de ondergrond en de lucht.
Magnopotamiden: grootbladige fonteinkruiden, meestal submers; bv.
Gekroesd fonteinkruid (Potamogeton crispus) en Drijvend fonteinkruid (P.
natans),…
Mesotroof: matig rijk aan voedingsstoffen.
Minimum structuurareaal (MSA): Een oppervlakte-eenheid bos
(uitgedrukt in ha) dat minimaal nodig is voor het spontaan naast elkaar
voorkomen van verschillende ontwikkelingsfasen van een bos zonder
ingrijpen van de mens.
Mogelijk habitat: de kans is reëel dat de polygoon of delen ervan (het
betreffende) habitat zijn, maar dit moet gecontroleerd worden (al dan niet
via veldcontrole).
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Mycoflora: paddenstoelen en zwammen.
Mycorhiza-gebonden vaatplanten: planten die in symbiose leven met
bepaalde paddenstoelen.

Oeverwal: een natuurlijke hoogte langs een rivier, die ontstaat doordat
tijdens het buiten haar oevers treden van de stroom het grofste materiaal
het dichtst bij de rivier wordt afgezet
Oligotroof: voedselarm (milieu), arm aan voedingsstoffen.

Myriophylliden: wortelende, submerse waterplanten met kleine, soms fijn
ingesneden bladeren, al, dan niet boven water bloeiend; bv. vederkruid
(Myriophyllum spp.) en Waterviolier (Hottonia palustris).
N

Ombrotroof: kwalificatie voor een milieu dat niet door het grondwater,
maar door hemelwater wordt gevoed, zoals bij hoogvenen het geval is. Op
deze wijze is er nauwelijks aanvoer van minerale voedingsstoffen voor de
planten, omdat het gehalte ervan in regenwater zeer laag is.

Naakte bodem: vlekken binnen een voorkomen van een habitattype waar
de bodem niet begroeid is met een vegetatie die bestaat uit vaatplanten,
mossen of korstmossen. Hieronder vallen ook vlekken die wel begroeid zijn
met algen en mariene wieren. (leeswijzer Natura 2000 profielendocument,
2008)

Ondergedoken en zwevend: de groepen Ceratophylliden, Riccielliden en
watermossen (excl. veenmossen).

Neofyt: Het begrip neofyt op zich wordt vaak in diverse betekenissen
gebruikt. In enge historische zin betreft het planten die ingevoerd zijn na
1500. In historisch - ecologische context worden taxa bedoeld die na 1500
in Vlaanderen terecht kwamen en er in slaagden in te burgeren of waarvan
het inburgeringsproces momenteel aan de gang is.

Ontwikkelingstijd bij bossen: de tijd dat een bos onafgebroken (als een
van de groeiklassen) bebost geweest is.

Ongunstige staat
instandhouding.

van

Ouderdomsstructuur
degeneratiestadium

instandhouding:

heide:

pioniers-,

zie

gunstige

ontwikkelings-,

staat

climax-

Nymphaeïden: wortelende waterplanten met drijfbladeren met een lange
bladsteel; bv. Gele plomp (Nuphar lutea), watervorm van Veenwortel
(Polygonum amphibium), Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides),...
O
Occasioneel: staat in de beoordelingstabellen voor soorten die in kleine
aantallen voorkomen én die niet significant bedekkend zijn (bedekking <
5% van het oppervlak) (zie ook abundant en frequent).
Oever-/moerasplanten (klein): kleinere oever- en moerasplanten, soms
dominerend, nooit formatievormend; diverse levensvormen; bv. Wolfspoot
(Lycopus europaeus), tandzaden (Bidens spp.), russen (juncus spp.), kleine
zegges (Carex spp.), …
Oever-/moerasplanten (groot): grote moeras- en oeversoorten, vaak
met
absolute
dominantie
in
soortenarme
vegetaties,
vaak
formatievormend; diverse levensvormen; bv. grote monocotylen, wilgen
(salix spp.), …
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van

en

smalbladige fonteinkruiden zoals Schedefonteinkruid
pectinatus), maar ook Zannichellia (Zannichellia palustris).

(Potamogeton

Pepliden: in ondiep water wortelende, amfibische waterplanten met
bladdimorfisme
(submerse bladeren en luchtbladeren); bv. sterrenkrozen (Callitriche spp.),
glaskrozen (Elatine spp.), Waterpostelein (Lythrum portula), …
P-gelimiteerd: (zeer) weinig fosfor beschikbaar voor de planten ofwel
omdat het gehalte zeer laag is ofwel door binding aan bv. ijzer-ionen.
Pionier: soort die zich als eerste en veelal massaal op een groeiplaats
vestigt. Dit zijn meestal lichtminnende soorten.
Pithotroof: omschrijving voor organismen (bacteriën, paddenstoelen,
hogere planten, dieren) die levende plantenmaterie als voeding gebruiken.
Plaggen: het verwijderen van de bovenste bodemlaag en bijhorende
vegetatie tot aan de minerale ondergrond. Met het plaggen verdwijnen een
groot aantal nutriënten en/of organische stoffen die in de vegetatielaag en
het organische deel van het bodemprofiel aanwezig zijn.
Planosol: bodems met een zeer dichte, ondoorlatende B-horizont in kleiig
materiaal, regelmatig of periodiek nat.
Plenterslagstructuur (individuele kapping)

(Schaminée, J.H. J.; Stortelder, A.H. F.; Weeda, E.J. (1996). De
vegetatie van nederland : deel 3 : plantengemeenschappen van
graslanden, zomen en droge heiden. De vegetatie van nederland, 3.
Opulus: Leiden : The Netherlands. ISBN 91-8871-605-8. 356 pp.)
P
Passende beoordeling: studie die de effecten onderzoekt van een ingreep
in een Speciale Beschermingszone (habitat- en vogelrichtlijngebied), met
betrekking tot de staat van instandhouding van habitattypes en soorten.
Mitigerende en compenserende maatregelen kunnen er deel van uitmaken.
Parvopotamiden: wortelende, submerse waterplanten met kleine, soms
fijn ingesneden bladeren, al, dan niet boven water bloeiend; vnl.
305

Definitie: De plenterslag of plentering is een vorm van individuele eindkap.
Het bos is hierbij zeer gevarieerd met alle maten van bomen op erg korte
afstand van elkaar.
Abstract: Plenterslag lukt alleen met schaduwboomsoorten (bv. beuk,
zilverden, fijnspar) omdat die zich kunnen verjongen in de piepkleine
gaatjes die ontstaan bij de individuele kappingen. Het gaat hier om een
vorm van ongelijkvormig hooghout, aangezien alle formaten van bomen
aanwezig zijn. Het is zelfs zo dat er bij plenterslag een theoretische
verdeling van boomdiameters vooropgesteld wordt: veel dunne bomen en
geleidelijk steeds minder dikke exemplaren. Door altijd verschillende
formaten van bomen te oogsten, blijft de complexe bosstructuur bestendigd
en komt er een veelzijdig aanbod van houtsortimenten uit het bos.
Uitgebreid: De plenterslag is typisch voor bossen in het middengebergte.
Een belangrijk voordeel hier is de grote bio-ecologische stabiliteit. Het bos
wordt immers nooit grootschalig verstoord, de bodem wordt niet
blootgesteld aan plotse lichtinval en het bos zorgt zelf voor nieuwe bomen
die aangepast zijn aan de standplaats. Bovendien is er een constante
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bosbedekking en dat is van levensbelang in bergstreken waar dorpen in het
dal
bedreigd
kunnen
worden
door
lawines.
Het belangrijkste nadeel is dat deze manier van werken niet eenvoudig is.
Tijdens de houtoogst moet men bijvoorbeeld opletten dat de overblijvende
bomen niet te veel beschadigd worden. Een ander knelpunt is de soms
overdreven hoge wilddruk: als er zodanig veel herten en reeën zitten dat
zilverden en beuk categoriek weggegraasd worden, blijft er alleen nog
fijnspar over en dat is onvoldoende om een stabiel gemengd bos te maken.
In Vlaanderen is plenterslag niet gebruikelijk omdat de geschikte
schaduwboomsoorten hier niet groeien en/of onvoldoende verjongen.
Podzol: sterk uitgeloogde zandbodem, voorkomend onder heidebegroeiing.
Dat zijn gronden met duidelijke humus of/en ijzer B horizont. Kenmerkend
is de bovenste laag waarin van boven naar beneden zwarte humeuze
grond, lichtgrijs loodzand en een donkerbruine oerbank (ijzer- en
humusinspoelingslaag) zijn te onderscheiden.
Postpodzol: gronden met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont.
Poikilotroof: gevoed door water van verschillende oorsprong: water met
een regenwaterkarakter enerzijds en met mineraalrijker grondwater
anderzijds.
Pool-riffle patroon: de afwisseling tussen dieper en trager stromend
water met fijn sediment en ondiep snelstromend water met grover
sediment.
Profielontwikkeling: door chemische en fysische processen ontstaan
verschillende lagen of horizonten in de bodem. Menselijk ingrijpen,
verwering en uitspoeling of aanrijking zijn plaatsspecifiek en afhankelijk van
de textuurklassen en het landschap. Het voorkomen van bepaalde lagen of
aanrijkingen kan schadelijk of juist bevorderlijk zijn voor plantengroei. De
horizonten worden ingedeeld in drie soorten.
Psammofiel:
levend
of
groeiend
profielontwikkeling (bv. duin).

in

een

zandbodem

zonder

Pseudogley: bodem waarvan de vorming onder invloed staat van
periodieke overmaat van water welke niet samenhangt met de wisseling
van de grondwaterstand (indien wel, dan: gleygrond), doch met de
aanwezigheid van waterkerende lagen waarop het regenwater stagneert.
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R
Reductie: het scheikundige proces waarbij een deeltje elektronen
opneemt, oorspronkelijk het wegnemen van gebonden zuurstof of het
binden van waterstof. Met een oxidatie gaat altijd een reductie gepaard. De
afgestane elektronen moeten immers opgenomen worden door een andere
stof (de oxidator), die dus gereduceerd wordt. Het geheel (oxidatie en
reductie samen) noemt men een oxidatie-reductiereactie of
redoxreactie.
Regionaal belangrijk biotoop (rbb): het betreft zeldzame vegetaties
met hoge natuurwaarde die niet vervat zijn in de Natura 2000 habitattypen
EN die via het BVR 23.07.98 in uitvoering van het natuurdecreet (verbod of
vergunning op vegetatiewijziging) of een andere wetgeving (bv.
bosdecreet) op Vlaamse niveau een wettelijke bescherming genieten. Deze
vegetaties zijn beschreven in de Natuurtypen van Vlaanderen
(www.inbo.be) en/of in de legende van de Biologische Waarderingskaart en
in Paelinckx et al. (2007).
Regosol: grond ontwikkeld in redelijk diep onstabiel oorsprongsmateriaal
zoals duinzand of vulkanisch as.
Rheotroof: groeiwijze (gekromd) in reactie op een water- of luchtstroom.
Rheokreen: bron waarbij het grondwater direct te voorschijn komt en zich
van een helling stort.
Riccielliden: kleine, vrij in het water, nabij het wateroppervlak zwevende
planten; bv. Watervorkje (Riccia fluitans) en Puntkroos (Lemna trisulca).
Rijshout: takken en twijgen van wilgen of andere taaie rechtscheutige
houtsoorten die gebruikt worden als zachte kustverdediging om het
stuivend zand tegen te houden en duinvorming te stimuleren.
Ruderaal: De klasse der ruderale gemeenschappen omvatten de
gemeenschappen van ruderale (= aanduiding voor een milieu dat sterk
door de mens met voedingsstoffen is verrijkt) standplaatsen, dat wil zeggen
plekken waar op de een of andere manier materiaal van elders aan het
substraat is toegevoegd. In de eerste plaats moet daarbij worden gedacht
aan stenig materiaal. Bouw- en industrieterreinen, wegbermen,
spoorwegterreinen, verwaarloosde tuinen en randen van trottoirs en
plantsoenen vormen geschikte milieus. Steeds is sprake van extra en
schoksgewijze aanvoer van voedingsstoffen, hetzij door mens of dier, hetzij
door rivierwater of erosie. De standplaatsen zijn, tenminste tijdelijk, niet in
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gebruik voor de verbouw van landbouwgewassen; hierin ligt het verschil
met de akkergemeenschappen van de Stellarietea mediae. Permanent
vochtige tot natte situaties worden gemeden; dit bepaalt de grens van de
klasse ten opzichte van de Bidentetea tripartitae. Algemene soorten als
Bijvoet, Canadese fijnstraal, Grote zandkool, Gewone raket en
Boerenwormkruid zijn vaak prominent aanwezig, maar ook zeldzaamheden
als Brave hendrik, Hartgespan, Malrove en Rode aardbeispinazie horen
thuis in gemeenschappen van de Artemisietea vulgaris. De klasse heeft een
groot areaal, dat het grootste deel van Europa en waarschijnlijk ook delen
van Azië en Noord-Afrika omvat. In Nederland is zij, behalve in stedelijke
gebieden, vooral goed vertegenwoordigd langs de grote rivieren en in de
kalkrijke duinen en voorts overal langs de antropogene infrastructuur.
Ruime oeverzone: afstand van oever (waar het water stopt) tot
aaneengesloten bomenrijen aan zuid-westzijde van de plas.
S

Verschillende soorten secchi-schijven (bron: wikipedia)

Saliniteit: zoutgehalte van de bodem of water; wordt uitgedrukt in
geleidbaarheid en dus in Siemens per cm (s/cm).
Schijngrassen: zegges, biezen en russen.
Schorklif: bruuske overgang tussen schor en slik.
Secchi-schijf: cirkelvormige schijf die dient om het doorzicht van het
water te meten. De schijf wordt bevestigd aan een stok en in het water
gelaten. De diepte waarop het patroon op de schijf niet meer zichtbaar is
wordt de secchi-diepte genoemd

SRP: Soluble Reactive Phosphorus. Afhankelijk van het onderzoeksdomein
of van het type rapportering worden voor nutriëntenconcentraties en
nutriëntenratio’s vaak andere eenheden gebruikt. SRP is een maat voor
“beschikbaar fosfor”.
Strandsuppletie: werken waarbij het strand lokaal opgespoten en/of
opgehoogd wordt met zand dat veelal in zee gewonnen wordt. Gezien de
grote hoeveelheden die nodig zijn voor strandsuppleties worden deze
werken meestal in combinatie uitgevoerd met werken waarbij zand moet
uitgegraven worden, zoals het compensatiebaggeren. Klassieke suppleties
houden een massaopspuiting op het droogstrand in. Profielsuppleties zijn
suppleties waarbij het zand onder zijn natuurlijk profiel over droog- en
natstrand uitgespreid wordt. Voedingsbermen zijn onderwatersuppleties.
Submers: onder water groeiend.
Subtidaal gebied: onder de laagwaterlijn, de zone die altijd, ook bij eb,
overstroomd is.
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Tansleyschaal: zie tabel achteraan in deze bijlage

Onder de ‘overige wortelende caulescente hydrofyten’ worden
Parvopotamiden, Myriophylliden, Elodeïden, Batrachiiden en Pepliden
gerekend.

V

Z

Vallisneriden: lintvormige, submerse, wortelende waterplanten; bv.
Mannagras (Glyceria fluitans), Kleine egelskop (Sparganium emersum),…

Zoutspray: de aanvoer van zout die in nabijheid van de zee plaatsvindt,
door de zoute zeelucht en zoute mist. Het zeewater wordt door golfwerking
en branding verneveld en de nevelwolken kunnen enige honderden meters
landinwaarts worden geblazen en daar voor toevoer van zout zorgen.

T

Vermesting: het voedselrijker worden van het milieu, door toename van
de hoeveelheid voedingsstoffen (nitraat, fosfaat), waardoor de ecologische
processen en de natuurlijke kringlopen in de compartimenten bodem, water
en lucht verstoord worden.
Verruiging: Het criterium ‘verruiging’ is in de beoordelingstabellen ruim te
interpreteren. Hiermee wordt niet enkel het proces bedoeld dat gewoonlijk
optreedt na het wegvallen van het beheer in een bepaald terrein en dat
gepaard gaat met de vestiging en/of uitbreiding van forse plantensoorten
(zogenaamde ruigtekruiden), die gekenmerkt zijn door hun overblijvende
natuur, hun snelle groei en de productie van aanzienlijke hoeveelheden
strooisel, waardoor ze andere, vooral kleinere soorten, verdringen en de
vestiging van andere soorten verhinderen. Ook de gevolgen die optreden
bij een verstoring van de natuurlijke balans als gevolg van een te hoge
concentratie aan fosfor en stikstof (vermesting) moeten hieronder verstaan
worden.
Vloedmerk: spoor van aanspoelsel op het strand, door de hoogste
waterstanden bijeen `geveegd’.
W
Waterlooptypen
bb: bronbeken
bkK: kleine Kempense beek
bk: kleine beek
bgK: grote Kempense beek
gb: grote beek
Watermossen:
submers
(Drepanocladus fluitans).
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bv.

Vensikkelmos
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Tansley-schaal
(code en verwoording)

Link met monitoring Natura 2000:
Aantal
individuen
getransformeerde schaal van BraunBedekking
(per ha)
Blanquet volgens Van der Maarel (1979)

r/s

zeldzaam/sporadisch

r*

zeer weinig
(1-10 individuen)

l

occasioneel

+

Weinig (11-100)

1

Talrijk (101-1000)

lf

2m**

zeer talrijk (>1000)

f

2a

O

Beheermonitoringschaal
(Demeulenaere et al.,
2002)

Zeer schaars tot schaars

laag
bedekkend
(<5%)

Verspreid
Frequent

frequent

willekeurig

Abundant
5 - 12.5%

abundant

Bedekkend
2b

willekeurig

12.5 - 25%

3

willekeurig

25 - 50%

Kwartbedekkend

ld/cd codominant/dominant*** 4

willekeurig

50 - 75%

Halfbedekkend

willekeurig

75 - 100%

Dominant

a
la

d
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