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Dankwoord
Het uitschrijven van de methodiek was niet mogelijk zonder de hulp van het BWK‐team en bereidwillige collega’s
om de handleiding na te lezen en/of uit te testen. In de hoop niemand te vergeten, bedanken we hiervoor o.a.
Rémar Erens, Dirk Hennebel, Indra Jacobs, Lon Lommaert, Els Lommelen, Toon Spanhove, Ward Tamsyn, Frank Van
Oost, Marijke Thoonen, Martine Van Hove en Lieve Vriens. Verder willen we ook iedereen bedanken die in het
verleden hebben bijgedragen aan de methodologie voor de karterin g van de Biologische Waarderingskaart en de
Natura 2000 Habitatkaart.

Samenvatting
De “BWK‐ en Habitatkartering, een praktische handleiding” bestaat uit verschillende rapporten. In dit deelrapport
wordt de globale methodologie, zijnde de karteerregels, , opbouw geodatabank, gebruikte karteringseenheden…
behandeld. Dit deel bevat ook de hoofdsleutel voor het bepalen van de biotoopgroep waartoe een perceel of
vegetatievlek behoort.
De andere deelrapporten betreffen veldsleutels voor een specifieke biotoopgroep. Momenteel zijn enkel de
karteersleutels voor de biotoopgroepen heide, wateren, bossen en struwelen beschikbaar (§ 5.3). De veldsleutels
voor de biotoopgroepen grasland, moeras, mariene biotopen, kust en duinen, ruigten en pioniervegetaties, urbaan
gebied, akkers en tuinbouw worden gepubliceerd van zodra ze voldoende uitgetest en afgewerkt zijn. De laatste
stand van zaken van de deelrapporten is raadpleegbaar op: www.inbo.be/bwk.
In dit deel ligt de focust op:
•
de karteerregels (= hoe karteren: vlakken afbakenen, detailgraad, …);
•
de veldsleutels (= hoe een kaartvlak typeren: BWK, habitattype, natuurtype);
•
de typologie (= biotoopgroepen en karteringseeheden: BWK‐eenheden, Natura 200 habitattypen en
de Vlaamse natuurtypen).
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1.

Inleiding

De “BWK‐ en Habitatkartering, een praktische handleiding” bestaat uit verschillende deelrapporten.
De handleiding bevat een gestandaardiseerde methodiek voor de opmaak van Biologische
Waarderingskaarten en natura 2000 habitatkaarten in Vlaanderen.
In dit deelrapport wordt de globale methodologie, zijnde de karteerregels, gebruikte
karteringseenheden, opbouw geodatabank, … behandeld. Dit deel bevat ook de hoofdsleutel voor het
bepalen van de biotoopgroep waartoe een perceel of vegetatievlek behoort.

Het beleid heeft behoefte aan gedetailleerde informatie over de aanwezigheid en kwaliteit van de verschillende
biotopen en aan cijfers over de evolutie van de natuurwaarden in Vlaanderen. Er worden daarbij steeds hogere
kwaliteitseisen gesteld aan ecologische en ruimtelijke data. Hiertoe is een gestandaardiseerde kartering en
monitoring vereist, waarbij een hoge mate van herhaalbaarheid van de ingezamelde data essentieel is. Hiertoe
dringen zich gestandaardiseerde beslissingscriteria op, ondermeer om biotooptypen eenduidig van elkaar te
scheiden, zowel naar definitie als in ruimtelijke context. Dit is geen eenvoudige opdracht gezien de natuur een
continuüm is en elke opdeling in biotooptypen arbitrair is. Implementatie van een hiërarchisch systeem, waarbij de
zekerheid van een juiste typologie toeneemt hoger in de hiërarchie, kan hierbij helpen (Vriens et al. 2011, Hearn et
al. 2011).
Het opmaken van een BWK of habitatkaart is al lang geen taak meer van het INBO alleen. Bij de opmaak van
erkenningsdossiers, van (bos)beheerplannen, van milieueffectenrapporten, passende beoordelingen, … worden
deze kaarten gebruikt. Dikwijls worden ze door of in opdracht van de initiatiefnemer geactualiseerd. De praktische
informatie voor wie zelf aan de slag wou gaan, was tot voor kort beperkt beschikbaar. Een handleiding met
duidelijke karteerafspraken ontbrak. Hierdoor waren er soms grote verschillen in de karteerschaal, het gebruik en
de interpretatie van bepaalde BWK‐eenheden en/of habitatcodes tussen de vele gebruikers. Het ‘BWK‐boek’ (Vriens
et al. 2011) en de ontwerpversies van de ‘Habitatsleutel’ (De Saeger et al. 2008) zijn overzichtspublicaties, maar ze
zijn eerder beschrijvend dan wel een praktische handleiding met duidelijke differentiërende grenzen tussen typen.
Met deze reeks rapporten willen we een praktische handleiding aanreiken om mee aan de slag te gaan. De
handleiding bevat regels en afspraken over de karteermethodiek, over de definitie en de begrenzing van de
habitattypes en over het gebruik van de BWK‐eenheden. De beschreven grenzen kunnen arbitrair zijn, maar ze
zullen wel leiden tot meer uniformiteit in ruimte en tijd. Een praktische handleiding betekent niet in dat nu zomaar
iedereen aan de slag kan. Een goede plantenkennis, enig landschapsecologisch inzicht en ervaring met het schatten
van abundanties zijn een minimumvereiste om met de veldsleutels vlot aan de slag te kunnen gaan.
De handleiding BWK en Habitatkartering focust op drie ‘onderdelen’:

de karteerregels (= hoe karteren: vlakken afbakenen, detailgraad; § 4);

de veldsleutels (= hoe een vlak typeren: BWK‐code, habitattype, natuurtype; § 5);

de typologie (=biotoopgroepen en karteringseenheden: BWK‐eenheden, Natura 200 habitattypen en de
Vlaamse natuurtypen; § 6).
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2.

Werkwijze

De karteermethodologie is erg geëvolueerd over de voorbije 40 jaar met een sterk verbeterde beschikbaarheid van
digitale informatie (luchtfoto’s, bodemkaarten …, zie ook § 4.9), met wijzigende behoeften vanuit het beleid en met
een vast team van karteerders op het INBO dat inzichten en ervaring deelde. Met deze rapportenreeks worden de
afspraken en regels zo eenduidig mogelijk gecommuniceerd zodat elke BWK‐ en habitatkartering op eenzelfde wijze
gebeurt en maximaal zal leiden tot eenzelfde resultaat.
Voor de opmaak van de veldsleutels en de opbouw van een hiërarchie is een top‐down benadering gevolgd. Hierbij
zijn na een uitgebreide literatuurstudie de EUNIS en BIOHAB sleutel als vertrekbasis genomen (zie verder). In de
eerste plaats leidt een hoofdsleutel tot een groepering van alle habitats, vegetaties en bodembedekkingen in 10
grote biotoopgroepen (bv. bossen en struwelen, urbaan gebied, graslanden, wateren …; zie ook § 0). De verdere
uitwerking per biotoopgroepen gebeurt op basis van literatuur (o.a. de Vlaamse vegetatietypen), vegetatie‐analyses
(vnl. INBOveg en SynBioSys), bestaande veldsleutels (De Saeger et al. 2008) en expertkennis. De determinatie‐
sleutels zijn uitgewerkt tot het niveau van een individueel habitat(sub)type of BWK‐eenheid. Hierbij is er een
maximale afstemming tussen de bestaande typologieën in Vlaanderen (BWK, Natura 2000 en Vlaamse
natuurtypen). Als er een wijziging in het gebruik van BWK‐eenheden gebeurt of een scherpere begrenzing van
habitattypen (t.o.v. Vriens et al. 2011, De Saeger et al. 2008) wordt dit besproken in het deelrapport van de
betreffende biotoopgroep.
Een afstemming qua afspraken en regels is gebeurd met:

BioHab/Ebone (Bunce et al. 2011): een methode ontwikkeld door een groep van Europese
onderzoeksinstellingen, waaronder het INBO, om biotopen op een uniforme wijze over geheel Europa te
monitoren. Zonder overname van de volledige methodiek, leidt het benutten van de basisregels en een
selectie van nuttige elementen tot hogere herhaalbaarheid van de kartering.

EUNIS (http://eunis.eea.europa.eu/habitats.jsp): Europees classificatiesysteem voor de indeling van de
habitattypen. De hiërarchische opbouw (met sleutel) diende als inspiratiebron bij de opbouw van een
hiërarchie in de BWKeenheden en voor de opmaak van de veldkarteersleutels.

INSPIRE‐richtlijn (Europese Commissie 2007): nood aan een betere integratie van de eenheden met de
Europese classificaties (bv EUNIS, Natura 2000 habitats). Dit zal het gebruik en de uitwisseling van de
N2000 habitatkaart in Europa vergemakkelijken.

Bij (half‐) natuurlijke vegetaties hebben de BWK‐karteringseenheden (KE) in essentie een vegetatiekundige basis. De
1
Natura 2000 habitattypen, de regionaal belangrijke biotopen (rbb) en bepaalde natuurstreefbeelden zijn (tevens)
gekoppeld aan de implementatie van de Europese habitatrichtlijn en aan de Vlaamse wetgeving.
Om redenen van rechtszekerheid wordt de bepaling van het al dan niet behoren tot een habitattype of rbb, zo
eenduidig mogelijk gemaakt. Het type habitat of rbb primeert ook boven habitatsubtypen of andere vegetatietypen
of bodembedekkingen (BWK‐eenheden). Dit impliceert niet dat grenzen tussen habitatsubtypen en BWK‐typen (incl.
overige natuurstreefbeelden) een hogere onzekerheidsmarge hebben: dit hangt sterk af van de moeilijkheidsgraad
om vegetatietypen op terrein in het keurslijf te forceren van een typologie. Dit ligt bv. moeilijker bij de
pioniervegetaties en soortenrijkere graslandvegetaties dan bij heiden.
Bij een bodembedekking die niet behoort tot de (half‐) natuurlijke vegetaties blijft de BWK‐typologie de enige die
op terrein bepaald wordt.

1

Besluit van de Vlaamse regering ‘natuurbeheerplannen en reservaten (voorzien in voorjaar 2016, www.natuurenbos.be)
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3.

Opbouw databank

De BWK en habitatkaart zitten samen in één geodatabank. Hieronder worden de velden die betrekking hebben op
beide kaartdelen kort toegelicht. Deze informatie is ook te vinden in de metadata van de gepubliceerde kaarten.

3.1

Biologische Waarderingskaart

Het BWK‐gedeelte bestaat uit 14 velden:
EVAL

EENH1,EENH2, ... EENH8

V1, V2, V3

HERK

INFO

waardering

karteringseenheden van de
BWK

Aanduiding van
2
de /‐verhouding

herkomst van
de kartering

bijkomende informatie over de
BWK (en/of habitatkartering)

Algemene richtlijn bij invullen:



3.2

Streef naar 1 of 2, vlakvormige karteringseenheden per kaartvlak. Een 3de of 4de moet de uitzondering
3
zijn .
Als er kleine landschapselementen (KLE’s ) aanwezig zijn, streef dan naar 1 karteringseenheid in de grazige
en 1 karteringseenheid in de houtige sfeer. Enige reden voor meer is dat zich aan verschillende kanten van
een perceel sterk uiteenlopende en voldoende omvangrijke KLE’s bevinden. Het voorkomen van sterk
verschillende en voldoende omvangrijke KLE’s op eenzelfde perceel geeft aanleiding tot meer
karteringseenheden.

Habitatkaart

Het habitat‐gedeelte bestaat uit 12 velden:
HAB1 ... HAB5

pHAB1 … pHab5

HERK_HAB

HERK_PHAB

habitatcodes of codes van de
regionaal belangrijke biotopen

%‐aandeel van elke
(habitat)code binnen het vlak

Herkomst
habitatcodes

Herkomst %‐aandeel van de
(habitat)codes

In de HAB‐velden worden de codes voor de Natura 2000 habitattypen, rbb’s of ‘gh’ (geen habitat) ingevuld, in de
pHAB‐velden het overeenkomstig oppervlakte‐aandeel.
Algemene richtlijn bij invullen:




Een kaartvlak heeft doorgaans 1, hooguit 2 eenheden uit de verzameling [habitattype, rbb, gh];
4
De som van de pHab velden bedraagt steeds 100% ;
Aan kleine landschapselementen wordt doorgaans geen oppervlakteaandeel toegekend, tenzij deze een
significant oppervlakteaandeel innemen (bv. 5%).

2
De slash‐verhouding laat toe om gelaagdheid in vegetaties binnen eenzelfde karteervlak weer te geven. Vegetaties die als / weergegeven worden,
zijn homogeen verspreid aanwezig in het betreffende perceel (Vriens et al. 2011)..
3
Dat er 8 velden in de databank zitten heeft te maken met oudere minder gedetailleerde karteringen en de mogelijkheid om kleine
landschapselemnten en boomcode op te nemen.
4
Enige uitzondering is habitatype 1130 (estuarium). Kaartvlakken binnen dit landschapstype krijgen de extra aanduiding 100% 1130, onafhankelijk
van de overige typering.
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4.

Karteerregels

4.1

De basis

Bij de opmaak van de BWK brengt de karteerder de relevante natuurlijke en menselijke bouwstenen uit het
landschap schematisch op een kaart. De BWK geeft met kleuren en symbolen (karteringseenheden) een beeld van
de opbouw van het landschap en van de aanwezige natuurwaarden.
Volgende landschapselementen worden onderscheiden:




vlakvormige elementen zoals een weiland, bos, vijver, dorp, …
lijnvormige elementen, zoals een bomenrij, houtwal, holle weg, …
puntvormige elementen, zoals een solitaire monumentale eik, een poel, …

Figuur 1. Voorbeeld van hoe een BWK voor een bepaald gebied er kan uitzien.

Vlakvormige elementen vormen de basisbouwstenen van de BWK. Als ondergrens wordt een minimale
breedte van 5m gehanteerd. Smallere elementen kunnen wel als lijn‐ of puntelement aangeduid worden.
Naar oppervlakte wordt een minimale karteergrootte gehanteerd van:

400 m² voor biotopen van een verschillende biotoopgroep

1.000 m² voor biotopen van een zelfde biotoopgroep
 Bv. in een natte heide kunnen vennen > 400 m² als afzonderlijk kaartvlak aangeduid worden. In diezelfde
natte heide zullen drogere delen gedomineerd door struikhei pas vanaf 1.000 m² tot een afzonderlijk vlak
leiden. Een droge heide van 800m² ingebed in een boslandschap wordt wel afzonderlijk gekarteerd.
Onderdelen van het landschap die kleiner zijn dan de minimumoppervlakte, worden niet gekarteerd of worden als
klein landschapselement (lijnen of punten) aangeduid.

Lijnen zijn lineaire onderdelen van het landschap met een breedte tussen de 1 en 5 meter en met een lengte van
minstens 30 m.
Uitzondering: naast elkaar gelegen wegbermen, houtkanten, sloten, … zijn samen meestal breder dan 5 m, maar
worden toch als (naast elkaar gelegen) lineaire elementen gekarteerd.
 Bv. grazige berm met een natte gracht en een houtkant van zwarte els k(hu) + kha + k(mr°)
Niet alle lijnvormig elementen in een landschap worden gekarteerd. De BWK heeft bijvoorbeeld niet als doel
systematisch alle wegbermen, sloten, onverharde paden … te karteren (zie § 4.2.4).

Punten zijn onderdelen van het landschap die kleiner zijn dan de minimumafmetingen voor vlakken en lijnen.
 Bv. grasland met veedrinkpoel: hp + kn

www.inbo.be
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Ook oude, alleenstaande monumentale bomen worden als puntvormig element gekarteerd.
 Bv. kbq (met vermelding ‘oude, monumentale eik’ in het infoveld)
Overige puntelementen worden eerder bij uitzondering gekarteerd. De BWK heeft niet als doel systematisch alle
solitaire bomen, bunkers, bronnen, … te karteren.

4.2

Vlakken afbakenen

Het afbakenen van (kaart)vlakken gebeurt enerzijds op basis van de gebruiksstructuur van het landschap (percelen,
bestanden, beheereenheden) maar anderzijds ook op basis van de aanwezige vegetatietypen.

4.2.1

Geperceleerd landschap

In een geperceleerd landschap vormen gebruikspercelen de vertrekbasis van de afbakening van kaartvlakken. Aan
elkaar grenzende gebruikspercelen met een identiek inhoud worden samengevoegd en als één vlak afgebakend.
Een gebruiksperceel is een perceel dat op het terrein zichtbaar begrensd is op basis van een gelijksoortig gebruik of
beheer, waarbij naast de bodembedekking en het grondgebruik eveneens met fysische begrenzingen (afsluitingen,
bomenrijen, houtkanten, sloten, waterlopen, paden en wegen) rekening wordt gehouden. In de praktijk wordt
vertrokken van (een afbakening op) een zo recent mogelijke orthofoto en wordt dit afgetoetst je deze op terrein.

Figuur 2. Voorbeeld van een perceleerd landschap, links zonder en rechts met de begrenzing van de kaartvlakken.

Een gebruiksperceel wordt doorgaans niet verder opgesplitst.
Dit gebeurt wel als er een duidelijke ruimtelijk gescheiden variatie in de vegetatie waarneembaar is, veroorzaakt
door:

een wijziging van het Natura 2000 habitattype;

een wijziging van de regionaal belangrijk biotoop (rbb);

een wijziging in een BWK‐karteringseenheid (KE) die tot een ander biotoopgroep behoort;
Er wordt niet opgesplitst wanneer in een perceel:






10

meerdere vlekken van verschillende vegetatietypen/habitattypen zijn, die ruimtelijk door elkaar
voorkomen en dit patroon zich herhaalt (mozaïek)
o bv. een bos op rabatten gelegd met een terugkerende afwisseling van een droog en een nat
bostype (qs + vm)
o bv. een reliëfrijk poldergrasland met op de hogere delen kamgrasland en in de laagtes en
laantjes zilverschoongrasland (rbbkam + rbbzil)
meerdere duidelijke waarneembare grenzen zijn, veroorzaakt door een variatie in kwaliteit of lokale staat
van instandhouding (lsvi) binnen eenzelfde N2000 habitattype, rbb of KE.
slechts een overgang naar een ander N2000 habitattype of rbb waarneembaar is. Dit kan wel in de
databank in het veld ‘info’ vermeld worden.
vlakken ontstaan < minimale karteergrootte (zie §4.1)
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4.2.2

Ongeperceleerd landschap

Ongeperceleerde landschappen zijn gebieden zonder of met weinig duidelijk afgebakende gebruikspercelen. Het
betreft ondermeer de grotere bos‐, heide‐ en duingebieden.
In plaats van een bottom‐up kartering die vertrekt vanuit een gebruiksperceel, vereisen dergelijke gebieden een
top‐down benadering (‘vogelperspectief’) waarbij vegetatie‐mozaïeken, variaties binnen een vegetatietype en
kleinschalige variatie tussen vegetatietypen, maar met een terugkerend patroon in hun geheel als één vlak
gekarteerd worden.

Figuur 3. Voorbeeld van een ongeperceleerd landschap, zonder en met de afbakening van de BWK‐kaartvlakken.

Werkwijze:


Voorafgaand aan het terreinbezoek wordt een recente luchtfoto geïnterpreteerd waarbij gestreefd wordt
naar grotere, homogene kaartvlakken, bv. van één of enkele hectaren.

Daarin wordt verder verfijnd en onderscheiden zich geen extra kaartvlakken, tenzij:
o > 400 m² voor biotopen uit verschillende biotoopgroepen die geen deel uitmaken van eenzelfde
vegetatiecomplex;
o > 1000 m² voor biotopen uit eenzelfde biotoopgroep die normaal geen deel uitmaken van
eenzelfde vegetatiecomplex.
 Bv. in een droge heide zijn vergraste delen met pijpenstrootje of bochtige smele, zelfs kleine
boomgroepjes, heischrale graslandsoorten, verspreide bremstruiken, plagplekken … normaal (=maken
deel uit van eenzelfde vegetatiematrix) en dus géén reden tot opdeling. Een oligotroof ven of een
overgangsveen (groter dan 400 m²) in droge heide zijn andere habitattypen en worden wel steeds
afzonderlijk afgebakend.

Hou tevens volgende richtlijnen in het achterhoofd:









Focus niet op het afzonderlijk karteren van variatie op eenzelfde thema: wat meer vergrast, wat meer
boomopslag, wat beter ontwikkeld, in overgang naar een ander type, … Al die variatie kan gegroepeerd
worden in éénzelfde kaartvlak, mogelijk met verlies aan detail qua ruimtelijk ligging, maar niet qua inhoud
(karteerschaal van habitattypen). Bv. een vlak getypeerd als ‘ms° + ms’ beschrijft perfect waarover het
gaat en geeft zelfs duidelijker weer dat hier mogelijk nog hogere potenties tot herstel of
kwaliteitsverbetering liggen dan in vlakken met enkel ms°.
Soorten indiceren vegetaties maar vormen pas een ander vegetatietype als er verschillende kenmerkende
en begeleidende soorten van dat andere vegetatietype samen en in voldoende bedekking voorkomen.
Anders blijven het overgangssoorten, begeleidende of afwijkende soorten in een vegetatie waarvoor ze
niet of minder typisch zijn.
Gezien we geen overgangen tussen vegetatietypen in de kartering brengen, gelden enkel de (co‐
)dominante vegetatietypen. In het veld ‘info’ kan steeds ‘overgang naar … ‘ vermeld worden.
Een veelheid aan elkaar grenzende kaartvlakken met dezelfde karteringseenheden (of habitattypen) in
andere verhoudingen, of met pas verschillen in de 3de of 4de eenheid is een indicatie dat niet voldaan is
aan de karteerrichtlijnen. A posteriori samenvoegen is dan de oplossing.
Wegen, onverharde paden en waterlopen zijn in een ongeperceleerd landschap dikwijls bruikbare
oriëntatiepunten en kunnen als vaste begrenzing gebruikt worden.
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4.2.3

Natuurontwikkeling of andere ingrepen

Gebieden waar recent (grootschalige) ingrepen plaatsvonden, zijn meestal zeer moeilijk te typeren. De
vegetatieontwikkeling is hier nog volop aan de gang en door de vele (pionier)soorten die meestal tijdelijk aanwezig
zijn, geeft dit moeilijkheden qua typering en vlakafbakening. Bovendien evolueren dergelijke gebieden (zeer) snel
waardoor de kartering snel achterhaald is. Daarom geven we voor dergelijke gebieden volgende richtlijnen:






4.2.4

heb geduld en wacht enkele jaren zodat de vegetatie tijd heeft om zich te ontwikkelen;
heb je die tijd niet: maak dan grotere kaartvlakken met enkele karteringseenheden in complex i.p.v. alle
nuances afzonderlijk te proberen weergeven: kleine verschillen in bodem, soorten, licht, zaadbank, …
komen initieel soms duidelijk tot uiting, maar vervlakken dikwijls na enkele jaren van successie en/of
beheer.
Plag‐ en brandplekken in een heide: zie heidesleutel (De Saeger et al. 2016a).
Noteer ‘in ontwikkeling’ of ‘natuurontwikkeling’ in het infoveld als verduidelijking van dergelijke
(complexe) kartering. Bij een herkartering (enkele) jaren later kan dit dan de verklaring zijn van
waargenomen verschillen als het gebied inmiddels sterk veranderd is.

Lijnvormige elementen afbakenen

Lijnvormige elementen die bij een vlakvormig element horen, worden steeds als een complex aangeduid.
 Bv. een weiland met poel en knotwilgenrij op de perceelgrens: hp + kn + kbs
 Bv. een weg met in de berm een bomenrij van plataan: weg + kbpl
Let wel op: een waardevolle wegberm (ook als het een bomenrij of houtkant betreft) die duidelijk tot die weg
behoort en niet tot het aanpalende perceel (bv. gescheiden van het weiland door een sloot) hoort bij die weg en
niet tot het aanpalende perceel.
Uitzondering: lijnvormige elementen worden wel als een apart kaartvlak aangeduid indien ze breder zijn dan 2m en:





het (zeer) waardevolle kleine landschapselementen in grote minder waardevolle ‘biotopen’ betreft;
 Bv. brede rietkragen in en langs poldersloten in grote akkercomplexen
 Bv. oude, historische dreven in urbaan gebied
het lange, perceel overschrijdende landschapselementen betreft
 Bv. dijken, verlaten spoorweg, …
het kleine landschapselementen betreft, die op zichzelf staan t.o.v. de aangrenzende percelen
 Bv. holle weg, oude kasteeldreef, …

In standaard BWK‐karteringen worden niet alle lijnvormige landschapselementen weergegeven:











Wegbermen: worden normaal gezien niet gekarteerd. Enkel wanneer er habitatwaardige vegetaties in
voorkomen, worden ze aangeduid. Er wordt echter geen stelselmatige zoektocht verricht naar dergelijke
bermen. Zeer brede bermen (> 5m) zoals langs autosnelwegen worden als vlakvormig element
gekarteerd.
Akkerranden: worden in een standaard BWK‐karteringen niet opgenomen. Bij karteringen in kader van
specifieke projecten zoals rond akkervogels, staat het de gebruiker vrij om dergelijke randen wel te
karteren.
Grazige vegetaties langs onverharde veldwegen: zie hoger onder wegbermen en akkerranden.
Laantjes en sloten in een gebruiksperceel, maken deel uit van de vlakvormige vegetatie.
Waterlopen worden niet afzonderlijk aangeduid, voor de brede waterlopen kan de karteringseenheid
‘wat’ gebruikt worden (zie verder in de watersleutel, § 5.3.2).
Houtkanten en bomenrijen in een boscontext worden doorgaans niet afzonderlijk weergegeven.
Uitzonderingen hierop kunnen gemaakt worden voor oude bosdreven in een naaldhoutaanplant of
jongere bosaanplant.
Muurvegetaties: er wordt niet stelselmatige zoektocht naar dergelijke vegetaties.

Bovenstaande regels hebben betrekking op de standaard BWK‐karteringen. Het staat gebruikers steeds vrij om in
kader van een specifiek project extra of op kleinere schaal aandacht te geven aan KLE’s.
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4.2.5

Puntelementen afbakenen

Puntelementen worden meestal in een complex aangeduid.
 Bv. een weiland met poel: hp + kn
 Bv. oud gebouw met muurvegetatie: ua + km
Uitzondering: puntelementen kunnen uitzonderlijk als een apart kaartvlak aangeduid worden, indien ze > 100m²
én:


het zeer waardevolle kleine landschapselementen in grote minder waardevolle ‘biotopen’ betreft;
 Bv. poel in een groot akkercomplex
 Bv. oude, monumentale boom
Het zeer zeldzame, maar duidelijk herkenbare vegetaties/habitattypen zijn binnen een groot gebied
(schaal SBZ‐deelgebied);
 Bv. het enige stukje natte heide (250 m²) in een groot heide‐ en bosgebied (350 ha).



4.2.6

Oude grenzenmethode

De BWK‐habitatkaart is ook een monitoringinstrument. De herhaalbaarheid van de karteringen neemt echter sterk
af als kleine nuances tot veranderingen leiden in de afbakening of typering van een kaartvlak. Daarom wordt de
‘oude grenzenmethode’ toegepast. Deze werkwijze houdt in dat indien er een eerdere kartering van hetzelfde
gebied heeft plaatsgevonden, de begrenzingen en typering van deze vorige kartering als uitgangspunt wordt
genomen (Janssen & Van Gennip 2000). Er wordt enkel aangepast waar duidelijke veranderingen hebben
plaatsgevonden of waar de vorige begrenzing of typering duidelijk fout was. Bij twijfelgevallen wordt de vorige
typering/beslissing niet gewijzigd.
 Bv. als er bij een herkartering van een vergraste heide niet duidelijk is of de cm nu een natte heide 4010 of
een droge heide 4030 is, wordt de vorige habitattypering behouden.
 Bv. als men bij een herkartering (op enkele meters na) twijfelt over de juiste ligging van de grens tussen
een qs en qa wordt deze niet veranderd.
Tip: neem steeds de meest recente kartering mee op terrein; druk bv. op de veldkaarten de bestaande
begrenzingen zeer dun (0,4) en half doorzichtig af, dan kan je deze ‘hergebruiken’ of aanpassen.

4.3

Complexen

Een complex is een kartering die bestaat uit meer dan één (vlakvormige) karteringseenheid per kaartvlak. Een
kartering door middel van complex wordt enkel toegepast indien de samenstellende karteringseenheden effectief
in voldoende grote oppervlakte afzonderlijk aanwezig zijn. Complexen worden niet gebruikt om overgangen tussen
vegetatietypen te duiden. In dit geval dient beslist te worden of een overgang tot type X of type Y behoort.
De volgorde van de verschillende karteringseenheden in een complex geeft de reële volgorde weer qua
oppervlakteaandeel waarbij oppervlakte eenh1 > oppervlakte eenh2 > oppervlakte eenh3. Het kan ook gaan over
eenheden die samen, maar in wisselende configuratie voorkomen, zoals in een mozaïek maar dan geldt evenzeer
oppervlakte eenh1 > oppervlakte eenh2 > oppervlakte eenh3.
Kaartvlakken met meerdere vlakvormige eenheden (complexen) worden vooral gebruikt voor vegetatietypen die
onder natuurlijke omstandigheden met elkaar in overgang kunnen voorkomen en in het betreffende geval moeilijk
scheidbaar bv. hp* + hc°, cg + cm, qs + qa. Complexen kunnen ook gebruikt worden om grotere percelen of
gebieden te typeren die moeilijk of niet toegankelijk zijn voor een gedetailleerder kartering.
Bepaalde combinaties van karteringseenheden hebben een specifieke betekenis en zijn als complex eigenlijk als één
karteringseenheid te beschouwen, bijvoorbeeld:





uv + hx staat voor recreatieve infrastructuur met buitensport grasvelden
bs + uv staat voor volkstuintjes, …
bs + hx staat voor grote akkercomplexen met op jaarlijks wisselende percelen ingezaaid raaigrasland
dijken worden gekarteerd als kd + begroeiing + KLE’s
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In regel worden complexen met meerdere vlakvormige eenheden zoveel mogelijk vermeden. Dit geldt zeker voor
inhoudelijk heterogene complexen, dit zijn complexen van karteringseenheden uit verschillende biotoopgroepen,
bv. pmb + cg. Habitat(sub)typen en rbb’s worden maximaal met afzonderlijke kaartvlakken weergegeven daarbij de
afspraken van § 4.2.1 en § 4.2.2 respecterend.
Opgelet: homogene vegetaties met kenmerken of soorten van twee (of meer) habitattypen/biotopen worden niet
als een complex van twee biotopen aangeduid maar worden uitgesleuteld tot beslissing over een bepaalde
habitattype en/of BW code. In het infoveld wordt dan vermeld ‘overgangsvegetatie met X’.
 Bv. een eikenbos met zowel abundant lelietje‐van‐dalen, als abundant bosanemoon wordt uitgesleuteld
en zal op basis van de hoge bedekking aan bosanemoon volledig tot habitattype 9160 – qa gerekend
(Vandekerkhove et al. 2016).

4.4

Lettercodes voor boomsoorten

Naast de vlak‐, lijn‐ en puntelementen, bevat de BWK‐legende ook lettercodes voor boomsoorten (boomcodes).
Deze kunnen aan de BWK‐kartering toegevoegd worden om de dominante boom‐ of struiksoort aan te duiden (1 tot
maximaal 2 boomcodes).
In bossen en struwelen worden boomcodes aan de BWK‐kartering toegevoegd indien:




in de struik‐ en/of boomlaag een andere soort (co)dominant voorkomt dan deze weergegeven door de
karteringseenheid zelf:
 bv. qa + frax, ppmb + prus, va + pop
een recente bosaanplant of struweelvorming
 bv. ni + gml, sz + sal

In open biotopen met struik‐ of boomopslag (bv. hrb, mrb) kunnen boomcodes aan de BWK‐kartering toegevoegd
worden om de dominante verbossende soort(en) te duiden.


4.5

Bv. hrb + bet, mrb + sal

Biologische waardering

Elke karteringseenheid heeft een vaste biologische waardering. Complexen krijgen een gemengde waardering
gebaseerd op de waardering van de afzonderlijke karteringseenheden die deel uitmaken van het complex (bv. hp +
kbq wordt mw). De aanwezigheid van kleine landschapselementen (KLE’s) leidt nooit tot een lagere waardering,
maar kan wel leiden tot een hogere waardering. Voor ‘/’‐verhoudingen worden specifieke regels gehanteerd (meer
informatie in Vriens et al. 2011).
Tabel 1. Betekenis van de codes van het attribuutveld EVAL in geodatabank van de BWK

Aanduiding in digitaal
bestand (EVAL)

Waardering
Biologisch zeer waardevol

z

Biologisch waardevol

w

Biologisch minder waardevol

m

Complex van biologisch waardevolle en zeer
waardevolle elementen
Complex van biologisch minder waardevolle,
waardevolle en zeer waardevolle elementen

wz
mwz

Complex van biologisch minder waardevolle en
zeer waardevolle elementen
Complex van biologisch minder waardevolle en
waardevolle elementen
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4.6

Karteerschaal en veldmateriaal

Voor de kartering (het begrenzen en labelen van kaartvlakken) op terrein wordt best gebruik gemaakt van recente
luchtfoto’s. De meest recente luchtfoto’s zijn echter niet altijd de meest geschikte omwille van opnamedatum
(beschaduwing, waterstanden, …) van de foto’s. Controleer voor het gebruik welke foto’s het beste beeld geven
voor het gebied dat gekarteerd wordt.
Zomerbeelden geven meestal een beter beeld van grenzen tussen en variatie in open/gesloten landschap, terwijl
winterbeelden dikwijls beter zijn om vegetatiepatronen in droog‐nat gradiënten of naaldhout in een bos te
onderscheiden. Indien beiden beschikbaar zijn, is het aan te bevelen beiden telkens te vergelijken.
De gemiddelde karteerschaal is 1 : 5.000, maar voor kleinschalige (natuur)gebieden kan 1 : 3.000 handiger zijn.
Vertrek bij een herkartering van de bestaande begrenzing en inhoud (zie §4.2.6). Zet bv. op de veldkaarten de oude
afbakening zeer dun (0,4) en half doorzichtig, dan kan je deze ‘hergebruiken’ of aanpassen.

4.7

Gebruik sleutels

Veldsleutels dienen om het juiste habitattype of regionaal biotoop en de BWK‐code te bepalen. In de sleutels zitten
afspraken vervat zodat iedere karteerder dezelfde grenzen en definities gebruikt voor een bepaald regionaal
belangrijk biotoop, habitattype of karteringseenheid
De veldsleutels zijn opgemaakt voor een ‘min of meer homogene’ vegetatie. Indien binnen een afgebakend
kaartvlak, verschillende vegetaties in mozaïek door elkaar voorkomen, moet de sleutel voor elke vegetatie
afzonderlijk gevolgd worden en wordt de kartering een complex. Indien de vegetatie homogeen is, maar
opgebouwd uit typische soorten van verschillende vegetatietypen, wordt via de sleutel het best passende
vegetatietype bepaald.
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4.8

Wanneer op terrein

Het veldwerk bestaat minstens uit een eenmalig terreinbezoek in het meest gunstige seizoen voor elk biotooptype
(Figuur 4‐1, Vriens et al. 2011).
Als voorbereiding op een veldkartering is het nuttig om eerst de abiotiek en het ontstaan van een gebied te
begrijpen. Tijdens een veldkartering wordt weliswaar enkel gekarteerd wat er op dat ogenblik in de vegetatie te zien
is, maar een voorafgaande landschappelijk en abiotisch verkenning kan helpen om gerichter te karteren en lokale
nuances te vatten. Paragraaf 4.9 geeft een overzicht van kaartmateriaal dat als voorbereiding of tijdens de
veldkartering nuttig kan zijn.

Figuur 4 Weergave van de optimale en suboptimale inventarisatieperiode per biotoopgroep (Vriens et al. 2011).

4.9

Gebruik andere datalagen

Naast luchtfoto’s of topografische kaarten, kan het voor of tijdens een kartering soms nodig of leerrijk zijn om
andere kaartlagen te raadplegen. Hieronder worden kort de belangrijkste kaartlagen besproken. Al deze kaarten zijn
vrij beschikbaar via geopunt.be. In de determinatiesleutels zijn bepaalde voorwaarden opgenomen die af te leiden
zijn één of meer van onderstaande datalagen. Hierbij is het belangrijk om de detailgraad en betrouwbaarheid ervan
in het achterhoofd te houden.
De bodemkaart geeft informatie geeft over eigenschappen van de bodem, zoals het de textuurklasse, de
drainageklasse en de profielontwikkeling. De bodemkaart is op bepaalde vlakken gedateerd, ondermeer de
drainageklassen zijn in veel gevallen niet meer up to date. De schaal van de kaart is daarenboven ook van een
andere grootteorde dan deze waarmee we momenteel BWK en habitatkaarten opstellen. Desondanks geeft deze
kaart zeer waardevolle achtergrondinformatie.
De kaart van de landbouwgebruikspercelen ALV geeft jaarlijks een overzicht van de percelen die in
landbouwgebruik zijn en de door de landbouwer opgegeven teelt in dat jaar. De inventaris omvat ook sommige
poelen, houtkanten en landbouwproductiefaciliteiten (erven met stallen en gebouwen). Meer info over het gebruik
in Vriens et al. 2011.
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Het digitaal hoogtemodel Vlaanderen II geeft zeer gedetailleerd hoogtegegevens over heel Vlaanderen. Op
perceelsniveau kan ondermeer de aanwezigheid van microreliëf (op de vliegdatum) gevisualiseerd worden, zodat
hier tijdens een veldbezoek gerichter op gelet kan worden. De hoogtegegevens die vervat zijn in deze kaart kunnen
een aanknopingspunt zijn voor het trekken van grenzen tussen vegetatietypen die zich door hoogteligging t.o.v.
elkaar en het maaiveld differentiëren.
De bosleeftijdskaart geeft weer in welk tijdsinterval het huidige bos ontstaan is en sinds die periode ononderbroken
bos is gebleven. De twee oudste categorieën (sinds vermelding op de kaart van Ferraris en Vandermaelen) worden
gevat onder de noemer ‘oud boslocatie’. Dit is een belangrijk criterium in de bossleutel.
De PNV‐kaart geeft de Potentieel Natuurlijke Vegetatie weer. Dit is de vegetatie die zich zou kunnen ontwikkelen
als climaxvegetatie bij een natuurlijke successie. In Vlaanderen is de PNV haast altijd een bostype (De Keersmaeker
et al. 2001). Voor oude bossen arm aan bosplanten kan deze kaart helpen om het bostype te bepalen. De PNV‐kaart
is in hoofdzaak een afgeleide van de bodemkaart en dezelfde randvoorwaarden zijn hier dus van toepassing.
De boskartering (referentiejaar 2000) is een kaartlaag met basisinformatie (boomsoort, ontwikkelingsfase, …) over
de Vlaamse bossen.

5.

Veldsleutels en protocollen

5.1

Inleiding

Voor de werkwijze bij het opstellen van de veldsleutels, zie § 0.
Bij publicatie van de eerste versie van deze karteerhandleiding zijn enkel de hoofdsleutel en de determinatiesleutels
voor de biotoopgroepen heide, wateren, bossen en struwelen beschikbaar. De andere determinatiesleutels zijn nog
onvoldoende uitgewerkt of uitgetest en zullen de komende jaren stelselmatig gepubliceerd worden. Voor de laatste
stand van zaken van de deelrapporten: www.inbo.be/bwk .
Zowel van beginnende als van ervaren karteerders wordt verwacht dat ze de opdelingen, ondergrenzen en
richtlijnen in de veldsleutels volgen om tot een typering van een vegetatie(vlek) te komen. Enkel zo kan de kartering
op een uniforme wijze over heel Vlaanderen gebeuren.
De sleutels zijn opgemaakt om vegetaties op perceel‐ of vegetatievlekniveau te bepalen. Bij het sleutelen ligt de
aan‐ of afwezigheid van bepaalde soorten vaak aan de basis van een opsplitsing. Dikwijls wordt hierbij een
bedekking of abundantie vermeld. Bij de bedekkingen worden altijd met de absolute bedekking (%) gerekend. Enkel
voor bedekkingen van bomen en (dwerg)struiken wordt de kroonprojectie bedoeld, dit is de loodrechte projectie
van de kruin van een boom op de bodem (zie figuur). Voor abundanties wordt met de Tansley‐schaal gewerkt. Deze
vegetatieschaal is ontwikkeld om op grotere oppervlakten de abundantie (talrijkheid) van plantensoorten weer te
geven (zie Bijlage 2).
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5.2

Hoofdsleutel

De hoofdsleutel is gebaseerd op de beslissingsboom voor het bepalen van de hoofdcategorie in het EBONE project
(Bunce et al. 2011) en in het EUNIS project (EEA 2013). Het doel van de ‘hoofdsleutel’ is om voor een kaartvlak op
terrein de biotoopgroep te bepalen (bv. urbaan, grasland, bos, …). Van zodra de biotoopgroep bepaald, wordt
verder gesleuteld tot op het niveau van de karteringseenheid en eventueel het Natura 2000 habitattypen of
regionaal belangrijk biotoop. Er zijn 10 biotoopgroepen onderscheiden en voor elk wordt een afzonderlijke
deelsleutel opgemaakt (§ 5.3).
Er is gekozen om de hoofdsleutel kort en bondig te houden. Dit houdt het risico in dat bij grensgevallen soms een
verkeerde biotoopgroep gekozen kan worden. Dit wordt verder zoveel mogelijk opgevangen in de sleutels per
biotoopgroep. Zo is er bijvoorbeeld in de heidesleutel ook een uitgang (doorverwijzing) voorzien naar de bossleutel
en de graslandsleutel.
1a:

Bebouwd gebied: alle gebieden met een in hoofdzaak artificiële bodembedekking in gevolge menselijke
activiteiten: steden, dorpen, villawijken, industrieterreinen, recreatiegebieden, campings, (spoor)wegen,
vliegvelden, serres, parkings, groeves en stortplaatsen. Het bebouwd gebied omvat hierbij ook alle
terreinen die aan deze gebouwen, wegen … gelinkt zijn, zoals tuinen, parken, kerkhoven, volkstuintjes,
sportvelden, terrils, groeves en recent vergraven terreinen.

1b:

anders  2

2a:

Akkers en tuinbouw: akkerland (inclusief groenbemester, bloembollen, aardbeienteelt in open grond, …),
laagstamboomgaard, bosbeskwekerij, wijngaard, boom‐ en plantenkwekerij in open grond.
Opgelet: serres en niet grondgebonden plantenkwekerijen vallen onder ‘bebouwd gebied’ (1a); tijdelijke
graslanden vallen onder ‘grasland’ (9b).

2b:

anders  3

3a:

Mariene biotopen: open, zoute en brakke wateren, onbegroeide sedimenten en vegetaties onder directe
invloedsfeer van de Noordzee (laagstrand, slikken en schorren) EN buitendijks gelegen biotopen in het
brakke deel van het Schelde‐estuarium (= beneden de hoogwaterlijn en stroomaf de Rupelmonding).
Opgelet: Binnendijkse zilte graslanden worden tot de ‘graslanden’ gerekend en binnendijkse zilte plassen
tot ‘wateren’.

Figuur 5. De mariene biotopen in Vlaanderen (in blauw).

3b:

anders  4

4a:

Strand en duinen:



hoogstrand (strand boven de gemiddelde hoogwaterlijn)
open kustduinvegetaties (van open stuifduin tot gefixeerde kustduinen en duinpannen begroeid
met lage vegetatie (< 50% bomen en struiken)).

Enkel binnen de ecoregio van de kustduinen.
Opgelet: duinstruweel en duinbos worden tot de ‘bossen en struwelen’ gerekend.
4b: anders  5
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5a:

Wateren: open wateren (kanalen, rivieren, meren, vijvers en poelen) inclusief hun oeverzone, met een
vegetatiebedekking van < 30% (uitgezonderd waterplanten en aquatische mossen).
Indien wateren met ≥ 30% vegetatiebedekking (en beide delen voldoende groot)  opsplitsen: open
water en oevervegetatie afzonderlijk uitsleutelen.

5b:

anders  6

6a:

Vegetatie (tot zeer recent) gedomineerd door bomen, bramenkoepels en/of (dwerg)struiken
(kroonprojectie ≥ 50%). Inclusief jonge (her)aanplant, hakhout, recente kapvlakten, plagplekken, …



vegetatie gedomineerd door dwergstruiken (Calluna, Erica, Vaccinium, Genista) en plag‐ of
brandplekken in een heidegebied: heiden
vegetatie gedomineerd door struiken of bomen, jonge (her)aanplant en kapvlakten: bossen en
struwelen

Opgelet: kwekerij van (sier)bomen en struiken valt onder ‘akkers en tuinbouw’ (2a).
6b:

Soortenarme, nagenoeg monospecifieke vegetaties gedomineerd door pijpenstrootje en/of bochtige
smele, met afwezigheid of lage bedekking aan ‘heideplanten’ (struikhei, gewone dophei, beenbreek,
veenpluis, …); meestal deel uitmakend van een groter ‘heidegebied’  heiden
Opgelet: gelijkaardige vegetaties op recente kapvlakten of als ondergroei van bos(aanplant)  bossen en
struwelen

6c:

anders  7

7a:

Landduinen en zeer droge zandgronden met open stuifzand en/of (deels) begroeid met korstmossen,
haarmossen, grijs kronkelsteeltje, buntgras, zandstruisgras, zandzegge, heidespurrie, vroege haver,
zilverhaver, struikhei: heiden

7b: anders  8
8a:

Moerassen: vegetatie met > 30% moerasplanten (helofyten en hydrofyten); watertafel een groot deel van
het jaar nabij of boven het maaiveld.
Veel voorkomende en indicatieve moerasplanten zijn: riet, liesgras, lisdodde, egelskop, mattenbies, heen,
grote zeggen (moeras‐, oever‐, snavel‐, scherpe zegge), holpijp, galigaan, waterdrieblad, wateraardbei, …

8b:

Graslanden: open biotopen gedomineerd door lage en hoge grassen en door lage, meerjarige kruiden.
Vele graslanden zijn geperceleerd en meestal in landbouwgebruik. Graslanden kennen meestal een
jaarlijks beheer van maaien en/of begrazen. In verlaten graslanden of graslanden onder zeer extensieve
begrazing kan een lage bedekking aan (jonge) bomen, struiken en bramen voorkomen.
Inclusief: hoogstamboomgaarden, binnendijkse zilte vegetaties, ingezaaide graslanden, door pitrus
gedomineerde vegetaties met weinig moerasplanten, …

8c:

Ruigten en pioniersvegetaties : open biotopen gedomineerd door lage of hoge kruiden, soms kunnen ze
een aandeel open bodem bevatten:

spontane ruigten en pioniersvegetaties op een verstoorde bodem ten gevolge een menselijk
ingrijpen (braakland, opgehoogde gronden, verlaten groeves, ...)

pioniersvegetaties op een verstoorde bodem ten gevolge een natuurlijke waterdynamiek
(slikplaten, grindbanken, ...)

ruigten gedomineerd door adelaarsvaren
 vochtige tot natte, voedselrijke ruigten kruidenrijke ruigten langs bosranden
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5.3

Sleutel biotoopgroepen

Bij de publicatie van deze eerste versie van de karteermethodologie, zijn enkel de determinatiesleutels voor de
biotoopgroepen heiden, wateren, bossen en struwelen beschikbaar. De andere determinatiesleutels (urbaan
gebied, akkers en tuinbouw, moerassen, graslanden, ruigten en pioniersvegetaties, mariene biotopen, strand en
duinen) zijn nog onvoldoende uitgewerkt en/of uitgetest. Hiervoor zal men nog tijdelijk moeten gebruik maken van
de beschrijvingen van de BWK‐eenheden in Vriens et al. 2011 of op http://ecopedia.be/bwk/hoofdindeling en voor
de habitattypen en rbb’s van de habitatsleutel (De Saeger et al. 2008).

5.3.1

Heiden

Zie De Saeger et al. 2016. BWK en habitatkartering. Een praktische handleiding. Deel 2: De heidesleutel.

5.3.2

Wateren

Zie Scheers et al. 2016. BWK en habitatkartering. Een praktische handleiding. Deel 3: Veldsleutel tot de stilstaande
wateren van Vlaanderen.

5.3.3

Bossen, struwelen, aanplantingen en kapvlakten

Zie Vandekerhove et al. 2016. BWK en habitatkartering. Een praktische handleiding. Deel 4: De bossleutel.

5.4

Kleine landschapselementen

Voor de kartering van kleine landschapselementen verwijzen we voorlopig nog naar de beschrijvingen in
Vriens et al. 2011.

5.5
5.5.1

Specifieke veldprotocollen
Poldergrasland

Voor de kartering van graslanden in de kustpolders kan gebruik gemaakt worden van het veldprotocol uitgewerkt
voor het in kaart brengen van de historisch permanente graslanden in de landbouwstreek ‘Polders’ (De Saeger et al.
2013).

6.

Karteringseenheden

Voor een volledig overzicht van de BWK‐karteringseenheden en Natura 2000 habitatcodes verwijzen we naar de
beschrijvingen in Vriens et al. 2011 en De Saeger et al. 2014. Wijzigingen in het gebruik van de karteringseenheden
en nieuwe karteringseenheden worden besproken bij de veldsleutel per biotoopgroep.
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Bijlage 1: Begrippenlijst en afkortingen
Biotoopgroep: alle biotopen worden binnen dit project ingedeeld in 10 biotoopgroepen: heide, wateren, bos &
struweel, grasland, moeras, mariene biotopen, kust & duinen, ruigten & pioniervegetaties, urbaan gebied en akkers
& tuinbouw. Voor het bepalen van de biotoopgroep is er de hoofdsleutel (§0). Voor elke biotoopgroep is er een
afzonderlijke veldsleutel (§5.3).
Boomlaag: de laag met houtige gewassen met een stamdiameter (op borsthoogte) van minstens 7 cm (definitie uit
de bosinventarisatie).
BWK: Biologische Waarderingskaart
Complex: een kartering die bestaat uit meer dan één (vlakvormige) karteringseenheid per kaartvlak (§ 4.3).
Dwergstruiken: kleine struiken die meestal niet hoger dan een halve meter worden zoals kruipwilg, struikheide,
dophei, kruipbrem, stekelbrem, kleine veenbes, rode en blauwe bosbes.
Eenjarige: Een eenjarige plant voltooit zijn levenscyclus van kieming tot zaad binnen één jaar. Het zijn planten met
een levensduur van slechts enkele maanden. Ze brengen het ongunstige jaargetijde meestal door als zaad. Bij ons is
dit bijna altijd de winter. Voorbeelden zijn kleine veldkers, klaproos en vroege haver.
Frequent: soorten (of andere indicatoren) die talrijk voorkomen, maar die niet significant bedekkend zijn. De
bedekking wordt als minder dan 5% van het oppervlak beschouwd (bijlage 2), in functie van het kwantificeren van
de gebruikte termen.
Een gebruiksperceel is een perceel op het terrein zichtbaar begrensd op basis van gelijksoortig gebruik, waarbij
naast de bodembedekking en het grondgebruik eveneens rekening wordt gehouden met fysische begrenzingen
zoals afsluitingen, bomenrijen, houtkanten, sloten, waterlopen en wegen.
Grondvlak bos: som van de oppervlaktes van alle stamdoorsnedes op 150 cm hoogte (borsthoogte) van een hectare
bos, uitgedrukt in m²/ha.
Habitattypen: In dit rapport wordt met “habitattype” steeds een “Natura 2000‐habitattype” bedoeld.
De ‘Interpretation Manual of European Union Habitats’ (European Commission 2003) vormt voor heel Europa de
basis voor de definitie van de habitattypen. Hierin worden kort en bondig 218 habtitattypen besproken en
beschreven. In Vlaanderen komen 47 van deze habitattypen voor (Louette et al. 2013). De Vlaamse interpretatie
van deze typen en een meer uitgebreide beschrijving is terug vinden in het boek ‘Europees beschermde natuur in
Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee. Habitattypen – Dier‐ en plantensoorten’ (Decleer 2007).
Elk habitattype heeft een unieke, officiële Natura 2000‐code. Deze code bestaat uit 4 cijfers en in de sleutel zal
hoofdzakelijk deze korte notatie gebruikt worden om habitattypen aan te duiden. Bepaalde Europese habitattypen
zijn vrij heterogeen en worden op Vlaams niveau verder opgesplitst in logische en bruikbare subtypen.
Habitatrichtlijn: richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke
habitats en de wilde fauna en flora. Deze Habitatrichtlijn is erop gericht de biologische diversiteit te garanderen
door de natuurlijke Europese habitats en de wilde flora en fauna in stand te houden. De lidstaten moeten speciale
beschermingszones aanduiden voor bepaalde habitats en soorten van communautair belang. Deze zones worden
Habitatrichtlijngebieden genoemd of, met een afkorting SBZ‐H (speciale beschermingszones in het kader van de
Habitatrichtlijn). Samen met de Vogelrichtlijn vormt de Habitatrichtlijn de pijler van de Europese wetgeving rond
milieubescherming.
Helofyt: dit is een moerasplant die in de waterbodem wortelt, maar met de stengel en bladeren boven het water
uitsteekt. Bekende voorbeelden zijn riet, lisdodde, diverse soorten biezen en gele lis.
Hydrofyt: waterplant.
Kaartvlak: een door grenslijnen afgebakend deel van de kaart. Op de BWK‐habitatkaart zijn kaartvlakken percelen,
zones of gebieden met eenzelfde bodembedekking en/of vegetatie. Een synoniem voor kaartvlak is polygoon.
KE: karteringseenheid van de BWK
KLE: klein landschapselement
Kroonprojectie: is de loodrechte projectie van de kruin van een boom op de bodem (zie
figuur, http://www.dcm‐info.nl).

Kruidlaag: de laag met kruidachtige gewassen en verjonging van de struik‐ en boomlaag tot 2 m hoogte
(bosinventaris; zie ook figuur onder boomlaag).

22

INBO.R.2016.11613609

www.inbo.be

Lokale staat van instandhouding (lsvi): de staat van instandhouding op een habitatlocatie. Deze kan gunstig of
ongunstig zijn. Een gunstige lokale staat van instandhouding houdt een goed ontwikkelde habitatstructuur en
vegetatiesamenstelling in, maar ook afwezigheid van, of een laag aandeel aan storingsindicatoren (t’Jollyn et al.
2009).
Maaiveld: bodemoppervlak, grensvlak tussen de ondergrond en de lucht.
Mozaïek: zie vegetatiemozaïek
Pionierssoorten: soorten die zich als eerste en veelal massaal op een groeiplaats vestigen. Dit zijn meestal
lichtminnende soorten.
Pioniersvegetatie: open vegetatie die worden gedomineerd door één‐ en tweejarige soorten of soorten met een
groot vegetatief voortplantingsvermogen, op instabiele of recent ontstane of van vegetatie ontdane standplaatsen.
Polygoon: zie kaartvlak.
Regionaal belangrijk biotoop (rbb): vegetaties die niet behoren tot de Europees te beschermen habitats. Het gaat
om zeldzame vegetaties met een hoge natuurwaarde die in Vlaanderen voorkomen, of om vegetaties die wettelijke
bescherming genieten overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van
nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu op Vlaams niveau. Deze vegetaties zijn beschreven in de ‘Natuurtypen van Vlaanderen’ (www.inbo.be), de
legende van de Biologische Waarderingskaart en in Paelinckx et al. (2007).
Staat van instandhouding (svi): van een habitat, is ’de som van de invloeden die op de betrokken habitat en de daar
voorkomende typische soorten inwerken en op lange termijn een verandering kunnen bewerkstelligen in de
natuurlijke verspreiding, de structuur en de functies van die habitat of die van invloed kunnen zijn op het
voortbestaan op lange termijn van de betrokken typische soorten in het Vlaamse Gewest’ (Natuur‐ en Bosdecreet).
Struiklaag: de laag met houtige gewassen groter dan 2 m maar met een diameter (op borsthoogte) kleiner dan 7cm.
Tansley‐schaal: vegetatieschaal is speciaal ontwikkeld om op grotere oppervlakten de abundantie (talrijkheid) van
plantensoorten weer te geven (zie Bijlage 2).
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Bijlage 2: Visuele ondersteuning van de gehanteerde bedekkingen en
abundanties
Deze bedekkingen en abundanties gelden voor een perceelgrootte van ca. 1 ha, bij kleinere oppervlaktes blijven de
aantallen dezelfde, voor grotere oppervlaktes worden de aantallen herberekend met de factor van de
oppervlaktetoename.
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