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Dankwoord/Voorwoord
De opmaak van deze determinatiesleutel was niet mogelijk zonder hulp bij het uitschrijven, het nalezen en op het
terrein uittesten. In de hoop niemand te vergeten, bedanken we hiervoor o.a. Rémar Erens, Robin Guelinckx, Dirk
Hennebel, Indra Jacobs, Desiré Paelinckx, Bart Roelandt, Toon Spanhove, Ward Tamsyn, Bart Vandevoorde, Bernard
Van Elegem en Lieve Vriens.

Samenvatting
De “BWK‐ en Habitatkartering, een praktische handleiding” bestaat uit verschillende deelrapporten. Het doel van
deze rapporten is gebruikers een handleiding aanreiken, waarmee ze op terrein aan de slag kunnen. De handleiding
bevat een gestandaardiseerde methodiek om habitattypen, rbb’s en BWK‐eenheden te typeren op het veld.
Dit deelrapport bevat richtlijnen en een veldsleutel voor het karteren en typeren van bossen en struwelen in
Vlaanderen. Het wordt sterk aanbevolen om ook het eerste deelrapport te raadplegen. In dat deelrapport wordt
immers de globale methodologie, met de karteerregels, de gebruikte karteringseenheden, de opbouw geodatabank,
… behandeld. Het eerste deelrapport bevat tevens de hoofdsleutel om tot de biotoopgroep van de bossen en
struwelen te kunnen beslissen.
Momenteel zijn enkel de karteersleutels voor de biotoopgroepen wateren, heide, bos en struweel beschikbaar. 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. Voor de laatste stand van zaken over de deelrapporten: www.inbo.be/bwk
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1

Inleiding

De “BWK‐ en Habitatkartering, een praktische handleiding” bestaat uit verschillende
deelrapporten. De handleiding bevat een gestandaardiseerde methodiek om habitattypen,
rbb’s en BWK‐eenheden te typeren op het veld.
Dit deelrapport bevat richtlijnen en een veldsleutel voor het karteren en typeren van bossen
en struwelen in Vlaanderen. Het wordt sterk aanbevolen om ook het eerste deelrapport (De
Saeger et al. 2016a) te raadplegen. In dat deelrapport wordt immers de globale
methodologie, met de karteerregels, de gebruikte karteringseenheden, de opbouw
geodatabank, … behandeld. Het eerste deelrapport bevat tevens de hoofdsleutel om tot de
biotoopgroep van de bossen en struwelen te kunnen beslissen.

Met dit veldprotocol kan voor bossen en struwelen in Vlaanderen het eventuele Natura 2000 habitattype en de
BWK‐typologie bepaald worden.
Deze veldsleutel is opgemaakt en uitgetest in diverse bosgebieden in Vlaanderen om voor bossen en struwelen tot
een juiste habitat‐ en BWK‐typologie te komen. Regelmatig voorkomende twijfel‐ en grensgevallen (vb. kapvlakten,
open plekken in het bos) zijn in de sleutel opgenomen. Soms verwijst de sleutel door naar een andere biotoopgroep
(vb. naar de heidesleutel).
We zijn er ons van bewust dat we niet elke unieke veldsituatie en alle variatie in een veldsleutel kunnen voorzien.
Indien het gebruik van de sleutel toch geen antwoord biedt, onduidelijk is of indien er moeilijkheden optreden,
wordt gevraagd de auteur te contacteren. Gelieve de veldsituatie dan zo volledig mogelijk te omschrijven, te
lokaliseren en zo mogelijk te documenteren met vegetatieopnames en foto’s.
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2

Kaartvlakken afbakenen

De basisregels voor het afbakenen van kaartvlakken worden besproken in deel rapport 1 (De Saeger et al. 2016a).
Specifieke aandachtspunten bij karteringen en typeringen in bossen :


De karteereenheid valt meestal samen met bospercelen of bestanden. Deze logische beheereenheden
zullen meestal ook naar vegetatie/habitat homogeen zijn. Indien binnen één beheereenheid duidelijk
verschillende habitattypes/BWK‐codes aanwezig zijn en deze voldoende groot zijn (geen overgang naar
een ander type, maar duidelijk afgelijnde types, waarvan elk minstens 10% van het perceel inneemt), dan
wordt deze eenheid opgesplitst. De minimumoppervlakte hierbij bedraagt 1000 m².



Kapvlaktes, heraanplanten en open plekken: bij de beoordeling wordt niet alleen rekening gehouden met
de actuele toestand, maar ook met de temporele en ruimtelijke context. De momentopname op een
tijdelijke kapvlakte kan immers veel gelijkenissen vertonen met die van een permanente open plek,
volledig kaal of sterk verruigd zijn, waardoor een foute toewijzing kan gebeuren. We onderscheiden
volgende situaties:
o

Permanente open plek in het bos: dit is geen tijdelijke open plek, ontstaan door een recente
kapping, maar een vlek die een aangepast beheer krijgt (maaien, begrazen) die voorkomt dat de
open plek weer bos wordt. (vb : permanente houtstapelplaatsen, ligweides, heide‐ of
graslandplekken): indien >400 m² worden deze apart gekarteerd en getypeerd via de sleutels
voor open vegetaties.

o

Recente kapvlakte/herbebossing: na een kaalkap of groepenkap: er kan al dan niet al
heropplant of spontane opslag zijn, maar onmiddellijk na de kap kan dit ook een kale boomloze
vlakte zijn. Kapvlaktes en jonge (al dan niet spontane) herbebossingen kleiner dan 1000 m²
worden niet apart bekeken, maar worden mee gekarteerd met de rest van het bosbestand
waarin ze liggen; indien groter worden ze apart bekeken en worden ze beoordeeld op basis van
het bostype dat er onmiddellijk voor de kap aanwezig was. Om dit te reconstrueren kan men
zich baseren op het resterende of aansluitende bosbestand, en op de aanwezige stobben :

o



Kapvlakte van een habitatwaardig bos en de daaropvolgende natuurlijke of
kunstmatige verjonging blijft tot dit boshabitat gerekend. In deze fase kan de kruidlaag
sterk ruderaal zijn of door sterke overschaduwing zeer beperkt aanwezig. Indien het
een groepenkap betreft, ingebed in een bosbestand van hetzelfde habitattype wordt
deze vlek niet apart gekarteerd , deze fase maakt integraal deel uit van
ontwikkelingsfasen van de habitatvlek.



Kapvlakte van een niet‐habitatwaardig bos (vb. naaldhout) is geen habitat. De
daaropvolgende natuurlijke of kunstmatige verjonging kan net als elk ander bos
habitat worden, als het aan de voorwaarden voldoet.



Kaalkap van een volledig bestand of gebruiksperceel: steeds als afzonderlijk kaartvlak
aanduiden, ook als het aansluitende bestand dezelfde habitattypering krijgt.

Hakhout: in hakhout‐ en middelhoutbossen wordt de struik‐/boomlaag steeds beoordeeld zoals
in volgroeide toestand.



Bospercelen in (kasteel)parken, arboreta, woonparken en privé‐domeinen : indien deze voldoen aan de
definitie van ‘bos’, dan dienen ze op dezelfde manier beoordeeld als andere bospercelen.



Bosdreven: indien dreef en aangrenzend bosperceel dezelfde habitattypering krijgen, dan dient de dreef
niet apart gekarteerd te worden. Indien hier wel een verschil is (bijvoorbeeld een loofhoutdreef tussen
naaldhoutbestanden) gelden de basiskarteerregels voor lijnvormige elementen (minimum 1 m breed en
30 m lang).
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De bosrand: indien een voldoende grote (minimum 1 m breed en 30 m lang) en permanente, geleidelijke
bosrand aanwezig is, zijn volgende regels van toepassing:
o

de mantel: behoort tot (hetzelfde habitattype als) het aanliggende bos;

o

de permanente boszoom: behoort in bepaalde gevallen tot een specifiek habitattype:
indien op voedselrijke, vochtige valleibodems en behorende tot het verbond van look‐

zonder‐look (Galio‐Alliarion) en aanwezigheid van minder algemene plantensoorten
zijn deze habitatwaardig (zie bossleutel § 0);

indien beekbegeleidend en vegetatiekundig tot het moerasspireaverbond
(Filipendulion) horen: habitatsubtypen 6430_hf;

indien ze vegetatiekundig tot het verbond van harig wilgenroosje (Epilobion hirsuti)
horen: 6430_hw.

Specifiek voor BWK‐typering: lettercodes voor boomsoorten (boomcodes; zie Bijlage 1), wordt aan de
kartering toegevoegd:
o

indien in de struik‐ en/of boomlaag een niet inheemse soort (co)dominant aanwezig is,
bijvoorbeeld Amerikaanse eik in een eikenberkenbos: qb + quer of bij een dominante struiklaag
van Amerikaanse vogelkers in een dennenbos: ppmb + prus;

o

om de hoofdboomsoort aan te duiden als deze afwijkt van de BWK‐code, bijvoorbeeld een zuur
eikenbos waar populier is ingeplant: qs + pop;

o

om de hoofdboomsoort aan te duiden als deze niet uit de BWK‐code kan worden afgeleid,
bijvoorbeeld een recente aanplant van gewone es: ni + frax;



Populierenaanplanting: kan een habitatwaardig bostype zijn. De (aangeplante) boomsoort is niet
bepalend voor de habitatwaardigheid van een bosvegetatie. Bij het verder uitsleutelen naar de BWK‐code
zal de dominantie van populier (of een andere aangeplante boomsoort) wel aangegeven worden,
bijvoorbeeld va + pop bij habitatwaardig valleibos of lhb + alng voor een niet‐habitatwaardige
populierenaanplant met veel zwarte els.



De kruidlaag in brede houtkanten en beboste holle wegen kan oude bosplanten bevatten en zo via de
bossleutel uitsleutelen naar een bostype (vb. kh(qa)). Dergelijke kleine landschapselementen worden
enkel tot een Natura 2000 boshabitattype gerekend als ze ook grenzen aan een habitatwaardig bos.
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3.1

Sleutel voor bossen, struwelen, kapvlaktes en aanplantingen
Enkele begrippen en definities

Aandeel (kenmerkende) soorten in de kruidlaag (%): het % slaat op het aandeel in de totale kruidlaagbedekking
van (kenmerkende) de soorten, en dus niet op een absoluut bedekkingspercentage. Vegetatieloze delen, bramen en
kiemplanten van bomen en struiken worden hierbij niet meegerekend.
Abundanties: de vermelde termen ‘dominant’, ‘co‐dominant’, ‘frequent’, ‘occasioneel’ en ‘sporadisch’ volgen de
definiëring van de Tansley‐schaal (zie Bijlage 1).
Bedekkingen: bij bedekkingen (%) van boom‐ en (dwerg)struiksoorten wordt in deze veldsleutel steeds de
kroonprojectie bedoeld, dit is de loodrechte projectie van de kruin van een boom op de bodem (zie figuur).
Biotoopgroep: alle biotopen worden binnen dit project ingedeeld in 10 biotoopgroepen: heide, wateren, bos &
struweel, grasland, moeras, mariene biotopen, kust & duinen, ruigten & pioniervegetataties, urbaan gebied en
akkers & tuinbouw. Voor het bepalen van de biotoopgroep is er de hoofdsleutel (zie kadertekst in § 1, De Saeger et
al. 2016a). Voor elke biotoopgroep is er een afzonderlijke veldsleutel.
DBH: diameter op borsthoogte, de diameter van een boom gemeten op 130cm hoogte.
Dwergstruiken: zijn kleine struiken. Plantensoorten die tot de dwergstruiken gerekend worden zijn onder andere
struikheide, dophei, kruipbrem, stekelbrem, rode en blauwe bosbes.
(obligate) freatofyt: plantensoort die in zijn voorkomen uitsluitend of voornamelijk beperkt is tot standplaatsen
waar de invloed van het freatische grondwater tot in de wortelzone reikt (Londo 1988).
Ferrariskaart: deze kaart geeft de bebossing in Vlaanderen weer rond de periode 1775 (opgenomen in de periode
1771‐1778).
De groeiklassen (Verbücheln et al. 2004):
•
Klasse 1 = Open plek
•
Klasse 2 = Vroege stadia van natuurlijke bebossing (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)
Grondvlak: Het grondvlak is een maatgetal dat een indicatie geeft van de dichtheid van het bos. Het is de som van
alle stamdoorsnedes op 130 cm hoogte (borsthoogte). Het grondvlak wordt uitgedrukt in m²/ha. Het
‘grondvlakaandeel’ van een bepaalde boomsoort is de procentuele bijdrage van deze soort tot het totale grondvlak,
en wordt dus in % van het grondvlak uitgedrukt. Het is een maat die een goede indicatie geeft van de
boomsoortensamenstelling, waarbij ook de dimensie van de bomen mee in rekening wordt gebracht.
Kroonprojectie: is de loodrechte projectie van de kruin van een boom op de bodem
(zie figuur, http://www.dcm‐info.nl). Daarbij wordt geen rekening gehouden met
‘openingen’ in de individuele boomkruin.

www.inbo.be
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Natuurlijk verspreidingsgebied van de wilde hyacint:

Figuur 1: Natuurlijk verspreidingsgebied van wilde hyacint in Vlaanderen (naar De Keersmaeker et al. 2001, Van Landuyt et al.
2006).

Oud‐bosplanten: Oud‐bosplanten zijn planten die vooral voorkomen in oude bossen (zie verder). Kenmerkend voor
oud bosplanten is dat ze zeer traag migreren en er dus lang over doen om zich uit te breiden of een nieuw gebied
(bos) te koloniseren (Cornelis et al. 2009, Tabel 1).
Tabel 1. Oud‐bosplanten: plantensoorten die vooral voorkomen in en langs oude bossen en oude houtkanten (Cornelis et al.
2009).
Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Aardbeiganzerik
Adelaarsvaren

Potentilla sterilis

Heelkruid

Sanicula europaea

Pteridium aquilinum

IJle zegge

Carex remota

Bleeksporig bosviooltje

Viola riviniana

Klein springzaad

Impatiens parviflora

Bosanemoon

Anemone nemorosa

Kleine maagdenpalm

Vinca minor

Bosbingelkruid

Mercurialis perennis

Klimop

Hedera helix

Bosgierstgras

Milium effusum

Lelietje‐van‐dalen

Convallaria majalis

Boswederik

Lysimachia nemorum

Lievevrouwebedstro

Galium odoratum

Boszegge

Carex sylvatica

Mannetjesereprijs

Veronica officinalis

Dalkruid

Maianthemum bifolium

Paarbladig goudveil

Chrysosplenium oppositifolium

Daslook

Allium ursinum

Pilzegge

Carex pilulifera

Donkersporig bosviooltje

Viola reichenbachiana

Ruige veldbies

Luzula pilosa

Dubbelloof

Blechnum spicant

Ruwe smele

Deschampsia cespitosa

Eenbes

Paris quadrifolia

Schaduwkruiskruid

Senecio nemorensis

Eenbloemig parelgras

Melica uniflora

Slanke sleutelbloem

Primula elatior

Fraai hertshooi

Hypericum pulchrum

Spekwortel

Tamus communis

Gele dovenetel

Galeobdolon luteum

Valse salie

Teucrium scorodonia

Gevlekte aronskelk

Arum maculatum

Wijfjesvaren

Athyrium filix‐femina

Gewone salomonszegel

Polygonatum multiflorum

Wilde hyacint

Hyacinthoides non‐scripta

Gladde witbol

Holcus mollis

Wilde kamperfoelie

Lonicera periclymenum

Groot heksenkruid

Circaea lutetiana

Wilde narcis

Narcissus pseudonarcissus

Groot springzaad

Impatiens noli‐tangere

Witte klaverzuring

Oxalis acetosella

Grote muur
Grote veldbies

Stellaria holostea
Luzula sylvatica

Witte veldbies

Luzula luzuloides
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Oud bos: de term ‘oud bos’ wordt hier gelijkgesteld aan onafgebroken bos (inclusief tijdelijke kapvlakte) sinds ca.
1850 (periode Vandermaelen‐kaart). Voor het bepalen van de bosleeftijd1 of bosconstantie (= hoe lang is een
bepaald gebied onafgebroken bos geweest) kan op basis van historische kaartlagen gebeuren. De bosleeftijdskaart
wordt dan als indicatie gebruikt, waarbij de bosleeftijdsklassen “permanent bebost sinds 1775” (LBKcode = 1) en
“ontstaan tussen 1775 en 1850” (BLKcode = 2) voldoen aan de voorwaarde ‘oud bos’. De bosleeftijdskaart is
voorzien om gebruikt te worden voor grootschaligere analysers en niet op perceelsniveau (De Keersmaeker et al.
2002; digitaal raadpleegbaar op www.geopunt.be/kaarten). Bij twijfel kunnen beter de afzonderlijke historische
kaarten bekeken worden: zowel de Ferrariskaart (1775) als de Vandermaelenkaart (1850) zijn afzonderlijk
raadpleegbaar op geopunt.be.
Potentieel Natuurlijke Vegetatie (PNV): 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). De PNV‐kaart
geeft dit climaxtype weer en deze kaart is digitaal raadpleegbaar op geopunt.be (geef locatie in en kies bij de
thema’s 2x ‘natuur’ en selecteer dan de PNV‐kaart).
Struweel (soorten): vegetatie van struiken, meestal gemiddeld <6m hoog en gedomineerd door struweelsoorten:
Gelderse roos, kornoelje sp., kruipwilg, geoorde wilg, grauwe wilg, meidoorn sp., sleedoorn, rozen sp., vlier sp.,
sporkehout, Europese vogelkers, hazelaar, Amerikaanse vogelkers, rododendron sp., brem, duindoorn, gagel,
jeneverbes, gaspeldoorn, wilde liguster en/of zuurbes. Ook hoge struwelen van braam (agg. , inclusief framboos)
worden hiertoe gerekend. Boomsoorten kunnen talrijk aanwezig zijn, maar vormen geen overkoepelende kroonlaag
(kroonsluiting < 50%).
Vandermaelenkaart: deze kaart geeft de bebossing in Vlaanderen weer rond de periode 1850 (opgenomen in de
periode 1846‐1854).

1
‘Bosleeftijd’ mag hier niet verward worden met de ‘bestandsleeftijd’ of ‘leeftijd van de bomen’ : een bosbestand met jonge bomen, maar gelegen op
een oud‐bos‐locatie heeft een hoge ‘bosleeftijd’, en een lage ‘bestandsleeftijd’.

www.inbo.be
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3.2
1

De bossleutel, sleutel voor bossen, struwelen, kapvlaktes en aanplantingen
Bedekking boom‐ en struweelsoorten (incl. bramen) ≥ 50% ?
(a) JA: ga naar 2
(b) NEEN: ga naar 3

Let op: interpreteer niet alleen de actuele toestand, maar ook de context: een tijdelijke kapvlakte, pas afgezet
hakhout of een nieuwe bosaanplant zal niet altijd de vereiste bedekking van de vegetatie vertonen, maar dat is een
tijdelijke fase die deel uitmaakt van het bos. Beoordeel ook het verschil tussen ‘bos’ en ‘struweel’ op basis van de
dominante soorten en niet op de actuele vegetatiehoogte: in hakhout‐ en middelhoutbossen en in jonge
(her)aanplanten of verbossingen kunnen tijdelijke fases voorkomen waarbij de overscherming of vegetatiehoogte
lager is dan in omschrijving voor ‘bos’.

2a

De vegetatie bestaat uit boomvormende soorten die een hoogte van ≥ 6 m kunnen bereiken, en een
2
kroonsluiting van >50% halen . Struweelsoorten (zie hieronder) kunnen aanwezig zijn, als onderetage
→ 4 (bossen)

2b

Struweelsoorten domineren de vegetatie en bedekken >50%. Boomsoorten kunnen verspreid aanwezig zijn,
maar vormen geen overkoepelende kroonlaag (kroonprojectie < 50%, zie ook voetnoot 2).
Onder struweelsoorten wordt begrepen: Gelderse roos, kornoelje sp., kruipwilg, geoorde wilg, grauwe
wilg, meidoorn sp., sleedoorn, rozen sp., vlier sp., sporkehout, Europese vogelkers, hazelaar, Amerikaanse
vogelkers, Pontische rododendron, brem, duindoorn, gagel, jeneverbes, gaspeldoorn, wilde liguster en/of
zuurbes. Ook hoge struwelen van braam (agg. , inclusief framboos) worden hiertoe gerekend
→ 100 (struwelen)

2c

De vegetatie bestaat uit opgaande bomen, maar voldoet niet aan de definitie van een bos
(kerstboomaanplanten, boomkwekerijen, laagstamboomgaarden, (zaad)boomgaarden, …)
→ geen bos, controleer de hoofdsleutel voor het bepalen van de juiste biotoopgroep

3a

recente aanplant van bomen en/of struiken (initieel kan de bedekking bomen/struiken < 50% zijn)  4

3b

kapvlakte, recent afgezet hakhout of (al dan niet tijdelijke) open plek in het bos

3c

boszoom: ruigere gras‐ en kruidenvegetatie gelegen in een gradiënt van een open terrein naar bos  500

3d

anders  ga naar de hoofdsleutel om uit te maken of de vegetatie onder een andere sleutel thuishoort
(graslanden, heides, …). Zie echter stap 2c en voetnoot 1.

4.

Loofbos of naaldbos:
(a) grondvlak bestaat uit minstens 50% naaldhout

→ 45

(b) grondvlak bestaat uit minstens 50% loofhout

→5

 200

2

De vegetatie voldoet aan de wettelijke definitie van een bos (conform bosdecreet). Ook bospercelen in woon‐ en kasteelparken,
arboreta, … voldoen aan de wettelijke definitie van een bos, en moeten dus via de bossleutel toegewezen worden.

12
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5. Loofbos (grondvlak minstens 50% loofhout)
5a recente spontane opslag van bomen en struiken: bomen met een DBH > 15 cm komen minder dan frequent
voor en voorheen (< 20j geleden) was het perceel geen bos (grasland, akker, industriegronden, langs weg‐ en
spoorwegbermen, heide …) en geen oud‐bosplanten in de ondergroei
→ geen habitat
BWK: sz, als de ondergroei typerend is voor een open biotoop die eventueel habitatwaardig of een rbb is
(heide, soortenrijk grasland), sleutel dan verder bij 136
5b recente bebossing: de bomen zijn duidelijke aangeplant (gelijkjarig bestand in plantverband), bomen met een
DBH > 15 cm komen minder dan frequent voor EN voorheen (< 20j geleden) was het perceel geen bos
(grasland, akker, industriegronden, langs weg‐ en spoorwegbermen, heide) EN geen oud‐bosplanten in de
ondergroei
→ geen habitat
BWK: ni, als de ondergroei typerend is voor een open biotoop die eventueel habitatwaardig of een rbb is
(heide, soortenrijk grasland), sleutel dan verder bij 136
5c

anders, of bij twijfel: doorloop de sleutel → 9

9. Droge versus natte loofbossen
We splitsen eerst op naar standplaats. Het betreft:
9a Natte bossen van moerassen en waterlopen: broekbossen, bronbossen en alluviale bossen (van beken en
grote rivieren). We bevinden ons op alluviale bodems (vrij zware voedselrijke natte kleiige bodems, van nature
winteroverstroming, ook in het groeiseizoen vaak vrij nat) of permanent natte bodems (vaak venige bodems).
Vochtindicatoren komen (alle soorten samen geteld) minstens frequent voor: moerasspirea, riet,
pinksterbloem, ruw beemdgras, dotterbloem, reuzenpaardenstaart, bittere veldkers, valeriaan, harig
wilgenroosje, wolfspoot, kale jonker, grote wederik, watermunt, muskuskruid, moeraszegge, oeverzegge, stijve
zegge, elzenzegge, gewone engelwortel, reuzenbalsemien, blauw glidkruid, veenmossen, goudveil, speenkruid
(indien (co)dominant) of andere obligate freatofyten: ga naar 20
9b Droge tot matig vochtige (zonale) bossen op zand, (zand)leem, klei en mergelbodems van vlakte of plateau.
Bossen op standplaatsen van het Quercion, Fagion en Carpinion. Er is een kruidlaag aanwezig maar de
hierboven genoemde vochtindicatoren zijn niet of slechts occasioneel aanwezig: ga naar 10
9c

Duinbossen: droge tot matig vochtige bossen in (de ecoregio van) de kustduinen: ga naar 30

9d

Er is geen kruidlaag aanwezig: ga naar 40

Opgelet : in geval van lokale drainage (aanleg rabatten) is het mogelijk dat de vochtindicatoren enkel in de greppels
tussen de rabatten voorkomen.
Indien in alluvium gelegen, begreppeld en vochtindicatoren zijn aanwezig (ook indien alleen in de greppels): ga naar
20 (natte bossen). Indien buiten alluvium en geen vochtindicatoren op de rabatten, droge delen uitsleutelen via 10
en de natte delen via 20; de finaliteit is dan een complex van 2 bostypen.

10. Droge tot matig vochtige loofbossen
Indien het bosbestand al minstens sinds ca. 1850 (periode Vandermaelen‐kaart ) onafgebroken bos is geweest
(inclusief tijdelijke kapvlakte) en ongeacht de toestand van de kruidlaag, dan is dit STEEDS een habitatwaardig bos
(Thomaes et al. 2012). Sleutel het habitattype verder uit met regels hieronder.
Indien het bos recenter is ontstaan, dan kan het nog steeds habitatwaardig zijn, als de vegetatie (kruidlaag of
structuur) aanwijzingen geven voor voldoende uitrijping van het type. Voor habitattype 9190 (eiken‐berkenbossen)
volstaat de aanwezigheid van een aantal oude loofbomen (meestal eiken, minstens 100 jaar oud) voor
habitatwaardig bos; hier zijn immers vaak weinig echte kensoorten in de vegetatie aanwezig (zie verder).
Door stikstofdepositie of andere verstoring kunnen bramen aspectbepalend zijn.
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10a Bossen van droge tot vochtige, vrij voedselarme tot zeer voedselarme zure leem‐ tot zandbodems: één of meer
van volgende kenmerkende soorten zijn minstens occasioneel in het bos aanwezig: bochtige smele,
pijpenstrootje, dalkruid, lelietje‐der‐dalen, adelaarsvaren, valse salie, struikhei, blauwe bosbes, witte of grote
veldbies. De soorten van de voedselrijkere bossen (10b) zijn hooguit sporadisch aanwezig: ga naar 11
10b Droge tot vochtige, matig tot zeer voedselrijke (zand)leembodems. Eén of meer van volgende kenmerkende
3
soorten zijn minstens occasioneel in het bos aanwezig: wilde hyacint , gele dovenetel, grote muur, slanke
sleutelbloem, bosanemoon (≥ 5% bedekkend), daslook, hondsdraf, zevenblad, bosbingelkruid, wijfjesvaren,
groot heksenkruid, boszegge, speenkruid, mannetjesvaren, klimop, grote brandnetel. Soorten van de
voedselarmere bossen (10a) kunnen aanwezig zijn: ga naar 15
10c Opgesomde soorten in de kruidlaag afwezig of slechts sporadisch aanwezig: ga naar 40

11 Bossen van droge tot vochtige, vrij voedselarme tot zeer voedselarme leem‐ tot zandbodems
11a Vegetatietype behorende tot het zuurminnende, oligotrofe Eiken‐Berkenbossen (Betulo‐Quercetum): op arme
zandgronden en stuifzanden (op de bodemkaart resp. bodemklasse Z en X; op de PNV‐kaart code 78 en 794),
vooral in ecoregio Kempen; kan echter ook op iets rijkere zandgronden voorkomen.
Kenmerkende soorten in de kruidlaag: pijpenstrootje, bochtige smele, struikhei, valse salie, blauwe bosbes,
pilzegge en sporadisch ook echte guldenroede, stijf havikskruid, boshavikskruid en schermhavikskruid.
Ook adelaarsvaren, wilde kamperfoelie en hulst kunnen sporadisch voorkomen.
Soorten in de boomlaag: zomer‐ en wintereik, beuk, berk sp., lijsterbes, spork, bijmenging van naaldhout
(<50% grondvlak) kan voorkomen. Ook niet‐habitattypische soorten als Amerikaanse eik en Amerikaanse
vogelkers kunnen aspectbepalend zijn. Veeleisende soorten als abelen, iepen of linde ontbreken.
Bosbramen kunnen aanwezig zijn (vooral bij stikstofaanrijking) maar zijn zelden dominant
 ga naar 12
11b Anders: ga naar 13

12 bossen op zeer zure arme zandbodems: habitattype 9190
(groen op schema) of geen habitat
12a. Het gaat om een oude boslocatie (sinds 1850 (periode
Vandermaelen‐kaart) onafgebroken bos): habitattype 9190
12b. Het gaat om een oud bosbestand, waar bomen van minstens
5
100 jaar oud (enkele oude beuken, zomer‐ en/of wintereiken
per hectare volstaan) voorkomen: habitattype 9190
BWK:

‐ Aandeel kenmerkende soorten (zie 11a) in de kruidlaag ≥ 30% : qb
‐ Aandeel kenmerkende soorten (zie 11a) in de kruidlaag < 30% : qb°

12c. Kenmerkende soorten (zie 11a) in kruidlaag minstens abundant en bomen met een DBH > 16 cm komen
minstens frequent voor: geen habitatwaardig bos, wel een eikenberkenbos:
BWK:
‐ Aandeel kenmerkende soorten (zie 11a) in de kruidlaag ≥ 30% : qb
‐ Aandeel kenmerkende soorten (zie 11a) in de kruidlaag < 30% : qb°
12d. anders: geen habitatwaardig bos, ga naar stap 60 voor bepalen BWK‐code
3

Let bij deze soort extra op voor verwildering vanuit tuinen, voor sterk gelijkende soorten en cultivars; het betreft hier enkel de
aanwezigheid wilde hyacint (Hyacinthoides non‐scripta) binnen zijn natuurlijke verspreidingsgebied (zie figuur in inleiding).
4
De PNV‐kaart geeft weer welke PNV (Potentieel Natuurlijke Vegetatie) zich zou kunnen ontwikkelen als climaxvegetatie bij een
natuurlijke successie. In Vlaanderen is de PNV haast altijd een bostype (De Keersmaeker et al. 2001).
5
Om in te schatten hoe oud de ‘oude’ bomen zijn kan men zich baseren op beheerplannen, oude kaarten en gegevens, of de
dimensie van de bomen. Richtinggevend: op arme zandgronden kunnen eiken (en beuken) met DBH 40 cm al 100 jaar oud zijn; let
ook op voor oude hakhoutstoven, die veel ouder zijn dan ze lijken. Dikke bomen in een dreef of op de perceelrand zijn meestal
restanten van oude bomenrijen of houtkanten en zijn niet van tel bij het bepalen van de bestandsleeftijd.
14
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13. Matig voedselarme zure bossen van leem‐ en zandleembodems: habitattype 9110 en 9120 (groen
op schema) of geen habitat
13a. Het gaat om een oude boslocatie buiten de ecoregio van de Kempen (sinds 1850
(periode Vandermaelen‐kaart) onafgebroken bos): habitatwaardig bos, ga naar 14
13b. Lelietje‐van‐dalen OF dalkruid OF ruige veldbies OF 4 van volgende soorten komen
(elk apart) minstens occasioneel op bestandsniveau voor: bosgierstgras, hulst,
wilde kamperfoelie, gladde witbol, dubbelloof, valse salie, pilzegge, adelaarsvaren,
grote veldbies, witte veldbies, gewone salomonszegel, bosanemoon en witte
klaverzuring: habitatwaardig bos, ga naar 14
13c. Anders: geen habitatwaardig bos, ga naar stap 60 voor bepalen BWK‐code

14a. We bevinden ons in de Voerstreek op zure, droge uitgeloogde leembodems: habitattype 9110
Het vegetatietype behoort tot het Witte veldbies‐beukenbos (Luzulo‐Fagetum). Soorten zoals witte
veldbies, trosvlier, wilde appel en mispel kunnen aanwezig zijn. Voor het overige is dit habitattype zeer
gelijkaardig als het habitattype 9120 (zie hieronder), met dezelfde kenmerkende soorten in boom‐ en
kruidlaag; vaak zijn adelaarsvaren en/of bramen dominant
BWK:

‐ boomlaag gedomineerd door beuk:
Aandeel van de opgesomde soorten (zie 13b) in de kruidlaag ≥ 30%: fl
Anders: fl°
‐ boomlaag gedomineerd door andere boomsoorten:
Aandeel van de opgesomde soorten (zie 13b) in de kruidlaag ≥ 30%: qs (+ boomcode)
Anders: qs° (+ boomcode)

14b. We bevinden ons buiten de Voerstreek: habitattype 9120
Het vegetatietype behoort tot het Wintereiken‐Beukenbos (Fago‐Quercetum petraeae), het Zomereiken‐
Beukenbos (Violo‐Quercetum roboris) of het Gierstgras‐Beukenbos (Milio‐Fagetum) op zure leem‐ en
zandleembodem, of rijkere zandbodems.
Soorten in de kruidlaag: adelaarsvaren, hulst, bosgierstgras, wilde kamperfoelie, gladde witbol, dubbelloof,
valse salie, pilzegge, ruige veldbies, grote veldbies, bosgierstgras, lelietje‐van‐dalen en dalkruid. Sporadisch
kunnen ‘rijkere soorten’ voorkomen zoals bosanemoon (< 5% bedekking), klimop, grote muur, bleeksporig
bosviooltje, gewone salomonszegel en witte klaverzuring.
Bosbramen kunnen dominant aanwezig zijn (zeker bij stikstofaanrijking)
Soorten in de boomlaag: beuk, zomer‐ en wintereik, ruwe berk, lijsterbes, spork, hulst, hazelaar, bijmenging
van naaldhout (<50% grondvlak) is mogelijk. Ook niet‐habitattypische soorten als tamme kastanje, robinia,
Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers kunnen aspectbepalend zijn. Veeleisende soorten als abelen,
iepen of linde ontbreken of worden nooit grote bomen.
BWK:
‐ Gierstgras‐beukenbos (Milio‐Fagetum): beukenbos op relatief voedselrijke zure bodems met een (ijle)
struiklaag van vnl. hazelaar en gewone esdoorn en een rijkere kruidlaag met bosgierstgras, lelietje‐
van‐dalen, bosanemoon, witte klaverzuring en ruige veldbies. Dit bostype komt vooral op de zure
leemplateaus voor, bv. in Zoniën, Meerdaalwoud en Laarbeekbos.

Aandeel van de opgesomde soorten in de kruidlaag ≥ 30%: fa

Anders: fa°
‐ Anders:
o boomlaag gedomineerd door beuk:

Aandeel van de opgesomde soorten in de kruidlaag ≥ 30%: fs

Anders: fs°
o anders:

Aandeel van de opgesomde soorten in de kruidlaag ≥ 30%: qs (+ boomcode)

Anders: qs° (+ boomcode)
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15. Bossen op matig tot zeer voedselrijke zandleem‐ leem‐ en mergelbodems: cfr eiken‐
haagbeukenbossen (Carpinion), voedselrijke beukenbossen (Melico‐ en Endymio‐Fageta) en kalk‐beukenbossen
In goed ontwikkelde vegetaties op deze bodemtypes komen oud‐bossoorten van Carpinions en Fagions voor zoals:
bosanemoon, gele dovenetel6, grote muur, wilde hyacint, muskuskruid, gevlekte aronskelk, kleine maagdenpalm,
spekwortel, witte klaverzuring, wilde narcis, schedegeelster, gewone salomonszegel, wijfjesvaren, groot
heksenkruid, boszegge, donker‐ en bleeksporig bosviooltje.
In (basen)rijkere varianten: daslook, aardbeiganzerik, bosbingelkruid, éénbes, boskortsteel, slanke sleutelbloem,
gulden boterbloem, heelkruid, eenbloemig parelgras en lievevrouwebedstro. Op de meest kalkrijke bodems ook
gevinde kortsteel en ‘bos gerelateerde orchideeën’: bosvogeltje, bergnachtorchis, vogelnestje, purperorchis en
mannetjesorchis.
De boomlaag kan heel divers zijn, maar meestal dominant eik of beuk, al dan niet aangevuld met gewone es,
esdoorn sp., haagbeuk, linde sp., zoete kers, grauwe abeel, …
Bosbramen kunnen dominant aanwezig zijn (vooral bij stikstofaanrijking), de kenmerkende soorten kunnen
hieronder verscholen gaan.

15a Het gaat om een oude boslocatie (sinds 1850 (periode Vandermaelenkaart) onafgebroken bos):
habitatwaardig bos op rijkere bodem, ga naar 16
15b Recenter bos met een kruidlaag die voldoende is uitgerijpt. Hiermee wordt bedoeld dat:
OFWEL: één of meer van volgende kruidsoorten komt minstens occasioneel verspreid over het perceel
voor: wilde hyacint, witte klaverzuring, bosanemoon, schedegeelster, aardbeiganzerik, éénbloemig
parelgras, lelietje‐Van‐Dalen, dalkruid, ruige veldbies of één van de bos gerelateerde orchideeën (zie
hoger): habitatwaardig bos op rijkere bodem, ga naar 16
OFWEL: minstens 5 van de onder stap 15 genoemde kruidsoorten komen minstens occasioneel over
het perceel voor: habitatwaardig bos op rijkere bodem, ga naar 16
15c Anders: het bos is ontstaan na Vandermaelen en voldoet niet aan de vereisten qua kruidlaagontwikkeling:
geen habitatwaardig bos, ga naar stap 60 voor bepalen BWK‐code

16 Habitatwaardige matig vochtige tot droge bossen van matig tot zeer voedselrijke bodems
16a Op sterk kalkhoudende bodems, op plaatsen waar mergel zeer ondiep zit of dagzoomt (zeer zeldzaam en
enkel in ZO‐Limburg en de Voerstreek) en minstens één van volgende kenmerkende soorten is aanwezig:
purperorchis, gulden sleutelbloem, witte engbloem, vingerzegge, gevinde kortsteel, bleek of wit bosvogeltje,
bergnachtorchis, welriekende nachtorchis, vogelnestje, mannetjesorchis of christoffelkruid: habitattype 9150
‐ Kalk‐beukenbos (Cephalanthero‐Fagetum of Carici‐Fagetum).
Bij achterstallig beheer kan er dominantie zijn van klimop en bosrank.
BWK:

‐ boomlaag wordt gedomineerd door beuk:
o ≥ 3 kenmerkende soorten aanwezig: fk
o < 3 kenmerkende soorten aanwezig: fk°
‐ anders:
o ≥ 3 kenmerkende soorten aanwezig: qk (+ boomcode)
o < 3 kenmerkende soorten aanwezig: qk° (+ boomcode)

16b In de Voerstreek gelegen (uitzonderlijk ook in het Brabants district) en bevat de kenmerkende soorten
lievevrouwebedstro of éénbloemig parelgras: habitattype 9130 – continentaal subtype: Midden‐Europese
neutrofiel beukenbos (Melico‐Fagetum of Asperulo‐Fagetum) 9130_fm
Bosbramen kunnen dominant aanwezig zijn (vooral bij stikstofaanrijking)
BWK:

‐ Aandeel van de opgesomde soorten (zie stap 15) in de kruidlaag ≥ 30%: fm
‐ Anders: fm°

6

Het betreft hier de wilde variant van gele dovenetel, niet de gevlekte gele dovenetel die vaak in tuinen voorkomt en van daaruit
met tuinafval wordt geïntroduceerd)
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16c. Binnen het natuurlijk verspreidingsgebied van wilde hyacint (Atlantische regio: ten W van de lijn Antwerpen‐
Brussel, Figuur 1)7: habitattype 9130 – subtype: Atlantisch neutrofiel beukenbos (Endymio‐Carpinetum;
Endymio‐Fagetum) – 9130_end
BWK (9130_end):
(a) wilde hyacint is verspreid, soms bodembedekkend aanwezig.
‐ bos wordt gedomineerd door beuk:
o Aandeel van de opgesomde soorten (zie stap 15) in de kruidlaag ≥ 30%: fe
o Anders: fe°
‐ gemengde loofbossen met o.a. zomereik en gewone es:
o Aandeel van de opgesomde soorten (zie stap 15) in de kruidlaag ≥ 30%: qe (+
boomcode)
o Anders: qe° (+ boomcode)
(b) wilde hyacint ontbreekt of slechts sporadisch aanwezig:
‐ bos wordt gedomineerd door beuk:
o Aandeel van de opgesomde soorten (zie stap 15) in de kruidlaag ≥ 30%: fa
o Anders: fa°
‐ gemengde loofbossen met o.a. zomereik en gewone es:
o Aandeel van de opgesomde soorten (zie stap 15) in de kruidlaag ≥ 30%: qa (+
boomcode)
o Anders: qa° (+ boomcode)
16d. Elders, (ver) buiten het natuurlijk verspreidingsgebied van wilde hyacint (subatlantische en subcontinentale
klimaatzone): habitattype 9160 – Subatlantische en continentale eiken‐haagbeuken‐ en beukenbossen
Atlantische soorten (wilde hyacint, schedegeelster, spekwortel, …) ontbreken doorgaans. De kruidlaag is
variabel naargelang de basenverzadiging en vochtlevering van de bodem, met in de zuurdere varianten
(Stellario‐Carpinetum): bosanemoon, grote muur, witte klaverzuring en gewone salomonszegel en in de
rijkere variant (Primulo‐Carpinetum): bosanemoon, gele dovenetel, slanke sleutelbloem, eenbes, gevlekte
aronskelk, muskuskruid, daslook en bosbingelkruid.
In de boomlaag zijn eik of beuk meestal dominant, maar heel wat andere soorten kunnen ook aanwezig
zijn (es, haagbeuk, gewone esdoorn, linde, grauwe abeel, e.a) Ook cultuurpopulieren kunnen op de rijkere
standplaatsen goed groeien, en kunnen aangeplant zijn.
Bosbramen kunnen steeds dominant aanwezig zijn (vooral bij stikstofaanrijking)
BWK:

‐ Aandeel van de opgesomde soorten (zie stap 15) in de kruidlaag ≥ 30%: qa (+ boomcode)
‐ Anders: qa° (+ boomcode)

7

wilde hyacint kan soms aanwezig zijn ver buiten zijn natuurlijk verspreidingsgebied: het betreft hier dan actief of passief
geïntroduceerde exemplaren (bijvoorbeeld uit tuinen). Let hierbij ook op voor verwarring met Spaanse hyacint en
cultuurvariëteiten.
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20. (Al dan niet tijdelijk) natte bossen op alluviale of moerasbodems. Vochtindicatoren zijn aanwezig.
Ook hier geldt dat loofbossen die al minstens sinds 1850 (periode van de Vandermaelenkaart) onafgebroken bebost
zijn (inclusief kapvlaktefases) steeds habitatwaardig bos zijn (Thomaes et al. 2012).
Bij de nattere bossen zullen echter ook jongere bossen vaker habitatwaardig zijn. Deze bostypes kunnen zich
immers vrij snel ontwikkelen (ontwikkeltijd 30‐100 jaar). Net als bij de droge bossen zal in dat geval de kruidlaag
doorslaggevend zijn.
Cultuurpopulieren zijn in deze bostypen vaak ingeplant en kunnen de boomlaag domineren. Hun aanwezigheid zal
niet bepalend zijn of de vegetatie al dan niet habitatwaardig is. Grote brandnetel of bramen kunnen aspectbepalend
aanwezig zijn bij verstoring of eutrofiëring.
20a. Zeer natte (venige) bodems in moerassige laagten of in permanent natte laagten van beekvalleien
(elzenbroekbossen). Watertafel zakt zelden onder het maaiveld, ook niet in het groeiseizoen. Lokaal kunnen
lagere delen jaarrond water houden. Kruidlaag met hoog aandeel moerasplanten of aanwezigheid van
veenmossen: ga naar 22
20c. Indien niet of bij twijfel, doorloop de volledige sleutel van de natte bossen vanaf stap 21

21. Alluviale bostypes
Het betreft bossen op alluviale bodems in beek‐ en riviervalleien of bij bronnen: door het buiten de oevers treden
van de beek of rivier heeft zich in de vallei een alluvium (meestal vrij zwaar kleiige of lemig substraat) afgezet,
waarop zich een specifiek, vrij voedselrijk bostype kan ontwikkelen.
Door verstoring of eutrofiëring kan grote brandnetel aspectbepalend voorkomen.
21a. Gemengd loofbos in de vallei van grote rivieren met winteroverstroming (winter‐ en zomerbedding) en
zomerdroogte; bij ons enkel langs de grensmaas; zeer zeldzaam.
Minstens 1 van de kenmerkende kruidsoorten komt minimaal frequent voor: vingerhelmbloem, gevlekte
dovenetel, maarts viooltje, hondstarwegras, sneeuwklokje, slangenlook, kraailook. Oud‐bosplanten als
bosanemoon, gevlekte aronskelk, gewone vogelmelk kunnen ook voorkomen: habitattype 91F0 ‐
Hardhout‐ooibos langs de grote rivieren (Ulmenion minoris)
BWK : qu
21b. Wilgenbos in de vallei van grote rivieren die onder invloed staan van getijdenwerking en bij springtij of die bij
zomeroverstromingen onder water komen (langs de Beneden schelde, Durme, Nete en Grensmaas).
De boomlaag wordt gedomineerd door smalbladige wilgen. Kenmerkend in de kruidlaag zijn spindotterbloem
(Caltha palustris var. araneosa), bittere veldkers, hop, gele lis, wolfspoot, riet, gele waterkers, ridderzuring
en bitterzoet. Vaak komt grote brandnetel en de exoot reuzenbalsemien aspectbepalend voor.
Habitattype 91E0_sf ‐ zachthoutooibos (wilgenvloedbos; Salicetum albae)
BWK : sf
21c. Beekvalleitjes met permanent natte bron‐ en kwelzones met een typische vegetatie (soms punt‐ of
lijnvormig). De boomlaag bestaat uit es en zwarte els, soms enkel met overscherming van bomen uit het
aansluitend bos. Kenmerkende soorten in de kruidlaag zijn: verspreidbladig goudveil, paarbladig goudveil,
bittere veldkers, reuzenpaardenstaart, hangende zegge en slanke zegge.
De voornoemde kenmerkende kruidsoorten komen (alle samen geteld) minimaal frequent voor: habitattype
91E0_vc ‐ Goudveil‐essenbos of Essenbronbos (Carici‐Remotae fraxinetum).
BWK: ‐ Kenmerkende soorten: ≥ 2 soorten aanwezig: vc (+ boomcode)
‐ Kenmerkende soorten: 1 soort aanwezig: vc° (+ boomcode)
21d Alluvia van beken en kleinere rivieren, gekenmerkt door onregelmatige overstroming; voedselrijke vochtige
alluviale bodems met een rijke kenmerkende flora van vochtminnende oud bosplanten: muskuskruid,
daslook, bosanemoon, gevlekte aronskelk, grote keverorchis, gele dovenetel, boszegge, slanke sleutelbloem,
gulden boterbloem, boswederik, moerasstreepzaad, reuzenzwenkgras en eenbes.
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Daarnaast komen in de kruidlaag ook ruwe smele, dotterbloem, speenkruid, pinksterbloem, bloedzuring en
een zomervegetatie van valeriaan, fluitenkruid, hop, koninginnenkruid, kale jonker en aalbes voor.
Soorten in de boomlaag zijn es, iep sp., zomereik, zwarte els, sleedoorn, Europese vogelkers, rode kornoelje,
meidoorn sp., abeel sp.… Vaak ingeplant met cultuurpopulier.
Eén of meer van de vochtminnende oud bosplanten komen (samen) minstens frequent in het bosperceel
voor: habitattype 91E0_va –beek begeleidend vogelkers‐essenbos en essen‐iepenbos (Pruno‐Fraxinetum)
BWK:

‐ aandeel van de opgesomde soorten in de kruidlaag ≥ 30%: va (+ boomcode)
‐ anders: va° (+ boomcode)

21e. Anders, controleer voor de permanent natte, venige bostypen onder stap 22 en ruigt elzenbos onder stap 23.

22: Permanent natte bossen op venige ondergrond
Het betreft bossen met een permanent hoge grondwatertafel (ook in het zomerseizoen), met venige bodem
(moerasbossen). Ze bevinden zich in depressies in het landschap, vaak ook in de buurt van waterlopen, maar zijn
voor hun hydrologie vooral grondwaterafhankelijk. Er wordt onderscheid gemaakt in matig voedselrijke (mesotroof)
en voedselarme systemen (oligotroof). Dit wordt vooral bepaald door de voedselrijkdom van het grondwater.
22a. Op permanent natte standplaatsen met aanvoer van matig voedselrijk grondwater ontwikkelt zich een
bostype met hoge bedekking aan moerasplanten: dotterbloem, elzenzegge, moeraswalstro, stijve zegge, hoge
cyperzegge, pluimzegge, gele lis, watermunt, wolfspoot, grote wederik, blauw glidkruid, bitterzoet, holpijp,
zwarte bes, slangenwortel, moerasvaren, melkeppe, moerasviooltje en kamvaren.
In de boomlaag is zwarte els van nature dominant, met bijmenging van es, schietwilg, zomereik, zachte berk,
… In jonge bosontwikkelingsfasen (vb. kapvlaktes) wordt de boomlaag vaak (tijdelijk) gedomineerd door
wilgenopslag.
De hogergenoemde moerasplanten halen een gezamenlijke bedekking van minstens 10% en:
recent bos (< 30 jaar) gedomineerd door wilgenkoepels: rbbsf, ga naar 116 voor de BWK‐eenheid


anders: habitattype 91E0_vm ‐ Mesotroof broekbos op matig voedselrijke standplaatsen (Carici
elongatae‐Alnetum)
BWK indien 91E0_vm:

Aandeel van de opgesomde soorten in de kruidlaag ≥ 30%: vm (+ boomcode)

Anders: vm° (+ boomcode)
22b. Op permanent natte standplaatsen met aanvoer van voedselarm grondwater. Kenmerkende soorten in de
kruidlaag zijn veenmossen (Sphagnum sp.), pijpenstrootje, moerasbasterdwederik, hennegras, zompzegge,
sterzegge, snavelzegge, koningsvaren en moerasviooltje.
Stekelvarens kunnen dominant aanwezig zijn (vooral bij stikstofaanrijking en verdroging).
In de boomlaag domineert vaak zachte berk, hoewel ook zwarte els en zomereik kunnen voorkomen. In de
struiklaag komen vooral wilde gagel, grauwe wilg en sporkehout voor. In jonge bosontwikkelingsfasen (vb
kapvlaktes) wordt de boomlaag vaak gedomineerd door wilgenkoepels
Indien minstens 2 van de voornoemde kenmerkende kruidsoorten zijn samen minstens frequent aanwezig en:

recent bos (< 30 jaar) gedomineerd door wilgenkoepels, spork of gagel: rbbso, ga naar 116 voor de
BWK‐eenheid

anders: habitattype 91E0_vo ‐ Oligtroof broekbos (Carici laevigata‐Alnetum)
BWK indien 91E0_vo:

Aandeel van de opgesomde soorten in de kruidlaag ≥ 30%: vo (+ boomcode)

Anders: vo° (+ boomcode)
22c. Zeer voedselarme bossen van hoogveengebieden: permanent nat, maar niet grondwaterafhankelijk. Ze zijn
extreem voedsel‐ en soortenarm en heel specifiek (kleine veenbes, lavendelheide, eenarig wollegras): komt in
Vlaanderen niet voor (91D0 ‐ Veen‐berkenbroek).
22d. Anders: controleer voor het ruigt elzenbos onder stap 23
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23. Habitattype 91E0 – subtype het ruigt elzenbos 91E0_vn
Dit bostype bevindt zich vooral in beek‐ en riviervalleien, maar bevat geen of slechts sporadisch oud‐bosplanten.
Soorten in de kruidlaag: aalbes, zwarte bes, moeraszegge, oeverzegge, moesdistel, kale jonker, moerasspirea, riet,
moeraswalstro, gele lis, wolfspoot, hop, penningkruid, grote kattenstaart, grote wederik, melkeppe en bitterzoet.
In de kruidlaag kunnen (sporadisch) ook soorten uit andere 91E0 subtypen voorkomen.
Soorten in de struik‐ en boomlaag: zwarte els, es, iep, zachte berk, Gelderse roos, rode kornoelje, boswilg en andere
wilgensoorten.
Probleem bij dit bostype is dat de heel sterk verwant is met een aantal andere habitat‐ en rbb’s buiten bos (6430,
rbbmc, rbbmr, rbbhf) en met een aantal verruigde rompgemeenschappen.
23a. Het gaat om een oudere bebossing (sinds 1930 onafgebroken bebost), met de hierboven vermelde
kenmerkende soorten uit de kruidlaag samen minstens abundant aanwezig: habitattype 9E10_vn
23b. Het gaat om een recenter loofbos (ontstaan na 1930) met de hierboven vermelde kenmerkende soorten uit
de kruidlaag samen minstens abundant aanwezig en de vermelde boom‐en struiksoorten ≥ 50% bedekkend:
 recent bos (< 30 jaar) gedomineerd door wilgenkoepels: rbbsf, ga naar 129 voor de BWK‐eenheid
 anders: habitattype 9E10_vn
BWK indien 9E10_vn:

Aandeel vn‐soorten in kruidlaag ≥ 30%: vn (+ boomcode)

Aandeel vn‐soorten in kruidlaag < 30%: vn° (+ boomcode)
23c. Het gaat om een oude boslocatie (sinds 1850 (periode Vandermaelenkaart) onafgebroken bos) die niet aan
bovenstaande beschrijving voldoet: habitatwaardig bos, ga naar stap 41
23d. Het gaat om een recenter loofbos (ontstaan na 1930) met de hierboven vermelde kenmerkende soorten uit
de kruidlaag samen frequent aanwezig en de vermelde boom‐en struiksoorten ≥ 50% bedekkend: geen
habitatwaardig bos, BWK: vr
23e. Anders: geen habitatwaardig bos, sleutel verder vanaf 60 voor de BWK‐eenheid
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30. Loofbossen van al dan niet ontkalkte kustduinen.
Dit habitattype omvat de natuurlijke loofbossen van de kustduinen en hun pioniersstadia. Ook semi‐natuurlijke
loofbossen die zich spontaan ontwikkelen uit oude aanplanten worden tot dit habitattype gerekend. Deze bossen
komen voor in de binnenduinen en in duinvalleien met voldoende beschutting tegen de zeewind.
In de kruid‐ en struiklaag vind je kenmerkende soorten zoals veldhondstong, witte winterpostelein, kruisbes, wilde
liguster, meidoorn (sp.), duindoorn, brede en gewone eikvaren, wilde kamperfoelie en lelietje‐van‐dalen. In de
kalkrijke variant kunnen ook typische ‘stinze’‐achtige bosplanten zoals herfsttijloos, wilde hyacint, maarts viooltje,
sneeuwklokjes en Italiaans aronskelk voorkomen.
De boomlaag bestaat van nature uit abelen en iepen in de kalkrijke variant, en eiken in de zuurdere variant, maar de
boomlaag kan zeer divers zijn en is meestal aangeplant met eik of soms ook cultuurpopulieren, maar ook esdoorn,
grauwe abeel, fladderiep, … kunnen voorkomen.
30a. Het gaat om een oudere bebossing (sinds 1930 onafgebroken bebost): habitattype 2180
30b. Het gaat om een recenter loofbos (ontstaan na 1930) met de hierboven vermelde kenmerkende soorten in de
kruidlaag samen minstens frequent aanwezig: habitattype 2180
BWK indien 2180:

‐ met sporadisch oud bosplanten (al dan niet als stinsenplant) zoals herfsttijloos,
maarts viooltje, sneeuwklokje, wilde hyacint en Italiaans aronskelk (vnl. langs de
binnenduinrand): rud
‐ anders: ru

30c. Anders: geen habitatwaardig bos, sleutel verder vanaf 60 voor de BWK‐eenheid

Opgelet: In vochtige duinpannen kunnen zich ook (vaak vrij kalkrijke) broekbossen ontwikkelen. Deze horen thuis
onder de natte bostypes : zie onder stap 20
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Bossen arm aan of zonder bosplanten
40 Is het bosbestand al minstens sinds 1850 (Vandermaelen kaart) onafgebroken bos (inclusief tijdelijke kapvlakte):
a. Ja: habitatwaardig bos, ga naar 41
b. Nee: geen habitatwaardig bos, sleutel verder vanaf 60 voor de BWK‐eenheid

41 Het bos is, ondanks de slecht ontwikkelde kruidlaag, maar omwille van de lange bosconstantie, toch
habitatwaardig bos. Probeer in de eerste plaats om de habitatvlek tot een habitattype toewijzen op basis van de
nog aanwezige begeleidende en kenmerkende soorten zoals vermeldt in de stappen 10 tot 40. Let ook op de ligging
in het landschap en op eventueel beter ontwikkelde, aangrenzende delen van het bos. Als dit niet lukt of de
kruidlaag is nagenoeg afwezig, dan zijn we genoodzaakt om het type af te leiden van de bodemkaart/PNV‐kaart (zie
§ 3, inleiding bij de sleutel):
a. op profielloze bodems in valleien, veen‐ en moerasgebieden (PNV1, 2, 3 en 4): habitattype 91E0 (geen
verdere opsplitsing in subtypes mogelijk) ‐ BWK: v
b. op arme zandgronden en op stuifzanden (PNV 7): habitattype 9190 ‐ BWK: qb° (+ boomcode)
c. op mineralenarme, zure zand(leem) en leembodems (PNV 6) in de Voerstreek: habitattype 9110 ‐ BWK: ql°
(+ boomcode) of fl° indien boomlaag van beuk
d. op mineralenarme, zure zand(leem) en leembodems (PNV 6) buiten de Voerstreek: habitattype 9120 ‐
BWK: qs° (+ boomcode) of fs° indien boomlaag van beuk
e. op matig tot zeer voedselrijke (zand)leem‐ en mergelbodems (PNV 5) en binnen het natuurlijk
verspreidingsgebied van wilde hyacint: habitattype 9130 ‐ BWK: qe° (+ boomcode) of fe° indien boomlaag van
beuk
f. op matig tot zeer voedselrijke (zand)leem‐ en mergelbodems (PNV 5) en buiten het natuurlijk
verspreidingsgebied van wilde hyacint: habitattype 9160 ‐ BWK: qa° (+ boomcode)
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45. Naaldbos (grondvlak minstens 50% naaldhout)
Naaldhoutbestanden zijn geen Natura 2000 habitattype8 en slechts in uitzonderlijke gevallen een regionaal
belangrijk biotoop (rbb).
Indien de kruidlaag voldoet aan de ondergrens is voor een loofboshabitattype, wordt dit in de BWK‐eenheid geduid
(vb. ppmb/qs – geen habitat).

45

(a) Boomkwekerij van coniferen (incl. kerstbomen)

→ geen bos: zie sleutel ‘akkerland en tuinbouw’

(b) Grondvlak minstens 50% grove den

→ ga naar 46

(c) Grondvlak minstens 50% andere naaldhoutsoorten → geen habitat of rbb; ga naar 50 voor de BWK‐
eenheid

46

(a) De boomlaag bestaat dominant uit zeer oude grove dennen (>130 jaar oud), ongeacht de bijhorende
structuur of vegetatie  rbbppm ‐ oud dennenbos
BWK‐eenheid: sleutel verder vanaf 47 en voeg een * toe aan de karteringseenheid.
(b) De boomlaag bestaat uit oude grove dennen (> 80 jaar oud) al dan niet in ijl verband, met daarbij een rijke
tussen‐ en onderetage gedomineerd door inheems loofhout en/of een kruidlaag met abundant blauwe
bosbes, struikheide en/of adelaarsvaren  rbbppm ‐ oud dennenbos
BWK‐eenheid: ppm/qb
(b) De boomlaag bestaat uit oude grove dennen (> 80 jaar oud) al dan niet in ijl verband en in de kruidlaag
komt occasioneel Lelietje‐van‐dalen OF dalkruid OF ruige veldbies OF 4 van volgende soorten voor:
bosgierstgras, hulst, wilde kamperfoelie, gladde witbol, dubbelloof, valse salie, pilzegge, adelaarsvaren,
grote veldbies, witte veldbies, gewone salomonszegel, bosanemoon en witte klaverzurig  rbbppm ‐ oud
dennenbos
BWK‐eenheid: ppm/qs
(d) Anders → geen habitat of rbb; sleutel verder vanaf 47 voor de BWK‐eenheid

47

(a) Het naaldhoutbestand heeft geen/weinig (≤ 10%) ondergroei:
‐ jonge (her)aanplant (< 6 m)

→ ppi

‐ ouder, gesloten bestand

→ ppa

(b) Het naaldhoutbestand heeft een duidelijke ondergroei (loofhout, grassen en/of kruiden bedekken > 10%):
→ 43

48

Bij wegdenken van het naaldhout blijft over een
(a) vegetatie met < 30% bedekking van loofbomen en struiken (exclusief dwergstruiken en bramen) en
kruidlaag:
a.

gedomineerd door grassen

→ ppmh

b.

gedomineerd door adelaarsvaren

→ ppmp

c.

gedomineerd door andere varens en/of bramen

→ ppms

d.

gedomineerd door struikhei en blauwe bosbes

→ ppmc

(b) vegetatie met ≥ 30% bedekking van loofbomen en/of struiken (exclusief dwergstruiken)  49

8

Naaldbossen op oud boslocatie of met kenmerkende soorten uit één van de boshabitats kunnen vrij snel ontwikkelen naar
habitatwaardig bos, door het grondvlak onder 50% naaldhout te brengen.
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49

(a) kruidlaag met (co)dominantie van struikhei, blauwe bosbes

→ ppmb/qb

9
(b) kruidlaag met occasioneel lelietje‐van‐dalen , dalkruid of ruige veldbies

→ ppmb/qs

(c) kruidlaag met wilde hyacint

10

(minstens occasioneel)

→ ppmb/qe

(d) kruidlaag rijk aan voorjaarsbloeiers en voldaan aan voorwaarde in stap 15b

→ ppmb/qa

(c) anders (meestal)

→ ppmb

BWK: Indien struiklaag gedomineerd door Amerikaanse vogelkers of Pontische rododendron: boomcode
toevoegen.

50

(a) Het naaldhoutbestand heeft geen/weinig (<10%) ondergroei en:
‐ jonge (her)aanplant (< 6 m)

→ pi

‐ oudere gesloten bestanden

→ pa

(b) Het naaldhoutbestand heeft een duidelijke ondergroei van loofhout, grassen en/of kruiden (≥ 10%): → 51

51

Bij wegdenken van het naaldhout blijft over een
(a) open vegetatie met < 30% bedekking van loofbomen en struiken (exclusief dwergstruiken en bramen)
en ondergroei:
a.

gedomineerd door grassen

→ pmh

b.

gedomineerd door adelaarsvaren

→ pmp

c.

gedomineerd door andere varens en/of bramen

→ pms

d.

gedomineerd door struikhei, blauwe bosbes, …

→ pmc

(b) vegetatie met ≥ 30% bedekking van loofbomen en struiken (exclusief dwergstruiken) → 52

52

(a) kruidlaag met (co)dominant struikhei, blauwe bosbes
11

(b) kruidlaag met occasioneel Lelietje‐van‐dalen of dalkruid of ruige veldbies
(c) kruidlaag met wilde hyacint

9

12

(minstens occasioneel)

→ pmb/qb
→ pmb/qs
→ pmb/qe

(d) kruidlaag rijk aan voorjaarsbloeiers en voldaan aan voorwaarde in stap 15b.

→ pmb/qa

(e) anders (meestal)

→ pmb

Let bij deze soort extra op voor aanwijzingen voor verwildering vanuit tuinen.

10

Let bij deze soort extra op voor verwildering vanuit tuinen, voor sterk gelijkende soorten en cultivars; het betreft hier enkel de
aanwezigheid wilde hyacint (Hyacinthoides non‐scripta) binnen zijn natuurlijke verspreidingsgebied (zie figuur in inleiding).

11

Let bij deze soort extra op voor aanwijzingen voor verwildering vanuit tuinen.

12

Let bij deze soort extra op voor verwildering vanuit tuinen, voor sterk gelijkende soorten en cultivars; het betreft hier enkel de
aanwezigheid wilde hyacint (Hyacinthoides non‐scripta) binnen zijn natuurlijke verspreidingsgebied (zie figuur in inleiding).
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60. Niet habitatwaardig loofbos
Deze bossen voldoen niet aan de voorwaarden voor habitatwaardig loofbos. Ze zijn recenter ontstaan dan de
Vandermaelenkaart (opgelet: tijdelijke kaalkapvlakte op een kaartlaag geldt hierbij als bos) EN vertonen
een kruidlaag die onvoldoende uitgerijpt is om te voldoen aan de voorwaarden in de stappen 10 tot 40.
Bij twijfel: raadpleeg de originele kaartbladen of sleutel nogmaals uit vanaf 10.

60

(a) spontane opslag van bomen en struiken: bomen met een DBH > 15 cm komen minder dan frequent voor
en voorheen was het perceel geen bos (< 20 j geleden) → sz
Als de ondergroei typerend is voor een open biotoop (heide, soortenrijk grasland), sleutel dan verder bij
136
(b) anders

61

62

→ 61

(a) Grondvlak ≥ 50% cultuurpopulier

→ 70

(b) anders

 62

(a) recente bosaanplant: bomen met een DBH > 15 cm komen minder dan frequent voor EN voorheen was
het perceel geen bos (landbouwgrond, industriegronden, langs weg‐ en spoorwegbermen, …):
ni + boomcode
(b) jong bosbestand, bomen met een DBH 16 à 50 cm komen minstens frequent voor: n + boomcode
(c) oud bosbestand: bomen met een DBH > 50 cm komen occasioneel voor: na + boomcode

Populierenbos (geen boshabitat)
70

Bij wegdenken van de aangeplante populieren blijft over een:
(a) open biotoop met < 30% bedekking bomen en struiken
 72
 73

(b) jong bos, ≥ 30% bedekking bomen

72

Bij wegdenken van de aangeplante populieren blijft over een:
(a) natte ruigte met minstens 2 soorten hoge vochtige ruigtekruiden, samen minstens abundant:
Hoge vochtige ruigtekruiden: moerasspirea, moesdistel, echte valeriaan, poelruit, gewone engelwortel,
smeerwortel, koninginnekruid, grote kattenstaart, grote wederik, melkeppe, harig wilgenroosje, kale
jonker, reuzenpaardenstaart, adderwortel, haagwinde, rietgras.
‐ hoge vochtige ruigtekruiden abundant

 lh/hf°

‐ hoge vochtige ruigtekruiden (co)dominant  lh/hf
(b) grote zeggenvegetatie: vegetatie gedomineerd door oeverzegge, moeraszegge, scherpe zegge, hoge
cyperzegge, stijve zegge, blaaszegge, samen met andere moerasplanten.
 lh/mc
(c) rietland: vegetatie gedomineerd soorten van de rietklasse ( riet, bitterzoet, gele lis, grote egelskop, kleine
en grote lisdodde, liesgras …)
‐ rietgras en/of liesgras dominant  lh/mr°
‐ anders

 lh/mr

(d) rietruigte: vegetatie gedomineerd door een mix van ruderale soorten (grote brandnetel, kleefkruid, …) en
soorten van de rietklasse (riet, bitterzoet, gele lis , liesgras …)
 lh/mru
(e) grasland gedomineerd grassen en meerjarige kruiden (uitgezonderd grote brandnetel en kleefkruid); (tot
zeer recent) in gebruik als graas‐/hooiland. In verlaten graslanden of onder zeer extensieve begrazing kan
een lage bedekking aan (jonge) bomen, struiken en bramen voorkomen  lh/h. controleer in de
graslandsleutel of de vegetatie nog voldoende ontwikkeld is om tot een graslandtype te rekenen.
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(f) ruigte of verruigd grasland gedomineerd door ruderale en nitrofiele soorten (grote brandnetel, kleefkruid,
hondsdraf, gewone berenklauw, kropaar, bramen, …) indicatieve soorten voor vallei‐ en moerasbos,
rietland, natte ruigte of grasland hooguit occasioneel/frequent aanwezig:
‐ struik‐ en boomlaag onder de populierenaanplant < abundant
 lhi
‐ struik‐ en boomlaag onder de populierenaanplant ≥ abundant

73

 lhb

(a) op droge bodem  lsb
Indicatieve soorten: struisgrassen, bochtige smele, lijsterbes, ratelpopulier
Indicatieve standplaats op de bodemkaart: vochttrappen a tot c op de bodemkaart
(b) op vochtige tot natte bodem  lhb
Indicatieve soorten (>abundant): speenkruid, grote brandnetel, hondsdraf, grote vossenstaart, riet, …
Indicatieve standplaats: vochttrappen d tot g op de bodemkaart

76

(a) op droge bodem, vochtindicatoren afwezig  lsi
Indicatieve soorten: struisgrassen, bochtige smele, lijsterbes, ratelpopulier
Indicatieve standplaats op de bodemkaart: vochttrappen a tot c
(b) op vochtige tot natte bodem (meestal)  lhi
Indicatieve soorten (>abundant): speenkruid, grote brandnetel, hondsdraf, grote vossenstaart, riet, …
Indicatieve standplaats: vochttrappen d tot g op de bodemkaart
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100 Struweel
Definitie: Struweelsoorten domineren de vegetatie en bedekken >50%.
Onder struweelsoorten wordt begrepen: Gelderse roos, kornoelje sp., kruipwilg, geoorde wilg, grauwe
wilg, meidoorn sp., sleedoorn, rozen sp., vlier sp., sporkehout, Europese vogelkers, hazelaar, Amerikaanse
vogelkers, Pontische rododendron, brem, duindoorn, gagel, jeneverbes, gaspeldoorn, wilde liguster en/of
zuurbes. Ook hoge struwelen van braam (agg., inclusief framboos) worden hiertoe gerekend.
Boomsoorten kunnen verspreid aanwezig zijn, maar vormen geen overkoepelende kroonlaag
(kroonsluiting < 50%)
OPGELET: in bossen kunnen TIJDELIJK situaties optreden waarbij de kroonlaag minder dan 50% bedekt (na een
dunning, scherm‐ of eindkap). Ook in middelhoutbossen is het mogelijk dat de overstaanders minder dan
50% bedekken: deze situaties vallen onder ‘bos’ en moeten daar uitgesleuteld worden: ga naar 5.
OPGELET: IJle, verspreide struikopslag in een open biotoop (< 50% kroonsluiting) voldoet niet aan de definitie van
struweel: ga naar de hoofdsleutel.
BWK: bij een overkoepelende boomlaag van ≥ 10% wordt een ‘..b’ aan de BWK‐eenheid toegevoegd. ‘Bomen’
worden gedefinieerd als > 5m hoog en DBH > 15 cm (= groeiklasse 5 of hoger).

100 (a) struweel in de ecoregio duinen

 zie sleutel duinen (nog in ontwikkeling)

(b) struweel in de vallei van grote rivieren die onder invloed staan van getijdenwerking en bij springtij of
zomeroverstromingen onder water komen (langs de Beneden Schelde, Grensmaas, Durme en Nete) 
110
(c) struweel in een bosrand (mantel)

 150

(d) elders

 101

101 (a) struweel gedomineerd door brem en/of gaspeldoorn  102
(b) struweel gedomineerd door doornstruiken (sleedoorn, meidoorn, rozen …) en/of bramen  105
(c) anders

 115

102 (a) met gaspeldoorn
(b) anders

 103
 104

103 (a) ondergroei sterk verruigd, bedekking pijpenstrootje, bochtige smele, gewone braam, brede stelvaren,
grote brandnetel, kleefkruid, hondsdraf en vlier > 50%: rbbsg ‐ sgu°
(b) anders: rbbsg ‐ sgu

104 (a) ondergroei sterk verruigd, bedekking pijpenstrootje, bochtige smele, gewone braam, brede stelvaren,
grote brandnetel, kleefkruid, hondsdraf en vlier > 50%: rbbsg ‐ sg°
(b) anders: rbbsg ‐ sg

105 (a) met zuurbes (beperkt tot ZO Limburg)  107
(b) anders

 106

106 (a) zeer jong doornstruweel (recent ontstaan door spontane opslag of aanplant): sp°
(b) struweel gedomineerd door bramenkoepels en bedekking andere doornstruiken < 30%: spr
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(c) soortenrijk doornstruweel (> 5 soorten doornstruiken of rozen) of aanwezigheid zeldzame rozen
(kraagroos, viltroos, …): rbbsp ‐ sp*
(d) anders: rbbsp ‐ sp

107 (a) in een kalkgrasland (hk): 6210_sk ‐ sk
(b) met een nog recent kalkgraslandverleden: 6210_sk ‐ sk
(beide enkel in de directe omgeving van de Tiendenberg, Kanne)
(c) ontstaan door terugzetten bosrand:  108
(d) anders: rbbsp ‐ sk

108 (a) als mantelvegetatie in of langs een kalkminnend beukenbos (9150): habitattype 9150 ‐ sk
(b) als mantelvegetatie in of langs een parelgrasbeukenbos (9130_fm): habitattype 9130_fm ‐ sk

110 (a) gedomineerd door wilgensoorten: habitattype 91E0_sf ‐ sf
(b) anders: geen habitatwaardig bos ‐ sz

115 (a) struweel op voedselarme, vochtige tot natte bodem;
kruidlaag soms zeer ijl of lange tijd onder water, kenmerkend is de aanwezigheid van veenmossen,
zompzegge, wilde gagel en/of sterzegge;
begeleidende soorten: pijpenstrootje, grote wederik, waternavel, stekelvarens, hennegras, moerasstruisgras
 116
(b) anders  125

 117

116 (a) struweel gedomineerd door wilde gagel

(b) struweel gedomineerd door wilgen en/of sporkehout: rbbso
BWK:

‐ ondergroei sterk verruigd: bedekking gewone braam, brede stelvaren, grote brandnetel,
kleefkruid, pitrus, hondsdraf en vlier >50%: so°
‐ anders: so

117 (a) gagelstruweel ≤ 1m (boven maaiveld) in een natte heide en boomlaag (≥ 6 m) < 50% bedekkend 
heidesleutel
(b) anders

 118

118 (a) boomlaag (≥ 6 m) < 10% bedekkend: rbbsm
BWK:

‐ ondergroei sterk verruigd: bedekking gewone braam, brede stelvaren, grote brandnetel,
kleefkruid, pitrus, hondsdraf en vlier >50%: sm°
‐ anders: sm

(b) boomlaag (≥ 6 m) ≥ 10%, maar < 50% bedekkend: rbbsm
BWK:

‐ ondergroei sterk verruigd: bedekking gewone braam, brede stelvaren, grote brandnetel,
kleefkruid, pitrus, hondsdraf en vlier >50%: smb°
‐ anders: smb

(c) boomlaag (≥ 6 m) ≥ 50% bedekkend:  119
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119 (a) bomen met een DBH > 15 cm komen minder dan frequent voor: rbbsm ‐ smb + boomcode
(b) bomen met een DBH > 15 cm komen minstens frequent voor: habitattype 91E0_vo ‐ vo

125 (a) struweel gedomineerd door wilgen

 126
 132

(b) anders

126 (a) bos van hoog opgaande (aangeplante) schietwilgen
(b) wilgenstruweel in gebruik voor wissenteelt of korte‐omloop‐houtteelt

 5 (inheems loofbos)
 127

(vnl. in Klein Brabant en Waasland)
(c) struweel in de vallei van grote rivieren die onder invloed staan van getijdenwerking en bij springtij of
zomeroverstromingen onder water komen (langs de Beneden Schelde, Durme, Nete en Grensmaas)
 110
(d) anders

 128

127 (a) teelt van korte‐omloop‐houtteelt: kq + sal (zie sleutel ‘akkers en tuinbouw’)
(b) actieve wissenteelt: kq + sal (zie sleutel ‘akkers en tuinbouw’)
(c) verlaten wissenteelt: ga naar 5 (inheemse loofbossen)

128 (a) op natte bodem en met minstens abundant ‘moerasplanten’ in de kruidlaag  129
Indicatieve moerasplanten: gele lis, moeraszegge, oeverzegge, riet, moerasspirea, liesgras, rietgras,
dotterbloem, wolfspoot, …
(b) anders, (vooral nitrofiele en ruderale soorten in de kruidlaag): sz + sal


wilgenstruwelen met weinig of geen ‘moerasplanten’ in de kruidlaag



wilgenopslag op opgehoogde of gestoorde bodem

129 (a) ondergroei sterk verruigd, bedekking gewone braam, brede stelvaren, grote brandnetel, kleefkruid, pitrus,
hondsdraf en vlier >50%: rbbsf – sf°
(b) anders: rbbsf ‐ sf

132 (a) loofhoutstruweel op een kapvlakte

 203
 134

(b) anders

134 (a) (recente) aanplant  60
(b) anders

 136

136 (a) recent verboste open heide: minder dan 10% kroonsluiting van hogere bomen (> 6m) en in de kruidlaag
domineren struikhei, dophei, rode dophei, beenbreek, veenpluis op grassen, varens en bosplanten)  ga
naar stap 12 in heidesleutel
(b) recent verboste vergraste heide, kruidlaag gedomineerd door pijpenstrootje: sz/cm
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(c) recent verbost, soortenrijk, weinig verruigd grasland: bepaal graslandtype met de graslandsleutel (Wouters
et al. in opmaak): sz/h.
(d) recent verboste moerasvegetatie: bepaal het moerastype met de moerassleutel: sz/m.
(e) anders  137

137 (a) zeer jong struweel (gemiddelde hoogte < 2m) ontstaan door spontane opslag en met een kruidlaag
gedomineerd door nitrofiele en ruderale soorten: sz°
(b) anders: sz

150 (a) struweel > 5m breed en > 1.000m²
(b) anders (kleiner)

151

 151

 maakt deel uit van het aanliggende bos(habitat) of is een klein landschapselement

(a) struweelfase ontstaan door terugzetten bosrand  maakt deel uit van het aanliggende boshabitat
(b) anders  101
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200 kapvlakte, hakhout, open plek in bos, …
Een kapvlakte van een habitatwaardig bos en de daaropvolgende natuurlijke of kunstmatige verjonging blijft tot
hetzelfde boshabitat gerekend worden. De boshabitat is dan in ongunstige staat van instandhouding.
200 (a) Tijdelijke kapvlakte hooghout of hakhout

→ 201

(b) Permanente open plek in bos (dus niet ontstaan door recente kapwerken)

→ 210

201 Kapvlakte (BWK: se):
(a) < 1000 m² → gaat op in de omliggende bosbiotoop
(b) ≥ 1000 m² → 202

202 (a) Een tijdelijke open plek in een groter bosbestand (vb. een kapvlakte van een groepenkap)  gaat op in de
omliggende bosbiotoop, en maakt als ontwikkelingsfase deel uit van de habitatvlek.
(b) Volledig bosbestand of gebruiksperceel → 203

203 Het gekapte bos was:
(a) een Natura 2000 boshabitat → kapvlakte blij
behouden

een habitatwaardig bos en de habita ypering blij

(b) een regionaal belangrijk biotoop (rbb) → kapvlakte blij een rbb en de typering blij behouden
(c) geen van beide → 204

204 (a) Het is een recente kapvlakte, vegetatie is nagenoeg afwezig, bestaat uit (eenjarige) pioniers of
storingssoorten of is onvoldoende ontwikkeld voor uitspraak: → BWK: se
(b) Anders, bos is al langer geleden gekapt (> 5j) en actueel nog steeds een open biotoop  210

210 Permanente open plek in het bos:
(a) < 400 m²

→ gaat op in de omliggende bosbiotoop

(b) ≥ 400 m² à < 1000 m²

→ 211

(C) ≥ 1000 m²

→ 212

211 (a) vegetatie van de open plek is gelijkaardig aan deze in de ondergroei van het omliggende bos
op in de omliggende bosbiotoop
(b) vegetatie van de open plek is duidelijk verschillend van de ondergroei van het omliggende bos

212 (a) (Tijdelijke) kapvlakte
(b) Anders, geen bosbiotoop
bepalen
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→ gaat
→ 212

→ 201
→ sleutel eerst verder met de hoofdsleutel om de juiste biotoopgroep te
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Boszomen
De overgang tussen een open terrein en het eigenlijke bos is de bosrand. Indien deze overgang geleidelijk is gaat het
open veld over in een zone met hogere meerjarige kruiden, de zogenaamde zoomvegetatie. Vanuit deze boszoom
volgt opnieuw een geleidelijke overgang naar een brede zone van struiken (de mantelvegetatie) die uiteindelijk
aansluit op de hoogte van de bomen van het bos zelf (Figuur 2).

Figuur 2. Een mantel & zoom vormt de overgang tussen bos en grasland. De overgang bestaat in het ideale geval uit een zoom, die
uit een ruigere gras‐ en kruidenvegetatie bestaat, en een mantel, die uit een struikvegetatie bestaat (bron: ecopedia.be).

De mantels van het bos behoren tot het aanliggende bos(habitat) of tot de struwelen (zie stap 100).
Boszomen op voedselrijke, vochtige bodems kunnen in bepaalde gevallen tot habitattype 6430 gerekend worden.

Habitattype 6430_bz betreft boszomen op voedselrijke, vochtige bodems (valleibodems). Het zijn vegetaties van het
verbond van look‐zonder‐look (Galio‐Alliarion) waarin minder algemene plantensoorten voorkomen.
Om een boszoom tot HT 6430_bz te kunnen rekenen moet deze aan alle van volgende voorwaarden voldoen:
 gelegen in een vallei, langs een waterloop, OF in boszoom; soms langs onverharde bospaden of op open
plekken in het bos;
 bedekking bomen en struiken < 50%
 de vegetatie behoort tot het verbond van look‐zonder‐look en wordt dus gedomineerd door de ken‐ en
begeleidende soorten van dit verbond (tabel 1);
 voorkomen van minstens 1 van de in tabel 1 opgesomde sleutelsoorten;
 de zoom is minstens 1 m breed en 30m lang of het betreft een permanente open plek in valleibos van min.
400m² die over de volledige oppervlakte voldoet aan bovenstaande 4 criteria.
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Determinatietabel voor habitatsubtype 6430_bz
6430_bz

geen habitat

Kensoorten verbond
13
look‐zonder‐look

grote brandnetel, kleefkruid, hondsdraf, look‐zonder‐look, zevenblad,
kruisbladwalstro, heggenwikke, kruidvlier, groot hoefblad en grote muur.

Begeleidende soorten
verbond van look‐
1
zonder‐look

geel nagelkruid, dagkoekoeksbloem, speenkruid, robertskruid, witte dovenetel,
hop, schaduwgras, bosklimopereprijs, boskortsteel, bosandoorn, ruig klokje,
maarts viooltje, donkersporig bosviooltje, gewone salomonszegel, gewoon
schaduwkruiskruid, slanke sleutelbloem, kraailook, gewone agrimonie,
heggenrank, dolle kervel, heggendoornzaad en heggenwikke

Differentiërende
soorten tussen
habitatsubtype
6430_bz en ‘geen
habitat’

steeneppe, kruidvlier, gevlekte dovenetel,
kruisbladwalstro, groot glaskruid, muursla,
reuzenzwenkgras, gewone vogelmelk, groot hoefblad,
boskortsteel, maarts viooltje, bosaardbei, grote
bosaardbei, aardbeiganzerik, gulden boterbloem, ruig
klokje, schaduwkruiskruid, groot warkruid, kleine
kaardenbol, welriekende agrimonie, bosklit, donzige klit

bedekking

minstens 1 differentiërende soort aanwezig

afwezig

Vegetatie behoort tot het verbond van look‐zonder‐look
en wordt daardoor gedomineerd door de ken‐ en
begeleidende en/of differentiërende soorten

anders

6430_bz

geen habitat

Permanente boszomen die vegetatiekundig tot het moerasspireaverbond (Filipendulion) of het verbond van harig
wilgenroosje (Epilobion hirsuti) horen, worden respectievelijk tot de habitatsubtypen 6430_hf en 6430_hw
gerekend.

500 (a) bedekking bomen en hoge struiken (> 6m) < 50%  501
(b) bedekking bomen en hoge struiken (> 6m) ≥ 50%  geen boszoom, ga terug naar stap 1c

501 (a) boszoom in een beekvallei langs een waterloop(je) of in de rand van een valleibos (91E0)  502
(b) elders: geen habitatwaardige boszoom  sleutel ruigten

502 (a) een vegetatie behorende tot het verbond van look‐zonder‐look (zie tabel) en met minstens 1
differentiërende soort aanwezig: habitattype 6430_bz
(b) anders: geen habitatwaardige boszoom  sleutel ruigten

13

Naar Zwaenepoel 2004
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4
4.1

De karteringseenheden
Biologische waarderingskaart

Volgende BWK‐eenheden (inclusief alle varianten) worden tot de bosbiotopen gerekend: f., q., s., l., n., ru., p. en pp.
Voor deze eenheden geldt dat:

de boven/ondergrenzen in de determinatiesleutels beter, strikter worden beschreven;

de ° en de * duiden enkel op respectievelijk een zwak en een goed ontwikkelde vorm van het biotoop.
Per karteringseenheid worden hieronder kort andere belangrijke verschillen qua interpretatie of gebruik t.o.v. de
BWK versie 2 methodiek (Vriens et al. 2011) geduid.
ni is een nieuwe karteringseenheden voor jonge loofhoutaanplanten die vroeger ressorteerde onder n (met in het
info‐veld van de BWK‐databank de vermelding ‘jonge aanplant’). Deze eenheid duidt enkel op recente
loofhoutaanplanten op een perceel dat voorheen geen habitatwaardig bos was.
na is een nieuwe karteringseenheid voor oude loofbossen die nog onvoldoende ontwikkeld of te sterk verstoord zijn
om tot een bostype en/of habitattype uit te sleutelen. Vroeger ressorteerden deze bossen deze grotendeels onder
n, maar deels ook onder qb (in de Kempen) en onder qs (buiten de Kempen). Deze laatste zijn dan o.a. oudere (±
80j) aanplanten van (Amerikaanse) eik met weinig/geen oude bosplanten (Vriens et al. 2011).
n heeft nu een ruimere invulling en staat voor ‘jong loofbos’, ongeacht het ontstaan en dus niet enkel meer voor
aangeplante loofbossen.
sz wordt beperkt qua inhoud en wordt nu enkel nog gebruikt voor jonge, spontane bosopslag en jonge struwelen.
Van zodra de spontane bosopslag voldoende oud en dik is, worden deze aangeduid met de karteringseenheid n
(jong loofbos; zie hoger).
spr is een nieuwe karteringseenheid voor hoog opgaande bramenkoepels zonder of met slechts beperkte
aanwezigheid van doornstruiken. Vroeger ressorteerden deze struweelfase onder hr, hrb of sp°.
v staat voor habitatwaardige alluviale en moerasbossen waar geen bepaling van het juiste bostype (habitatsubtype)
mogelijk is.
vr staat voor essen‐elzenbos op een vallei‐ of moerasbodem met slechts een beperkt aandeel oud‐bosplanten of
vochtindicatoren (zie stap 62 in § 3.2). Ze worden dikwijls gedomineerd door grote brandnetel, kleefkruid,
stekelvarens en/of gewone braam (bostypes D2 en D3 in Cornelis et al. 2009). Vroeger ressorteerden deze bossen
deze deels onder vn, n + alng of sz + alng.
qu is een nieuwe karteringseenheden voor Hardhout‐ooibos (Ulmenion minoris; habitattype 91F0). Het is een
gemengd loofbos in de vallei van grote rivieren met winteroverstroming (winter‐ en zomerbedding) en
zomerdroogte. Het is een zeer zeldzaam bostype dat in Vlaanderen enkel bekend is van de Maasvallei.
De BWK‐legende bevat ook lettercodes voor boomsoorten (boomcodes). Deze kunnen aan de BWK‐
karteringtypering toegevoegd worden om de dominante boom‐ of struiksoort aan te duiden (1 tot maximaal 2
boomcodes, Bijlage 1).
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4.2

Habitatkaart

Volgende codes worden in de habitatkaart gebruikt om de habitatwaardige bossen of regionaal belangrijke
biotopen van de ‘bossen en struwelen’ aan te duiden:
De Natura 2000 boshabitat(sub)typen en hun Nederlandse naam:
9 Bos s en
2180 Bebos te duinen va n het Atl antis che, Continenta l e en Boreal e gebi ed
9110 Beukenbos s en va n het type Luzulo‐Fagetum
9120

Atl a nti s che zuurmi nnende beukenbos s en met Ilex en s oms ook Taxus i n de ondergroei (Quercion
robori‐petraeae of Ilici‐Fagenion )

9130 Beukenbos s en va n het type Asperulo‐Fagetum .
Atla nti s che neutrofi el beukenbos gekenmerkt door een ui tges proken
9130_end
Atla nti s che i nvl oed
Mi dden‐Europes e neutrofiel beukenbos dat voorkomt in het
9130_fm
Conti nenta al gebied op ka l khoudende, ri jke bodems met typi s che
a a nwezigheid van Eenbl oemi g parelgra s en Lievevrouwebeds tro
9150 Midden‐Europes e ka l kminnende beukenbos s en behorende tot het Cephalanthero‐Fagion
9160

Sub‐Atl a nti s che en Mi dden‐Europes e wi nterei kenbos s en of ei ken‐ha agbeukbos s en behorend tot
het Carpinion‐betuli

9190 Oude zuurminnende ei kenbos s en op za ndvl akten met Quercus robur
91E0

Bos s en op a l luvia l e grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno‐Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
91E0_vo
91E0_vm

ol igotroof broekbos , i ncl us i ef el zen‐berkenbroekbos en berkenbroekbos
(Carici laevigata‐Alnetum )
mes otroof broekbos op minder voeds el ri jke s ta ndpl aa ts en (Carici
elongatae‐Alnetum )

91E0_vn

ruigt‐el zenbos (Filipendulo‐Alnetum, Macrophorbio‐Alnetum, Cirsio‐Alnetum )

91E0_sf

wi l genvloedbos (za chthoutooibos ; Salicetum albae )
beekbegelei dend vogel kers ‐es s enbos (Pruno‐Fra xi netum) en es s en‐
i epenbos (Fraxino‐Ulmetum )
goudveil ‐es s enbos (Carici‐Remotae fraxinetum )

91E0_va
91E0_vc

Gemengde oeverformati es met Quercus robur , Ulmus laevis en Ulmus minor , Fraxinus excelsior of
91F0
Fraxinus angustifolia , l angs de grote ri vi eren (Ulmenion minoris )

De regionaal belangrijke biotopen:
rbbppm structuurrijke, oude bestanden van Grove den
rbbsg

brem‐ en gaspeldoornstruweel

rbbsm

gagelstruweel

rbbso

vochtig wilgenstruweel op venige en zure grond

rbbsp

doornstruweel

rbbsf

vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem
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5
5.1

Aanvullende gegevensinzameling (facultatief)
Inleiding

Uit de de BWK‐typologie van de bosbiotopen kan slechts in zeer beperkte mate informatie over LSVI‐indactoren
afgeleid worden. In kader van het PAS, DPB, herstelbeheer en beheeropvolging is het echter interessant om het
effectieve aandeel van bepaalde LSVI‐indicatoren te noteren (T’jollyn et al. 2009, Oosterlynck et al. In prep.).

5.2

Extra gegevens

Verruiging is voor bosbiotopen een belangrijke milieudruk. Bij een aanvullende gegevensinzameling is het dan ook
aangewezen om de LSVI‐verstoringsindicatoren verruiging, ruderalisering en vergrassing te kwantificeren. Zo kan de
ruimtelijke variatie in een gebied in kaart gebracht worden en kunnen evoluties van de lokale staat van
instandhouding opgevolgd worden.

5.3

Werkwijze

Voor LSVI‐indicatoren met een abundantie, wordt de individuele of gezamenlijke abundantie volgens de Tansley‐
schaal (bijlage 2) genoteerd.
Voor LSVI‐indicatoren met een %‐aandeel, wordt het procentueel aandeel in stappen van 10% genoteerd. Hierbij
wordt extra aandacht besteed bij een aandeel rond een grenswaarde (zie keuzes met %‐aandeel in de veldsleutel):

0%
(afwezig)

< 5%
(aanwezig, maar duidelijk minder dan 5%)

5%

10%, 20% … 90%, 100%
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6

Toepassingen

6.1

Lokale staat van instandhouding (lsvi)

Uit de BWK‐typologie voor de habitatwaardige bossen kan weinig informatie afgeleid worden m.b.t. individuele lsvi‐
criteria. Wel kan de BWK‐code in bepaalde gevallen een indicatie geven voor een ongustuge toestand:




6.2

Bij karteringen die gebruik maken van dit veldprotokol kan gedeeltelijke informatie afgeleid worden voor
het vegetatiecriteria ‘sleutelsoorten in de kruidlaag’. Dit criterium bestaat meestal uit 2 onderdelen
(aantal en aandeel sleutelsoorten in de kruidlaag). Voor het bepalen van de BWK‐code wordt enkel het
onderdeel ‘aandeel sleutelsoorten in de kruidlaag‘ in rekening gebracht, waardoor het habitattype steeds
in een ongunstige toestand als het bostype als ‘zwak ontwikkeld’ (vb. qs°, va°) wordt aangeduid in de
BWK‐codering. MAAR bij een BWK‐aanduiding als ‘goed ontwikkeld’ (vb. qs, va) betekent dit niet dat dit
criterium in een gunstige toestand is.
Als een gebruikte boomcode niet is opgelijst als inheems en standplaatsgeschikte bij het lsvi‐criterium
‘sleutelsoorten in de boom‐ en struiklaag’, kan dat een indicatie zijn voor een ongunstige toestand.

Vereenvoudigde ‘bodembedekkingskaart’

Vaak wordt de BWK op basis van de eerste karteringseenheid vereenvoudigd tot een bodembedekkingskaart met
een tiental grote klassen (bos, grasland, urbaan gebied, …). Volgende BWK‐eenheden (inclusief alle varianten)
worden tot de bosbiotopen gerekend: f., q., s., l., n., ru., p. en pp.
Let wel op, bij oudere karteringen (voor 2010) zitten soms nog heterogene complexen met BWK‐eenheden die tot
verschillende biotoopgroepen horen. Bij karteringen die gebruik maken van dit protocol (vanaf 2015), is dit in
principe niet meer het geval.
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Bijlage 1: Lettercodes voor boomsoorten
lettercode
gml
acer
aes
alng
alni
bet
car
cas
cor
cra
fag
fran
frax
jug
lig
myr
plat
pop
potr
prua
prus
que
quep
quer
rob
rhod
sal
sam
til
ulm

loofhout
gemengd loofhout
esdoorn (Acer sp.)
witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum)
zwarte els (Alnus glutinosa)
grauwe els (Alnus incana)
berk (Betula sp.)
haagbeuk (Carpinus betulus)
tamme kastanje (Castanea sativa)
hazelaar (Corylus avellana)
meidoorn (Crataegus sp.)
beuk (Fagus sylvatica)
sporkehout (Frangula alnus)
es (Fraxinus excelsior)
okkernoot (Juglans regia)
wilde liguster (Ligustrum vulgare)
wilde gagel (Myrica gale)
plataan (Platanus sp.)
populier (Populus sp.)
trilpopulier (Populus tremula)
zoete kers (Prunus avium)
Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina)
zomereik (Quercus robur)
wintereik (Quercus petreae)
Amerikaanse eik (Quercus rubra)
robinia (Robinia pseudoacacia)
rododendron (Rhododendron sp.)
wilg (Salix sp.)
vlier (Sambucus sp.)
linde (Tilia sp.)
iep (Ulmus sp.)

lettercode
gmn
abi
jun
lar
pica
pics
pinm
pinn
pins
pint
pse
tax
tsu

naaldhout
gemengd naaldhout
zilverspar (Abies alba)
jeneverbes (Juniperus communis)
lork (Larix sp.)
fijnspar (Picea abies)
sitkaspar (Picea sitchensis)
zeeden (Pinus pinaster)
zwarte den (Pinus nigra)
grove den (Pinus sylvestris)
weymouthden (Pinus strobus)
douglasspar (Pseudotsuga menziesii)
taxus (Taxus baccata)
westelijke hemlockspar (Tsuga heterophylla)
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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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