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N ATUURTYPEN M OERAS
A. Inleiding
A.1.

Algemeen

Moerassen kunnen geclassificeerd worden op basis van de chemische samenstelling van
het water waarmee de gebieden gevoed worden (Gore 1983, Moore & Bellamy 1974).
Afhankelijk van de auteur levert dit op z’n minst twee typen, nl. de hoogvenen gevoed door
regenwater (ombrotroof) en de laagvenen gevoed door minerotroof (rheotroof) grondwater,
of drie typen, nl. een derde type dat zich situeert tussen de laagvenen en de hoogvenen (o.a.
Moore & Bellamy 1974). Deze indeling valt samen met de verschuiving van de
vegetatiesamenstelling binnen deze drie typen (Melin 1917, Sjörs 1948). De rijke
laagveenmoerassen worden vooral vertegenwoordigd door vegetaties van eutrofe milieus.
Het betreft hier dan vegetaties behorend tot de Rietklasse (Phragmitetea). De
overgangszone wordt vooral gekenmerkt door vegetaties die typerend zijn voor mesotrofe
situaties; het zijn voornamelijk vegetaties behorend tot de Klasse der Kleine zeggen
(Parvocaricetea) die hier een belangrijk aandeel in de begroeiingen hebben. Het zijn deze
twee typen, nl. eutrofe en mesotrofe laagveenmoerassen, die in dit hoofdstuk besproken
worden. Het derde type, nl. de hoogveenmoerassen, die getypeerd worden door de
dominante aanwezigheid van Sphagnum-soorten en plantengemeenschappen voor
oligotrofe omstandigheden (Oxycocco-Sphagnetea, Scheuchzerietea p.p.), wordt toegelicht
in het hoofdstuk “Heide”. Deze drie typen komen overeen met drie hoofdtypen in functie van
het kweltype: nl. diepe kwel moerassen, overgangsmoerassen en ondiepe kwel (infiltratie)
moerassen (Moore & Bellamy 1974, Peymen 1990).
De indeling van de moerassen kan ook gebaseerd zijn op de ontogenie van de
moerasgebieden (Weber 1908, Potonie 1908 in Moore & Belamy 1974). De
ontstaansontwikkeling van de typen staat dan in verband met begrippen zoals veenvorming,
stagnerend water en afbraak van plantenmateriaal. Het ontstaan van een laagveenmoeras
begint met het verlanden van een open water waarbij steeds meer organisch materiaal wordt
afgezet op de bodem. Vanwege het stagnerend waterpeil zal dit organisch materiaal niet of
nauwelijks afgebroken worden, waardoor een veenlaag ontstaat. De aanwezigheid van een
dik veenpakket zal uiteindelijk aanleiding geven tot de ontwikkeling van een rijk
laagveenmoeras. Men spreekt van “rijk” omdat dit moeras nog sterk beïnvloed wordt door
minerotroof water. Door het steeds dikker worden van de veenlaag zal ook de aanvoer van
regenwater een belangrijke rol beginnen spelen. Op dat moment spreekt men van een
overgangsmoeras, een arm laagveenmoeras. Met de verandering van de kwaliteit van het
aangevoerde water zal er ook een vegetatieverschuiving plaatsvinden (Melin 1917, Sjörs
1948).
Moerassen – niet getijgebonden – komen voor in overstromingsvlakten, in geïsoleerde
depressies, in gebieden met een seizoenaal hoge watertafel en op hellingen en lager
gelegen gebieden waar grondwater dichtbij of aan de oppervlakte komt. De natheid moet
hoog genoeg zijn om omgevingsfactoren te creëren die te nat zijn voor veel planten (stress)
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en hydrofyten en helofyten begunstigen. De belangrijkste factoren die het voorkomen van
moerassen bepalen zijn het klimaat (koel en nat), de topografie (vallei en depressie), de
bodem (klei, leem, slechte drainage) en de lokale geologie (mariene klei, fijne
riviersedimenten) (Tiner 1998).
Moerassen vormen vaak geleidelijke overgangen van open water naar land, daar waar
verlanding van open water plaatsgrijpt: in kreken, vijvers, plassen, waterlopen of in al dan
niet kunstmatig ontstane zand-, klei-, en veenputten, visvijvers en kanalen. Kenmerkend is
hun zompige bodem, waarop men net niet of net wel kan lopen. Eigen aan moerassen is de
dynamische opeenvolging van levensgemeenschappen als open water land wordt
(verlanding), dat uiteindelijk begroeid geraakt met struiken en bomen en zich meestal
ontwikkelt tot bos. Het is echter niet altijd de verlanding van open water die aan de grondslag
ligt van een moeras. In natte valleigebieden kan er op sommige plaatsen zoveel water vanuit
hogergelegen gronden worden aangevoerd dat de bodem langdurig met water verzadigd
blijft. Ook hier kunnen zich moerasgemeenschappen ontwikkelen, waarin zeggen en mossen
een belangrijke rol kunnen spelen. Dergelijke situaties komen vooral voor in de Kempen en
lokaal ook wel in Brabant (Gryseels et al. 1989). Beekbegeleidende eutrofe moerasgebieden
kunnen aangetroffen worden in de midden- en benedenlopen. Zowel het aangevoerde
beekwater (oppervlaktewater) als diepere kwel kunnen een rol spelen en bepalen de
trofiegraad. Naast mineralen (zoals Ca, Na, Fe, …) kan ook het nutriëntengehalte (P-, N- en
K-verbindingen) toenemen. Het betreft in zo’n gevallen “echte” eutrofe laagveengebieden. In
lokale depressies in de overgangszone van infiltratie- naar kwelgebied waar grondwater (uit
het infiltratiegebied) aan de oppervlakte treedt (meestal brongebieden van bovenloopjes)
verwacht men eerder oligo- tot mesotrofe moerassen, aangezien het kwelwater nog niet zo
lang in de bodem verbleef en dus relatief mineralenarm is.
Uitgestrekte moerasgebieden zijn zeldzaam in Vlaanderen. Buiten het krekengebied in N.O.Vlaanderen, een aantal natte, venige Kempense beekdalen, en geïsoleerde plassen in
valleigebieden (bijv. de Blankaart te Woumen), resten elders slechts kleine fragmenten, die
echter wel een grote verscheidenheid vertonen en een hoge natuur(behoud)waarde hebben.
De totale oppervlakte moeras in Vlaanderen bedraagt minimum 4800 ha; de maximum
berekening komt uit op 11100 ha (Paelinckx & Wils 2001). Na heiden en vennen vormen zij
daarmee globaal de meest voorkomende (half-)natuurlijke biotopen. De oppervlaktes die de
verschillende moerasvegetaties innemen vertonen evenwel grote verschillen.
De ontwikkelingsstadia van de klassieke verlandingsreeks (zie Fig. 1) zijn slechts zelden nog
volledig ontwikkeld. Bijna alle moerasgebieden maakten vroeger deel uit van het
landbouwsysteem en vooral door het maaien van riet- en moerasvegetatie werd de
successie omgebogen.
Door het wegvallen van het traditioneel beheer zijn vrijwel al onze moerassen in mindere of
meerdere mate verruigd of tot struweel en moerasbos ontwikkeld. Via natuurbeheer kan men
deze processen afremmen of stoppen en zo de vroegere variatie in levensgemeenschappen
pogen te herstellen. Moeilijker wordt het wanneer, zoals in vele gebieden, ook de uitwendige
omgevingsfactoren sterk veranderd zijn, o.a. de waterhuishouding. Dikwijls liggen de
oorzaken van de verandering en ook de oplossing buiten het natuurgebied. Behoud of
herstel van de oorspronkelijk waterhuishouding van het gebied moeten dus zeer goed
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overwogen worden. Dit geldt zowel voor de kwaliteit van het water, de hoogte van het
waterpeil als voor schommelingen. Soms zal het nodig zijn om drastisch in te grijpen zoals
door baggeren, het omleggen van beken, het aanleggen van sedimentatiebekkens,... Bij
gebrek aan (gebieds)kennis en/of middelen is dit in Vlaanderen buiten De Zegge (Geel) nog
vrijwel nergens gebeurd. Een goed hydrologisch beheer vereist immers langdurig
waarnemen en studie, naast een grondige kennis van de aanwezige planten en dieren. (Bij
het aanwenden van zulke natuurhistorische gegevens (hydrologisch/biotisch) is het
noodzakelijk om te beschikken over betrouwbare, kwalitatieve of kwantitatieve, systeem- of
gemeenschapsmodellen, over een theorethisch kader dus.) In niet weinig gevallen dient
deze kennis internationaal te worden gezocht. Dit niet alleen omwille van lokale schaarste
aan deze informatie, maar vooral omdat zulke kaders voor een groot deel breed
(internationaal) toepasbaar zijn, en kennis over sleutelprocessen zoveel mogelijk mondiaal
moet worden gebundeld. Toch is dit wellicht hoofdzaak bij het beheer van onze moerassen.
Uiteraard mag ook het belang van een inwendig beheer niet onderschat worden. De
veranderde milieuomstandigheden leiden er echter toe dat deze lang niet altijd meer
hetzelfde effect zullen hebben (Gryseels et al. 1989).
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Figuur1.
Verlandingssuccessie
(Gryseels et al. 1989)
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Moerassen functioneren grotendeels als een biotisch, geïntegreerd systeem binnen een
waterbekken, watervogeltrekroute of ecoregio; m.a.w. individuele moerassen werken samen
om te voorzien in waardevolle functies. De aanwezigheid van vele kleine moerassen en/of
waterpartijen in een gebied kan van vitaal belang zijn voor het behouden van lokale
populaties (metapopulaties) van bepaalde plant- of diersoorten. De waarde van het systeem
of complex is groter dan de som van de individuele delen. Vandaar het belang van het
inschatten van de effecten van bepaalde ingrepen in één gebied op de rest van de gebieden
die ermee samenhangen. Deze functionele samenhang wordt gemakkelijk over het hoofd
gezien bij het beschouwen van één enkel moeras.
Waterrijke gebieden en moerassen hebben daarnaast een grote betekenis voor het
natuurbehoud omdat door de grote afhankelijkheid van uitwendige factoren, en door de
snelle opeenvolging van levensgemeenschappen in de tijd, er een grote variatie in flora en
fauna op een beperkte oppervlakte kan voorkomen. Hun belang wordt nog vergroot door hun
invloed op de waterhuishouding van de omgeving. Moerassen hebben een grote
waterregulerende functie in een nat gebied, en zijn door hun waterbergingscapaciteit
(overstromingsgebieden) van wezenlijk belang voor het vrijwaren van cultuurgronden
(Gryseels et al. 1989).

A.2.

Fauna

Het aantal broedvogelsoorten in een rietmoeras of een schaarser begroeide waterpartij
hangt in de eerste plaats af van de structuur, en dan in het bijzonder van de
vegetatiestructuur van het gebied, en dus niet zozeer van de plantensoorten die er groeien.
Het al dan niet voorkomen van zuiver (nieuw of overjarig) Riet, verruigd rietland,
struikopslag, open plaatsen met ondiep water, een dichte onderbegroeiing van
zeggesoorten, slikrandjes, … zal een directe invloed hebben op de samenstelling van de
avifauna van een moerasgebied. Ook zal voor enkele soorten de rust een rol spelen
(Roerdomp (Botaurus stellaris), Woudaapje (Ixobrychus minutus)), of de aanwezigheid van
voldoende voedsel in de omgeving (Bruine kiekendief (Circus aeruginosus)). Typische
moerassoorten1 zijn Baardman*( Panurus biarmicus ), Blauwborst ( Luscinia svecica ), Bruine
Kiekendief*(Circus aeruginosus), Cetti’s zanger (Cettia cetti), Grote Karekiet*(Acrocephalus
a r u n d i n a c e u s ), Kleine Karekiet (A. scirpaceus), Rietzanger*(A. schoenobaenus),
Bosrietzanger (A. palustris), Porseleinhoen*(Porzana porzana), Rietgors (E m b e r i z a
schoeniclus), Roerdomp*, Snor*(Locustella luscinioides), Sprinkhaanrietzanger*(Locustella
naevia), Waterhoen (Porzana parva), Waterral (Rallus aquaticus), Watersnip*(Gallinago
gallinago), Wintertaling (Anas crecca) en Woudaapje (Boeye & De Bruyn 2001).
Slechts weinig inheemse zoogdiersoorten zijn specifiek voor moerassen.
In vergelijking met vele andere biotooptypes zijn moerasgebieden bijzonder rijk aan
ongewervelde dieren. Zo zijn bepaalde aquatische organismen erin geslaagd zich aan te
passen aan tijdelijk droogvallende milieus (o.a. bepaalde Erwtemosseltjes en slakken,
platwormen, bloedzuigers, kreeftachtigen, kokerjuffers en waterkevers), terwijl vele
1

De soorten aangeduid met een asterisk (*) zijn Rode Lijst-soorten.
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terrestrische soorten een tijdelijke overstroming weten te overleven of zich desnoods op het
wateroppervlak actief kunnen voortbewegen (o.a. diverse wantsen, kevers, spinnen). De
adulten houden zich vaak op in de vegetatie of op het bodemoppervlak, terwijl de larven zich
ontwikkelen in het water of in de vochtige tot natte bodem (o.a. libellen, muggen, vele vliegen
en kevers en zelfs bepaalde nachtvlinders).
Mesotrofe plassen en moerassen behoren tot de meest bedreigde leefgebieden voor libellen.
Karakteristieke soorten voor deze biotopen in Vlaanderen waren of zijn: Vroege glazenmaker
(Aeshna isosceles), Glassnijder (Brachytron pratense), Variabele waterjuffer (Coenagrion
pulchellum), Smaragdlibel (Cordulia aenea), Tweevlek (Epitheca bimaculata), Grote
roodoogjuffer (Erythromma najas), Tangpantserjuffer (Lestes dryas), Sierlijke witsnuitlibel
(Leucorrhinia caudalis), Gevlekte witsnuitlibel (L. pectoralis), Bruine korenbout (Libellula
fulva), Dwergjuffer (Nehalennia speciosa) en Bruine winterjuffer (Sympecma fusca) (De Knijf
& Anselin 1996).
Maes & Van Dyck (1999) vermelden 8 dagvlindersoorten die voorkomen in moerasgebieden;
6 daarvan zijn momenteel reeds uitgestorven, terwijl één van de twee andere nog op de
Rode Lijst staat. Verdroging, vermesting, versnippering, het wegvallen van beheer of
verkeerd beheer zijn belangrijke factoren voor het verdwijnen van de dagvlinders in
moerasgebieden.
Moerassen zijn de leefgebieden bij uitstek voor slankpootvliegen, we vinden er ongeveer de
helft van de bekende Vlaamse soorten. Daarvan zijn er bovendien een groot aantal typisch
voor moerassen (zie Bijl. 3). Ook voor slankpootvliegen vormen verdroging en overmatige
toevoer van organisch materiaal de belangrijkste bedreigingen.
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B. Hoogproductieve moerassen en verlandingsgemeenschappen
(Klasse Phragmitetea)

B.1.

Inleiding

De term eutroof of voedselrijk wordt gebruikt wanneer oppervlakte- of grondwater veel
voedingstoffen bevat waardoor de vegetatie hoogproductief wordt. Vooral stikstof (nitraten,
ammonium), maar ook fosfaten en kalium bepalen de produktie van biomassa. Deze
voedingstoffen zijn doorgaans afkomstig van menselijke activiteit (gebruik van meststoffen in
de landbouw) en komen na uitspoeling via oppervlakte-, maar ook grondwaterstromingen
terecht in moerasgebieden. In gebieden met intensieve landbouw wordt stikstof ook in
behoorlijk grote hoeveelheden in de vorm van ammoniak via de neerslag aangevoerd. Merk
hierbij op dat eutroof water geen synoniem is voor verontreinigd water. Het proces van
eutrofiëring daarentegen duidt op het voedselrijker worden en kan wel een vorm van
verontreiniging betekenen in het geval van oligotrofe of mesotrofe wateren. Uiteindelijk kan
ook eutroof water door verdere eutrofiëring hypertroof worden (Gryseels et al. 1989).
De hier besproken gemeenschappen zijn gedeeltelijk te beschouwen als onderdeel van de
natuurlijke verlandingsreeks in laagveengebieden, deels echter zijn ze antropogeen. Het
gaat zowel om verlandingsvegetaties in stilstaande als in stromende wateren. In de
natuurlijke verlandingsreeks volgen ze op vegetaties die kenmerkend zijn voor een
verlandende plas en vormen ze de overgang naar één of andere vorm van de Klasse van de
elzenbroekbossen (Alnetea). Is het milieu onderhevig aan verzuring, dan worden de
Phragmitetea-vegetaties na verloop van tijd vervangen door vegetaties van de Klasse van de
wilgenbroekstruwelen (Franguletea), de Klasse van kleine zeggen (Parvocaricetea) of zelfs
de Klasse van de hoogveenbulten en natte heiden (Oxycocco-Sphagnetea).
De waterkwaliteit van deze moerassen wordt gekenmerkt door een hoge geleidbaarheid
(veel meer nutriënten dan mineralen) en een neutrale tot licht zure pH (Peymen 1990).
Een typologische studie van moerasgebieden in een Kempens stroombekken (Kleine Nete)
toonde aan dat moerasgebieden gesitueerd rond de benedenloop van rivieren steeds
hoogproductieve (= echte diepe kwel of beekbegeleidende moerassen) moerassen zijn. De
aanwezigheid van vegetatietypen behorend tot diepe kwel moerassen in de midden-, maar
ook bovenloop, kan verklaard worden door de directe invloed van kanaalwater, dat zorgt
voor directe aanvoer van mineralen en nutriënten. Hoogproductieve (diepe kwel) moerassen
komen zowel voor op klei, leem als zand (Peymen 1990).
Soortenarmoede en menselijke verstoringen bemoeilijken de synsystematische indeling sterk
en de overgangen tussen de gemeenschappen zijn talrijk.
De hoogproductieve moerassen omvatten in hoofdzaak de rietlanden en de grote
zeggengemeenschappen.
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Kuyken-Quintelier (1972) geeft een successieschema (zie Fig. 2) voor de
vegetatieontwikkeling in een voedselrijk moeras (Molsbroek, Lokeren), dat volledig
geïsoleerd is van het omringende watersysteem en waar de wisseling van de waterstand
vooral afhankelijk is van de neerslag en verdamping. Ook in droge zomers blijft de
grondwaterstand er vrij hoog en de maximale schommeling bedraagt ongeveer 35 cm. De
typische
successiereeks
van
waterplantengezelschappen,
oeveren
verlandingsbegroeiingen en ruigtkruidengemeenschappen leidend tot elzenbos werd er
waargenomen. Water vormt er de hoofdfactor voor de verschillen in de vegetatie. De hoogte
van de waterstand ten opzichte van het maaiveld, en de inundatieduur kunnen opgevat
worden als de factoren die de mate van variatie of diversiteit bepalen.
De percelen met een waterstand die nooit onder het maaiveld ligt, worden ingenomen door
helofyten-verlandingsvegetaties vanuit de oever en een sociatie van Scherpe zegge (Grote
zeggegemeenschap). Gedeelten die periodiek droog liggen, doch met een lange
inundatieperiode, worden gekoloniseerd door Liesgras (Rietmoeras). Korte inundatieduur en
dus langere droogteperiode vormt een geschikte standplaats voor Rietgras en Riet
(Rietmoeras). Percelen met een zeer korte inundatieperiode zijn begroeid met Tweerijige
zegge-, Moeraspaardenstaart- of vochtige Filipendulion-vegetaties (Vochtige ruigte). De
percelen met een waterstand steeds onder het maaiveld gelegen, vormen een ideale plaats
voor de ontwikkeling van ruig grasland of van ruigtebegroeiingen met ruderalen. Het
elzenbos, dat een stadium vormt volgend op het ruige Filipendulion komt er meestal voor op
de droge percelen waar eveneens Meidoorn, rozen en braam struwelen vormen.
In het successieschema werden de duidelijke overgangen weergegeven met volle pijlen; niet
met zekerheid vastgestelde overgangen zijn met onderbroken pijlen aangeduid. Alleen de
symbolen in cirkels vormen dominerende vegetaties. Horizontaal werden de verschillende
eenheden of typen willekeurig geplaatst; vertikaal zijn de eenheden uitgezet ten opzichte van
de waterstand, waarbij als referentiepunten normaal en extreem zomer- en winterpeil werden
gekozen.
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Extreem winterpeil

Normaal winterpeil

Normaal zomerpeil

Extreem zomerpeil

WATERSTAND

VEGETATIEËENHEDEN

VERBONDEN

Figuur 2. Mogelijk successieverloop in een (eutrafent) moeras (Gryseels et al. 1989).

Moerasbegroeiingen op de grens tussen land en open water kunnen belangrijke functies
vervullen. In algemene termen zijn deze functies van fysische, chemische en biologische
aard en van invloed op de planten-en dierengemeenschappen en de hydrologie. Belangrijke
potentiële functies zijn: landschapsvorming, voorzien van habitats voor talrijke organismen
(en daarmee samenhangend hun behoud) en hulp bij waterkwaliteitbeheer door te fungeren
als nutriëntendepot (N en P verwijdering uit het systeem door planten!); door het water te
zuiveren of door een buffer te vormen die afspoeling van het land in het water tegengaat
(Coops 1996, Tiner 1998). Deze vegetaties voorzien voedselbronnen en
voortplantingshabitats voor talrijke invertebraten, vissen, vogels en zoogdieren (Gaevskaya
1969, Dvorák 1987, Petts 1990, Ostendorp 1993). Oeverbegroeiingsgordels langs
waterwegen vormen een ecologische infrastructuur die moerassen met elkaar verbindt
(Coops 1996).
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Uitgestrektere moerasvegetaties (bijvoorbeeld langs meren) kunnen bovendien ook nog
fungeren als sedimentvang en als waterberging, helpen bij accumulatie van organisch
materiaal en erosie van fijne sedimenten en detritus tegengaan (Tiner 1998).
Veel van deze functies hangen samen met de positie van moerassen in het landschap; de
ligging in depressies van vele moerassen laat hen toe functies te vervullen die moerassen op
hellingen niet kunnen (Tiner 1998).
De soortenrijkdom van meso- en eutrofe wateren is doorgaans hoog. Hypertrofie is evenwel
troef in de meeste van onze waterlopen, vijvers en plassen, waardoor de soortenrijkdom
sterk daalt en de natuurbehoudswaarde in afwachting van een eventuele verbetering van de
waterkwaliteit, meestal alleen potentieel is.
De afhankelijk van moerasgebieden van water (neerslag-, rivier-, oppervlakte-, grondwater)
maakt ze kwetsbaar voor eutrofiëring van het milieu. Via het water worden deze gebieden
eveneens verrijkt, wat zijn weerslag heeft op de vegetatiesamenstelling, wat op zijn beurt
een effect op de fauna kan hebben. De invloed van de verrijking zal minder tot uiting komen
in de gebieden die aan de benedenloop gelegen zijn, omdat de situatie daar van nature al
voedselrijker is vergeleken met de situatie van gebieden in de bovenloop.
Door de toename van kanalisering, ruimtebeslag en eutrofiëring is ook een toename van het
in- en uitwendig beheer vereist indien men de restanten van interessante moerasgebieden
wil behouden.
De intensiteit van het inwendig beheer is altijd ongeveer gelijk gebleven, alleen is wel de
oorzaak van het tot stand komen van dit beheer veranderd. Vroeger was dit beheer een
gevolg van de landbouwactiviteiten, maar door het wegvallen van deze landbouwfunctie is
het huidige beheer enkel ten behoeve van het behoud van deze moerasgebieden (Peymen
1990).
Het aandeel van het uitwendig beheer is echter sterk toegenomen (en moet nog sterker
toenemen) vanwege de toenemende druk van externe factoren op de moerasgebieden.

B.2.

Gemeenschappen van smalle voedselrijke waterlopen en poelen met
Groot moerasscherm (Apium nodiflorum) en Stomp vlotgras (Glyceria
notata) (754 opn.)

B.2.1.

Algemene kenmerken

Hoewel floristisch zeer gevarieerd heeft deze vegetatie toch een opvallende constante
structuur. Een deel van de soorten zijn kleine overblijvende planten met veelal halfliggende
stengels. Hierdoor wordt een nogal rommelig beeld verkregen met planten van ongelijke
hoogte, maar meestal niet hoger dan 50 cm. Deze gemeenschappen worden veelal
gedomineerd door helofyten (en hemicryptofyten). Onder invloed van wisselende
waterstanden treden veel soorten ook op als hydrofyt. De open plekken in de vegetatie
worden vaak gekoloniseerd door sterrenkroossoorten (Callitriche sp.) en Blaartrekkende
boterbloem (Ranunculus sceleratus).
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Elk van de meest voorkomende soorten kan lokaal dominant zijn en over grote afstand de
oever monopoliseren of afwisselen met vlekken van andere soorten. In andere gevallen
vormen meerdere van deze soorten een sterk gemengde vegetatie met talrijke (minder
frequent optredende) andere soorten. Er treedt regelmatig vermenging op met soorten van
aangrenzende vegetaties, meestal rietlanden, vennen met hoge kruiden en sommige
mesotrofe graslanden. Naast deze contextuele ruimtelijke variatie vertoont de vegetatie vaak
een seizoenaal aspect in relatie tot de natuurlijke periodiciteit van groeipatronen (sommige
soorten bloeien vroeg in het seizoen, andere laat) of als respons op verstoring zoals
drainering of maaien (Schaminée et al. 1995; Rodwell 1995).
B.2.2.

Syntaxonomische affiniteit

Sparganio-Glycerion Braun-Blanquet et Sissingh in Boer 1942 nom. Inv. Oberdorfer 1957
BWK: (ae) Deze vegetatie is niet als dusdanig als een karteringseenheid opgenomen – “ae”
betreft alle voedselrijke stilstaande wateren en omvat diverse plantengemeenschappen. Het
gaat evenwel om echte waterplantenvegetaties, zodat er eigenlijk geen geschikte eenheid is
voor het aanduiden van deze helofytenvegetaties.
CORINE: 53.14 Medium-tall waterside communities, 53.149 Marestail beds, 53.4 Small reed
beds of fast-flowing waters
Habitatrichtlijn: niet opgenomen
Het Glycerieto-Sparganion Br.-Bl. et Sissingh opgenomen door Lebrun et al. (1949) voor
België komt overeen met het Sparganio-Glycerion Braun-Blanquet et Sissingh in Boer 1942
nom. Inv. Oberdorfer 1957, beschreven door Weeda et al. (1995) voor Nederland.
Ook Dethioux (1980) beschrijft het Sparganio-Glycerion Oberd. 1957 voor België en
onderscheidt daarbinnen drie associaties, waarvan er twee in Vlaanderen voorkomen: de
Associatie van Stomp vlotgras ((Sparganio-)Glycerietum plicatae) en de Associatie van
Mannagras (Sparganio-Glycerietum fluitantis). De Associatie van Klimopwaterranonkel
(Ranunculetum hederacei (Tüxen et Diemont 1936) Libl. 1940) komt enkel in Wallonië voor.
Weeda et al. (1995) onderscheiden 4 associaties:
1. Lidsteng-associatie (Eleocharito palustris-Hippuridetum Passarge 1955)
2. Associatie van Blauwe waterereprijs en Waterpeper (Polygono-Veronicetum
anagallidis-aquaticae (Zonneveld 1960) Schaminée et Weeda pro ass.)
3. Associatie van Groot moerasscherm (Apietum nodiflori Braun-Blanquet ex Boer 1942
(sub nomine Heliosciadietum nodiflori)
4. Associatie van Stomp vlotgras (Glycerietum plicatae Kulczynski 1928)
B.2.3.

Diagnostische soorten

Groot moerasscherm (Apium nodiflorum), Rode waterereprijs (Veronica anagallis-aquatica
ssp. aquatica) (zwak), Witte waterkers (Nasturtium officinale), Lidsteng (Hippuris vulgaris)
(zwak).
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Slanke waterkers (Nasturtium microphyllum), Mannagras (Glyceria fluitans) en Pijptorkruid
(Oenanthe fistulosa) zijn gemeenschappelijke kensoorten van het Vlotgras-verbond en het
Watertorkruid-verbond; het zijn kensoorten van de Vlotgras-orde (Nasturtio-Glycerietalia).
Weeda et al. (1995) geven als kensoorten van het Vlotgras-verbond (Sparganio-Glycerion)
volgende soorten op: Beekpunge (Veronica beccabunga), Witte waterkers, Groot
moerasscherm en Rode waterereprijs (zwak).
Beekpunge is mogelijk een kensoort, maar heeft een ruimere amplitude dan dit verbond en
komt ook regelmatig voor in Dotterbloemgraslanden en in voedselrijke pioniervegetaties.
Groot moerasscherm komt ook met enige regelmaat voor in het Watertorkruid-verbond
(Oenanthion aquaticae) en de graslanden van het Zilverschoon-verbond (Lolio-Potentillion
anserinae), maar heeft overduidelijk zijn optimum in het Vlotgras-verbond en is kensoort.
Lebrun et al. (1949) geven als kensoorten voor de enige associatie en het verbond
Glycerieto-Sparganion, naast de eerste drie bij Weeda et al. (1995) genoemde, ook nog
Waterereprijs (Veronica anagallis-aquatica), Mannagras (Glyceria fluitans), Gevleugeld
helmkruid (Scrophularia umbrosa) en Kleine watereppe (Berula erecta).
Weeda et al. (1995) beschouwen Waterereprijs als een associatiekensoort van de Associatie
van Blauwe waterereprijs en Waterpeper (Polygono-Veronicetum anagallidis-aquaticae
(Zonneveld 1960) Schaminée et Weeda pro ass.) binnen het Vlotgras-verbond. Deze soort
komt niet zo erg vaak voor en zou hooguit als een gemeenschappelijke kensoort met de
pioniervegetaties van het Tandzaad-verbond (Bidention) beschouwd kunnen worden.
Mannagras en Kleine watereppe beschouwen zij als een kensoort van respectievelijk de
Vlotgras-orde (Nasturtio-Glycerietalia) en de Riet-klasse (Phragmitetea). In onze opnamen
komt Kleine watereppe voornamelijk voor in opnamen van het Dotterbloemverbond (Calthion
palustris) en in veel mindere mate in die van het Vlotgras-verbond.
Gevleugeld helmkruid is geen kensoort van deze vegetaties, zij komt vaker voor in
pioniervegetaties en wilgenstruwelen- en bossen langs rivieren (o.a. Zeeschelde,
Grensmaas).
Algemeen kan men opmerken dat veel van de genoemde kensoorten ook regelmatig
voorkomen in pioniervegetaties van oevers van rivieren, beken en kreken (Bidention).
Dethioux (1980) geeft geen kensoorten op.
B.2.4.

Flora en vegetatie

Deze gemeenschappen zijn vrij heterogeen van samenstelling, maar samenvattend zijn de
meest voorkomende soorten Fioringras (Agrostis stolonifera), Waterbies (Eleocharis
palustris), Groot moerasscherm, Blaartrekkende boterbloem, Lidsteng, Stomp vlotgras, Klein
kroos (Lemna minor), Mannagras en Rode waterereprijs. Deze soorten zijn evenwel niet
exclusief voor dit type en in sommige gevallen (Fioringras, Klein kroos) zelfs in veel sterkere
mate gebonden aan andere vegetaties. Opvallend is dat Gele lis (Iris pseudacorus)
nagenoeg niet voorkomt in deze plantengemeenschappen in vergelijking met de andere
gemeenschappen van de Riet-klasse.
Er onderscheiden zich vrij duidelijk drie verschillende vegetatietypen. Een soortenarm type
met Groot moerasscherm, Stomp vlotgras, Fioringras en Klein kroos. Dit type kan iets rijker
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zijn vergezeld door soorten zoals Geknikte vossenstaart, Kruipende boterbloem en
Pijptorkruid. Soorten zoals Fioringras, Geknikte vossenstaart en Kruipende boterbloem zijn
soorten van voedselrijke graslanden van het Zilverschoon-verbond (Lolio-Potentillion
anserinae). De hier besproken oevervegetaties grenzen vaak aan dit type grasland, wat hun
voorkomen in de oevervegetatie verklaart. Hetzelfde geldt voor Klein kroos: als de opname
gemaakt werd aan de waterlijn of in ondiep water zullen eerder soorten van watervegetaties
optreden. Deze vegetaties zijn deels in overeenstemming te brengen met de Associatie van
Groot moerasscherm en met de Associatie van Stomp vlotgras, beide associaties zijn nauw
verwant en kunnen naast elkaar voorkomen.
Het tweede vegetatietype wordt gekenmerkt door Slanke waterkers, Pijptorkruid, Mannagras,
Rode waterereprijs, Gewone waterbies en Lidsteng. Dit vegetatietype, vooral bij abundantie
van Lidsteng en Pijptorkruid, wordt ook vaak vergezeld door Fioringras, Geknikte
vossenstaart en Veldrus (Juncus articulatus). Het tweede type vertoont duidelijk affiniteiten
met de Lidsteng-associatie en met de Associatie van Mannagras. Waterbies vormt vaak
eerder soortenarme begroeiingen op door vee of waterwild begraasde oevers van
voedselrijke sloten en plassen met wisselende waterstand (Heirman 1987).
De aanwezigheid van o.a. Kruipende boterbloem, Scherpe boterbloem (Ranunculus acris),
Ruw beemdgras (Poa trivialis) en Gestreepte witbol (Holcus lanatus) wijst op overgangen
met het Zilverschoon-verbond enerzijds, de aanwezigheid van soorten zoals Riet
(Phragmites australis), Watermunt (Mentha aquatica) en Grote kattenstaart (Lythrum
salicaria) op overgangen met het Riet-verbond en vochtige, voedselrijke strooiselruigten
(Filipendulion) anderzijds.
Een derde vegetatietype dat onderscheiden kan worden is de gemeenschap van
Waterereprijs en Waterpeper (Polygonum hydropiper), vergezeld door Wolfspoot (Lycopus
europaeus), Rumex obtusifolius ssp. transiens, Grote kattenstaart (Lythrum salicaria) en
Grote brandnetel (Urtica dioica).
Deze gemeenschap heeft affiniteiten tot twee verbonden, nl. het Vlotgras-verbond en het
Tandzaad-verbond (Bidention tripartitae), maar hoort toch duidelijk thuis in de Rietklasse
(o.a. door aanwezigheid van Wolfspoot, Rietgras), en Waterereprijs hoort duidelijk thuis in
het Vlotgras-verbond (ook internationaal, o.a. Boer 1942, Weeda et al. 1995). Het
Vlotgrasverbond is wel het verbond van de Riet-klasse dat het meest aan het Tandzaadverbond verwant is. Deze gemeenschap verschilt van die door Zonneveld (1960) beschreven
voor de Nederlandse Biesbosch o.a. door het nagenoeg ontbreken van Knikkend tandzaad
(Bidens cernua) en Tandzaadsoorten in het algemeen. Kenmerkend verschillend met de
overige gemeenschappen van dit natuurtype (verbond) is het voorkomen van Vaucheriasoorten, die typisch zijn voor het zoetwatergetijdengebied. Ook het ontbreken van
Mannagras is kenmerkend voor het getijdengebied. In Nederlandse poldersloten, die
tengevolge van kwel e.d. vaak stromend en schommelend water voeren, komt een nauw
verwante gemeenschap voor, waar men Waterereprijs en Mannagras samen aantreft
(Zonneveld 1960), maar deze vegetatie is slecht gedocumenteerd in onze databank. In de
Vlaamse poldersloten is evenwel geen sprake van kwel, noch van vaak stromend water.
Deze gemeenschap vertoont ook een zekere affiniteit met de Associatie van Blauwe
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waterereprijs en Waterpeper (Zonneveld 1960) Schaminée et Weeda pro ass. (Weeda et al.
1995), maar verschilt ervan door het nagenoeg ontbreken van Witte waterkers.
B.2.5.

Milieukarakteristieken

Het zijn oever- of verlandingsgemeenschappen van ondiepe meso- tot eutrofe beken,
kreken, sloten, poelen, vijvers, recente kleiwinningen en laagten in moerassige weiden met
een modderige bodem. Ze komen enkel voor in open terrein; In bossen ontbreken ze of
komen ze slechts fragmentair voor (Dethioux 1980). Ze zijn het best vertegenwoordigd in
valleigebieden.
De standplaatsen hebben met elkaar gemeen dat ze gedurende minstens een gedeelte van
het jaar onder water staan; het water kan eventueel afkomstig zijn van kwel. In geval van
periodiek droogvallen is dit doorgaans in de zomer; de gemeenschappen verdragen geen
langdurige droogte van meerdere opeenvolgde jaren.
Stomp vlotgras treedt op de voorgrond in eutrofe en min of meer kalkrijke omstandigheden,
in mesotrofe omstandigheden wordt deze soort vervangen door Mannagras. Dethioux (1980)
mat voor de Associatie van Stomp vlotgras een pH tussen 6,7 en 8 (5 standplaatsen), voor
de Associatie van Mannagras een pH van 6,6 (één standplaats). De conductiviteit van het
water voor de eerste associatie ligt veel hoger (215-810 mhos/cm/cm2) dan voor de tweede
(140 mhos/cm/cm2). Het CaCO3-gehalte (mg/l) lag voor de Associatie van Stomp vlotgras
tussen de 131 en 370 (Dethioux 1980).
De Associatie van Waterereprijs en Waterpeper kan ook voorkomen in hypertroof water en is
optimaal ontwikkeld in het zoetwatergetijdengebied, op allerlei open standplaatsen waar het
water niet te krachtig stroomt en waar geen sterke concurrentie van andere planten
aanwezig is, zoals steile oevers en oeverranden van geulen en langs afwateringsgeultjes
van laaggelegen komgronden (Hoffmann 1993). Zonneveld (1960) beschreef gelijkaardige
standplaatsen voor dit vegetatietype. In Nederland lijkt de gemeenschap met Groot
moerasscherm zich te beperken tot wateren die, hetzij door stroming, hetzij door
ionenrijkdom, niet snel bevriezen. Dit zou corresponderen met het Europees areaal van deze
gemeenschap dat een optimum heeft in de atlantisch-mediterrane gebieden (Weeda et al.
1995).
Veelal is er in meer of mindere mate accumulatie van fijn of enigszins grof mineraal
sediment.
Het optimaal milieu voor Lidsteng zijn kale, onbegroeide, weke modderplekken ontstaan door
een te lange of te diepe overstroming waardoor de bestaande vegetatie afsterft en Lidsteng
als snelle en agressieve kolonisator optreedt. De waterdiepte of overstromingsdiepte is
doorgaans kleiner dan 50 cm (Vanhecke 1983). In het Maritiem District bestaat er een
duidelijke relatie tussen de verspreiding van Lidsteng en de aanwezigheid van hydromorfe
(waterverzadigde) bodems (Vanhecke 1976). De meeste groeiplaatsen van Lidsteng liggen
in weilanden en in mindere mate in braakland en hooiland: het is dus echt een soort van
landbouwgebied (Vanhecke 1983).
Duidelijke voorbeelden van deze gemeenschappen worden voornamelijk in basisch milieu
aangetroffen; een aantal soorten zoals Mannagras (Glyceria fluitans), kunnen evenwel ook in
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zuur milieu op de voorgrond treden. De begroeiingen floreren het best op zonnige of
hoogstens licht beschaduwde plaatsen (Daels 1956; Weeda et al. 1995; Rodwell 1995).
Lidstengvegetaties kunnen ook in zwak brak water voorkomen en een sterk schommelende
waterstand en droogvallen in de zomer verdragen. Metingen in Nederland hebben
aangetoond dat Lidsteng een brede tolerantie heeft voor saliniteit (70-5000 mg/l) en dat de
elektrische geleiding kan variëren tussen 30-1200 mS/m. Dit vegetatietype komt vooral voor
in polders en in benedenstroomse delen van beekdalen.
Van Langendonck (1936) wijst er ook op dat deze gemeenschap vaak op dezelfde plaatsen
als het Tandzaadverbond voorkomt.
B.2.6.

Ontstaan, successie en beheer

Om zich te kunnen vestigen hebben deze begroeiingen een los (alluviaal) en voldoende
voedselrijk substraat nodig.
De gemeenschappen met Vlotgras zijn pioniergemeenschappen die meestal gezoneerd of in
mozaïek groeien met gemeenschappen van het Zilverschoon-verbond, dit terwijl Groot
moerasscherm-gedomineerde vegetaties eerder in contact staan met andere
helofytengemeenschappen van de Riet-klasse. Uit de beschikbare opnamen kon echter
afgeleid worden dat het slechts in weinig gevallen om dominantiegemeenschappen van deze
soorten gaat, ondanks hun soortenarmoede.
Groot moerasscherm-vegetaties kunnen zich onder gelijkblijvende omstandigheden
eveneens lang instandhouden in stromend water, omdat door de waterdynamiek de vestiging
van meer concurrentiekrachtige soorten wordt verhinderd. In sloten lijkt een zeker onderhoud
noodzakelijk, maar intensief schonen wordt slecht verdragen (Weeda et al. 1995).
Lidstengvegetaties zijn eveneens pioniervegetaties. Populaties van Lidsteng kunnen onder
gelijkblijvende omstandigheden (kwel of brak water) echter vele tientallen jaren standhouden,
maar doorgaans is hen slechts een kort en onstabiel leven beschoren tengevolge van
biotoopvernietiging, ontwatering en nivellering van landbouwgronden (Vanhecke 1983).
Gewoonlijk worden Lidstengvegetaties aan de landzijde geflankeerd door hoger
opschietende begroeiingen van de Riet-klasse; in open water komt de vegetatie in mozaïek
voor met andere gemeenschappen zoals kroosgemeenschappen (Lemnetea) en openwater
gemeenschappen van de Fonteinkruidenklasse (Potametea).
Lidstengvegetaties en Stomp vlotgras-vegetaties worden begunstigd door beweiding, onder
andere doordat forsere oeverplanten door het vee worden vertrapt. Tevens wordt door de
vertrappeling van de weke moddergrond in de oeverzones van sloten en plassen een
geschikt microreliëf gecreëerd en wordt de verspreiding van zaden en plantfragmenten
bevorderd. Elk afgescheurd fragment van Lidsteng gedraagt zich als een nieuwe plant die
zich vestigt en uitgroeit. Ook vraatzucht van eenden helpt mee bij de verspreiding van
losdrijvende stengelstukjes (Vanhecke 1983). Stomp vlotgras wordt graag begraasd, maar
als pionier is zij in staat de opengevallen plekken snel opnieuw te koloniseren. Groot
moerasscherm neemt bij beweiding of in frequent geschoonde sloten een kruipende
groeivorm aan en komt dan niet tot dominantie. (Dit zou ten dele het doorgaans niet
dominant zijn van de soort in onze opnamen kunnen verklaren.)
De achteruitgang van Lidsteng in Vlaanderen (België) is mee bepaald door het verschonen
en verdiepen van sloten en grachten, door drainage en biotoopvernietiging. Een niet te
onderschatten natuurlijke factor is een al te lange droogteperiode, waarna de soort zich niet
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meer kan herstellen. Een verdere aftakeling van populaties waarvan de biotoop tijdens de
zomer te sterk uitdroogt en die niet onder een beschermende waterlaag kunnen
overwinteren wordt veroorzaakt door vorst (Vanhecke 1978, 1983). Een aantal factoren
belemmeren de verbreiding van Lidsteng, ondanks de talrijke geschikte milieus: zijn zeer
gering vermogen tot transport over lange afstand, waardoor de soort nagenoeg uitsluitend is
aangewezen op watervogels (vnl. eenden), zijn relatief geringe zaadproductie en
vermoedelijk ook zijn moeilijke ontkieming. Daardoor valt de verspreiding van de soort in
zekere mate samen met het voorkomen van grotere wateren die een aantrekkingskracht op
waterwild uitoefenen (Vanhecke 1983).
B.2.7.

Voorkomen en verspreiding

De Lidstengvegetaties en de (soortenarme) vegetaties met Groot moerasscherm en Stomp
vlotgras komen in belangrijke mate voor in de binnenduinrand, de kustpolders en
Scheldepolders (Oost-Vlaams krekengebied). De groeiplaatsen van Lidsteng van na 1960
liggen bijna allemaal in de Polders, terwijl de soort vroeger evenwichtiger verspreid over het
land voorkwam (Vanhecke 1983).
Het vegetatietype met Waterereprijs en Waterpeper komt in belangrijke mate voor in het
zoetwatergetijdengebied van de Zeeschelde, maar ook daarbuiten.
Hoewel weinig opnamegegevens voorhanden zijn, lezen we in De Baere et al. (1986) dat
eutrafente verlandingsvegetaties en beekbegeleidende vegetaties in de Kempen in meer dan
50 % van de uurhokken voorkomen.
Gewijzigd grondgebruik (omzetting tot weiland, verruiging en bebossing) en herprofilering
van beken hebben geleid tot een sterke achteruitgang van de Vlotgras-gemeenschappen
(Dethioux 1980). (Verspreidingskaart 1)
B.2.8.

Waarde
B.2.8.a.

Zeldzaamheid

De vegetaties van het Vlotgras-verbond als geheel zijn eerder algemeen te noemen, al moet
men rekening houden met de geografische spreiding van het Verbond binnen Vlaanderen en
met de verschillende vegetatietypen die tot het verbond gerekend worden. Zo zijn
Lidstengvegetaties zeer zeldzaam in Vlaanderen, behalve in de Polders.
Rode Lijst-kensoorten:
Witte waterkers is achteruitgaand.
In deze oevervegetaties kunnen zich een groot aantal Rode Lijst-soorten vestigen, al kent
een groot deel daarvan daar niet zijn optimum en horen zij vaak thuis in de aangrenzende
aquatische of terrestrische vegetaties (zie Bijl. 1). Dit groot aantal zegt ook niets over het
aantal Rode Lijst-soorten dat op één welbepaalde plaats aanwezig is; Dit zal eerder laag zijn.
B.2.8.b.
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Biodiversiteit

De soortenrijkdom van de vegetaties kan nogal uiteenlopen. Het kunnen
dominantiegemeenschappen zijn met een bijzonder lage soortenrijkdom. Vaak echter komen
de soorten van de verschillende vegetatietypen (associaties) vleksgewijs naast elkaar of
gezoneerd voor, waardoor op niveau van het verbond bekeken de soortenrijkdom stijgt. Door
de talrijke overgangen met vegetaties van andere verbonden kan de soortenrijkdom ook
sterk toenemen, ook al zijn deze soorten dan niet karakteristiek. De soortenrijkdom van de
opnamen varieert tussen 1 en 28, met een gemiddelde van 8,5 soorten per opname (zie Bijl.
2).

B.3.

Gemeenschappen van smalle voedselrijke waterlopen en poelen met
Watertorkruid (Oenanthe aquatica) en Zwanebloem (Butomus
umbellatus) (168 opn.)

B.3.1.

Algemene kenmerken

Deze vegetaties kunnen zowel een verticaal als horizontaal gedifferentieerde structuur
vertonen afhankelijk van de waterdiepte of het al dan niet droogvallen tijdens de zomer. In
ondiep stilstaand water en bij droogvallen schieten de vegetaties vrij hoog op; Zwanebloem
(Butomus umbellatus) en Grote egelskop (Sparganium erectum) zijn dan vaak
aspectbepalend. In stromend en/of relatief diep water en aan de randen van open water
vormen zij drijvende matten waarvan het geraamte meestal gevormd wordt door Mannagras
(Glyceria fluitans) (Schaminée et al. 1995). Deze plantengemeenschappen treden meestal
lintvormig op, hoewel ze na het zomerse droogvallen vlakvormig kunnen uitbreiden.
B.3.2.

Syntaxonomische affiniteit

Oenanthion aquaticae Hejn_ 1948
Glycerietum fluitantis Wilczek 1935
BWK: ae; Deze vegetatie is niet als dusdanig als een karteringseenheid opgenomen – “ae”
betreft alle voedselrijke stilstaande wateren en omvat diverse plantengemeenschappen. Het
gaat evenwel om echte waterplantenvegetaties, zodat er eigenlijk geen geschikte eenheid is
voor het aanduiden van deze helofytenvegetaties. Pijlkruid, een soort die wij hier
beschouwen wordt in de BWK vermeld bij rietmoeras (mr).
CORINE: 53.14 Medium-tall waterside communities, 53.143 Erect bur-reed communities,
53.145 Flowering rush communities, 53.141 Arrowhead communities, 53.146 Water dropwort
– great yellowcress communities
Habitatrichtlijn: niet opgenomen
Lebrun et al. (1949) onderscheiden het Watertorkruid-verbond (Oenanthion aquaticae) niet.
Oberdorfer (1977) erkent drie associaties, het Butometum umbellati (Konczak 1968) Philippi
1973, Sagittario-Sparganietum emersi Tüxen 1953 en het Oenantho-Rorippetum Lohmeyer
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1950 die in dit natuurtype thuishoren. Oberdorfer (1977) brengt deze associaties onder in het
Riet-verbond (Phragmition).
Weeda et al. (1995) onderscheiden binnen het Watertorkruid-verbond enkel de twee
laatstgenoemde associaties bij Oberdorfer (1977), met licht gewijzigde namen.
Deze auteurs brengen deze associaties in een apart verbond onder omdat zij menen dat ze
floristisch gezien op de grens van de Vlotgras-orde en de Riet-orde staan. Ze brengen het
verbond onder in de Vlotgras-orde omdat het in ecologisch opzicht daarbij beter aansluit dan
bij de Riet-orde.
In onze opnamen komen Zwanebloem en Pijlkruid bijna nooit samen voor, wat zou kunnen
pleiten voor het aanvaarden van drie associaties binnen Vlaanderen. Onze dataset met deze
soorten is echter vrij beperkt waardoor verder onderzoek omtrent de afbakening van deze
associaties vereist is. Besprekingen op associatieniveau vallen buiten het doel van deze
studie.
Bovendien kan het aanvaarden van twee aparte verbonden binnen de Vlotgras-orde in vraag
gesteld worden. De verbondkensoorten van beide verbonden komen doorgaans niet samen
voor (binnen één opname), maar dit geldt tevens voor de verbondkensoorten van hetzelfde
verbond. Bovendien blijken Waterereprijs en Grote waterweegbree, waarvan de eerste
verbondkensoort van het Vlotgras-verbond en de tweede van het Watertorkruid-verbond, nog
het vaakst samen voor te komen. Ook de associatiekensoorten komen meestal niet samen
voor. Veel heeft vermoedelijk ook te maken met het vaak faciesvormend optreden van een
aantal van deze soorten, waardoor ruimer dan het opnameniveau moet gekeken worden om
een betere indruk te krijgen van de vegetaties langs voedselrijke sloten en andere kleine
waterlopen. Ook de hoogpresente soorten in beide verbonden zijn vaak dezelfde.
Vermoedelijk kan het bestaan van beide verbonden moeilijk gehandhaafd worden. De vraag
is dan of beide verbonden in één en hetzelfde verbond geplaatst worden, of dat een deel van
de vegetaties naar het Riet-verbond moet verhuizen.
Voorlopig de indeling in twee verbonden behoudend proberen we een schets te geven van
het Watertorkruid-verbond.
B.3.3.

Diagnostische soorten

Watertorkruid (Oenanthe aquatica), Zwanebloem, Grote egelskop.
Weeda et al. (1995) beschouwen Grote waterweegbree (Alisma plantago-aquatica) en
Watertorkruid (Oenanthe aquatica) als verbondkensoorten.
Als associatiekensoorten beschouwen zij Watertorkruid (Watertorkruid-associatie, RorippoOenanthetum aquaticae (De Soó 1927) Lohmeyer 1950) en Kleine egelskop (Sparganium
emersum), Pijlkruid (Sagittaria sagittifolia) en Zwanebloem (Associatie van Egelskop en
Pijlkruid, Sagittario-Spargnietum).
Pijlkruid blijkt vaker samen voor te komen met soorten van open water, zoals Klein kroos
(Lemna minor), Drijvend fonteinkruid (Potamogeton natans), sterrenkroos, Gewoon
watervorkje (Riccia fluitans), Brede waterpest (Elodea canadensis), …en kan dus niet als
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kensoort beschouwd worden. Ook Kleine egelskop lijkt een bredere ecologische amplitude te
hebben dan dit verbond.
Grote waterweegbree haalt een vrij hoge presentie (30 %) in het Oenanthion aquaticae,
maar heeft duidelijk een ruimere ecologische amplitude dan dit verbond en komt bijvoorbeeld
ook nog vrij vaak voor in het Sparganio-Glycerion en het Bidention.
B.3.4.

Flora en vegetatie

Deze gemeenschappen zijn iets minder heterogeen dan die behorend tot het Vlotgrasverbond (§B.2). De meeste soorten zijn soorten van matig voedselrijke tot zeer voedselrijke
natte tot aquatische milieus. Klein kroos (Lemna minor), Waterbies (Eleocharis palustris),
Moeraswalstro (Galium palustre), Liesgras (Glyceria maxima), Mannagras (G. fluitans), Grote
waterweegbree (Alisma plantago-aquatica), Pijptorkruid (Oenanthe fistulosa), Watertorkruid,
Zwanebloem, Geknikte vossenstaart (Alopecurus geniculatus), Riet (Phragmites australis),
Veenwortel (Polygonum amphibium) en Grote egelskop s.l. komen frequent voor.
Watertorkruid, Grote waterweegbree en Grote egelskop hebben een smallere ecologische
amplitude dan de overige soorten. Grote egelskop heeft nogal een voorkeur voor
standplaatsen met overvloedig water en verdwijnt bij sterke afname van de aanwezige
waterhoeveelheid (Daels 1956).
In de Blankaart (Woumen) komt een vegetatietype met Goudzuring (Rumex maritimus) en
Watertorkruid voor dat ook hier thuishoort. Kuyken-Quintelier (1972) vermeldt het voorkomen
van een Pijlkruidbegroeiing, met verspreid daartussen exemplaren van Kleine egelskop, in
het Molsbroek. Pijlkruid komt daar optimaal voor langs de buitenrand van de baansloot.
Afhankelijk van het al dan niet stromend zijn van het water, de waterdiepte of het periodiek
droogvallen kunnen de gemeenschappen zich horizontaal drijvend of verticaal opgaand
ontwikkelen. Kleine egelskop (Sparganium emersum) en Pijlkruid bijvoorbeeld gaan in
stromend en/of relatief diep water hun bladeren laten drijven, in ondiep, stilstaand water
kunnen ze een vrij hoog opgaande oeverbegroeiing vormen, waarin Grote egelskop en/of
Zwanebloem vaak het aspect bepalen.
Lidsteng komt ook regelmatig in een mozaïek met Goudzuring, Waterbies, Liesgras,
Watertorkruid, … voor. Over vrij korte afstanden kunnen de verschillende soorten elkaar
vlekgewijs afwisselen, waardoor het onderscheid met de vorige gemeenschap eerder gering
is.
B.3.5.

Milieukarakteristieken

Deze gemeenschappen zijn karakteristiek voor ondiepe stilstaande, periodiek stromende of
traagstromende mesotrofe tot eutrofe waters en worden vrij algemeen waargenomen
langs/(in) kreken, poelen, sloten, plassen en vijvers. In vergelijking met de gemeenschappen
met Groot moerasscherm (Apium nodiflorum) en Stomp vlotgras (Glyceria notata) (§B.2) zijn
deze gemeenschappen opgebouwd uit robuustere moerasplanten en komen ze vooral voor
op slibbige en kleiige bodems en spelen waterstandwisselingen vaak een grotere rol dan
waterstroming; het substraat komt regelmatig droog te liggen.
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Mannagras kan soms wat verder uitbreiden in dieper open water of in andere ongestoorde
situaties door het snel innemen van de niche en zo dominant op te treden. In situaties waar
Geknikte vossenstaart (Alopecurus geniculatus) abundant of co-dominant optreedt, blijft de
gemeenschap meestal beperkt tot ondiepe wateren en komt voor rond de zacht hellende
slibbige randen van vijvers of laagten in weiden.
Pijlkruid (Sagittaria sagittifolia) en Kleine egelskop (Sparganium emersum) zijn gevoelig voor
droogvallen van de standplaats. In van nature voedselarme zand- en veengebieden
verschijnen gemeenschappen met deze soorten pas na eutrofiëring, zoals in voedselrijk
geworden vennen (Schaminée et al. 1995).
Op plaatsen met grotere waterpeilfluctuaties en periodiek droogvallen zullen Watertorkruid
en Gele waterkers (Rorippa amphibia) meer op de voorgrond treden.
B.3.6.

Ontstaan, successie en beheer

Watertorkruid heeft een korte levenscyclus (Mörzer Bruyns & Westhoff 1951 in Weeda et al.
1995) en lijkt voor zijn kieming een mineraal substraat nodig te hebben: de soort beperkt zich
tot plekken waar veenvorming door natuurlijke of antropogene factoren (schurend water,
beweiding, graafwerk) verhinderd wordt (van Donselaar 1973). Voor de vestiging van de
gemeenschappen is het belangrijk dat er pioniermilieus voorhanden zijn.
De gemeenschappen worden in de zonering vaak voorafgegaan door gemeenschappen van
de Orde der Fonteinkruiden en Waterlelies (Nupharo-Potametalia) en het Riet-verbond
(Phragmition australis) (o.a. Ruwe biesvegetaties) en opgevolgd door gemeenschappen van
het Vlotgras-verbond of rompgemeenschappen van Liesgras of Vlotgras. De vegetaties
kunnen ook in contact staan met pioniervegetaties van de Tandzaad-klasse (Bidentetea
tripartitae) en watergemeenschappen van de Fonteinkruiden-klassen (Potametea) en de
Eendekroos-klasse (Lemnetea minoris). Ook hierin vertonen zij dus veel gelijkenissen met
de vegetaties van het Vlotgras-verbond.
De begrazingsdruk van watervogels (o.a. Meerkoet) en knaagdieren (o.a. Muskusrat) op de
waterplanten kan aspectbepalend zijn. Vooral Pijlkruid, Grote waterweegbree, Stijve
moerasweegbree (Baldellia ranunculoides) en Grote egelskop worden in hun ontwikkeling
geremd door begrazing (Smet 1976).
Pioniermilieus kunnen gecreëerd worden door beweiding (vertrappeling), periodiek
droogvallen van de standplaats en het schoonmaken van sloten. Het al te frequent
schoonmaken van sloten (> 1 x/jaar) leidt echter wel tot verarming of verdwijning van de
vegetaties. En al te sterke achteruitgang van de waterkwaliteit (hypertrofiëring) is eveneens
nefast.
B.3.7.

Voorkomen en verspreiding

De verspreiding van dit type bestrijkt gans Vlaanderen, kent een concentratie in de Polders
en valleigebieden (alluvia) van rivieren (zie Verspreidingskaart 2). Hoewel weinig
opnamegegevens voorhanden zijn, lezen we in De Baere et al. (1986) dat eutrafente
verlandingsvegetaties en beekbegeleidende vegetaties in de Kempen in meer dan 50 % van
de uurhokken voorkomen.
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B.3.8.

Waarde
B.3.8.a.

Zeldzaamheid

Het type is sterk gebonden aan oevers van allerlei kleine voedselrijke waters, die doorgaans
in een cultuurlandschap voorkomen, wat impliceert dat de mogelijke groeiplaatsen bijzonder
talrijk zijn in Vlaanderen, voornamelijk in de Polders en de Zandleemstreek.
De kensoorten zijn momenteel niet bedreigd. Zwanebloem is in het Maritiem District nog vrij
goed vertegenwoordigd. Vanhecke (1976) stelde geen merkbare teruggang vast.
Deze oevervegetaties kunnen als geheel waardevol zijn voor Rode Lijst-soorten (zie Bijl. 1).
B.3.8.b.

Biodiversiteit

De soortenrijkdom van de vegetaties kan sterk uiteenlopen. De soortenrijkdom van de
opnamen varieert tussen 4 en 33, met een gemiddeld aantal soorten van 16,4 soorten per
opname (zie Bijl. 2). Indien de vegetaties lintvormig optreden is er vaak inmenging met
soorten van andere vegetatietypen, waardoor de soortenrijkdom hoger kan lijken dan ze in
werkelijkheid is. In zeer voedselrijke omstandigheden kunnen één of enkele soorten gaan
domineren; de biodiversiteit is dan bijzonder gering.

B.4.

Drijftillen, sloten en oevers met Hoge cyperzegge (Carex pseudocyperus)
en Waterscheerling (Cicuta virosa) (24 opn.)

B.4.1.

Algemene kenmerken

Drijftillen zijn drijvende matten van in elkaar gestrengelde, dikke wortelstokken van o.a. Riet,
Witte waterlelie (Nymphaea alba) en Gele plomp (Nuphar lutea) die samen met strooisel
door wind en golfslag bijeengedreven zijn en die in de sapropeliumlaag wortelen. De
drijvende mat kan ook gevormd worden door wortelstokken van Waterscheerling (Cicuta
virosa) of deze soort vestigt zich op de wortelstokken van Riet. Een goed ontwikkelde
drijftilgemeenschap wordt daarnaast gekenmerkt door duidelijke bulten van grote zeggen,
vnl. Hoge cyperzegge (Carex pseudocyperus). Deze drijftillen komen vooral voor in luwe
hoeken van uitgeveende laagveenplassen. Door de dikke wortelstokken en forse pollen
wordt het eilandje nog wat meer verankerd en verschijnen er vervolgens ook moerasplanten.
De oppervlakte van dergelijke gemeenschappen is doorgaans slechts enkele vierkante
meters groot, maar in principe kunnen zij uitgestrektere vegetaties vormen (o.a. in Wheeler
(1980a)). De door Hoge cyperzegge en Waterscheerling gedomineerde gemeenschappen
vallen op door de schermen van laatstgenoemde soort en de overhangende bloeiwijzen van
eerstgenoemde soort, die contrasteren met de chaotische structuur van de begroeiing als
geheel.
Door Slangewortel (Calla palustris) gedomineerde gemeenschappen vormen randzones
langs drijftillen (Vanden Berghen 1951 in Van Speybroeck et al. 1981) of dichte
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lintvegetaties. Ze kunnen ook de oevers van plassen bestrijken (Van Speybroeck et al.
1981). De gemeenschappen kunnen zich gemakkelijk horizontaal uitbreiden.
B.4.2.

Syntaxonomische affiniteit

Cicution virosae Hejn_ 1960 em. Segal in Westhoff & Den Held 1969
Carex pseudocyperus swamp (Rodwell 1995)
B W K : md+mc (+ae p.p.), indien Slangewortel dominant ms en/of md+ms; moeilijk te
plaatsen
CORINE: 53.21 Large Carex beds, 53.218 Cyperus sedge tussocks
Habitatrichtlijn: niet opgenomen
Lebrun et al. (1949) onderscheiden deze gemeenschap niet; Hoge cyperzegge wordt als
kensoort vermeld bij het Magnocaricion elatae Koch. Zij beschrijven nergens
drijftilvegetaties. De Associatie van Slangewortel (Calletum palustris), die Weeda et al.
(1995) in het Waterscheerlingverbond (Cicution virosae) plaatsen, wordt door Lebrun et al.
(1949) in het Verbond van Draadzegge (Caricion lasiocarpae) ondergebracht.
De drijftillen met Slangewortel groepeert Vanden Berghen (1952) in de Associatie van
Slangewortel Vanden Berghen 1945 ass. nov. in het Verbond van Draadzegge (Caricion
lasiocarpae all. nov.). De beschrijving door Vanden Berghen heeft betrekking op oligo- (tot
meso)trafente gemeenschappen met Slangewortel – wat de plaatsing in het Verbond van
Draadzegge ecologisch rechtvaardigt.
Oberdorfer (1977) erkent het Cicuto-Caricetum pseudocyperi Boer et Sissingh in Boer 1942
en plaatst het binnen het Riet-verbond (Phragmition Koch 1926). Waterscheerling en
Waterzuring kunnen in Duitsland vermoedelijk slechts als regionale kensoorten gelden (in
het Boven-Rijn- of Bodenseegebied). Er kunnen floristisch twee niet zeer duidelijk
gescheiden varianten herkend worden in functie van de voedselrijkdom. Een variant met
Waterzuring op eutrofe standplaatsen en een variant met Moeraswederik (Lysimachia
thyrsiflora), Melkeppe (Peucedanum palustre) en Slangewortel van mesotrofe standplaatsen.
Deze gemeenschappen vormen een overgang tussen het Riet-verbond en het verbond van
grote zeggen (Magnocaricion).
Wheeler (1980a) plaatst deze drijftilgemeenschappen eveneens in het Riet-verbond, onder
de naam Cicuto-Phragmitetum Wheeler 1978. De kensoorten zijn Riet (dominant), Hoge
cyperzegge, Waterscheerling, Grote boterbloem (Ranunculus lingua), Waterzuring,
Mattenbies (Scirpus lacustris), Grote watereppe (Sium latifolium) en Kleine lisdodde (Typha
angustifolia). Deze door Wheeler beschreven associatie komt overeen met het CicutoCaricetum pseudocyperi bij Weeda et al. (1995).
Weeda et al. (1995) plaatsen deze drijftilvegetaties op floristische, structurele en ecologische
gronden in een apart verbond, het Waterscheerling-verbond, in de Riet-orde
(Phragmitetalia). Zij splitsen het Cicuto-Caricetum pseudocyperi op in twee associaties, nl.
de Associatie van Slangewortel en Waterscheerling (Cicuto-Calletum Schaminée et Weeda
ass. nov.) en de Associatie van Waterscheerling en Hoge cyperzegge (Cicuto-Caricetum
pseudocyperi Boer et Sissingh in Boer 1942 em. Segal in Westhoff & Den Held 1969). Het
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Cicuto-Calletum omvat de (eerder) eutrafente gemeenschappen met Slangewortel, waardoor
ze ecologisch afwijken van het Calletum palustris Vanden Berghen 1952; ook floristisch
wijken ze duidelijk af door het groter aandeel aan eutrafente soorten. Op grond hiervan
splitsten Weeda et al. (1995) het Calletum palustris op in het (eutrofe) Cicuto-Calletum en
het (oligotrafente) Calletum palustris (dat niet door hen beschreven/overgenomen wordt
omwille van het slechts hier en daar fragmentair (als storingsgemeenschap) voorkomen in
Nederland). De plaatsing binnen de Riet-orde (Phragmitetalia) is dan ook gegrond.
Qua floristische en ecologische beschrijving komen deze door de verschillende auteurs
erkende gemeenschappen goed met elkaar overeen.
In Vlaanderen komen (kwamen) eigenlijk de drie mogelijke associaties voor:
1. het Cicuto-Caricetum pseudocyperi Boer et Sissingh in Boer 1942 (of CicutoPhragmitetum Wheeler 1978);
2. het Calletum palustris Vanden Berghen 1952;
3. het Cicuto-Calletum Schaminée et Weeda 1995.
Ecologisch is het evenwel niet helemaal correct om het oligotrafente Calletum palustris bij de
hoogproductieve moerassen te bespreken (zie ook §C.4, Draadzegge-verbond, Caricion
lasiocarpae).
B.4.3.

Diagnostische soorten

Hoge cyperzegge en (vermoedelijk) Waterscheerling zijn kensoorten. Monospecifieke
watervegetaties van Slangewortel behoren hier niet toe, maar in combinatie met één van de
andere diagnostische soorten of met lisdodde of riet kan Slangewortel wel als kensoort
dienen.
Hoge cyperzegge heeft een hoog aanpassingsvermogen aan kale bodems en kan ook
vegetatievormend optreden op open sapropelbodems. Volgens Hejn_ (1960) zijn de typische
standplaatsen drijftillen, initiale bodem na turfwinning en kale bodems, anders ontstaan dan
door de accumulatie van organisch materiaal (vb. door muskusratten). In dit laatste geval,
zoals in de Blankaart en de stadwalgrachten van Damme, gaat het niet om een echt “CicutoCaricetum pseudocyperi” (Associatie van Waterscheerling en Hoge cyperzegge), een
drijftilvegetatie, maar wel om vegetaties die tot de rietmoerassen behoren en het best
geplaatst kunnen worden in de subassociatie caricetosum pseudocyperi van het ScirpoPhragmitetum volgens Westhoff & Den Held (1969). Temeer daar het dan gaat om
vegetaties kenmerkend voor contactzones tussen voedselarm en voedselrijk water. De
bedoelde vegetaties kunnen ook opgevat worden als een overgang naar grote
zeggenvegetaties (Magnocaricion Koch, §B.5 en B.6).
De diagnostische waarde van Waterscheerling is echter moeilijk te bepalen omwille van het
klein aantal opnamen ter onderbouwing van dit type en het voorkomen van deze soort in
andere natuurtypen (vnl. type B.6) waarvan veel meer materiaal ter beschikking is.
Weeda et al. (1995) beschouwen, naast Waterscheerling en Hoge cyperzegge (kensoorten
van verbond en associatie), tevens Grote boterbloem (Ranunculus lingua) als kensoort van
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de Associatie van Waterscheerling en Hoge cyperzegge. Bijna de helft van de opnamen
waarin deze soort voorkomt (19/42) behoort echter tot het Verbond van Scherpe zegge
(Caricion gracilis), zodat de soort op basis van het beschikbare materiaal niet als kensoort
van deze associatie beschouwd kan worden.
Wheeler (1980a) geeft als kensoorten van het Cicuto-Phragmitetum Wheeler 1978: Riet,
Hoge cyperzegge, Waterscheerling, Grote boterbloem, Waterzuring, Mattenbies, Grote
watereppe en Kleine lisdodde.
Riet, Waterzuring en Grote watereppe hebben duidelijk een veel bredere ecologische
amplitude dan dit verbond en worden door Weeda et al. (1995) terecht als klassekensoorten
van de Riet-klasse beschouwd. Waterzuring, en ook wel Grote watereppe, komt bovendien
ook veel voor in vochtige strooiselruigten van de Convolvulo-Filipenduletea. Kleine lisdodde
is een kensoort van het Riet-verbond.
B.4.4.

Flora en vegetatie

Frequente soorten zijn Waterzuring (Rumex hydrolapathum), Hoge cyperzegge, Klein kroos
(Lemna minor), Wolfspoot (Lycopus europaeus), Riet (Phragmites australis), Grote wederik
(Lysimachia vulgaris), en in mesotrofe omstandigheden Wateraardbei (Potentilla palustris)
en Moeraswalstro (Galium palustre). De gemeenschappen worden gedomineerd door
helofyten en hemicryptofyten die vaak optreden als helofyten. De meest voorkomende en/of
dominante soorten zijn allemaal soorten van natte tot zeer natte (aquatische) milieus die in
veel gevallen indicatief zijn voor wisselende waterstanden.
Volgens Westhoff (1973) staan de vegetaties van Hoge cyperzegge en die van Slangewortel
in successierelatie tot elkaar: In de veenserie wordt de eerstgenoemde voorafgegaan door
de laatstgenoemde. Weeda et al. (1995) spreken dit tegen. In De Zegge gaat de
Slangewortelvegetatie in elk geval de Hoge cyperzeggenvegetaties niet vooraf in de
verlandingsreeks, maar komt eerstgenoemde als een afzonderlijke vegetatie in afgesloten
plassen voor (Van Speybroeck et al. 1981). Dit zou Weeda et al. (1995) kunnen bevestigen.
De drijftillen kunnen kleine afzonderlijke gemeenschappen vormen, zoals in De Zegge. In De
Zegge komen zowel Slangewortel-drijftillen als Hoge cyperzegge-drijftillen voor. De eerste
zijn er soortenrijker dan de tweede en worden vertegenwoordigd door Slangewortel en
Waterviolier (Hottonia palustris); de tweede worden vertegenwoordigd door Hoge
cyperzegge en Waterzuring (Van Speybroeck et al. 1981).
In drijftilachtige vegetaties in beekvalleien (zie ontstaan) waar kwelwater uit een veenbodem
opwelt en waar toch ook wat open water aanwezig is kunnen o.a. Waterviolier, vederkruiden
(Myriophyllum sp.), een aantal fonteinkruiden (Potamogeton sp.) en ook Witte waterlelie
(Nymphaea alba) aangetroffen worden; zelden ook nog Krabbescheer (Stratiotes aloides).
Door de specifieke eigenschappen van het kwelwater is het milieu meestal mesotroof, en
eerder dan met Riet, zal het venig substraat dichtgroeien met Holpijp (Equisetum fluviatile),
Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata), Wateraardbei (Comarum palustre), Moeraswederik
(Epilobium palustre), Draadzegge (Carex lasiocarpa), Ronde zegge (Carex diandra), soms
ook Galigaan (Cladium mariscus) en, zeker in het Brabantse, Bosbies (Scirpus sylvaticus) en
Reuzepaardenstaart (Equisetum telmateia) (Gryseels et al. 1989). In voedselarme milieus,
zoals in de Kempen, komen eerder Snavelzegge (Carex rostrata) en Veenpluis (Eriophorum
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angustifolium) voor. In deze laatste situatie hebben we het over het oligtrafente Calletum
palustris Vanden Berghen 1952.
Op een aantal plaatsen in Vlaanderen (Blankaart (Woumen), Oost-Vlaamse kreken, oude
stadswallen van Damme) komt een vegetatietype met Hoge cyperzegge voor dat echter
moeilijk tot het hier besproken natuurtype kan gerekend worden. In alle gevallen komen de
vegetaties voor op open plaatsen in rietland gecreëerd door muskusratten. De op die manier
ontstane slikplaten hebben wel een zeker drijftilkarakter, maar kunnen onmogelijk
beschouwd worden als echte verlandingsdrijftillen langs de rand van open water.
De vegetaties op dergelijke drijftil-slikplaten zijn zeer dynamisch en vertonen een
uitgesproken successieneiging die gestuurd wordt door Hoge cyperzegge. Hoge cyperzegge
is de eerste kolonisator van de door de muskusratten ontstane slikplaten (vermoedelijk wordt
deze soort ook hoofdzakelijk verspreid door muskusratten). Hejny (1973) wijst erop dat Hoge
cyperzegge vooral is aangepast aan een tijdelijk ecologisch milieu dat het midden houdt
tussen een echte drijftil en een ontbloot substraat. Daarnaast is deze plant in het algemeen
gekend als een echte drijftilsoort (Westhoff & Den Held 1969, Wheeler 1980a, Schaminée et
al. 1995). Niet alleen het ontstaan van deze vegetaties verschilt van die van echte drijftillen
en geeft aanleiding om deze vegetaties niet tot dit natuurtype te rekenen, maar ook de
kensoort Waterscheerling ontbreekt telkens (maar dit vaak ook in vegetaties die wel tot dit
type gerekend kunnen worden). Synecologisch worden deze vegetaties gekenmerkt door de
typische vestiging op een weke sapropelbodem, ontstaan uit een door muskusrattenwraat (of
andere verstoring) vernietigd rietland, ’s zomers droogvallend en met een zeker drijvend
karakter. Deze vegetaties kunnen volgens Gryseels (1985) binnen het systeem van Westhoff
& Den Held (1969) het best in het Scirpo-Phragmitetum, subassociatie caricetosum
pseudocyperi (maar dan wel in uitermate voedselrijk milieu) geplaatst worden of. in de
recentere classificatie van Weeda et al. (1995) in het Typho-Phragmitetum (Koch 1926)
Schaminée, Van ’t Veer et Weeda nom. nov.
B.4.5.

Milieukarakteristieken

Deze gemeenschappen worden aangetroffen in uitgeveende laagveenplassen, in kleine
beschutte veenpoeltjes (Calletum palustris), aan de randen en op de oevers van grote open
plassen (Cicuto-Caricetum pseudocyperi) (De Zegge - Van Speybroeck et al. 1981, Mahieu
& De Baere 1982), in oude rivierarmen en in randzones van vaarten die niet meer regelmatig
geschoond worden, standplaatsen dus met stilstaand of zwak stromend water, waarvan de
diepte zelden meer dan 2m bedraagt en de bodem vaak venig is (Goorken, Lokkerse
Dammen - Mahieu & De Baere 1982). In de Zegge komen de Slangewortelvegetaties voor
op enigszins guanotrofe trilvenen (Van Speybroeck 1979).
De gemeenschap wordt gekenmerkt door vrij grote verschillen in zuurgraad, trofiegraad en
grondwaterstanden (wat o.m. weerspiegeld wordt in enerzijds de aanwezigheid van soorten
van de Riet-klasse en anderzijds soorten van de Klasse der kleine zeggen). Dit is een gevolg
van het feit dat zich in de zeggenbulten regenwater ophoopt en de tussenliggende slenken
gevoed worden door grond- of oppervlaktewater. Hiermee hangt de relatief grote
soortenrijkdom van de vegetatie samen (hoewel de Hoge cyperzegge-drijftillen soortenarm
kunnen zijn, zoals in De Zegge (Geel)). In de slenken overheersen eutrofe tot mesotrofe,
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neutrale en natte tot submerse omstandigheden, waar soorten zoals grote zeggen en Riet
groeien. De bulten zijn matig eutroof tot mesotroof, zwak zuur en nat tot matig nat. Naarmate
de drijftil zich verder ontwikkelt worden de bulten groter en talrijker en gaan de slenken
achteruit waardoor de drijftil of kragge steviger wordt.
Het verschijnen van deze gemeenschap in voedselarme bovenloopgebieden wijst op het
binnendringen van voedselrijk water.
B.4.6.

Ontstaan, successie en beheer

Drijftillen vormen vooral in rustiger waters een vroeg stadium in de verlanding. Zij onstaan
vaak in of uit de watervegetaties van het Kikkerbeet-verbond (Hydrocharition morsus-ranae).
In beekvalleien waar kwelwater uit een veenbodem naar boven opwelt, en in ondiepe putten
gegraven in een veenbodem (veenputten), komt geen of slechts weinig open water voor,
maar wordt het substraat gevormd door een slappe, blubberige, gasrijke veenbodem. Hierop
ontwikkelen zich ook drijftilachtige vegetaties.
Soorten zoals Waterdrieblad en Slangewortel zijn in staat open water te koloniseren; de
wortelstokken van Slangewortel vormen een netwerk onder het wateroppervlak, waarin
kieming van andere planten mogelijk wordt en een volgend successiestadium in gang gezet
wordt. Deze volgende stadia zijn grote zeggenvegetaties of rietvegetaties, gevolgd door
elzenbroekbos. In het nog jonge opschietende elzenbos zijn nog soorten zoals Hoge
cyperzegge, Riet, Melkeppe en Holpijp terug te vinden. Daar waar het milieu minder drassig
en voedselarmer is, wordt het elzenbos vervangen door het berkenbroekbos, dat een
overgang vormt naar het Eikenberkenbos.
Volgens Schaminée et al. (1995) gaan de Slangeworteldrijftillen de Hoge
cyperzeggedrijftillen niet vooraf in de successie, althans niet altijd, zoals beschreven werd
voor verschillende moerasvegetaties in Nederland (Segal 1966, Westhoff 1973), maar ze
kunnen er wel mee in contact staan, evenals met Lisdodde- of Rietvegetaties. In de Zegge
kon de successie van Slangewortelvegetaties naar Hoge cyperzeggedrijftillen niet
waargenomen worden; beide vegetatietypen kwamen er los van elkaar voor. De
Slangewortelvegetatie neemt er niet als dusdanig aan de verlandingsreeks deel (Van
Speybroeck 1979, Van Speybroeck et al. 1981).
Drijftilgemeenschappen hebben een beperkte levensduur; hun voorkomen is afhankelijk van
de aanwezigheid van voldoende open water voor nieuwe vestigingen. Dit kan bijvoorbeeld
door het weghalen van oude drijftillen. Overigens vereisen deze gemeenschappen geen
beheer.
B.4.7.

Voorkomen en verspreiding

Dit type is zeldzaam in Vlaanderen en wordt voornamelijk teruggevonden in de Kempen
(vallei van Zwarte Beek en Nete), maar ook in de Polders en de Zandleemstreek komen de
vereiste standplaatsfactoren voor om de ontwikkeling van deze gemeenschappen toe te
laten (zie Verspreidingskaart 3). Een mooi voorbeeld van deze gemeenschap met Hoge
cyperzegge is aanwezig in Damme, op de oude stadswallen (Polders). In de Leemstreek (op
de grens met de Kempen) werd recent (Denys et al. 1997) nog een mooi voorbeeld
waargenomen in de Demervallei te Halen.
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De verspreiding van Slangewortel en Waterscheerling is positief gecorreleerd met de
Kempen, die van Hoge cyperzegge met de Kempen en de Leemstreek.
Tengevolge van verruiging (die een vervlakking van de vegetatie geeft) is isolatie ten
opzichte van (vijver)water vaak niet meer mogelijk, doordat de vegetatie is vastgegroeid, en
verdwijnt de drijftilontwikkeling. Dit maakt dit natuurtype (mogelijk) zo zeldzaam.
B.4.8.

Waarde
B.4.8.a.

Zeldzaamheid

Echt goed ontwikkelde drijftillen zijn zo goed als verdwenen in Vlaanderen. Minder goed
ontwikkelde voorbeelden komen frequenter voor aan de rand van plassen of op ondiepe
oevers; vaak is het aandeel voedselminnende soorten hoog, wat minder karakteristiek is
voor goed ontwikkelde voorbeelden. Volgens de Biologische Waarderingskaart bedraagt de
oppervlakte drijfzomen en drijtillen in Vlaanderen 4 à 9 ha (Van Landuyt et al. 1999).
De kensoort Waterscheerling is bedreigd, Slangewortel zeldzaam.
In deze drijftil- of verlandingsvegetaties worden slechts weinig Rode Lijst-soorten
waargenomen. Moeraswederik is daarvan de meest zeldzame (zie Bijl. 1).
B.4.8.b.

Biodiversiteit

De soortenrijkdom van deze vegetaties is doorgaans niet erg hoog. Het aantal soorten per
opname varieert tussen 6 en 25, met een gemiddelde van 12,9 soorten per opname (zie Bijl.
2). In de beginstadia kan vooral het aantal soorten van watervegetaties (Kroos, Sterrenkroos,
Watervorkje, …) nog vrij hoog zijn, in latere stadia zijn het vooral grotere helofyten van de
Riet-klasse die in de vegetatie voorkomen. Deze latere stadia zijn soortenrijker.

B.5.

Rietmoerassen (Phragmites australis) (498 opn.)

De meest uitgebreide studies met betrekking tot rietmoerassen in Vlaanderen gebeurden in de
Blankaart (Gryseels 1977, 1978, 1985) en langs de Zeeschelde (Hoffmann 1993). De bespreking van
de rietlanden in de getijdenzone gebeurt hoofdzakelijk in Natuurtypen Slik & Schor. De bespreking van
de niet-getijde rietmoerassen is voor een groot deel gebaseerd op de studie van Gryseels (1977,
1978, 1985).

B.5.1.

Algemene kenmerken

Rietmoerassen omvatten een grote groep van vegetaties, waarbij de indeling niet zozeer
kwalitatief bepaald wordt (het louter voorkomen van soorten), maar veeleer kwantitatief,
waarbij de vitaliteit en de abundantie van de soort, die de algemene structuur van de
vegetatie bepaalt van doorslaggevend belang is. Het zijn vaak (soortenarme)
dominatiegemeenschappen waarvan de soorten moeilijk met elkaar mengen en eerder
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vlekgewijs naast elkaar voorkomen. Riet zelf speelt in veel van de gemeenschappen die tot
de rietmoerassen gerekend worden een ondergeschikte rol.
Bij de bespreking hier wordt de nadruk echter gelegd op de moerasvegetaties waarin Riet
abundant of dominant optreedt.
Een groot deel van de vegetaties gedomineerd door Riet zijn beschreven als min of meer
dynamische gemeenschappen die deel uitmaken van het verlandingsproces vanuit open
water. Ze behoren vaak tot de Mattenbies-Riet-associatie (Scirpo-Phragmitetum o.a. Koch
1926, Westhoff & Den Held 1969).
Rietmoerassen omvatten verschillende vegetatietypen die echter nooit wezenlijk van elkaar
verschillen, maar vaak een reeks vormen die de klassieke zonatie, overeenkomend met een
stadium in de verlanding (successie), vaag weerspiegelen. Ook de ecologische typering en
ontstaanswijze van de varianten is vaak onduidelijk (o.a. Danneels & Hermy 1986). De
structuur van een rietland op een gegeven moment wordt voornamelijk door 2 processen
bepaald, nl. het verlandingsproces (dat de oorspronkelijke successie van
plantengemeenschappen veroorzaakt; successieproces) en het verruigingsproces, dat in
sterke mate het verlandingsproces beïnvloedt (Gryseels 1985).
De kruidlaag in rietgemeenschappen kan gemakkelijk 2m hoog worden; op sommige
plaatsen wordt Riet meer dan 4m hoog. Ook Lisdodde kan enkele meters hoog worden. De
gemeenschappen hebben vaak een gesloten karakter, waarvan tevens enkele struiken deel
kunnen uitmaken. Vaak is er een matig tot goed ontwikkelde moslaag aanwezig. Indien de
strooisellaag te dik wordt, bijvoorbeeld door het achterwege blijven van beheer, zullen echter
nog slechts weinig mossoorten kunnen overleven. Ook de algemene soortenrijkdom neemt
hierdoor af, evenals door regelmatige winteroverstromingen, die de vestiging van vele
soorten belemmeren.
Voor de instandhouding of ontwikkeling van rietmoerassen is beheer (wintermaaien)
noodzakelijk.
B.5.2.

Syntaxonomische affiniteit

Phragmition australis Koch 1926 (sub nomine Phragmition communis) p.p., vnl. TyphoPhragmitetum (Koch 1926) Schaminée, Van ‘t Veer et Weeda nom. nov.
BWK: mr
CORINE: 53.11 Common reed beds, 53.12 Common clubrush beds, 53.13 Reedmace beds,
53.15 Reed sweetgrass beds
Habitatrichtlijn: niet opgenomen
Weeda et al. (1995) onderscheiden vier associaties binnen het Riet-verbond:
1. Mattenbies-associatie (Scirpetum lacustris Chouard 1924)
2. Associatie van Ruwe bies (Scirpetum tabernaemontani Passarge 1964)
3. Associatie van Heen en Grote waterweegbree (Alismo-Scirpetum maritimi (Tüxen
1937) Schaminée, Van ’t Veer et Weeda nom. nov.)
4. Riet-associatie (Typho-Phragmitetum (Koch 1926) Schaminée, Van ’t Veer et Weeda
nom. nov.)
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Daarnaast erkennen zij een groot aantal rompgemeenschappen (RG), zoals RG Glyceria
maxima-[Phragmitetea], Typha latifolia-[Phragmitetea], Equisetum fluviatile-[Phragmitetalia],
Phalaris arundinacea-[Phragmitetalia].
Oberdorfer (1977) plaatst de door Liesgras en Grote lisdodde gedomineerde vegetaties in
aparte associaties, respectievelijk het Glycerietum maximae en Typhetum latifoliae.
Lebrun et al. (1949) onderscheiden slechts twee associaties, nl. de Associatie van Heen
(Scirpetum maritimi (Christiansen) Tüxen) en het Scirpeto-Phragmitetum Koch 1926.
De indeling volgens Weeda et al.(1995) sluit in elk geval dichter aan bij de werkelijkheid,
ondermeer omdat zij een grotere diversiteit erkennen. Oberdorfer plaatst ook de
Galigaanvegetaties, het Cladietum marisci, in het Riet-verbond, terwijl Weeda et al. (1995)
en Lebrun et al. (1949) deze associatie in het Verbond van Stijve zegge, respectievelijk
Caricion elatae Koch 1926 em. Neuhäusl 1957 en het Magnocarion elatae Koch 1926
plaatsen. Wij sluiten ons aan bij deze laatste auteurs, ook al is de positie van de Galigaanassociatie omstreden; de extreme soortenarmoede van de gemeenschap bemoeilijkt haar
plaatsing.
Veel van de rietgemeenschappen beschreven in de Vlaamse literatuur zijn moeilijk éénduidig
te plaatsen in een bestaand syntaxonomisch systeem omdat hun oorsprong niet ligt in het
verlandingsproces of omdat ze sterk verruigd of verarmd (facies) zijn door eutrofiëring,
waterstandsdaling of het wegvallen van beheer. Bij de syntaxonomische interpretatie kan de
vraag rijzen of het nog om echte rietlanden gaat, en dan als “variant” te benoemen, of dat ze
niet veeleer te beschouwen zijn als een antropogene storingsgemeenschap
(rompgemeenschap). Rekening houdend met de vaak synusiale opbouw van de vegetatie
(bijv. Haagwinde sluier over het riet) kunnen ze toch nog het best hier ingelast worden –
deze synusiale opbouw wordt echter niet in rekening gebracht bij de bestaande
syntaxonomische systemen, waardoor vegetaties meestal een mengeling van verschillende
syntaxonomische eenheden vormen. Ze komen vaak overeen met wat als het “eindstadium”
van rietlanden (Scirpo-Phragmitetum Boer 1942) beschreven zou kunnen worden, waarin
ruigtkruiden een belangrijk aandeel hebben.
Op associatieniveau behoren de “echte” rietlanden voornamelijk tot het
1. Scirpo-Phragmitetum (Westhoff & Den Held 1969, Wheeler 1980, …),
2. subass. Solanum dulcamara (Boer 1942, Krausch 1964, 1965) van de
eerstgenoemde associatie,
3. Typhetum angustifoliae (Allorge 1922) Soó 1927,
4. Typho-Phragmitetum (Koch 1926) Schaminée, Van ’t Veer et Weeda nom. nov.,
5. Phragmitetum australis (Oberdorfer 1977, Reichoff 1978).
De rietlanden met Haagwinde als vast element (dat zeer abundant kan zijn) zijn verwant aan
de sluiergezelschappen van de Orde van Harig wilgenroosje (Convolvuletalia sepium).
B.5.3.

Diagnostische soorten

Riet, abundant tot dominant; evenwel kan Riet nagenoeg ontbreken en soorten zoals Grote
lisdodde (Typha latifolia), Kleine lisdodde (T. angustifolia), Gele lis (Iris pseudacorus),
Hennegras (Calamagrostis canescens), of Liesgras (Glyceria maxima) (o.a. Gryseels 1978,
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Van Speybroeck 1979, Van Speybroeck et al. 1981) de rol van Riet geheel of gedeeltelijk
overnemen (faciesvorming).
Heen (Scirpus maritimus), Mattenbies (Scirpus lacustris)
Weeda et al. (1995) geven als kensoorten voor het Rietverbond Mattenbies s.l. (Scirpus
lacustris), Scirpus maritimus var. maritimus en Spindotterbloem (Caltha palustris ssp.
araneosa) op.
Mattenbies is duidelijk een kensoort van het Riet-verbond, en komt ook met geringe
bedekkingen buiten de Associatie van Mattenbies voor, vnl. in het Typho-Phragmitetum.
Heen vertoont een duidelijk optimum in zilte vegetaties die behoren tot de Zeeaster-klasse
(Asteretea tripolii), op de schorren en in het Oost-Vlaamse Krekengebied. Daarbuiten komt
de soort het vaakst voor in vegetaties behorend tot de voedselrijke graslanden van het
Zilverschoon-verbond (Lolio-Potentillion anserinae), de voedselminnende
pioniergemeenschappen van het Riet-verbond, Vlotgras-verbond (Sparganio-Glycerion) en
Tandzaad-verbond (Bidention tripartitae). Ze treedt evenwel enkel abundant tot dominant op
(> 30 %) in de Rompgemeenchap met Heen van de Zeeaster-klasse (RG Scirpus maritimus[Asteretea tripolii]), de Associatie van Heen en Grote waterweegbree (Alismato-Scirpetum
maritimi) en hier en daar in gemeenschappen van het Vlotgras-verbond (SparganioGlycerion). In die zin kan besloten worden dat Heen als gemeenschappelijke kensoort kan
gelden voor (een deel van) het Rietverbond en de Zeeaster-Klasse (vnl. rompgemeenschap).
Beide gemeenschappen kunnen gemakkelijk van elkaar onderscheiden worden op basis van
de totale soortensamenstelling, waarbij het Rietverbond typisch een aantal glycofyten bevat
en de Zeeaster-klasse een aantal halofyten.
Spindotterbloem is sterk gebonden aan het zoetwatergetijdengebied (van de Zeeschelde),
maar houdt daar buiten de rietbegroeiingen ook stand in de ruigere begroeiingen met Harig
wilgenroosje (Epilobium hirsutum) die behoren tot de Klasse der natte strooiselruigten
(Convolvulo-Filipenduletea) en in Veldkers-ooibos (Cardamino amarae-Salicetum).
Spindotterbloem is dus hooguit een kensoort voor bepaalde zoetwatergetijderietlanden
binnen het Rietverbond; ook Weeda et al. (1995) spreken van een getijden-subassociatie die
gekenmerkt wordt door deze soort (Alismato-Scirpetum maritimi calthetosum).
Lebrun et al. (1949) vermelden als kensoorten van het Phragmition eurosibiricum (Koch
1926) Tüxen 1937 Riet, Mattenbies en Zwanebloem (Butomus umbellatus).
Abundant of dominant optredend Riet is kenmerkend voor het Rietverbond.
Zwanebloem is een kensoort van het Watertorkruid-verbond (Oenanthion aquaticae), dat
echter niet onderscheiden wordt door Lebrun et al. (1949).
B.5.4.

Flora en vegetatie

Naast Riet wordt de gemeenschap meestal verrijkt door een aantal (ruigt)kruiden van natte
standplaatsen, zoals Waterzuring (Rumex hydrolapathum), Kleine lisdodde (Typha
angustifolia), Watermunt (Mentha aquatica), Bitterzoet (Solanum dulcamara), Moeraswalstro
(Galium palustre), Wolfspoot (Lycopus europaeus), Haagwinde (Calystegia sepium) en/of
Grote brandnetel (Urtica dioica). De vegetaties kunnen zeer soortenrijk zijn, maar even goed
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uit één of slechts enkele soorten opgebouwd zijn, zoals Mattenbies, Kleine of Grote lisdodde,
Gele lis of andere. Een duidelijke zonering of vlekkenpatroon, waarbij elke zone of vlek
gedomineerd wordt door één plantensoort is een kenmerkende eigenschap van deze
vegetaties (Spence 1982, Breen et al. 1988, Van der Valk & Welling 1988). Een typisch
patroon langs grote waterlichamen is het voorkomen van Mattenbies op de laagste plaatsen
en Kleine lisdodde en Riet op de hoogste plaatsen (in ondiep water) (Westhoff et al. 1971).
Grote lisdodde en Gele lis lijken in Nederland vaker langsheen steilere oevers (vaarten,
kanalen, visvijvers) de rietkraag te vervangen. In Duitsland echter blijkt Grote lisdodde eerder
in ondieper (ca. 20 cm) en eutrofer water voor te komen en Kleine lisdodde in dieper (ca. 50
cm) en mesotrofer water (Oberdorfer 1977). Ook kunnen er binnen of langs de rietvegetatie
vlekken of linten van de vergezellende soorten voorkomen (bijv. Waterzuring). In de moslaag
zijn Gewoon dikkopmos (Brachythecium rutabulum), Pluisdraadmos (Amblystegium sp.),
Gewoon puntmos (Calliergonella cuspidata) en Fijn snavelmos (Eurhynchium praelongum)
de meest voorkomende soorten.
Rietmoerassen met Waterzuring (o.a. Leiemeersen (Oostkamp), Blankaart (Woumen))
hebben gewoonlijk een meer open karakter, en een niet al te dikke strooisellaag, waardoor
invasie door een groter aantal laaggroeiende soorten, zoals Dotterbloem (Caltha palustris),
mogelijk is (Gryseels & Hermy 1981, Gryseels 1977, 1978).
Er kunnen ook een aantal echte waterplanten in rietvegetaties voorkomen, zoals Klein kroos
(Lemna minor), Wortelloos kroos (Wolffia arrhiza) en Blaasjeskruid (Utricularia sp.). In de
zomer, als de watertafel onder het maaiveld is gezakt, kunnen zij overleven dankzij de
vochtigheid van de sapropeliumbodem die behouden blijft door de beschaduwing van het riet
(Danneels & Hermy 1986).
De rietvegetaties zijn vaak vermengd met nitrofiele, ruigte- en sluiergemeenschappen,
waardoor ze niet alleen relatief soortenarm zijn geworden, maar ook geëgaliseerd (Gryseels
1978). Liesgrasvegetaties vervangen Rietvegetaties op de meest vervuilde standplaatsen
(bijv. langs sloten en aanvoerbeken, aan eendekooien) en op plaatsen met een wisselende
waterstand.
Proces, patroon en structuur in verruigde rietvegetaties worden voornamelijk bepaald door
strooiselopstapeling en produktieverhoging. Het zijn dan ook enkel de competitieve soorten,
de potentiële dominanten, die tot volle ontwikkeling komen. Andere soorten zijn dan beperkt
tot toevallige openingen in de strooisellaag, en moeten daarbij niet alleen stress
(concurrentie competitieve soorten), maar ook ruderale toestanden (uitwendige gestoorde
milieufactoren) verdragen (Gryseels 1985).
De quasi monospecifieke begroeiing met Kleine lisdodde was tot omstreeks 1965 de
typische oevervegetatie in de Blankaart, waar de soort met een forse kraag de rietlanden
afboorde (Gryseels 1978, 1985). De sterke achteruitgang daarna is hoogstwaarschijnlijk te
wijten aan de wraat van muskusratten; eutrofiëring, verhoogde slibaanvoer en
waterstandsdaling zijn waarschijnlijk onrechtstreeks mee verantwoordelijk (Gryseels 1985).
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In de Blankaart treedt Hennegras (Calamagrostis canescens) op veel plaatsen dominant op,
ten koste van de vitaliteit van Riet en krijgt de vegetatie het aspect van een riet-hooiland
(Gryseels 1985).
Een typische indicatie voor extreme verruiging van rietlanden is de vrijwel complete
afwezigheid van mossen. Mosontwikkeling kan op een dikke, bovenaan vaak volledig droge,
en sterk beschaduwde strooisellaag, niet plaatsgrijpen.
Vooral in eutroof water vormt Riet vanuit de oever een zeer dicht ondergronds net van
wortelstokken, die de sapropeliumlaag doorwortelen tot in de vaste bodem of zich
ontwikkelen als drijftillen op het water. Bij verdere uitbreiding naar het open water ontwikkelt
zich dan een drijfzoom die schommelingen in de waterstand min of meer kan volgen. Ook
Kleine lisdodde en (daaruit voortkomend) Moerasvaren (Thelypteris palustris) kunnen op
dezelfde manier drijfzomen of –tillen vormen (De Raeve 1975, Gryseels et al. 1989) (zie
§B.4, Cicution virosae, Waterscheerling-verbond).
In het Oost-Vlaamse krekengebied komen er ook rietlanden met een relatief hoge presentie
van een aantal graslandsoorten voor. Enerzijds vinden we er rietvegetaties met Valse
voszegge (Carex cuprina), Zilverschoon (Potentilla anserina) en Kluwenzuring (Rumex
conglomeratus) die een overgang vormen tussen het aanwezige drijftilrietland (dat eigenlijk
bij het Cicution virosae hoort) en het achterliggende hooiland. Anderzijds zijn er soortenrijke,
rijkgestructureerde rietlanden met een hoge presentie van Pinksterbloem (Cardamine
pratensis), Viltige basterdwederik (Epilobium parviflorum) en Kale jonker (Cirsium palustre)
(De Raeve 1975).
Bij aanwezigheid van drijvende wortelmatten kunnen er regenwaterlenzen gevormd worden
en ontstaan oppervlakkig-mesotrofe omstandigheden. Er verschijnen dan soorten zoals
Zwarte zegge (Carex nigra), Kale jonker (Cirsium palustre), Wateraardbei (Potentilla
palustris) en Moeraswederik (Lysimachia thyrsiflora) die wijzen op een relatief voedselarme
standplaats.
B.5.5.

Fauna

Vrijwel onbegaanbare, ondoordringbare en vandaar rustige rietlanden vormen, vooral in de
nabijheid van open water, een ideaal broedbiotoop voor typische moerasvogels zoals Kleine
Karekiet (Acrocephalus scirpaceus), Grote Karekiet (A. arundinaceus), Rietzanger (A .
schoenobaenus), Bosrietzanger (A. palustris), Rietgors (Emberiza schoeniclus), Blauwborst
(Luscinia svecica), Waterral (Rallus aquaticus), Snor (Locustella luscinioides), Bruine
kiekendief (Circus aeruginosus), enz. In Limburg komen daar nog Baardman (Panurus
biarmicus), Roerdomp (Botaurus stellaris), Woudaapje (Ixobrychus minutus) en rallen bij.
Ook Slobeend (Anas clypeata) en Wintertaling (A. crecca) vinden in rietlanden een geschikte
broedplaats. In het najaar vormen ze dan weer een pleisterplaats voor ontelbare eenden,
zwaluwen, kwikstaarten, …Bepaalde soorten hebben eerder een voorkeur voor verruigd
rietland met struiken, terwijl andere vaker te vinden zijn in zuiver rietland of rietland met
onderbegroeiing. Er bestaan ook verschillen tussen de broedvogelpopulaties in een
polderkreek en een moerasgebied in Limburg.
Monotone Liesgrasvegetaties zijn totaal waardeloos voor zangvogels zoals Karekiet,
Blauwborst, Sprinkhaanrietzanger (Locustella naevia), …
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In dichte zegge- of rietvegetaties kunnen de bolvormige nesten van de Dwergmuis
(Micromys minutus) aangetroffen worden. Ook Aard- (Microtus agrestis), Dwergspits- (Sorex
minutus) en Bosspitsmuis (Sorex araneus) kunnen hier vaak relatief talrijk zijn, hoewel ze
helemaal niet tot deze vegetaties beperkt zijn. In gebieden met winterse overstromingen
moet ieder jaar een herkolonisatie optreden.
Muskusrat (Ondatra zibethicus) is zowat het enige inheemse zoogdier dat specifiek is voor
rietlanden (Gryseels et al. 1989).
B.5.6.

Milieukarakteristieken

Dit type omvat pioniergemeenschappen in zoet tot (zwak) brak, doorgaans stilstaand tot
zwak stromend, zwak eutroof tot eutroof water. Op zeer eutrofe standplaatsen is de
gemeenschap vaak sterk verarmd.
Deze gemeenschappen zijn vaak verankerd in de bodem van (laagveen)plassen en oude
rivierarmen, op plaatsen die bloot staan aan de werking van wind en golfslag. Ook op meer
beschutte plaatsen, zoals de lijzijde van plassen en in verlandingssystemen van kraggen
kunnen zij voorkomen en enorme oppervlakken beslaan. De bodem is meestal mineraal of
venig en bedekt met een weke sapropeliumlaag, waavan de dikte afhankelijk is van de
waterstand (o.a. Danneels & Hermy 1986, Gryseels 1985). Van zodra overstroming zo goed
als beperkt is tot de winter verandert het substraat van een week, slibrijk sapropel in een
venige bodem, al of niet sterk veraard, die wel nog bedekt is met een oppervlakkige
sapropellaag.
De gemeenschap groeit verder in en aan poelen, kanalen, vijvers, sloten en natte
terreindepressies. Het water is doorgaans niet meer dan 70 cm diep (Oberdorfer 1977,
Coops 1996), waarbij Mattenbies-, Ruwe bies- en Kleine lisdoddevegetaties de diepste
standplaatsen innemen (gewoonlijk waterdiepte van meer dan 50 cm), terwijl vegetatietypen
gedomineerd door Riet, Rietgras en Grote lisdodde gewoonlijk op een waterdiepte van 10 tot
50 cm groeien. In het Molsbroek te Lokeren kwam een duidelijk “Typhetum” voor in diep
water (70-80 cm) (Kuyken-Quintelier 1972), terwijl de Kleine lisdoddevegetaties in de
Blankaart werden waargenomen in water tot een halve meter diep (Gryseels 1985). In dit
ondieper water groeien de vegetaties minder vitaal en minder hoog, grenzend aan
(wilgen)struweel, wegens het negatief effect van beschaduwing op deze soort.
De hydrologische condities gedurende de vestigingsfase van helofyten spelen mogelijk een
belangrijke rol voor de uiteindelijke zonering over de waterdiepte-gradiënt; ondermeer de
kieming is afhankelijk van het waterniveau (Coops 1996). Gele lis kiemt alleen op een
enigszins vochtig substraat, Rietgras en Riet kiemen het best op niet-overstroomd substraat,
terwijl Kleine en Grote lisdodde juist veel beter kiemen op overstroomd of waterverzadigd
substraat. In de studie van Coops (1996) bleek alleen Mattenbies geen verschil te vertonen
in kieming tussen vochtig, waterverzadigd en overstroomd substraat. Ook de
biomassaproduktie van de verschillende helofyten kent een optimum bij een bepaalde
waterdiepte. Rietgras, Riet en Heen vertonen bij een waterstand vanaf 80 cm een (sterk)
verlaagde productie; Mattenbies vertoont geen verschillen in biomassaproduktie bij een
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waterdiepte van 50 en 80 cm (Coops 1996). Riet daarentegen is minder gevoelig voor
blootstelling aan golfwerking dan Mattenbies, hoewel de biomassaproduktie bij beide soorten
hoger is op beschutte plaatsen (bij een waterdiepte van 50 cm). De gradiënt in blootstelling
aan golfwerking is gecorreleerd met een bodemgradiënt, in die zin dat beschutte locaties een
hoger slibgehalte en hoger organisch-stofgehalte hebben dan geëxponeerde locaties. Zo
blijkt Kleine lisdodde beter te groeien op slib- en organisch stof-rijke bodems van beschutte
locaties dan op grovere minerale bodem van sterk geëxponeerde locaties. In diep water kan
de golfwerking (door directe mechanische schade) Mattenbiesvegetaties doen verdwijnen op
sterk blootgestelde plaatsen, terwijl Riet de waterbeweging onder golven veel beter
weerstaat.
De distributie en soortensamenstelling van helofytenvegetaties langs de oevers van water is
dus het resultaat van verschillende abiotische en biotische interacties. Hydrodynamische
factoren, met name waterstand, golfwerking en waterstroming zijn de sleutelfactoren die de
distributie en samenstelling van helofytenvegetaties langs de oever bepalen (Sculthorpe
1967, Hutchinson 1975, Spence 1982, Coops 1996). De zonering in oeverbegroeiingen
wordt voor een belangrijk deel bepaald door verschillen in de invloed van de waterbeweging
op de vestiging, groei en overleving van soorten. Zonering van de oeverbegroeiing over de
waterdieptegradiënt (verticale gradiënt) ontstaat door verschillen in vestigings- en
overlevingskansen van soorten onder invloed van waterstandswisselingen en diepte van
overstroming. Verschillen in blootstelling aan golven leiden tot horizontale zonering, omdat
de verschillende helofyten niet in dezelfde mate golfwerking verdragen (Coops 1996). Deze
verschillen zijn van belang voor het water- en oeverbeheer. Door ingrijpen in de
waterhuishouding en aanleggen van “natuurvriendelijke” oevers kunnen omstandigheden
worden gecreëerd waaronder oeverbegroeiing kan floreren (Coops 1996). Zowel de
horizontale als de verticale gradiënt worden beïnvloed door waterstandschommelingen,
golfslag, fysico-chemische kenmerken van het sediment, het onderwater lichtregime en de
begrazingsintensiteit (Coops 1996). De waterstroming heeft op haar beurt een invloed op de
sedimentsamenstelling en de accumulatie van organisch materiaal (Spence 1982). In diep
water aan de waterkant van de rietgordel komt vaak een zone voor met Mattenbies,
afhankelijk van een matige blootstelling aan golfwerking. De rietgordel kan ook vervangen
worden door een gordel van Kleine lisdodde na ophoping van organisch materiaal of slib. Na
verstoring, zoals bodemerosie, resulterend in verwijdering van de vegetatie, kunnen
vegetaties gedomineerd door Rietgras of Kalmoes (Acorus calamus) voorkomen op hogere
plaatsen langs de oever. Hydrologische veranderingen kunnen dus leiden tot de vervanging
van één vegetatietype door een ander (Coops 1996).
Monotypische rietlanden komen doorgaans voor op nagenoeg constant geïnundeerde
standplaatsen (Peymen 1990, Gryseels 1985) en vertonen geen hecht rhizomennetwerk
(eerder pollenstructuur), waardoor ze zo goed als onbegaanbaar zijn. Vaak vormen ze de
eerste vegetatiegordel, ofwel nemen ze een zone in achter een Kleine lisdodde-, Mattenbiesof Waterzuringvegetatie (o.a. Gryseels 1978).
“Typische rietlanden” komen voor op standplaatsen die niet meer constant onder water staan
tot standplaatsen die ’s zomers droogvallen en tijdens het winterhalfjaar of in uitzonderlijke
omstandigheden overspoeld worden (semi-terrestrische rietlanden). Van zodra het rietland
niet meer constant onder water staat begint ook de vorming van een strooisellaag (die tot
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een halve meter dik kan worden) en worden de rhizoomnetwerken sterker. Verruigde
rietlanden zijn terrestrisch en weerspiegelen helemaal niet meer de verlandingsdynamiek
van open water en kennen een sterk verkorte inundatieduur. Gele lisvegetaties komen
doorgaans voor op eerder hoog gelegen en niet vaak geïnundeerde standplaatsen.
De meer open rietvegetaties (zoals met Waterzuring), waarin meer kleinere soorten (zoals
Dotterbloem) kunnen binnendringen komen voor op plaatsen waar de strooisellaag dun,
gebroken of verwijderd werd. In de Blankaart is de rietvegetatie met Waterzuring typisch
langs de meer beschutte plaatsen, zoals langs inbochtingen van de rietkraag en (vooral)
beekmondingen (Gryseels & Hermy 1981, Gryseels 1977, 1978, 1985). Dit zijn plaatsen
waar zowel slib als strooisel aangevoerd worden (Gryseels 1978). Dit vegetatietype lijkt
vooral voor te komen nabij de oever, waar het substraat nog te nat is om een echte
“basisvegetatie” met veel Grote brandnetel toe te laten (zoals op veel plaatsen in de
Blankaart het geval is) (Gryseels 1985).
Vaak kan men stellen dat de soortenrijkdom (moerasplanten, ruigtkruiden) toeneemt
naarmate men zich verder in de verlandingssuccessie bevindt, vertrekkend van de
monotypische rietvegetaties, en de natheid van de standplaats doorgaans afneemt. De
ruigtkruiden kunnen echter sterk faciesvormend optreden binnen het groter geheel van
rietmoerassen. De aanwezigheid van ruigtkruiden is duidelijk gecorreleerd met de soms zeer
dikke strooisellaag.
Op drijfzomen van Riet of Kleine lisdodde blijft de bodem altijd vochtig tot nat. De drijftillen
van Kleine Lisdodde in het Oost-Vlaams krekengebied wortelen in een laag sapropel in vrij
diep tot zeer diep water, dat niet tot sterk aan windslag is blootgesteld (De Raeve 1975).
Over de juiste waterdiepte, voor vergelijking met die in ander gebieden, wordt echter niets
vermeld. Zijn de drijftillen enigszins geïsoleerd van voedselrijk water, dan kunnen lokaal
mesotrofe tot zelfs oligotrofe omstandigheden ontstaan (Gryseels et al. 1989).
De rietlanden met een hoge presentie van graslandsoorten in het Oost-Vlaamse
krekengebied groeien er op mineraal substraat, waarin het waterpeil in de regel het grootste
gedeelte van het jaar en alleszins tijdens het vegetatieseizoen onder het maaiveld blijft. Dit
weerspiegelt zich ook in de aanwezigheid van een moslaag (De Raeve 1975). Hierdoor
onderscheiden ze zich van de rietlanden op organisch substraat, die een constant nat
vochtigheidsregime kennen.
Een optimaal ontwikkelde Liesgras-vegetatie werd in het Molsbroek waargenomen op
plaatsen waar de grondwaterspiegel ook tijdens de zomermaanden iets boven of weinig
onder het maaiveld ligt. Bij een iets lagere grondwaterstand en een langere droogteperiode
gaat de Liesgrasvegetatie over in een Rietgrasvegetatie. Al deze vegetaties komen daar
voor in de contactzone met grote zeggen-vegetaties (Magnocaricion) of natte ruigten
(Filipendulion).
B.5.7.

Ontstaan, successie en beheer

Veel rietgemeenschappen ontstaan natuurlijk (spontaan) als fase in het verlandingsproces
van open water (bijv. Blankaart). Andere zijn ontstaan door bijvoorbeeld het verhogen van de
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grondwatertafel (Leiemeersen, Gryseels & Hermy 1981). De Blankaart is (vermoedelijk in de
16e-17e eeuw) ontstaan door uitvening; ook de omgeving werd vrijwel volledig uitgeveend
(Gryseels 1985).
Bij het ontstaan van openingen in de vegetatie, bijvoorbeeld door het ontstaan van
openingen in de strooiselmat, kunnen niet alleen kleine en minder forse soorten de
rietvegetatie binnendringen, maar ook competitieve hoge kruiden, zoals Grote brandnetel,
Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum) en Harig wilgenroosje (Epilobium hirsutum). Van
zodra deze soorten gevestigd geraken kunnen ze blijven voortbestaan en snel oprukkende
populaties vormen die uiteindelijk zelfs het riet kunnen onderdrukken (Gryseels & Hermy
1981). De processen van het samen voorkomen van (competitieve) soorten, dominantie en
successie in rietmoerassen zijn complex en werden gedetailleerd bestudeerd door Haslam
(1969, 1971 a, b). Het samen voorkomen van soorten zoals Riet en Moeraszegge (Carex
acutiformis) (Leiemeersen, Oostkamp) of Riet en Oeverzegge (Carex riparia)
(vestingsgrachten, Damme) is mogelijk dankzij hun verschillende, complementaire
fenologieën, waarbij de grote zegge het voorjaars- en riet het zomeraspect bepaalt (Gryseels
& Hermy 1981).
Het stadium dat vooraf gaat aan rietvegetaties in de verlandingsfase kan gevormd worden
door helofytenvegetaties op standplaatsen waar de waterstand nooit onder het maaiveld ligt.
Ook een dominantiegemeenschap van Scherpe zegge (Carex acuta) werd reeds
waargenomen als voorafgaand stadium (Molsbroek, Kuyken-Quintelier 1972). In de
Blankaart ontbreken de echte verlandingsvegetaties (van het open water) die rietvegetaties
voorafgaan, gezien het dynamische verlandingsproces verloren is gegaan. Monotone
rietvegetaties vormen er het eerste echte stadium in de zonatie of successie naar het
“rietmoeras”. Deze gaan over in een minder monotypische rietgordel, die door de
bodemophoging ’s zomers reeds droog komt te liggen. Omwille van de minder extreme
omstandigheden kunnen meer soorten zich tussen het riet vestigen. Ten gevolge van
verruiging gaat de soortentoename die eigen is aan het successieproces gepaard met de
invasie van soorten die niet eigen zijn aan “echte, syntaxonomisch duidelijk te plaatsen
rietlanden”. Verder van de oever weg, waar de bodem nog meer opgehoogd en het milieu
minder extreem is leiden de ecologische omstandigheden naar een vrij stabiel milieu, waarin
zich in principe steeds meer soorten kunnen vestigen. Er ontwikkelt zich een soortenrijke
rietkraag (waarin zich dus soorten van grote zeggenvegetaties (Caricion elatae, Caricion
gracilis), natte ruigten (Filipendulion) en zeer voedselrijke humeuze zomen (Galio-Alliarion)
vestigen). Vanaf dit stadium kan er een splitsing in het verdere successie/zonatieschema
optreden. Enerzijds is er de “normale” successie met het ontwikkelen van een soortenrijkere
rietkraag met soorten zoals Waterzuring, Oeverzegge, Watermunt, Grote lisdodde, Grote
wederik en weinig Haagwinde en Grote brandnetel. Deze doet zich voor op relatief open
standplaatsen met een vrij constant vochtige bodem. Anderzijds is er de successie die zwaar
beïnvloed wordt door verruiging. Vanuit de soortenarme rietkraag ontwikkelt zich geen
soortenrijker rietland, maar zullen soorten zoals Haagwinde en Grote brandnetel sterker op
de voorgrond treden, zodat er een codominantie van deze twee soorten en riet ontstaat.
Deze gemeenschap treffen we aan op veel plaatsen langs grote rivieren (Schelde, Durme,
IJzer, …), en gaat gepaard met sterke strooiselopstapeling. Ook Gryseels (1985) besloot
reeds dat dit verruigingsproces, zoals het zich voordoet in de Blankaart, een vrij algemeen
proces is geworden in de (eutrofe) riet- en andere laagveenmoerassen. Vrijwel altijd liggen
eutrofiëring, waterstanddaling en niet meer beheren hieraan ten grondslag. Deze
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gemeenschap kan overgaan in diverse typen rijker rietland, die soms wel, soms niet in een
zonaal verband staan. Het ontstaan van deze typen heeft meer te maken met de graad van
verruiging dan met successie. Zowel verlandingssuccessie als verruiging geven in hun
eindstadium bos, maar van een ander type. Verruiging geeft aanleiding tot minder
gediversifieerde bossen (bijv. soortenarme Salix multinervis struwelen tegenover bijv. WilgSporkehoutstruwelen of nattere en opener wilgenstruwelen, Gryseels 1985). In de Blankaart
komt ook nog een overgangsvegetatie met Hennegras tussen rietland en struweel/bos voor
(Gryseels 1985). Het moet wel opgemerkt worden dat het niet steeds duidelijk is of het
verschijnen van een bepaalde soort in de vegetatie een gevolg is van successie of
verruiging. Hennegras is een typische soort zowel van het wilgen- en elzenbroek, het
normale eindstadium van rietland, als van gestoorde rietlanden (dus een ruigtsoort).
Verschillende auteurs (Segal 1966, Bink et al. 1977, Gorter 1964) vermelden dat een
belangrijke onderbreking van de natuurlijke successie (branden, kappen, bemesting,
herbicidenbehandeling …) meestal een dominantie van Hennegras tot gevolg heeft. Hejn_ &
Husak (1978) stellen dat de dominantie van Hennegras een significant symptoom is van
veranderde condities in het moeras (van nat naar droog) of kenmerkend is voor geleidelijk
uitdrogende organische bodems. In de Blankaart getuigt de soort hoogstwaarschijnlijk van
een verstoring in de normale successie, maar Gryseels (1985) achtte het niet mogelijk een
verband te leggen met één of andere storingsfactor. In elk geval kon de soort zich bij het
steeds verder verlagen van de waterstand steeds verder uitbreiden (Gryseels 1985).
Doorgaans gaan vegetaties van rietlanden bij het dalen van de grondwaterstand en het
afnemen van de inundatieperiode (die nog slechts “zeer kort” is) over in vochtige tot natte,
(matig) voedselrijke ruigten (Filipendulion) (bijv. Molsbroek).
Indien het substraat waarop de rietvegetaties groeien erg droog komt te liggen zoals na een
droge zomer kunnen pioniersoorten zoals Blaartrekkende boterbloem (Ranunculus
sceleratus) en Watertorkruid (Oenanthe aquatica) in de vegetatie optreden.
In plassen treedt vaak eerst een zone met Mattenbies op, die gevolgd wordt door een
Rietgordel (o.a. Daels 1956, Coops 1996). Kleine lisdodde, is – naast Mattenbies- ook één
van de meest kenmerkende verlandingspioniers (De Raeve 1975, Gryseels 1985). Voor een
optimale ontwikkeling en uitbreiding van deze soorten is een zachte, venige en/of
sapropelachtige bodem vereist.
Een andere belangrijke (interne) factor voor rietmoerassen, naast de watertoevoer en het
waterpeil (externe factoren) is de vereiste van menselijke invloed om behouden te blijven. Bij
het achterwege blijven van beheer, bijvoorbeeld wintermaaien, leidt strooiselaccumulatie tot
een zwak gedifferentieerde rietgemeenschap, waarin differentiërende processen (bijv. de
invasie van soorten vanuit zaad of vegetatieve expansie door laaggroeiende soorten,
boomkolonisatie, …) sterk onderdrukt worden (Gryseels & Hermy 1981). Rietlanden kunnen
ontstaan en blijven bestaan door regelmatig maaien en kappen. Het verdwijnen van dit
beheer, tesamen met de hogervernoemde uitwendige factoren, zijn de oorzaak van de
evolutie van dynamische verlandingsbiotopen naar verruigde, vrijwel gestabiliseerde
rietmoerassen.
Behoud of herstel van waardevolle rietmoerassen vereist meer of minder intensief beheer.
Van de oorspronkelijke moerassige broeken met rietvelden in de Blankaart blijft niet veel
meer over. Door een efficiënter waterbeheer ten behoeve van de landbouw evolueerden
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deze naar een meer banaal, vochtig weidelandschap. Dit weidse, natte grasland vormt
echter nog steeds de ideale bufferzone voor de Blankaartvijver en zijn rietmoeras, dat op z’n
minst tot halfverwege de jaren 1980 goed bewaard bleef van direct storende ingrepen
(Gryseels 1985). De ontoegankelijkheid van rietkragen helpt mee bij het uitsluiten van
(interne) menselijke verstoring.
Het uitwendig beheer is bijzonder belangrijk. Het zijn immers de uitwendige milieufactoren
die het proces dat rechtstreeks verantwoordelijk is voor de degradatie en verdwijning van
verlandingsvegetaties en de verruiging van rietmoerassen in gang zetten, beïnvloeden of
versterken. Met betrekking tot de waterstand kan gesteld worden dat het handhaven of het
terug instellen van het natuurlijk waterhuishoudkundig regime noodzakelijk is. Dit komt neer
op een hoge waterstand ’s winters, eventueel gepaard gaande met al dan niet langdurige
winterinundaties, en een lagere zomerwaterstand (die echter niet gekwantificeerd is). Vooral
de waterstand tijdens het vegetatieseizoen is hierbij belangrijk. In normale omstandigheden
steeds overstroomde, monotypische rietkragen, bijvoorbeeld langs de oever van een plas,
moeten altijd overstroomd blijven (Gryseels 1985). In normaal ’s zomers droogvallende
rietlanden zou het waterpeil nooit lager mogen zakken dan een tiental cm onder het
maaiveldniveau. Dit “hoge” waterpeil zorgt daarbij voor een stabieler moerasmilieu, en voor
de onderdrukking van een aantal potentieel dominante, zeer agressieve soorten (bijv.
Hennegras). In venige bodems verhindert dit relatief hoge zomerse peil een “veraarding” van
het venige substraat, wat verruiging en voedselaanrijking tot gevolg heeft. In een dergelijk
(niet al te) stabiel milieu kan niet alleen riet zich optimaal ontwikkelen, maar ook andere
helofyten, kleinere moerasplanten, kruiden en mossen. Zomerinundatie verhindert de
vestiging van de meeste soorten en heeft (nagenoeg) monotypische rietlanden tot gevolg. ’s
Winters komt de waterstand meestal op een natuurlijke wijze hoger te staan, meestal met
inundatie tot gevolg, wat om landschappelijke en avifaunistische redenen vaak gewenst is.
Botanisch kan een winterinundatie positieve gevolgen hebben in verband met de
verwijdering van het strooisel (dat weggevoerd wordt) en in verband met de bescherming
tegen vorst van de riet- en overige moerasvegetatie. Hoewel vanuit natuurbeheerstandpunt
een hoge winterse waterstand (met inundaties) dus meestal gewenst zal zijn (althans
wanneer het een normaal verschijnsel is in het moerasgebied in kwestie), toch moet daarbij
opgemerkt worden dat de waterkwaliteit ook zeer belangrijk is. Als het gaat om voedsel- en
slibrijk water, dan brengt elke inundatie een zodanige eutrofiërings- en verruigingsinvloed
met zich mee dat de negatieve gevolgen van de inundatie zwaarder gaan doorwegen dan
de, op botanisch vlak eerder beperkte, positieve gevolgen. Vanuit botanisch oogpunt zijn
winteroverstromingen in zo’n gevallen niet gewenst, en niet terug in te voeren als
natuurbeheersmaatregel.
Het “drooghouden” (= net geen inundatie) van het rietland ’s winters heeft geen nadelige
gevolgen voor de vegetatie. Het enige rechtstreekse gevaar bestaat in vorstschade, maar in
onze streken zal deze meestal beperkt zijn. Vorstschade wordt daarenboven wel goed
opgevangen door riet (Gryseels 1985).
Winterdrainage gebeurt wel vaker in rietmoerassen bijvoorbeeld om beheerswerken uit te
voeren of om op grote schaal riet te oogsten (Dykyjova & Kvet 1978, Rodewald-Rudescu
1974). Vooral als er ’s winters gemaaid wordt heeft deze “drooglegging” een zeker praktisch
voordeel. Het is dan ook de enige manier om in combinatie met maaibeheer een zekere
verschraling van het rietland te bekomen en bepaalde vegetatieontwikkelingen mogelijk te
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maken. Als het gaat om kwalitatief goed water zijn winteroverstromingen, indien ze deel
uitmaken van het natuurlijk waterstandsregime, zeker gewenst in verband met de rol die ze
spelen in de strooiselverwijdering en algemene ecologische aspecten. Het vermijden van
winterinundaties is dus een louter botanische beheersmaatregel, gericht op de verschraling
van de vegetatie, die vooral indien ze lokaal zou toegepast kunnen worden, zeer nuttig kan
zijn (Gryseels 1985). Terug instellen van de natuurlijke winteroverstromingen is dan ook
slechts wenselijk als dit gepaard gaat met een kwaliteitsverbetering van het water.
Verbetering van de waterkwaliteit is een prioritair punt in het uitwendig beheer aangezien
hierin één van de voornaamste basisoorzaken zit van verruiging en degradatie van
vegetaties, nl. rechtstreekse stimulans tot produktieverhoging, wat leidt tot
strooiselopstapeling, …
Isolatie van het moeras zou in veel gevallen de beste oplossing zijn, maar is meestal niet
realiseerbaar, gezien de doorgaans afhankelijke relatie met toegevoerd oppervlaktewater.
Het probleem van de waterkwaliteit zal vrijwel altijd het moeilijkst op te lossen zijn, omdat de
oorzaken hiervan meestal vrij ver en ruim moeten gezocht worden. Nochtans is dit in een
aantal gevallen uiterst dringend, vermits indien de waterkwaliteit verbetert het nog jaren duurt
alvorens de gevolgen van eutrofiëring zich niet meer zo sterk zullen laten gevoelen, gezien
de opslag van stikstof en fosfor in het substraat en het vrijwel irreversibele effect van
eutrofiëring op riet.
Ook recreatie kan een bedreiging vormen voor rietlanden. De vegetatie is te kwetsbaar en de
aanwezige rijke en zeldzame fauna (vooral de avifauna) is te zeer gesteld op rust. Veel
rietlanden zijn verloren gegaan door de recreatiedruk (zwemmen, bootverkeer, surfen, …) op
de aangrenzende waters (golfslag, betreding, vastankering).
Het meest aangewezen inwendig beheer voor rietmoerassen is wintermaaien (Lambert
1951, Haslam 1971 b, Gryseels 1979, 1980).
Experimenteel onderzoek in de Blankaart heeft aangetoond dat riet maaien in de winter
uitermate efficiënt is om verruigde, gedegradeerde, door ruigtkruiden, ruderalen en
slingerplanten overgroeide rietvegetaties om te zetten in vegetaties gekenmerkt door een
goede, dichte en vitale rietgroei, met een naargelang de heersende waterstand al dan niet
rijkere ondergroei. Ook hierbij blijkt het verwijderen van de strooisellaag de belangrijkste
factor te zijn. Hoe eutrofer het milieu, hoe zorgvuldiger er zal moeten gemaaid worden en
vooral hoe langer het maaibeheer zal moeten volgehouden worden, eer een verschralend
effect op de rietlanden tot uiting zal komen. Dit maaibeheer zal echter enkel efficiënt zijn in
het geval van door strooiselopstapeling en overwoekering van forse kruiden gedegradeerd
rietland. Afstervende of niet meer uitbreidende rietkragen zoals men die soms aantreft in de
buitenste verlandingszone van plassen, en waar de oorzaak niet zozeer in factoren van
strooisel en verruiging moet gezocht worden, zullen door wintermaaien niet herstellen. De
oplossing zal hier meer liggen in het aanpakken van de te sterke N-aanrijking en
schaduweffect. Een maaibeheer kan hierbij eventueel wel helpen.
In constant geïnundeerde rietkragen (“littorale rietkragen”) heeft een maaibeheer op zich niet
zoveel zin, tenzij het vooral gericht is op de verwijdering van bijvoorbeeld aangespoeld
strooisel. Van zodra een rietkraag tijdelijk begint droog te vallen (“limosale” en “terrestrische”
rietlanden) heeft een maaibeheer in de winter wel zin.
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Als het gaat om “drijvende verlandingsvegetaties” of om rietlanden die niet gestoord worden
door overspoeling met eutroof en slibrijk water, dan kan een maaibeheer leiden tot
interessante vegetatieontwikkelingen in de richting van schralere rietlanden rijk aan mossen
(bijv. veenmosrietlanden = laagveenmoeras), naargelang de specifieke uitwendige
omstandigheden. Hoe vroeger dit maaien in de winter gebeurt, dus eventueel reeds vanaf
het vroege najaar, hoe sterker het verschralend effect. In de meeste gevallen zal het echter
gaan om reeds min of meer verstoorde, tot zwaar verruigde rietlanden, die moeilijk volledig
kunnen geïsoleerd worden van storende uitwendige factoren. Het is hierbij vooral belangrijk
te beseffen dat maaien van een dergelijke vegetatie slechts echt zinvol is als het gepaard
gaat met grondige strooiselverwijdering, zoals duidelijk is gebleken uit de
beheersexperimenten in de Blankaart. Dit is de absolute vereiste om een betere rietgroei te
verkrijgen, ruigtsoorten te kunnen onderdrukken en soortentoename toe te laten.
Om deze reden is het branden van rietlanden niet zo efficiënt. Branden verwijdert wel de
opstaande vegetatie, maar de strooisellaag zelf wordt nauwelijks aangetast – enkel de
bovenste centimeters worden mee verbrand.
In zeer voedselrijke omstandigheden is het maaitijdstip niet zo erg belangrijk, zolang het
maar niet in het vegetatieseizoen is. Of een herfstmaaien, dan wel een wintermaaien wordt
toegepast heeft in een voedselrijk, verruigd milieu weinig belang omdat het eventuele
verschralend effect van herfstmaaien verloren gaat in het grote voedselaanbod. In zeer
voedselrijke milieu’s kan het maaien zelfs occasioneel al vanaf augustus beginnen, zonder
dat dit schade berokkent aan het riet (Gryseels 1985).
Kan men door het maaien van verruigde rietlanden dus in het algemeen wel een betere
rietgroei verwachten, de soortentoename is afhankelijk van de specifieke
milieuomstandigheden ter plaatse en ook van de aanwezige zaadvoorraad ter plaatse of van
andere moerasgebieden; door maaien alleen kan men niet direct nieuwe soorten
verwachten. De aard van de toegenomen soorten zal meestal afhangen van de reeds
aanwezige soorten. Uit experimenten (Blankaart, Gryseels 1985) is gebleken dat voorheen
beperkt aanwezige soorten (moerasplanten) volop gaan toenemen. Wel zullen door het
maaien, dat toch altijd enige verschraling met zich meebrengt, de soorten van minder eutrofe
omstandigheden, doorgaans ook de minder algemene, gaan toenemen. Uit experimenten is
gebleken dat om een soortenrijke rietvegetatie te verkrijgen, waarin alleen riet dominant
groeit, enkele jaren wintermaaien reeds kan volstaan. In voedselarme, meer gebufferde
milieu’s kan dit echter leiden tot echte verschraling, waardoor ook riet gaat afnemen
(Gryseels 1985).
Van zodra dit soortenrijkere, riet gedomineerde stadium bereikt is, kan het maaibeheer min
of meer aangepast worden aan de wensen van de beheerder en de aanwezigheid van
bijzondere soorten.
Als verschraling mogelijk is zal, gezien de zeldzaamheid van dit type rietland, het wenselijk
zijn deze ontwikkeling te stimuleren.
Als verschraling nauwelijks mogelijk is (bijv. als gevolg van regelmatige inundaties met
voedselrijk water), kan men het beheer aanpassen in functie van:
1. een optimale rietgroei, waarbij dan jaarlijks zal moeten blijven gemaaid worden. De
ondergroei kan dan rijk en gevarieerd zijn (vooral in niet constant zeer natte
omstandigheden), maar zal vaak beperkt blijven tot tengere, vegetatief blijvende
moerasplanten en therofyten.
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2. een goede rietgroei met gevarieerde ondergroei, waarin moerasplanten forser gaan
groeien en ook rijkelijk zullen bloeien en waarin ook de moerasruigtkruiden vitaler
zullen zijn. Dan zou om de twee jaar moeten gemaaid worden.
3. een bloemrijk rietland waarin het riet nog wel goed groeit en zeer vitaal is, maar
waartussen heel wat ruigtkruiden volop groeien en bloeien en tot uitbreiding
overgaan, en waarin ook vooral de forsere moerasplanten optimaal gaan voorkomen.
Om de drie à vier jaar maaien volstaat hiervoor.
Een absolute voorwaarde hierbij is dat men vertrekt van een reeds gedurende enkele jaren
zorgvuldig gemaaid rietland, waarin de strooisellaag en de sterkste ruigtsoorten verdwenen
zijn.
In grotere rietlanden zal zich daarbij steeds het probleem stellen dat niet alles zal kunnen
beheerd worden, en zeker niet alles even grondig. De beheerder zal hierbij, in functie van de
uitgangstoestand van de vegetatie, van de potentiële mogelijkheden en van de eventuele
aanwezige zeldzame soorten, een keuze moeten maken uit de diverse
beheersmogelijkheden.
In geval de oppervlakte te groot is, kan men opteren om bepaalde stukken gewoon verder te
laten verruigen en/of te laten dichtgroeien met struweel. Uiteraard zal men hiervoor die
plaatsen kiezen waar de struweelinvasie en –uitbreiding zich reeds het sterkst heeft
doorgezet, of daar waar een zekere buffering of afscherming moet voorzien worden.
Daarnaast zal het in uitgestrekte rietlanden noodzakelijk zijn om een soort “rotatiesysteem” in
te voeren, waarbij in de (potentieel) minder interessante stukken minder frequent en minder
zorgvuldig wordt beheerd. Daar kan men dan om de enkele jaren (naargelang de
oppervlakte om de 3, 4, 5, 6, …jaar) een beheer voeren van maaien, afvoer van strooisel en
kappen van recent gevestigd of te sterk uitbreidend struikgewas. Op deze manier zal men
dus wel steeds een verruigd rietland behouden, maar tevens
1. verhinderen dat het rietland helemaal wordt omgezet in bos
2. het verruigingseffect toch tijdelijk verminderen (weghalen strooisellaag)
3. bepaalde interessante soorten, eventueel gehele populaties, de kans geven zich toch
gedurende één jaar vrij te onwikkelen en zekere mogelijkheid tot zaadkieming te
geven.
Het voordeel van een dergelijk rotatiesysteem is dat het gerust reeds na half-augustus, na
zaadzetting van de meeste moerasplanten, kan plaatsgrijpen, dus vóór slechtere
weersomstandigheden en hogere waterstanden het beheerswerk bemoeilijken.
Het maaien van rietland in de zomer heeft een totaal ander effect, namelijk de afname van
riet (en min of meer ook van de andere dominante, hoogproductieve soorten).
In geval van te snel dichtgroeiende plassen, waar een zodanig snelle verlanding plaatsgrijpt
dat het open water helemaal dreigt te verdwijnen, is het zomermaaien van riet een efficiënte
beheersmaatregel, uiteraard als men dit verlandingsproces wil tegengaan. Echte vernietiging
van het riet verkrijgt men door het riet ’s zomers onder water te gaan afmaaien (Gryseels
1985). In de huidige omstandigheden, waar meestal een eerder beperkte uitbreiding van riet
en andere helofyten vast te stellen is, en dynamische verlandingsvegetaties steeds
zeldzamer worden, zal deze beheersvorm echter niet vaak toegepast moeten worden.
Experimenten in de Blankaart (Gryseels 1985) hebben ook aangetoond dat het maaien van
rietland in de zomer wel een geschikte beheersmaatregel kan zijn in gedegradeerd,
ontwaterd, eventueel reeds door andere grassen overwoekerd rietland (bijv. met Hennegras,
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Liesgras), om een evolutie naar een hooilandachtige, schralere moerasvegetatie of zelfs echt
hooiland in gang te zetten.
Het effect zal hier ook ten zeerste afhankelijk zijn van een aangehouden maaibeheer twee
keer per zomer, een mogelijke verschraling, een aanwezige zaadvoorraad van
hooilandsoorten en een geschikte plaats in verband met uitwendige milieufactoren.
Een dergelijk beheer zal dan ook slechts te verantwoorden zijn daar waar:
1. er een verantwoorde kans bestaat op een hooilandontwikkeling
2. de oorspronkelijke vegetatie nauwelijks meer tot rietland kan worden hersteld, of de
beschikbare oppervlakte ervan voldoende ruimte laat tot experimenteren.
Net zoals bij het wintermaaien gelden hier dezelfde regels van aanhoudend even zorgvuldig
te blijven maaien, met grondige strooiselverwijdering, 2 keer per zomer, om zoveel mogelijk
verschraling toe te laten (eind juni/begin juli – eind augustus/begin september). Pas indien
het verschralingseffect echt duidelijk tot uiting komt kan het maaien teruggebracht worden tot
1 keer per seizoen (eind juli).
Besluitend kan gesteld worden dat de keuze van het te voeren natuurbeheer in een
rietmoeras afhangt van twee zaken:
1. de heersende uitwendige milieufactoren
2. de actuele toestand van de vegetatie, met eventuele potenties of eventuele zeldzame
soorten.
De verlanding wordt doorgaans gestuurd door opstapeling van organisch materiaal afkomstig
van de plantengroei, terrigene aanslibbing en actieve uitbreiding van waterplanten en
helofyten, in het bijzonder riet (vorming van drijfmatten), vooral langs beschutte oevers en
inhammen. Ook de windrichting speelt mee, resulterend in een grote verschillen tussen de
loef- en lijzijde van een verlandende plas (Westhoff et al. 1971, Gryseels 1985). Het belang
van deze drie hoofdprocessen/factoren kan variëren. Toenemende aanslibbing kan te maken
hebben met toegenomen bekenerosie (bekenregularisatie, extreme wisseling waterpeil), en
met versterkte eutrofiëring. Toenemende strooiselaanvoer is het gevolg van eutrofiëring en
verruiging, het niet meer maaien van de vegetatie en het beperkter weghalen van strooisel
(bijv. door minder frequente en minder langdurige winterinundaties) (Gryseels 1985).
Toegenomen aanslibbing verhoogt het maaiveld en zorgt ervoor dat het substraat steeds
langer droog komt te liggen. Slikplaten die op die manier ontstaan worden niet gekoloniseerd
door Riet, na verloop van tijd kan hier echter wel rietuitbreiding plaatsvinden. In een
verlandende waterplas verloopt de successie niet altijd op dezelfde manier en is ze
afhankelijk van talrijke factoren (afmeting plas, golfslag, bodemgesteldheid, trofie, lij/loefzijde,
kwel, veenvorming, beheer…) (o.a. Segal 1982). De eigenlijke successielijn, met ontstaan,
degeneratie en regressie van plantengemeenschappen, is onderhevig aan tal van
ecologische factoren, die elkaar ook onderling beïnvloeden. Een algemeen
successieschema is daarom zeer moeilijk op te stellen en vaak zeer ingewikkeld en kan
enkel nog herkend worden door een gedetailleerde studie van de zonatie, waarbij de
verschillende milieufactoren mee in rekening worden gebracht.
In de Blankaart waren in 1985 alle restanten van de echte verlanding verdwenen en haalde
het verruigingsproces volledig de bovenhand op het normale successieverloop. Daarbij was
het verlandingsveen gedegenereerd tot een moerassituatie die meer gelijkenis vertoonde
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met de oermoerassen (niet verlande moerassen, zoals slikken en schorren,
rivierbegeleidende moerassen en poldermoerassen, van Wirdum 1994) dan met de
laagveenvegetaties. In het aldus ontstane ecosysteem wordt de vegetatie gedomineerd door
enkele dominante soorten, die door hun uitermate competitieve eigenschappen elke nieuwe
vegetatieontwikkeling vrijwel onmogelijk maken en het milieu enkel geschikt houden voor
zichzelf.
In het geval van extreme dominantie door riet (met als gevolg soortenarmoede) speelt
verstoring van het dynamische verlandingsproces, dat normaal vegetatiebepalend is, als
gevolg van een wijziging van diverse uitwendige factoren die het verruigingsproces op gang
brengen, een belangrijke rol. Oorzaken van verruiging kunnen zijn: verstoring en verlaging
van het waterpeil, eutrofiëring, ontbreken van beheer. Uitbreiding van wilgen is een
verruigingsindicatie. Door het niet beheren kunnen wilgen zich snel (vegetatief) uitbreiden en
versterken de verruiging op hun beurt door het bieden van optimale groeiomstandigheden
voor Grote brandnetel en Haagwinde (Gryseels 1985). Het verruigingsproces heeft dus een
min of meer iteratief effect: de gevolgen versterken het proces. De gevolgen van verruiging
(bijv. strooiselopstapeling) kunnen op lange termijn zo erg worden dat echte moerasplanten,
die deze situatie aanvankelijk nog goed aankunnen (bijv. riet), zullen verdwijnen, tesamen
met de eerste indicators van het verruigde milieu (de bloemrijke ruigtkruiden zoals Grote
kattenstaart, Wolfspoot, Grote bastaardwederik), terwijl echte ruigtsoorten zoals Grote
brandnetel, Haagwinde, Hennegras, steeds meer op de voorgrond zullen treden. Dit proces
is op vele plaatsen in Vlaanderen aan de gang. Daarbij kan ook wilgenstruweel zich
uitbreiden. Struweeluitbreiding wordt het langst tegengehouden op plaatsen die onderhevig
zijn aan sterke overstromingsdruk en nat-droog wisselingen (Gryseels 1985). De omzetting
van rietland in bos is ook het resultaat van het normale successieproces, maar wordt
versneld door verruiging. Een normaal verlandingsproces leidt zowel naar bos als naar
secundaire (eventueel tertiaire) venen, al naargelang de lokale omstandigheden van het
moeras. In een rietland, waar het normale verlandingsproces is onderbroken en het
verruigingsproces bepalend is geworden, kan de evolutie naar bos echter zeer snel gaan. In
dat geval zal ook de uiteindelijke bosvorming veel minder gevarieerd zijn, net zoals het
rietland vervlakt door de gestoorde uitwendige factoren.
Het niet meer uitbreiden van riet, verzwakken of zelfs afsterven ervan wordt in verband
gebracht met N-aanrijking. Stikstofaanrijking verzwakt de rietstengel, waardoor hij minder
bestendig wordt tegen mechanische schade (golfslag, wind, algenmatten, …). Wraat van
waterwild en muskusratten heeft een rechtstreeks negatief effect (Gryseels 1985). In
rietlanden kan wraat van muskusratten tot onherstelbare schade leiden, wegens zeer
langzame regeneratie van riet (o.a. Danell 1977, 1979, Smet 1976, Gryseels 1985).
Muskusrattenwraat kan ook leiden tot een plaatselijke verruiging wegens de ophoging van
strooisel (Gryseels 1985). In beperkte mate heeft die wraat echter ook een diversifiërend
effect door het creëren van openingen in de monotone en soortenarme rietvegetaties, waarin
andere soorten (zoals Hoge cyperzegge) zich kunnen vestigen en aldus een mozaïekpatroon
ontstaat.
Beheersexperimenten in de Blankaart hebben uitgewezen dat het invoeren van een inwendig
beheer, gebaseerd op aloude agrarische praktijken en traditioneel rietlandbeheer, nl. maaien
van riet in de winter, zelfs zonder aanpassing van de uitwendige factoren, zeer goede
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resultaten geeft met betrekking tot het herstel van een “goede”, vitale rietvegetatie, waarin
een grotere soortendiversiteit, weliswaar afhankelijk van de successie- en
zonatieverschijnselen in functie van de natuurlijke dynamiek van het moerasecosysteem,
mogelijk is.
Daar waar Kleine lisdoddevegetaties afnemen mee tengevolge van beschaduwing door
struiken of bomen, geeft het weghakken van de schaduwgevende bomen positieve
resultaten . Het wegvallen van beschaduwing geeft onmiddellijk een betere groei, hogere
vitaliteit en een sterke tendens tot uitbreiding. De uitbreiding van Kleine lisdodde kan
bovendien ten koste van Riet gebeuren. Het is echter niet helemaal duidelijk welke factoren
allemaal aan de basis liggen van plotse vooruitgang en achteruitgang van deze soort
(Gryseels 1985).
B.5.8.

Voorkomen en verspreiding

(Verruigde) rietlandvegetaties komen wijdverspreid voor in Vlaanderen (zie
Verspreidingskaart 4), vooral langs rivieren en kleinere waterlopen, waar ze vaak enkel nog
fragmentair als smalle zomen langs de oever voorkomen. De meeste verlandings- en
rietmoerasvegetaties zijn in ons land evenwel opgeofferd aan de moderne landinrichting of
vernietigd als gevolg van de negatieve bijwerkingen van de moderne landbouwtechnieken.
Het uitgestrekte rietland is een zeldzaam biotoop geworden, met niet alleen een soms
zeldzame flora eraan verbonden (in de Blankaart bijv. Grote boterbloem, Moeraslathyrus
(Lathyrus palustris)), maar ook een zeldzame fauna (Gryseels 1985). Bescherming als
natuurreservaat alleen is niet voldoende, ook beheer is noodzakelijk. Als een beheer van
nietsdoen blijft aanhouden, zal de verruigingssuccessie steeds verder blijven doorgaan en
zal het nog resterende rietland volledig omgezet worden in bos. Dit zou een onherstelbaar
verlies aan natuurwaarden betekenen, en een algehele vervlakking van moerassen. Zeker
de Lisdoddevegetaties zijn niet algemeen te noemen. In de Zegge bijvoorbeeld kwam in de
jaren 1950 nog een groot lisdoddemoeras voor, waarvan 20 jaar later door
ontginningswerken nog maar kleine restanten meer overbleven (Van Speybroeck 1979).
De achteruitgang van helofytenbegroeiingen langs grote wateren wordt in sterke mate
bepaald door hydrologische veranderingen: ingrepen in het waterregime, golfaanval en
erosie van oevers.
B.5.9.

Waarde
B.5.9.a.

Zeldzaamheid

Rietvegetaties in het algemeen komen verspreid in Vlaanderen voor. De oppervlakte rietland
(BWK: mr) in Vlaanderen bedraagt minimum 2160 ha en maximum 7140 ha., wat het tot een
(zeer) zeldzaam biotoop maakt (Van Landuyt et al. 1999). Vooral goed ontwikkelde en
uitgestrekte rietlanden zijn zeer zeldzaam.
Geen enkele kensoort staat op de Rode Lijst. Als geheel kunnen rietlanden een groot aantal
zeldzame soorten herbergen (zie Bijlage 1)
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B.5.9.b.

Biodiversiteit

De soortenrijkdom van rietlanden is vaak klein door het dominant optreden van één of enkele
sterk competitieve soorten. Wel kunnen verschillende dominantiegemeenschappen
gezoneerd of naast elkaar voorkomen. Een goed ontwikkeld, uitgestrekt rietland kan echter
zeer veel soorten herbergen. Een gediversifieerd beheer draagt daartoe bij.
De soortenrijdom van de opnamen varieert tussen 1 en 23, met een gemiddelde van 8
soorten per opname (zie Bijl. 2). Dit wijst dus duidelijk op de vaak verarmde toestand van
onze rietlanden.
B.5.9.c.

Kwetsbaarheid

Omwille van hun grote afhankelijkheid van externe factoren (watertoevoer, waterpeil,
waterkwaliteit) en van de continuïteit in het beheer, gezien hun aard als half-natuurlijk
landschap, zijn rietmoerassen delicaat. Ook waterrecreatie kan erg negatieve effecten
hebben op rietvegetaties, onder meer door directe mechanische beschadiging. Gryseels
(1985) bevestigde dat de veranderingen in waterstand en waterkwaliteit en het verdwijnen
van beheer de oorzaak zijn van de evolutie van het dynamische verlandingsbiotoop naar een
verruigd, vrijwel gestabiliseerd rietmoeras. Het is dan ook duidelijk dat tegengaan en
ombuigen van de negatieve evolutie die op veel plaatsen aan de gang is, om eventueel
restauratie van het rietland te bekomen, een direct ingrijpen op de oorzaken en de gevolgen
van strooiselopstapeling, of ruimer gezegd, verruiging, vereist is. Dit houdt het invoeren van
een inwendig beheer in, samen met een controle en aanpassing van de uitwendige factoren.

B.6.

Grote zeggengemeenschappen met Scherpe zegge (Carex acuta) en
Oeverzegge (Carex riparia) (418 opn.)

B.6.1.

Algemene kenmerken

Het zijn veelal vrij gesloten tot gesloten gemeenschappen, met een hoge kruidlaag die tot
meer dan 2 m hoog kan worden, maar soms ook niet hoger wordt dan enkele tientallen
centimeters. Vaak is er een hoge en een lage kruidlaag: de lage wordt gevormd door de
grote zeggen, de hoge door riet. Hoewel het kruidgemeenschappen zijn kan er wel af en toe
een struik of boom groeien. De moslaag is soms zeer goed ontwikkeld en tapijtvormend. Het
zijn hoogproductieve gemeenschappen die vaak een dikke strooisellaag bezitten. De
gemeenschappen vormen vaak smalle gordels langs rivieroevers, maar langs oude
rivierlopen en in benedenstroomse delen van beekdalen kunnen ze veel breder zijn en
tamelijk homogene velden van hoog opschietende zeggenplanten vormen.
De in stand houding van deze vegetaties hangt af van actief beheer; zonder gaan zij over in
moerasstruweel of broekbos.
B.6.2.

Syntaxonomische affiniteit

Caricion gracilis Neuhäusl 1957 (Weeda et al. 1995)
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Caricetum ripariae Soó 1928
Caricetum inflato-vesicariae (Koch 1926) Westhoff p.p. (Lebrun et al. 1949)
BWK: mc
CORINE: 53.21 Large Carex beds, 53.212 Slender tufted sedge beds and related
communities, 53.2121 Slender tufted sedge beds, 53.213 Greater pond sedge beds
Habitatrichtlijn: niet opgenomen
Verschillende auteurs, waaronder ook Lebrun et al. (1949), onderscheid(d)en slechts één
verbond van grote zeggenvegetaties, nl. het Magnocaricion elatae Koch 1926.
Weeda et al. (1995) splitsten – niet als eersten - dit verbond op in het Verbond van Scherpe
zegge (Caricion gracilis) en het Verbond van Stijve zegge (Caricion elatae), grotendeels op
basis van de groeivorm van de dominante zeggesoorten. Het Verbond van Scherpe zegge
omvat de gemeenschappen die gedomineerd worden door zeggen met ver kruipende
wortelstokken, het Verbond van Stijve zegge die met horstvormende zeggen. Het Caricion
gracilis Neuhäusl 1957 komt grofweg overeen met de “Association à Carex inflata et Carex
vesicaria” (Caricetum inflato-vesicariae (Koch) Westhoff), zoals beschreven door Lebrun et
al. (1949).
Weeda et al. (1995) onderscheiden echter 4 associaties binnen dit verbond:
1. Oeverzegge-associatie (Caricetum ripariae De Soó 1928)
2. Associatie van Scherpe zegge (Caricetum gracilis Almquist 1929)
3. Blaaszegge-associatie (Caricetum vesicariae Chouard 1924)
4. Associatie van Noordse zegge (Lysimachio-Caricetum aquatilis Neumann 1957)
Noordse zegge (Carex aquatilis) die in Nederland aanleiding geeft tot het onderscheiden van
de vierde associatie binnen het Verbond van Scherpe zegge komt niet voor in Vlaanderen (of
België). Deze Associatie is dus irrelevant voor Vlaanderen.
De twee eerste associaties komen ook bij ons voor en zijn duidelijk gescheiden; de
kensoorten Oeverzegge en Scherpe zegge komen nagenoeg nooit samen voor (in een
opname). Het bestaan van de Associatie van Blaaszegge in Vlaanderen is onduidelijk: de
kensoort Blaaszegge komt zeker even vaak voor in kleine zeggengemeenschappen.
B.6.3.

Diagnostische soorten

Scherpe zegge (Carex acuta) en Oeverzegge (Carex riparia)
Lebrun et al. (1949) noemen als kensoorten van het Caricetum inflato-vesicariae Scherpe
zegge, Oeverzegge, Blaaszegge en Tweerijige zegge (Carex disticha). De eerste drie
genoemde soorten zijn tevens de associatiekensoorten van drie (van de vier) door Weeda et
al. (1995) onderscheiden associaties binnen het Caricion gracilis.
Tweerijige zegge komt vaker voor in gemeenschappen behorend tot de M o l i n i o Arrhenatheretea, met name het Calthion palustris (Dottergraslanden) en is dus geen
kensoort van de hier besproken grote zeggenvegetaties.
Ook Blaaszegge kan niet bevestigd worden als kensoort van deze gemeenschappen. Zij kan
zelfs niet gelden als kensoort op associatieniveau, zoals bij Weeda et al. (1995).
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Weeda et al. (1995) geven als kensoorten van het Verbond van Scherpe zegge (Caricion
gracilis) Scherpe zegge en Hartbladig nerfpuntmos (Calliergon cordifolium) op.
Scherpe zegge is ook frequent aanwezig in natte, voedselrijke ruigten (Filipenduletalia) en
Dotterbloemgraslanden (Calthion palustris), maar heeft wel duidelijk haar optimum binnen
het Verbond van Scherpe zegge en is dus kensoort. Op bepaalde plaatsen kan de soort ook
frequent optreden in vegetaties die tot het Phragmition behoren (o.a. Kuyken-Quintelier
1972).
Hartbladig nerfpuntmos komt uit de analyses niet naar voor als kensoort; dit mos komt
frequenter voor in het Verbond van Stijve zegge (Caricion elatae), het Verbond der
wilgenbroekstruwelen (Salicion cinereae) en –in mindere mate- in het Dotterbloem-verbond
(Calthion palustris).
B.6.4.

Flora en vegetatie

De meest frequent optredende soorten in de gemeenschappen zijn Scherpe zegge (Carex
acuta), Moeraswalstro (Galium palustre), Riet (Phragmites australis), Liesgras (Glyceria
maxima), Rietgras (Phalaris arundinacea), Veenwortel (Polygonum amphibium), Watermunt
(Mentha aquatica), Oeverzegge (Carex riparia), Grote wederik (Lysimachia vulgaris),
Pinksterbloem (Cardamine pratensis), Ruw beemdgras (Poa trivialis) en Gele lis (Iris
pseudacorus). Op Liesgras na zijn dit allemaal soorten van matig voedselarme tot matig
voedselrijke standplaatsen. Scherpe zegge en Oeverzegge komen (in de opnamen) nooit
samen voor; dit hangt samen met hun geografische verspreiding (zie Voorkomen en
verspreiding).
In de overgangszone tussen voedselrijk en voedselarm water kunnen deze grote
zeggenvegetaties een vrij groot aantal soorten van zure laagvenen bevatten, zoals
Wateraardbei (Comarum palustre), Zwarte zegge (Carex nigra), Melkeppe (Peucedanum
palustre), Moerasstruisgras (Agrostis canina) (Van Speybroeck 1979).
B.6.5.

Milieukarakteristieken

De Scherpe zegge- en Oeverzeggengemeenschappen zijn verlandingsgemeenschappen in
meso- tot eutroof, zoet tot zwak brak stilstaand of traagstromend water, vooral op
circumneutrale minerale grond, met name op leem of klei, maar ook op veen. De
gemeenschappen zijn van oorsprong rivier- of beekbegeleidend, maar komen secundair ook
in laagveengebieden voor. Tevens in kleiputten, in natte duinvalleien, lage kommen en langs
sloten in veenweidegebieden komen geschikte standplaatsen voor (o.a. Daels 1956).
De Associatie van Scherpe zegge (en Blaaszegge) is gebonden aan standplaatsen met
voortdurend hoge grondwaterstanden, waar veelal overstromingen met voedselrijk
beekwater optreden (o.a. in Zwarte Beek-vallei, Aggenbach et al. 1990). De
grondwaterstanden kunnen sterk fluctueren, maar niet zeer diep onder het maaiveld
wegzakken. Vaak staat het water lange tijd boven het maaiveld. Op (kwel)plaatsen waar
regenwater aan de oppervlakte kan stagneren kunnen plaatselijk soorten van het
mesotrafente Zwarte zegge-Verbond voorkomen (Jalink & Jansen 1995).
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Uit onderzoek in Vorsdonkbos-Turfputten (Demervallei) (De Becker et al. 1999) blijkt dat de
grondwatertafel onder deze grote zeggenvegetaties er gemiddeld 1 cm onder het maaiveld
zit; de maximumdiepte bedraagt er -39 cm, de minimumdiepte +13 cm (boven het maaiveld)
(Martens & Hermy 2001). In het Molsbroek (Lokeren) komen éénvormige Scherpe zeggevegetaties voor op plaatsen met een waterstand tot 30 cm boven het maaiveld. Aan
slootranden komt Scherpe zegge daar voor samen met Gele lis, Grote kattenstaart en Kleine
lisdodde. Scherpe zegge kan zich ook handhaven op hogere percelen, vooral waar het in de
winter vochtig is (Kuyken-Quintelier 1972). Uit Huybrechts et al. (2000) blijkt dat de
grondwaterdynamiek van deze vegetaties gelijkaardig is aan deze van kleine
zeggenvegetaties, enkel de hoogste grondwaterstanden zijn hoger (minder diep) bij de grote
zeggenvegetaties (overstroming).
Het maaiveld mag niet het volledige jaar onder water staan; de vegetatie moet op z’n minst
periodiek droogvallen (De Wilde et al. 1999). Voor het (dominant) optreden van Scherpe
zegge zijn langdurige inundaties (gemiddeld 5 maanden/jaar) een voorwaarde (Grootjans
1986). Deze vegetaties kunnen meerdere weken overstroming in de zomer (groeiseizoen)
verdragen indien ze niet volledig ondergedompeld zijn (Aubroeck et al. 1998).
In De Zegge (Geel) worden vegetaties van Scherpe zegge en Blaaszegge vaak aangetroffen
in contactmilieus tussen voedselrijk en voedselarm water (Van Speybroeck 1979).
Blaaszegge is gebonden aan voedselarmere milieus dan Scherpe zegge.
B.6.6.

Ontstaan, successie en beheer

Lebrun et al. (1949) omschrijven het Caricetum inflato-vesicariae als grote zeggenvegetaties
in de successie volgend op de Associatie van Mattenbies en Riet (Scirpeto-Phragmitetum) in
mesotrofe wateren. Wanneer zich langdurige en/of frequente overstromingen voordoen
kunnen Dottergraslanden en Moerasspirea-Poelruitruigten evolueren naar Grote
zeggenvegetaties met Scherpe Zegge (en Liesgras). Op relatief droge plaatsen met een
waterstand 0-10 cm (boven maaiveld) gaan Scherpe zegge-vegetaties langzaam over in
rietmoeras (met bijv. Liesgras, Rietgras en Riet in het Molsbroek) (Kuyken-Quintelier 1972).
Zonder menselijk ingrijpen zullen deze gemeenschappen na verloop van tijd evolueren naar
moerasstruweel en broekbos, meestal via een ruigtestadium (Filipenduletea). Slechts aan
oevers van rivieren en beken, en in rivierarmen die af en toe doorstroomd worden, komen
omstandigheden voor waaronder de gemeenschappen pleksgewijs een natuurlijk
eindstadium van de successie vormen. Elders blijven ze het best in stand indien ze in de
herfst gemaaid worden, eventueel niet jaarlijks maar elke twee of drie jaar. Zo werden ze
vroeger beheerd; het maaisel werd als strooisel gebruikt. Bij jaarlijks maaien in de zomer, zal
zich in de meeste gevallen een hooilandvegetatie ontwikkelen die behoort tot het
Dotterbloem-verbond (Calthion palustris) of het Verbond van Zwarte zegge (Caricion nigrae)
(Weeda et al. 1995).
B.6.7.

Voorkomen en verspreiding

Het type wordt verspreid over Vlaanderen aangetroffen, echter met een duidelijk overwicht
(aan bemonstering) in de Polders en de Kempen (zie Verspreidingskaart 5). Het komt voor
langs alle grote Vlaamse rivieren of in hun vallei (Schelde, Leie, Demer, Ijzer, Dijle, …). De
verspreiding van Scherpe zegge is positief gecorreleerd met de Kempen en de
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Zandleemstreek en negatief met de Polders en de Leemstreek. Oeverzegge is positief
gecorreleerd met de Polders en de Zandleemstreek en negatief met de Kempen en de
Leemstreek. De vegetatietypen genoemd naar deze twee soorten vertonen als gevolg
daarvan dezelfde affiniteiten.
B.6.8.

Waarde
B.6.8.a.

Zeldzaamheid

Deze grote zeggenvegetaties komen verspreid over Vlaanderen voor; enkel in de
Leemstreek (en in de Duinen) is hun voorkomen van nature beperkt. Ondanks hun globaal
eerder gelijkmatige verspreiding over Vlaanderen, met de meer eutrofe vertegenwoodigers in
de Polders en de Zandleemstreek en de mesotrofe vertegenwoordigers in de Kempen,
komen zij nagenoeg niet meer voor (Van Landuyt et al. 1999). De gezamenlijke oppervlakte
aan grote zeggenvegetaties van zowel het Verbond van Scherpe zegge als het Verbond van
Stijve zegge (§B.7) bedraagt slechts 250 à 540 ha in Vlaanderen (Van Landuyt et al. 1999).
De kensoorten zijn momenteel niet bedreigd.
Deze grote zeggenvegetaties zijn een potentieel biotoop voor een groot aantal Rode Lijstsoorten (zie Bijl. 1). Moeraskartelblad, Weegbreefonteinkruid en Moerasgamander zijn de
zeldzaamste soorten die in onze opnamen van het Verbond van Scherpe zegge
voorkwamen; ze zijn er evenwel allesbehalve kenmerkend voor.
B.6.8.b.

Biodiversiteit

De soortenrijkdom van de opnamen varieert tussen 1 en 33 soorten, met een gemiddelde
van 10,9 soorten (zie Bijl. 2). De gemeenschappen zijn vaak niet erg soortenrijk en soms
uitgesproken arm; ze worden vaak gedomineerd door één van de kensoorten, eventueel
vergezeld door enkele grote helofyten.

B.7.

Verlandingsgemeenschappen met Pluimzegge (Carex paniculata) (305
opn.)

B.7.1.

Algemene kenmerken

Het zijn gemeenschappen met een vrij gediversifieerde structuur. De kruidlaag is vaak zeer
dens en hoog opgaand (tot > 2 m), terwijl de moslaag fragmentair tot goed ontwikkeld is. Ook
gemeenschappen waarin struiken en bomen (Zwarte els (Alnus glutinosa), Zachte berk
(Betula pubescens), Gagel (Myrica gale)) een substantieel element vormen kunnen tot dit
type behoren. Ze geven evenwel een overgang naar moerasbos aan. Meestal is er een dikke
strooisellaag aanwezig.
Het aspect wordt in veel gevallen bepaald door de tot ruim 1,5 m hoge en tot meer dan 1 m
brede horsten van de kensoort Pluimzegge (Carex paniculata). De begroeiingen kunnen

Natuurtypen Moeras

53

zowel lintvormig als vlakvormig ontwikkeld zijn. De horsten vormen ondanks het sterk zure
karakter van het door Pluimzegge geproduceerde strooisel een vestigingsbasis voor tal van
moeras- en bosplanten.
B.7.2.

Syntaxonomische affiniteit

Caricion elatae Koch 1926 (sub nomine Magnocaricion elatae) em. Neuhäusl 1957
BWK : mc en mm
CORINE: 53.21 Large Carex beds, 53.2141 Bottle sedge beds, 53.216 Greater tussock sedge
tussocks; 53.3 Fen-sedge beds
Habitatrichtlijn: niet als dusdanig opgenomen, Calcareous fens with Cladium mariscus and
Carex davalliana behoren hier gedeeltelijk toe omdat de Associatie van Galigaan in dit
moerastype opgenomen is; Dwergzegge daarentegen is geen soort van deze grote
zeggenmoerassen.
Weeda et al. (1995) onderscheiden drie associaties binnen het Verbond van Stijve zegge
(Caricion elatae): De Galigaan-associatie ((Cladietum marisci Allorge ex Zobrist 1935 (sub
nomine Mariscetum serrati), de Pluimzegge-associatie (Caricetum paniculatae Wangerin ex
Von Rochow 1951) en de Associatie van Stijve zegge (Caricetum elatae Koch 1926).
Drie van de vier associaties die Lebrun et al. (1949) onderscheiden binnen het Magnocarion
elatae Koch 1926 vormen samen min of meer de inhoud van het Verbond van Stijve zegge
zoals opgevat door Weeda et al. (1995). Deze drie associaties bij Lebrun et al. (1949) komen
min of meer overeen met de drie associaties bij Weeda et al. (1995).
De ecologie van het Caricetum acutiformo-paniculatae Vlieger et v. Zinderen-Baker bij
Lebrun et al. (1949) wordt echter wel nauwer opgevat dan die van het Caricetum paniculatae
Wangerin ex Von Rochow 1951 bij Weeda et al. (1995). Voor beide associaties wordt
nochtans enkel Pluimzegge als kensoort opgegeven.
De zeer summiere beschrijving van de ecologie bij Lebrun et al. (1949) bemoeilijkt een
vergelijking met Weeda et al. (1995.).
B.7.3.

Diagnostische soorten

Pluimzegge, Snavelzegge (Carex rostrata), Stijve zegge (Carex elata) en Moeraswederik
(Lysimachia thyrsiflora)
Weeda et al. (1995) noemen als kensoort van het Verbond van Stijve zegge enkel
Moeraswederik. Als associatiebepalende (ken)soorten geven ze Galigaan (Cladium
mariscus), Pluimzegge en Stijve zegge. Moeraswederik komt ook regelmatig voor in kleine
zeggenvegetaties van het Caricion nigrae. Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat grote
zeggenvegetaties secundair ook voorkomen in laagvenen.
Lebrun et al. (1949) noemen als kensoorten van de drie associaties Pluimzegge, Stijve
zegge en Moeraskruiskruid (Senecio paludosus) en Galigaan.
Moeraszegge is één van de grote zeggen die in uiteenlopende milieus tot dominantie kan
komen en ook buiten de Riet-orde (Phragmitetalia) veel voorkomt, met name in het
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Dotterbloem-verbond (Calthion palustris). Bijgevolg is het beter deze soort niet als
naamgevende soort van een associatie te hanteren.
Moeraskruiskruid kwam slechts in drie opnamen voor, waarvan geen enkele tot het Verbond
van Stijve zegge behoort. Een uitspraak over de diagnostische waarde van de soort is
bijgevolg niet verantwoord. De zeldzame Stijve zegge vertoont wel een voorkeur voor het
Verbond van Stijve zegge en is vermoedelijk kensoort op associatieniveau.
Oberdorfer (1977) beschouwt Snavelzegge ook als een volwaardige kensoort van grote
zeggenvegetaties (Magnocaricion).
Opvallend is dat de verbondkensoort Moeraswederik en de associatiekensoort Pluimzegge
elkaar uitsluiten in onze tabellen. Dit heeft vermoedelijk te maken met het feit dat een groot
deel van de opnamen met Pluimzegge betrekking heeft op begroeiingen die reeds in een
overgang naar Elzenbroek verkeren en de presentie van Moeraswederik daarin sterk daalt.
B.7.4.

Flora en vegetatie

Het is een vrij heterogene groep van vegetaties in die zin dat ze vaak zeer soortenrijk zijn en
de “vergezellende” soorten sterk kunnen uiteenlopen en vaak slechts occasioneel optreden.
Wolfspoot (Lycopus europaeus), Moeraswalstro (Galium palustre), Riet (Phragmites
australis), Pitrus (Juncus effusus), Grote wederik (Lysimachia vulgaris), Pluimzegge,
Waterzuring (Rumex hydrolapathum), Melkeppe (Peucedanum palustre), Pinksterbloem
(Cardamine pratensis), Watermunt (Mentha aquatica), Blauw glidkruid (Scutellaria
galericulata), Klein kroos (Lemna minor), Gele lis (Iris pseudacorus), Grote kattenstaart
(Lythrum salicaria) en (Potentilla palustris) zijn soorten met een relatief hoge presentie in
gemeenschappen van dit natuurtype.
De floristische gelijkenissen met het Verbond van Scherpe zegge (§B.6) zijn vrij groot. In
tegenstelling tot die gemeenschappen zijn o.a. Wolfspoot (constante soort) en Melkeppe veel
vaker vertegenwoordigd in de vegetatie, zij het tevens met geringe abundantie. Anderzijds
wordt dit type negatief gekenmerkt door de zeer lage presentiewaarden van uitgesproken
eutrafente soorten zoals Liesgras en Rietgras.
Ook de zeggesoorten die de gemeenschap (kunnen) domineren zijn verschillend.
Stijve zegge vormt net zoals Pluimzegge horsten, zij het dan dat die van eerstgenoemde
soort niet zo groot worden als die van laatstgenoemde, en verlenen de vegetatie hun
opvallende structuur.
In het Oost-Vlaamse krekengebied komt een moeilijk te plaatsen Pluimzegge-vegetatie voor
met Kamperfoelie (Lonicera periclymenum), die de horsten soms volledig overdekt, Echte
valeriaan (Valeriana officinalis) en Gele lis (Iris pseudacorus) (De Raeve 1975).
Vermeldenswaardig zijn de uitgestrekte velden die Galigaan (Cladium mariscus) kan
vormen.
B.7.5.

Milieukarakteristieken

De gemeenschappen zijn het meest karakteristiek voor de ondiepe stilstaande wateren van
laagland open water overgangen zoals rond meren, vijvers en afgesneden meanders.
Daarnaast worden ze ook aangetroffen in natte duinvalleien, achterduinse depressies
(Rappé et al. 1996), laagveenmoerassen (o.a. De Zegge) en veenuitgravingen. Het type
komt eerder zelden voor in overstromingsgebieden van beken en kleine rivieren (dit i.t.t.
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gemeenschappen van het Verbond van Scherpe zegge). In het gebied van de grote rivieren
is het beperkt tot plaatsen die buiten de invloed van periodieke slib- en voedselrijke
overstromingen liggen, dus geïsoleerd zijn ten opzichte van het huidige rivierbed (o.a.
Balátová-Tulácková 1963 in Weeda et al. 1995). Hiermee samenhangend hebben deze
gemeenschappen in het algemeen een voorkeur voor iets minder eutrofe milieus dan de
grote zeggengemeenschappen van §B.6. De standplaatsen zijn vaak ook zuurder. De hoge
strooiselproductie van de vegetatie speelt hier een actieve rol in. Ook op zeer natte en
modderige plaatsen ontstaan na ontbossing lijkt dit type zich te kunnen ontwikkelen.
In tegenstelling tot andere landen, waar Pluimzegge vaak geassocieerd wordt met situaties
waar er op z’n minst enige seizoenale beweging in en eutroficatie van basenrijk water is
(Lambert 1951), is de soort bij ons dominant in water met weinig doorstroming dat
vermoedelijk ook voedselrijker is (mesotroof), hoewel het water wel kalk- en basenrijk kan
zijn.
Vaste veengrond op klei en humus- en voedselrijke leem- en zandgrond vormen geschikte
bodems. In hoogveengebieden is de verschijning van deze gemeenschap indicatief voor het
binnendringen van voedselrijk water (Weeda et al. 1995).
In verlandingssituaties kunnen de gemeenschappen drijftillen vormen, al of niet volgend op
successiestadia die tot het Waterscheerling-verbond behoren. De omvang en samenhang
van de drijftillen zijn vaak veel groter dan die van het Waterscheerling-verbond, maar
evenmin begaanbaar (Segal & Groenhart 1967 in Weeda et al. 1995). Meestal vormt
Rietveen de stevige, maar drijvende basis voor de vegetatie, die samengedrukt kan worden
en inzinken als de horsten te zwaar worden. Het waterpeil fluctueert over het algemeen niet
erg rond het substraatoppervlak, ook al kan er stilstaand water tussen de horsten voorkomen
(Rodwell 1995). De Pluimzeggebultenvegetaties in het krekengebied staan meestal in het
open water en komen er vooral voor in zeer drassige luwe hoekjes en inhammetjes temidden
van hoger gelegen rietland. Af en toe echter vindt men er zeer krachtig ontwikkelde horsten
op de droogste plekken van rietlanden en Elzenbroek (De Raeve 1975).
B.7.6.

Ontstaan, successie en beheer

De Pluimzeggenvegetaties staan meestal in contact met Elzenbroek.
De vreemde samenstelling van de Pluimzeggenvegetaties in het Oost-Vlaams krekengebied
vindt vermoedelijk zijn oorsprong in de sterke storingen waaraan de Rode Geul in de jaren
1960 en 1970 onderhevig is geweest, in het bijzonder het geknoei met het waterpeil.
Bovendien blijken muskusratten een grote voorkeur te vertonen voor dergelijke vegetaties.
Vanuit de Pluimzeggenvegetaties in het krekengebied ontwikkelen zich
Moerasvarenvegetaties of veenmosbegroeiingen, terwijl Pluimzegge sterk achteruitgaat in
vitaliteit, of Elzenbroek, waarin de soort het nog lang uithoudt.
Galigaanvegetaties (Cladietum marisci) kunnen zeer lang standhouden gezien het
moeizaam verterende strooisel en de dichte schaduw van de hoge Galigaanplanten, die de
kieming van andere planten bemoeilijken. Ten gunste van Galigaan zelf zijn er dus geen
interne beheersmaatregelen nodig. Een maaibeheer is wel vaak aangewezen, met het oog
op het behouden van een soortenrijkere mozaïek van vegetaties, zoals in het Buitengoor
(Mol) en het is slechts door maaien dat men een Galigaanbegroeiing kan omzetten in een
minder hoog opgaande moerasvegetatie (Bruin 1991). Bij verdroging vindt opslag van
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houtgewas plaats, hetgeen de successie naar moerasstruweel en broekbos inluidt. In
verdrogend schraalland (Cirsio-Molinietum of Nardo-Galion saxatilis) kunnen kwijnende,
smalbladige, niet-bloeiende scheuten van Galigaan nog jarenlang als herinnering aan een
natter verleden blijven voortbestaan (Weeda et al. 1995).
In ondiep water in brongebieden en beekdalen vormen Pluimzeggenvegetaties
pioniergemeenschappen, die vaak in contact staan met broekbos (Carici elongatae-Alnetum)
of andere hoog-produktieve moerassen (Phragmitetea). In dieper water van laagveenplassen
en afgesneden rivierarmen vestigen Pluimzeggenvegetaties zich vooral op drijftillen (bijv.
Blankaart), als opvolger van de drijftilgemeenschappen met Hoge cyperzegge,
Waterscheerling en/of Slangewortel (§B.4). Ook verlandingsgemeenschappen van het Rietverbond (Phragmition australis) kunnen zich in de richting van de Associatie van Pluimzegge
ontwikkelen (Lambert 1951). Pluimzeggenvegetaties kunnen ook in contact staan met
vochtige strooiselruigten (Filipendulion). Pluimzegge maakt met zijn hoog boven water
uitstekende horsten een snel verlopende successie naar elzenbroekbos (Alnion glutinosae)
mogelijk. In laagveenplassen kunnen deze vegetaties door maaien en/of branden overgaan
in al of niet kruidenrijk rietland.
Hoewel Pluimzeggenvegetaties een betrekkelijk lange levensduur kunnen hebben, gaan ze
uiteindelijk onvermijdelijk over in andere vegetatietypen. In geval van natuurlijke successie
evolueren ze naar moerasstruweel (Salicion cinerea) en vervolgens moerasbos (Alnion
glutinosae). In geval van maaibeheer gaan ze over in hooilanden van het Dotterbloemverbond of kleine zeggengemeenschappen (Parvocaricetea). Voor de instandhouding van
Pluimzeggenvegetaties is het noodzakelijk nieuwe uitgangssituaties te creëren (Weeda et al.
1995).
Net zoals de Pluimzeggenvegetaties in ondiep water, zijn vegetaties met Stijve zegge
pioniergemeenschappen die zeer lang kunnen standhouden. De successie verloopt
(vermoedelijk) op dezelfde manier als die van Pluimzeggenvegetaties. De gemeenschap
staat vaak in contact met broekbos (meestal Carici elongatae-Alnetum). In Nederland leidt
men uit de recente toename van deze vegetaties af dat in de pleistocene streken een zekere
mate van waterstandverlaging, al dan niet gekoppeld aan eutrofiëring, deze vegetaties
mogelijkheden biedt zicht te ontwikkelen op plaatsen die voordien niet geschikt waren. In
laagveengebieden brengt men de toename in verband met het verwijderen van verspreide
bosjes (die zich na verwaarlozing van het maaibeheer in rietland gevormd hadden) en met
de overschakeling naar beheer met zwaardere apparatuur en grotere fluctuaties in de
waterstanden ten behoeve van de rietcultuur die daar een opleving kent (van Wirdum 1993).
B.7.7.

Voorkomen en verspreiding

Dit natuurtype komt verspreid in Vlaanderen voor, maar wordt voornamelijk aangetroffen in
de Kempen (zie Verspreidingskaart 6). Behalve in de Westhoek werd het type niet in de
duinen waargenomen.
Galigaanvegetaties zijn bijzonder zeldzaam (Buitengoor (Mol), Hageven (Neerpelt)). Het
voorkomen van Galigaan is sterk positief gecorreleerd met de Kempen; Hetzelfde geldt voor
de kensoort Moeraswederik. Stijve zegge is daarnaast ook nog positief gecorreleerd met de
Zandleemstreek en negatief met de Leemstreek.
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B.7.8.

Waarde
B.7.8.a.

Zeldzaamheid

De gezamenlijke oppervlakte aan grote zeggenvegetaties van zowel het Verbond van
Scherpe zegge als het Verbond van Stijve zegge bedraagt slechts 250 à 540 ha in
Vlaanderen, wat erop wijst dat zij nagenoeg niet meer voorkomen (Van Landuyt et al. 1999).
De kensoorten Moeraswederik en Galigaan zijn zeer zeldzaam.
Deze grote zeggenvegetaties zijn een potentieel biotoop voor een bijzonder groot aantal
Rode Lijst-soorten (zie Bijl. 1). Daarvan is Armbloemige waterbies de zeldzaamste soort die
in onze opnamen voorkwam.
B.7.8.b.

Biodiversiteit

De soortenrijkdom van deze grote zeggenvegetaties kan sterk uiteenlopen. Het aantal
soorten per opname varieert tussen 2 en 68, met een gemiddelde van 19,2 soorten per
opname (zie Bijl. 2).
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C. Laagveenmoerassen met kleine zeggen
(Klasse Parvocaricetea)

C.1.

Inleiding

Laagvenen zijn moerassen die hoofdzakelijk worden gevoed door grond- of oppervlaktewater
uit de omgeving. Ze zijn dus minerotroof, omdat het water op zijn weg door de bodem
aangerijkt wordt met mineralen die aan bodempartikels vasthangen. De hoeveelheid en de
soorten mineralen zijn afhankelijk van de verblijftijd in en de aard van de bodem op weg naar
het moeras. Het grondwater verplaatst zich traag en het kan vele jaren duren vooraleer het
een lager gelegen veengebied bereikt. Grondwater dat even lang door een zand- of een
leembodem stroomt zal minder, respectievelijk meer mineralen bevatten. Het betreft hier
vooral calcium, natrium en ijzer. Ook oppervlaktewater is minerotroof omdat het water is dat
over of door de bodem gelopen heeft. Mineralen zoals calcium en ijzer die aanwezig zijn in
het minerotrofe kwelwater zijn in staat om, eenmaal aan de oppervlakte gekomen, ter plaatse
aanwezige fosfaten neer te slaan waardoor aanwezige voedingstoffen komen vast te zitten in
de veenlaag, en niet meer beschikbaar zijn voor de plant. Dergelijke minerotrofe laagvenen
worden omwille van de afwezigheid van beschikbaar fosfor gekarakteriseerd door over het
algemeen langzaamgroeiende, laag productieve plantensoorten (Gryseels et al. 1989). De
waterkwaliteit van deze moerassen situeert zich (in het Kleine Netebekken) tussen eutroof
en oligo-mesotroof. Deze overgangsmoerassen zijn voornamelijk terug te vinden op zand-,
maar ook op leembodem en situeren zich voornamelijk tussen de beneden- en bovenloop,
rond de middenloop (Peymen 1990). Ook in de bovenloop (bijv. van het Kleine Netebekken)
zijn moerasvegetaties terug te vinden die fytosociologisch behoren tot de Klasse der Kleine
zeggen. Dit zijn dan infiltratiemoerassen, die zich enkel bevinden op zandbodems. Het
watertype is minder mineralenrijk dan bij ondiepe kwelmoerassen en licht zuur, maar is niet
echt oligotroof. Dit moerastype vertoont wel al overgangen naar vochtige heide en
hoogveenachtige situaties.
Op plaatsen echter waar mineraalrijk kwelwater naar boven komt (kanaalinvloed) of directe
kanaalinvloed (rechtstreekse bevloeiing met kanaalwater) zich laat gelden is de toestand niet
meer zuur en krijgen soorten typisch voor kalkrijke situaties een kans zich te vestigen
(Caricion davallianae) (Peymen 1990). Voorbeelden van gebieden waar in mindere of
meerdere mate zowel mineralen als nutriënten door directe kanaalinvloed in het
moerassysteem gebracht worden zijn Het Goorken (Arendonk), De Maat (Arendonk), De
Schansput en ’s Gravendel (Retie). De directe beïnvloeding met kanaalwater in het ’s
Gravendel is nu verdwenen door het uitdiepen van de beek (Hooibeek) die door het gebied
stroomt en verbonden is met het kanaal. De directe invloed is echter beperkt geweest
doordat het kanaalwater door de grote afstand tussen het kanaal en het moerasgebied
“verdund” werd.
Onrechtstreekse beïnvloeding met kanaalwater door “contaminatie” van het autochtone
grondwater (door kanaalwater dat via grondwaterstromingen in nabijgelegen kwelgebieden
terecht komt) doet zich o.a. voor in het Buitengoor (Mol), het Meergoor (Mol), Sluismeer
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(Mol) en Den Diel (Mol). Een belangrijk kwalitatief verschil met de directe invloed heeft
betrekking op de mobiliteit van ionen in de bodem. Nutriënten als fosfaatverbindingen zijn
veel minder mobiel dan bijvoorbeeld nitraat of mineralen. Een belangrijk punt bij de
kwalitatieve beïnvloeding door het kanaalwater ten opzichte van de moerasgebieden is de
ligging van deze gebieden binnen het bron-punt model, de wijze van beïnvloeding en de
afstand tot het kanaal. Gebieden zoals het Buitengoor, het Goorken, de Ronde Put, Den Diel
en De Maat, die oorspronkelijk op mineralen- en nutriëntenarme bodems liggen en normaal
door lokaal grondwater gevoed werden (overgang infiltratie-kwelgebied), zullen een sterke
invloed ondervinden van het ionenrijke kanaalwater. De gebieden ter hoogte van de
benedenloop (van de Kleine Nete) zullen minder beïnvloed worden door het ionenrijke
kanaalwater, vermits in de lager gelegen zone (kwelzone) er reeds een aanrijking is door het
lithotrofe grondwater (Peymen 1990). De aanleg van kanalen (vanaf het begin van de 19de
eeuw) heeft een zeer duidelijk uitgesproken invloed gehad op de aanwezige waterrijke
gebieden, voornamelijk in de Kempen (Boeye et al. 1990).
De landbouw kan eveneens een belangrijke invloed hebben op het milieu van de
moerasgebieden. Ook hier zal het effect afhangen van de afstand tot het beschouwde
moerasgebied, de ligging van het moerasgebied binnen het bron-put model en bufferzones
tussen het landbouw- en het moerasgebied.
Een derde zeer belangrijke factor van invloed op moerasgebieden is recreatie, in de vorm
van betreding en verkleining van het moerasareaal door infrastructuur.
Laagveengebieden kwamen tot stand in alluviale vlakten door een intense wisselwerking
tussen mens en milieu. De turfwinning, het maaien van rietvelden en hooilanden, het kappen
van elzenbossen en de begrazing van de beemden door het vee bepaalden generaties lang
het uitzicht van het landschap. Deze sterk natuurgebonden en zeer gedifferentieerde
activiteiten van de mens hebben de verscheidenheid aan ecosystemen vergroot, in de eerste
plaats door het scheppen van tal van halfnatuurlijke landschappen (o.a. heiden,
schraallanden, rietlanden, zeggenmoerassen, trilvenen, zandverstuivingen, …).Ten gevolge
van de modernisering van onze wereld echter, vooral sinds de Tweede Wereldoorlog,
werden de mankrachtvergende activiteiten heel vlug tot een minimum herleid of zelfs geheel
stopgezet. Daarop volgden de verruiging, de verlanding en tenslotte de bebossing van vele
laagveengebieden. Een voorbeeld hiervan is De Zegge te Geel, in de alluviale vlakte van de
Kleine Nete, die slechts enkele tientallen hectaren beslaat van het voorheen uitgestrekte
laagveengebied, dat door ontginning en verkaveling verloren ging. In de jaren zeventig was
dit gebied voor ongeveer 60 % bebost; sinds halverwege de jaren zeventig heeft men dit
gebied door beheer terug proberen omzetten tot een laagveengebied met zijn typische flora
en fauna. Reconversie is echter niet probleemloos. De Zegge kan als een echt
overgangsgebied beschouwd worden. Het bevindt zich op een leembodem en het ligt in het
bekken ter hoogte van de middenloop van de Kleine Nete.
Verrijking van deze moerassen geeft overgangen naar het Riet-verbond (Phragmition). Op
armere bodems zijn er overgangen naar het Verbond van Biezenknoppen en Pijpenstrootje
(Junco- Molinion); Toenemend beheer van mesotrofe laagveenmoerassen geeft omvorming
tot deze moerassige graslanden.
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De soortenrijkdom van oligotrofe wateren is doorgaans lager dan die van meso- en eutrofe
wateren.
Oligotrofe wateren in Vlaanderen zijn zeldzaam (dit in tegenstelling tot meso- en eutrofe
wateren)

C.2.

Zure laagvenen met Wateraardbei (Potentilla palustris) en Zwarte zegge
(Carex nigra) (101 opn.)

C.2.1.

Algemene kenmerken

Het zijn moerassystemen gevoed door basenarm water, waarbij de watertafel zich op het
niveau van of nabij het maaiveld bevindt en de veenvorming infra-aquatisch gebeurt.
Het betreft meestal vrij gesloten gemeenschappen met een goed ontwikkelde kruidlaag, die
veelal niet hoger dan 1 m reikt, boven een vaak matig tot goed ontwikkelde moslaag. Soms
is er een ijle struiklaag van enkele meters hoog aanwezig, die bestaat uit Zwarte els (Alnus
glutinosa), Zachte berk (Betula pubescens) of wilgen (Salix spp.), maar deze maakt zeker
geen deel uit van de algemene verschijningsvorm. Doorgaans vertonen de gemeenschappen
geen slenken- en bultenpatroon. De verschijningsvorm kan sterk uiteenlopen, ondermeer
door het dominant kunnen optreden van verschillende soorten zoals Zwarte zegge of
Veenpluis.
In grotere laagveensystemen worden deze vegetaties vergezeld door natte zure graslanden
(Molinietalia caerulea), grote zeggenvegetaties (Caricion gracilis, C. elatae) en
rietgemeenschappen (Phragmition) en er zijn ook talrijke overgangen met deze
plantengemeenschappen.
C.2.2.

Syntaxonomische affiniteit

Caricion nigrae Koch 1926 em. Nordhagen 1936 p.p.
BWK: ms
CORINE: 54.4 Acidic fens, 54.42 Black-white-star sedge fen, 54.48 Eriophorum angustifolium
mires, 54.49 Dunal sedge acidic fens; 54.5 Transition mires, 54.59 Bog bean and marsh
cinquefoil rafts; (37.2 Eutrophic humid grasslands, 37.216 Thread rush meadows (Juncetum
filiformis (and related communities))
Habitatrichtlijn: niet opgenomen
Bij Duvigneaud & Vanden Berghen (1945) heet het verbond van de zure laagvenen
Parvocaricion canescentis-fuscae Nordh. 1937, Tüxen 1937 en omvat het vier associaties.
1. Associatie van Zwarte zegge (Parvocaricetum Goodenoughii Braun-Blanquet 1915)
2. Associatie van Draadrus (Juncetum filiformis (Osvald 1923) Nordhagen 1928)
3. Associatie van Veldrus (Juncetum acutiflori Braun-Blanquet 1915)
4. Associatie van Draadzegge (Caricetum lasiocarpae oligomesotrophicum (Osvald
1923) Jonas 1935)
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Van deze associaties beschouwen wij enkel de eerste twee als deel uitmakend van de hier
te bespreken zure laagveenvegetaties.
De Associatie van Draadzegge bespreken wij in het Verbond van Draadzegge.
De Associatie van Veldrus hoort in de Vlaamse context het best thuis in het Verbond van
Biezenknoppen en Pijpenstrootje (Junco-Molinion) (zie Zwaenepoel et al. 2002).
De Associatie van Zwarte zegge komt overeen met de Associatie van Moerasstruisgras en
Zompzegge bij Westhoff et al. (1995).
Vanden Berghen (1952) brengt de associaties van de zure laagvenen onder in het Caricion
canescentis-Goodenoughii Nordhagen 1937, net zoals Lebrun et al. (1949). Vanden Berghen
(1952) erkent slechts één associatie voor België, de Associatie van Zompzegge en
Moerasstruisgras (Cariceto canescentis-Agrostidietum caninae Tüxen 1937); Lebrun et al.
(1949) erkennen daarnaast nog de Associatie van Draadzegge (Juncetum filiformis Tüxen
1937), die Vanden Berghen als subassociatie beschouwt.
Westhoff et al. (1995) onderscheiden binnen het Verbond van Zwarte zegge (Caricion nigrae
Koch 1926 em. Nordhagen 1936) drie associaties: de Associatie van Drienervige zegge en
Zwarte zegge (Caricetum trinervi-nigrae Westhoff ex De Foucault 1984), Veenmosrietland
(P a l l a v i c i n i o - S p h a g n e t u m Meltzer 1945 em. Van ’t Veer) en de Associatie van
Moerasstruisgras en Zompzegge (Carici curtae-Agrostietum caninae Tüxen 1937 (sub
nomine Cariceto canescentis-Agrostidietum caninae))
De Associatie van Moerasstruisgras en Zompzegge is in elk geval relevant voor Vlaanderen
en meteen ook de meest voorkomende. Het Veenmosrietland komt voor, maar is zeldzaam
(bijv. Stadswallen van Damme, Oost-Vlaams Krekengebied (o.a. Grote Geul,
Roeselarekreek). De groepering van vegetaties met Drienervige zegge en Zwarte zegge in
een aparte associatie is niet relevant voor Vlaanderen. Drienervige zegge is in Vlaanderen
gebonden aan de kustduinen, net zoals Westhoff et al. (1995) de associatie beschrijven als
één van duinvalleimoerassen, maar momenteel komt de soort in hoofdzaak voor in de
kalkrijke kustduinen (vnl. in Rond wintergroen-Kruipwilgstruwelen (Pyrolo-Salicetum) en
basenrijke veenvegetaties (Caricion davallianae, met name het Junco baltici-Schoenetum)).
Bovendien komen Drienervige zegge en Zwarte zegge in de opnamen bijna nooit samen.
Het feit dat de soort ook werd waargenomen in de oude zure duinen van Cabour kan er op
wijzen dat deze soort ook bij ons in zure omstandigheden gedijt. Onze kustduinen zijn
geologisch echter jong en nog grotendeels kalkrijk, vandaar moet wij ons beperken tot de
vaststelling dat de Associatie van Drienervige en Zwarte zegge momenteel niet voorkomt bij
ons, zoals dat in Nederland, waar de duinen vaak veel ouder zijn, het geval is. Westhoff et al.
(1995) schrijven dat de Associatie van Drienervige en Zwarte zegge door verdrinking en
daaropvolgende verzuring kan ontstaan uit de Knopbies-associatie (Junco balticiSchoenetum).
In de Vlaamse/Belgische syntaxonomische literatuur worden vegetaties met Drienervige
zegge ondergebracht in het Knopbies-verbond (§C.3).
De Associatie van Draadrus, die niet door Westhoff et al. (1995) opgenomen wordt, is wel
degelijk geldig voor Vlaanderen.
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Voor een gedetailleerde studie van vegetaties op associatieniveau is echter geen ruimte
binnen deze studie. Ook de kensoorten die de verschillende auteurs opgeven voor het
verbond verschillen.
C.2.3.

Diagnostische soorten

Wateraardbei (Potentilla palustris), Moerasstruisgras (Agrostis canina), Zwarte zegge (Carex
nigra), Zompzegge (Carex canescens), Draadrus (Juncus filiformis), Moerasviooltje (Viola
palustris), Groot nerfpuntmos (Calliergon giganteum), (Haakveenmos (Sphagnum
squarrosum)).
Wateraardbei haalt ook nog een vrij hoge presentie in grote zeggenvegetaties van het
Verbond van Stijve zegge (Caricion elatae), Moerasstruisgras op venoevers (HydrocotyloBaldellion). Het verbond van Zwarte zegge is via successie gerelateerd met de vernoemde
verbonden, wat de presentie van deze soorten erin verklaart.
Draadrus komt zowel in vegetaties van het Verbond van Zwarte zegge als van het
Dotterbloem-verbond (Calthion palustris) voor. Volgens De Sloover & Lebrun (1976) en De
Sloover et al. (1980) bestaat er een verband tussen de Caricion-vegetaties met Draadrus en
de Calthion-vegetaties. Draadrus, oorspronkelijk een laagveensoort (Caricion) heeft nu door
het aanleggen van weinig bemeste hooilanden in de valleien een secundair optimum in het
Calthion. Deze theorie wordt ondermeer ondersteund door de vondsten van Draadrus in de
valleien van de Kleine Nete en de Zwarte Beek, nl. de gebondenheid aan valleien, het
voorkomen ervan in laagveengebieden, het onbemeste karakter van de gronden en hun
gebruik als hooilanden (Lejeune & Burny 1982).
Westhoff et al. (1995) geven, naast Wateraardbei, Moerasstruisgras, Zwarte zegge,
Moerasviooltje en Zompzegge, verder ook nog volgende soorten als kensoort voor het
Verbond van Zwarte zegge op:
Sliertmos (Calliergon stramineum): Deze soort kan moeilijk als kensoort voor dit verbond
beschouwd worden, hoewel ze er wel de hoogste presenties haalt, samen met natte heiden
en hoogveenbulten.
Gewimperd veenmos (Sphagnum fimbriatum): heeft overal een presentie kleiner dan 10 %
en komt ongeveer gelijkmatig voor in berkenbroekbossen (Betulion pubescentis) ,
gagelstruweel op laagveen en zuur laagveen met kleine zegges (Caricion nigrae). Men zou
heel voorzichtig gewag kunnen maken van S. fimbriatum als kensoort, er dan van uitgaande
dat de soort zich vestigt in de kleine zeggenvegetaties en in lagere bedekkingen blijft
standhouden in de gagelstruwelen die eruit ontstaan.
Haakveenmos (S. squarrosum): haalt de hoogste presenties in het Caricion nigrae, maar
heeft een duidelijk ruimere ecologische amplitude.
Glanzend veenmos (Sphagnum subnitens): het aantal opnamen met deze soort is laag (28).
De soort heeft een ruimere ecologische amplitude dan dit verbond en komt voor in zwak zure
tot sterk zure milieus (bijv. Junco-Molinion (zie Grasland), Ericion tetralicis (zie Heide) ).
Sparrig veenmos (Sphagnum teres): Deze soort is in Nederland zeer zeldzaam en wordt
door Westhoff et al. (1995) als mogelijke kensoort opgegeven. Uit de Vlaamse databank
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waren ook slechts 5 opnamen met deze soort beschikbaar, waarvan er 3 tot het Verbond van
Zwarte zegge gerekend kunnen worden, maar op basis daarvan kunnen moeilijk conclusies
getrokken worden.
Vanden Berghen (1952) geeft als verbondkensoorten Veenpluis (Eriophorum angustifolium),
Zompzegge, Sterzegge (Carex echinata), Moerasstruisgras (Agrostis canina var. stolonifera),
Moerasviooltje, Moerasbasterdwederik (Epilobium palustre), Draadrus (Juncus filiformis),
Moeraskartelblad (Pedicularis palustris), Melkeppe (Peucedanum palustre), Geveerd
sikkelmos (Drepanocladus exannulatus), Vensikkelmos (Drepanocladus fluitans), Sliertmos,
Hartbladig nerfpuntmos (Calliergon cordifolium) en Groot nerfpuntmos (Calliergon
giganteum).
Veenpluis is een hoogpresente soort in het Verbond van Zwarte zegge, maar heeft een
(veel) hogere presentie in het Hoogveenmos-verbond (Oxycocco-Ericion) en het Verbond
van Veenmos en Snavelbies (Rhynchosporion albae). De soort is hier dus geen kensoort.
Sterzegge komt zowel voor in opnamen van het Verbond van Biezenknoppen en
Pijpenstrootje (Junco-Molinion) (weliswaar in verzuurde vormen), het Verbond van Zwarte
zegge (Caricion nigrae) als (in mindere mate) in het Dophei-verbond (Ericion tetralicis).
Moerasbasterdwederik is een gemeenschappelijke kensoort met het Verbond van Stijve
zegge. Veldrus is duidelijk een kensoort van venige graslanden (Junco-Molinion).
Moeraskartelblad haalt z’n hoogste presentie hier; Westhoff et al. (1995) beschouwen deze
soort evenwel als een klassekensoort. Vermits de soort ook in Vlaanderen buiten dit verbond
in de klasse voorkomt lijkt dit aannemelijk.
Melkeppe heeft een hoge presentie in het Verbond van Zwarte zegge, maar komt even vaak
voor in het Verbond van Stijve zegge en is bijgevolg geen kensoort van het eerstgenoemde
verbond.
Geveerd sikkelmos lijkt wel in zekere mate gebonden aan laagveenvegetaties, maar
voornamelijk aan gagelstruwelen op laagveen en niet de hier besproken kleine
zeggenvegetaties.
Vensikkelmos is overduidelijk geen kensoort van dit verbond, het is een echte vensoort. De
Associatie van Zompzegge en Moerasstruisgras staat in successierelatie met oligotrofe
wateren (vennen).
Groot nerfpuntmos heeft zijn hoogste presentie in het Verbond van Zwarte zegge en komt
nagenoeg niet voor in opnamen van andere syntaxa. Ondanks de lage presentie (11 %) zou
de soort toch als kensoort gesuggereerd kunnen worden – eventueel op lager niveau voor de
Associatie van Zompzegge en Zwarte zegge. Deze vaststelling staat haaks op die van
Westhoff & Den Held (1969) die de soort als kensoort van het (alkalifiele) Knopbies-verbond
(Caricion davallianae) beschouwen, waarin de soort in Vlaanderen compleet lijkt te
ontbreken. Ook Westhoff et al. (1995) geven deze soort op als kensoort van de Associatie
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van Schorpioenmos en Ronde zegge (Scorpidio-Caricetum diandrae), behorend tot het
Knopbies-verbond.
Duvigneaud & Vanden Berghen (1945) kennen een groot aantal karakteristieke soorten toe
aan het Parvocaricion canescentis-fuscae Nordh. 1937, Tx. 1937 (= Caricion nigrae Koch
1926 em. Nordhagen 1936), waaronder Moerasviooltje, Moerasbasterdwederik, Veldrus,
Draadrus, Geveerd sikkelmos, Hartbladig nerfpuntmos.
Hartbladig nerfpuntmos is uit het beschikbare opnamemateriaal niet af te leiden als kensoort
voor kleine zeggenvegetaties; de soort haalt de hoogste presenties in het Verbond van Stijve
zegge en het Verbond der wilgenbroekstruwelen (Salicion cinereae).
Lebrun et al. (1949) behouden als verbondkensoorten Moerasbasterdwederik,
Moerasviooltje, Moeraswalstro, Moerasstruisgras (var. stolonifera) en verschillende soorten
Sikkelmos (Drepanocladus sp.) en Nerfpuntmos (Calliergon sp.) en Moerasveenmos
(Sphagnum subsecundum).
C.2.4.

Flora en vegetatie

Het zijn vaak (zeer) soortenrijke gemeenschappen. Samen met de eerste vier genoemde
diagnostische soorten worden Grote wederik (Lysimachia vulgaris), Moeraswalstro (Galium
palustre), Snavelzegge (Carex rostrata), Pitrus (Juncus effusus), Veenpluis, Holpijp
(Equisetum fluviatile), Veldrus, Waternavel (Hydrocotyle vulgaris) en Melkeppe frequent
waargenomen.
Grote wederik en Moeraswalstro kunnen eigenlijk opgevat worden als “negatieve
kensoorten” (Van Speybroeck et al. 1981), in die zin dat ze wijzen op een verandering van
het milieu of een minder optimale groeiplaats van deze vegetaties. Soorten zoals Grote
wederik, Moeraswalstro, Pitrus, Hennegras (Calamagrostis canescens) en ook wel
Snavelzegge en Scherpe zegge wijzen op een iets eutrofer karakter van de standplaats. Dit
terwijl Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata), Veenpluis (Eriophorum angustifolium) en
Zompzegge wijzen op een oligotroof karakter.
Veenpluis, Wateraardbei, Waterdrieblad, Moerasstruisgras, Zwarte zegge en Snavelzegge
kunnen dominant of faciesvormend voorkomen; in elk geval voor de eerste drie soorten is dit
zo in ondiepe vennen en greppels. Overigens blijken vooral Veenpluis en Snavelzegge in
geval van dominantie elkaar grotendeels uit te sluiten in functie van de heersende
milieuomstandigheden (Mahieu en De Baere 1982). Deze gemeenschappen bevinden zich
dan ergens tussen de eutrofe grote zeggenvegetaties en de hier besproken zure
laagveenvegetaties, vermoedelijk ten gevolge van eutrofiëring van oorspronkelijk oligotrofe
situaties (o.a. Duvigneaud & Vanden Berghen 1945). De gemeenschap kan ook
gedomineerd worden door Draadrus, die uitgestrekte ononderbroken tapijten kan vormen,
die het aspect van vochtige graslanden hebben (Duvigneaud 1945, Duvigneaud & Vanden
Berghen 1945).
In zeer natte depressies kunnen de vegetaties “prairies flottantes” vormen, maar doorgaans
is het natte substraat tijdens alle seizoenen begaanbaar. In geval van “drijftil”vorming
ontwikkelt zich aan het wateroppervlak dan een venig tapijt van Sikkelmos (Drepanocladus
sp.) met een dikte van ca. 20 cm waarin de wortels en rhizomen van Zwarte zegge,
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Zompzegge, Moerasstruisgras, zich vestigen. Deze begroeiingen drijven dan op venig water
waarvan de diepte 80 cm kan bereiken. De veenpartikels komen los naarmate de vegetatie
zich verder ontwikkelt en bezinken en vullen op die manier geleidelijk de depressie op. Het
zeggeveen dat op die manier gevormd wordt is doorgaans dun (max. enkele tientallen cms)
en van slechte kwaliteit, vezelig en rijk in ijzerverbindingen.
De meest waargenomen mossoorten zijn Vensikkelmos, Gewoon haarmos (Polytrichum
commune), Haakveenmos (Sphagnum squarrosum) en Groot nerfpuntmos.
In de duinen (valleien) wordt ook een een laagveengemeenschap waargenomen die tot dit
natuurtype behoort. Ze onderscheidt zich door het voorkomen van Drienervige zegge en
typische duinsoorten zoals Kruipwilg (Salix repens) en Duinriet (Calamagrostis epigejos).
C.2.5.

Milieukarakteristieken

Dit natuurtype omvat gemeenschappen van natuurlijke tot halfnatuurlijke laagvenen en van
natte tot uiterst natte standplaatsen die gedurende het ganse jaar waterverzadigd zijn. De
grondwaterstand evenaart of overschrijdt het niveau van het maaiveld gedurende een groot
deel van het jaar (o.a. Van Speybroeck et al. 1981). Grootjans & Ten Klooster spreken van
een winterinundatie van gemiddeld 5 maanden. Uit onderzoek in Vorsdonkbos-Turfputten
(De Becker et al. 1999, Huybrechts et al. 2000) blijkt dat de grondwatertafel onder kleine
zeggenvegetaties zich gemiddeld 7 cm onder het maaiveld bevindt, maximaal 35 cm onder
het maaiveld en minimaal 3 cm boven het maaiveld (Martens & Hermy 2001). In de vallei van
de Zwarte Beek zijn de waarden zeer gelijkaardig (Huybrechts et al. 2000) en vertoont de
grondwaterdynamiek dus eveneens slechts beperkte schommelingen en hoge
grondwaterstanden gedurende het ganse jaar (maximaal 50cm onder maaiveld).
Deze kleine zeggenvegetaties overleven volledige inundatie indien die van korte duur is. Het
merendeel van de plantensoorten behorende tot deze gemeenschap heeft een zeer grote
anoxia tolerantie (Aubroeck et al. 1998). De vegetatiemat kan in zekere mate mee op en af
bewegen met de grondwatertafelschommelingen zodat de grondwaterfluctuaties voor de
planten zelf niet detecteerbaar zijn (Huybrechts et al. 2000).
De veenvormende vegetaties van het Verbond van Zwarte zegge ontwikkelen zich
doorgaans op een stevige venige horizont (bijv. Demervallei, Zwarte Beek-vallei), die zich
vaak bovenop andere venige horizonten bevindt, gevormd door meer aquatische
gemeenschappen, met name rietlanden (Vanden Berghen 1952, Aggenbach et al. 1990).
Deze venige horizont kan ook bovenop een mineraal substraat liggen, kleiig of zandig,
oppervlakkig gegleyifieerd of kan ook dun zijn (zoals aan de plateaurand van de smalle
bovenloop van de Zwarte Beek, Aggenbach et al. 1990) (Vanden Berghen 1952, Van
Speybroeck et al. 1981). Een deel van de huidige kleine zeggenvegetaties in de vallei van de
Zwarte Beek bevinden zich op zeer natte, profielloze lichte zandleemgronden en lemige
zandgronden (Mertens & Meire 2001).
De gemeenschappen komen voor in (slenkvormige) laagten in heiden, drassige en venige
weiden, laagveenmoerassen en beekdalen; ze treden vaak op als verlandingsvegetaties
(Vanden Berghen 1952). Vaak worden ze gevoed door (minerotrofe) kwel (o.a. Zwarte Beek-

66

Natuurtypen Moeras

vallei). De standplaatsen zijn oligo- tot mesotroof en matig tot zwak zuur (pH 4-6, metingen
Vanden Berghen 1952); dit in tegenstelling tot Groot-Brittannië, waar Wateraardbei
voornamelijk geassocieerd wordt met gemeenschappen in basen- en kalkrijke wateren
(Rodwell 1995). Deze kleine zeggenvegetaties kunnen voorkomen op plaatsen met sterke
kwelintensiteit indien er ook voldoende neerslagwater wordt vastgehouden (bijv. door het
opstuwen van de waterpeilen in greppels) (Aggenbach et al. 1990). Er zijn aanwijzingen dat
stikstof in de vallei van de Zwarte Beek het limiterende nutriënt is in deze vegetaties (Van
Duren et al. 1997).
Een wisselende waterstand of het zakken van het waterpeil beïnvloeden de
gemeenschappen negatief; dit geldt ook voor eutrofiëring. Het gevolg van een wisselende
waterstand is faciësvorming van bepaalde soorten (o.a. Veenpluis of Snavelzegge) of
verdwijnen van “typische” soorten ten voordele van andere soorten, waardoor een zeer
heterogene vegetatie kan ontstaan. Verdroging leidt tot het optreden van Molinietalia-soorten
in de vegetatie, zoals Blauwe zegge (Carex panicea) en Blauwe knoop (Succisa pratensis)
(Vanden Berghen 1952). Ook Hennegras kan zich door het dalen van het waterpeil op het
droogvallende veen massaal ontwikkelen (Mahieu en De Baere 1982). Van Speybroeck
(1979) beschouwt vegetaties met dominantie van Hennegras in elk geval ook als een
storingsgemeenschap, die in verband wordt gebracht met ontbossing en verandering in het
waterpeil.
De Zomprus-Moerasstruisgrasgemeenschap ontwikkelt zich in stilstaande of zeer traag
stromende zuurstofarme, mineraalarme en zure wateren (Vanden Berghen 1952). De lage
hoeveelheid opgeloste zuurstof in het water ligt ook aan de basis van de omzetting van
afgestorven plantendelen in veen.
In Nederland trof men de Associatie van Zompzegge en Moerasstruisgras vroeger ook aan
in de lagg-zone van hoogvenen, nu worden ze aangetroffen op door de mens bezande
hoogveengronden. De meeste standplaatsen verzuren door ontwatering en een daarmee
samenhangende stijgende invloed van regenwater.
De Draadrusgemeenschap ontwikkelt zich op substraten waarvan de watertafel ’s zomers
iets minder hoog staat dan vereist voor de Zomprus-Moerasstruisgrasgemeenschap. Deze
gemeenschap is ook veel minder veenvormend. Deze Draadrusvegetaties werden door
Duvigneaud & Vanden Berghen (1945) waargenomen op een bodemprofiel van zwart veen
op roestbruine, nagenoeg ondoordringbare, ijzerhoudende zandsteen op kiezelhoudend grijs
zand.
C.2.6.

Ontstaan, successie en beheer

Laagvenen ontstaan vaak doordat water aangevoerd vanuit hogergelegen gronden ervoor
zorgt dat de bodem van lager gelegen plaatsen, zoals valleigebieden, langdurig met water
verzadigd blijft. Stroomt dit water door een mineralenarme zandbodem, dan bevat het aan de
oppervlakte tredend kwelwater relatief weinig mineralen (mesotroof) en onstaan de hier
beschreven laagvenen. De wateraanvoer zorgt voor een constante vochtigheid. Hierdoor
kunnen veenmossen (Waterveenmos (Sphagnum cuspidatum), Slank veenmos (Sphagnum
recurvum), Haakveenmos (Sphagnum squarrosum)) wel eens tot boven de grondwatertafel
uitgroeien en plaatselijk in oligotrofe omstandigheden aanleiding geven tot hoogvenen die
enkel nog gevoed worden door regenwater (ombrotroof). De kwel kan ondiep of diep zijn,
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wat de mineralenrijkdom ervan bepaalt. Diepe kwel is rijker aan mineralen dan ondiepe kwel.
Dit wordt rechtstreeks bepaald door de duur die het water door de bodem heeft gestroomd.
Deze kleine zeggen-gemeenschap kan zich ook ontwikkelen uit voedselrijkere
omstandigheden. En dit wanneer een drijfzoom van Riet of Kleine lisdodde enigszins
geïsoleerd is van voedselrijk water en er lokaal mesotrofe of zelfs oligotrofe omstandigheden
ontstaan. Er kan zich dan een dichte moslaag ontwikkelen met veel kleine zeggesoorten
zoals Snavelzegge en Zwarte zegge, varens, Waterdrieblad, Wateraardbei, Moerasviooltje,
Moerasstruisgras en diverse orchideeën. In mesotrofe en oligotrofe moerassen op veen in de
Kempen leidt verdere verzuring tot de overgang naar venige heide (en hoogveenvegetaties)
(Gryseels et al. 1989).
Een ontwikkeling van veenmosrietlanden vanuit een rietvegetatie kan slechts plaatsvinden in
ongestoorde milieu’s van kragge- en drijftilrietlanden die niet onderhevig zijn aan
overstromingen en een vrij constant vochtigheidsregime hebben.
Drijftillen met Moerasvaren kunnen ontstaan uit Lisdoddedrijftilvegetaties. De vaak
begaanbare, zeer beweeglijke wortelmatten van Moerasvaren worden steeds dichter en
hoger (strooisel) waardoor ze van het oppervlakkig open water geïsoleerd geraken, zodat
zich een moslaag kan ontwikkelen en de successie voortgaat ten koste van Lisdodde en ten
voordele van Riet (De Raeve 1975); er ontstaat een mossenrijke Moerasvarenvegetatie. De
moslaag in het krekengebied bevat Gewoon dikkopmos (Brachythecium rutabulum), Gewoon
kantmos (Lophocolea bidentata) en Glanzend platmos (Plagiothecium denticulatum) als
constante soorten. Bij een aangehouden maaibeheer en bij afzondering van open water en
bij verzuring evolueert deze mossenrijke Moerasvarenvegetatie naar een veenmosrietland.
Indien de mossenrijke Moerasvarenvegetatie of het veenmosrietland (wordt door Westhoff et
al. 1995 als een storingsgemeenschap beschouwd) niet meer gemaaid wordt ontwikkelt zich
hieruit een wilgenstruweel.
De reeks zoals in het krekengebied beschrijft niet noodzakelijk het gehele proces van
drijftilverlanding in brakwatergebied; daarvoor zijn de vegetaties te sterk gestoord (De Raeve
1975).
Het Verbond van Biezenknoppen en Pijpenstrootje staat in nauw verband met (zowel de zure
als basenrijke) laagvenen. De venige graslanden behorend tot dit verbond vormen de
drogere eindstadia van laagvenen: Naarmate de laagveenvegetaties hoger komen te liggen
op het zich opstapelende venige afbraakmateriaal neemt het aantal soorten van venige
graslanden toe en vermindert de veenvorming (Duvigneaud & Vanden Berghen 1945).
Het zeggeveen werd vroeger (tot het begin van de 20ste eeuw) ondanks de mindere kwaliteit
geëxploiteerd (als brandstof voor verwarming), zowel het veen gevormd in open water
vertrekkende van “prairies flottantes”, als het veen dat zich op vaste grond ontwikkeld had
(Vanden Berghen 1952, Duvigneaud & Vanden Berghen 1945). Deze veenuitgravingen die
vanuit economisch oogpunt rampzalig waren, omwille van het steeds moerassiger worden
van de veengraslanden, heeft (toen) voor het behoud van deze laagveenvegetaties gezorgd
op plaatsen die anders snel vervangen zouden zijn door andere vegetaties.
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Deze gemeenschappen vereisen een conserverend maaibeheer. Maaien heeft geen grote
invloed op de floristische samenstelling van de vegetatie, maar is belangrijk voor het behoud
van de gemeenschap op zich, door het tegengaan van bosontwikkeling. Indien het
maaibeheer gepaard gaat met bekalking en drainage worden de moslaag en de
laagveensoorten teruggedrongen en ontstaan graslanden rijk aan klaver, reukgras
(Anthoxanthum sp.) en Gestreepte witbol (Holcus lanatus) (Arrhenatheretalia) (Duvigneaud &
Vanden Berghen 1945) of Dottergrasland (Calthion palustris).
De vruchtzetting van Draadrus komt, dankzij z’n kleine gestalte, niet in het gedrang door
vroegtijdig maaien. Daardoor kan men percelen met een dominantie van Gestreepte witbol
maaien alvorens deze soort tot bloei komt, ten einde de witbol terug te dringen (Lejeune &
Burny 1982). De waargenomen uitbreidingen van Draadrus in De Zegge (Geel) op het einde
van de jaren 1970 waren eveneens het gevolg van het hervatten van de maaipraktijken. En
ook D’ Hose en de Langhe (1978) schrijven de opkomst van Draadrus toe aan het maaien
van de beemden op natte veengrond.
Bij beweiding zonder ontwatering ontstaat Zilverschoongrasland (Lolio-Potentillion
anserinae).
Indien de bosontwikkeling niet wordt tegengegaan evolueren laagveengemeenschappen op
zeer drassige (en voedselrijkere) standplaatsen tot wilgenstruwelen (Salicion cinereae) en
vervolgens tot elzenbroekbos (Peucedano-Alnetum Noirfalise & Sougnez 1961, Alnetum
g l u t i n o s a e ) (o.a. Daels 1956, Van Speybroeck et al. 1981). In voedselarmere
omstandigheden treden vooral Zachte berk, Zwarte els en Sporkehout op de voorgrond
(Gryseels et al. 1989). Bij regelmatig maaien van de laagveenmoerassen (s.l.) wordt de
ontwikkeling van het wilgenstruweel en het daaropvolgende elzenbroekbos verhinderd. Bij
het ontbreken van intern beheer kunnen deze kleine zeggenvegetaties ook evolueren tot
Gagelstruwelen en vervolgens elzen- of berkenbroekbos.
De (vroegere) laagvenen zoals in de vallei van de Kleine Nete waren typisch voor het
Kempische rivierdalenlandschap (Van Speybroeck et al. 1981). Nu is een groot deel
omgevormd tot bossen en struwelen.
Beheerswerken kunnen echter een reconversie bewerkstelligen. Het verwijderen van
houtopslag en creëren van open water zijn een essentiële eerste stap (Cuypers 1962,
Verbruggen 1962, 1964). Daarna kan men overgaan tot conserverend beheer, met name,
maaien, afvoeren van strooisel en plaggen. Ook het behoud van een voldoende waterpeil is
essentieel. Voor het behoud of ontwikkelen van dergelijke laagveengemeenschappen stelt
het uitwendige beheer (waterkwaliteit, waterpeil) meestal grotere problemen dan het
inwendige. Van cruciaal belang uiteraard voor het behoud van waardevolle
laagveenvegetaties is het behoud van een zo natuurlijk mogelijke waterhuishouding in de
vallei, het brongebied en het gehele voedingsbekken. Het heeft weinig zin om maaisel af te
voeren met het oog op verschraling indien het gebied gevoed wordt door eutroof grond- of
oppervlaktewater. In dat geval kan er zich een ontwikkeling richting grote zeggenvegetaties
inzetten.
C.2.7.

Voorkomen en verspreiding

De gemeenschappen behorend tot dit natuurtype zijn grotendeels beperkt tot de Kempen
(zie Verspreidingskaart 7), wat zich ook weerspiegelt in de verspreiding van de kensoorten,
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die voor alle soorten een positieve correlatie vertoont met de Kempen (en vaak een
negatieve met de Polders, de Leem- en Zandleemstreek); in de Polders en het Maasdistrict
lijken deze gemeenschappen volledig te ontbreken. Elders is hun voorkomen beperkt.
Mooi ontwikkelde voorbeelden vindt men in het natuurreservaat De Zegge (Geel) en de
Lokkerse Dammen - Goorke (Arendonk) in de Kempen. De Zegge is een minerotroof
beekbegeleidend laagveen. Vroeger kwamen in de Kempen uitgestrekte zure laagvenen
voor in de valleien van de Netes (vnl. in de brede vallei van de Kleine Nete) en hun
zijrivieren, maar deze verdwenen in grote mate door drainage en bekalking en de
daaropvolgende omzetting in “slechte” weiden (“mauvaises prairies”) (Duvigneaud & Vanden
Berghen 1945).
Voorbeelden van de “duinvariant” vindt men in de Zwinbosjes (Knokke) en in het Mariapark
(Oostduinkerke).
C.2.8.

Waarde
C.2.8.a.

Zeldzaamheid

De totale oppervlakte zuur laagveen (BWK: ms) (Verbond van Zwarte zegge + Verbond van
Draadzegge (§C.4)) in Vlaanderen bedraagt 72 à 260 ha; zuur laagveen komt dus nagenoeg
niet meer voor (Van Landuyt et al. 1999).
Bovendien zijn deze gemeenschappen grotendeels beperkt tot de Kempen en is de
samenstelling van deze gemeenschappen vaak sterk gewijzigd onder menselijke invloed.
De gemeenschappen met Zompzegge en Moerasstruisgras zijn de minst zeldzame.
Veenmosrietland en Draadrusvegetaties zijn bijzonder zeldzaam. De varen- en mossenrijke
rietlanden kunnen, alleen al omwille van het zeldzame voorkomen van een aantal van hun
kenmerkende soorten (Moerasvaren, Kamvaren (Dryopteris cristata)), in geheel laag-België
als bijzonder zeldzaam beschouwd worden. Ze kwamen anno 1975 o.a. nog voor in de
Roeselarekreek en in de Rode Geul en anno 1979 nog in De Zegge (Geel) en ook nu nog op
de Stadswallen van Damme.
Van de kensoorten is enkel Draadrus zeldzaam.
In vegetaties van het Verbond van Zwarte zegge kunnen een relatief groot aantal Rode Lijstsoorten zich vestigen, waarvan Moeraskartelblad en Veenbloembies de zeldzaamste (met
uitsterven bedreigd) zijn.
C.2.8.b.

Biodiversiteit

Zure laagveenmoerassen kunnen bijzonder soortenrijk zijn. Vaak echter zijn de
gemeenschappen verarmd door gewijzigde abiotische omstandigheden, waarvan verdroging,
verzuring en eutrofiëring de belangrijkste zijn.
Het aantal soorten per opname varieert tussen 6 en 40, met een gemiddelde van 16,5
soorten (zie Bijl. 2).
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C.3.

Basenrijke laagvenen en duinvalleien met Parnassia (Parnassia
palustris), Dwergzegge (Carex oederi ssp. oederi) of Tweehuizige zegge
(Carex dioica) (206 opn.)

C.3.1.

Algemene kenmerken

Het zijn half open tot gesloten vegetaties met een kruidlaag die meestal niet hoger is dan 1
m, boven een vaak goed ontwikkelde moslaag. De meest waargenomen mossen zijn
Gewoon puntmos (Calliergonella cuspidata), Sterregoudmos (Campylium stellatum), Echt
vetmos (Aneura pinguis) en Gewoon sikkelmos (Drepanocladus aduncus).
De gemeenschappen met Knopbies (Schoenus nigricans) hebben een opvallende
pollenstructuur, waartussen en waarop zich een niet geheel gesloten laag bevindt van
kruiden, lagere Cyperaceae en grassen. Het optimale bloeiaspect ligt in de nazomer.
We vinden deze gemeenschappen in laagvenen waar de vegetatie in contact staat met min
of meer alkalisch water. De venige afzettingen van deze vegetaties zijn vaak onbelangrijk en
wisselen soms af met tufsteen (Vanden Berghen 1952).
C.3.2.

Syntaxonomische affiniteit

Caricion davallianae Klika 1934
BWK : mk, mp
CORINE: 54.2 Rich fens (Caricion davallianae), 54.21 Black bog-rush fens, 54.23 Daval
sedge fens, 54.231 Species-rich Davall sedge fens, 54.232 Deergrass Davall sedge fens,
54.25 Dioecious-flea-yellow sedge fens, 54.253 Middle European yellow sedge fens; (37.218
Blunt-flowered rush meadows (Juncetum subnodulosi))
Habitatrichtlijn: Alkaline fens, (Calcareous fens with Cladium mariscus and Carex
davalliana: Galigaan-gedomineerde moerassen vallen in onze typologie onder het Verbond
van Stijve zegge; Dwergzegge is dan weer geen soort van de grote zeggenmoerassen en
komt bovendien niet voor in Vlaanderen)
Vanden Berghen (1945, 1952) erkent in België binnen het Knopbies-verbond (Caricion
davallianae Klika 1934, Orde Caricetalia fuscae Koch 1926) 2 associaties: de Knopbiesassociatie (Schoenetum nigricantis Koch 1925) en de Associatie van Drienervige zegge en
Gewoon sikkelmos (Drepanocladeto-Caricetum trinervis Duvigneaud 1947).
Lebrun et al. (1949) onderscheiden binnen het Caricion fuscae Koch 1926 (= Caricion
davallianae Klika 1934) naast de twee associaties bij Vanden Berghen (1945) nog een derde
associatie, nl. de Associatie van Armbloemige waterbies (Scirpetum pauciflorae Lemée
sensu Vanden Berghen 1946). Zij plaatsen dit verbond eveneens in de Orde Caricetalia
fuscae Koch 1926, Klasse Scheuchzerio-Caricetea fuscae.
Deze derde associatie wordt bij Vanden Berghen (1945, 1952) als een subassociatie van het
Schoenetum (Schoenetum Eleocharetosum pauciflorae) beschouwd.
Westhoff et al. (1995) plaatsen het Knopbies-verbond (Caricion davallianae Klika 1934) in
een aparte orde en een andere klasse, met name de Knopbies-orde (Caricetalia davallianae
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Braun-Blanquet 1949) en de Klasse der kleine zeggen (Parvocaricetea Den Held et Westhoff
in Westhoff & Den Held 1969).
Ze onderscheiden 5 associaties.
1. Associatie van Schorpioenmos en Ronde zegge (Scorpidio-Caricetum diandrae)
Steffen 1931 (sub nomine Hypneto-Caricetum);
2. Associatie van Vetblad en Vlozegge (Campylio-Caricetum dioicae Osvald 1923 em.
Dierssen 1982);
3. Associatie van Duinrus en Parnassia (Parnassio-Juncetum atricapilli Westhoff ex
Westhoff et al. ass. nov.);
4. Knopbies-associatie (Junco baltici-Schoenetum nigricantis Westhoff ex Westhoff et
Van Oosten 1991);
5. Associatie van Bonte paardenstaart en Moeraswespeorchis (Equiseto verietgatiSalicetum repentis Westhoff et Schaminée ass. nov.)
De associatie van Bonte paardenstaart en Moeraswespeorchis is enkel bekend van
Nederland, waar ze zeer zeldzaam is en beperkt tot tichelgaten in het Fluviatielve district.
De associatie van Vetblad en Vlozegge is enkel gedocumenteerd met een reeks opnamen
van het Buitengoor te Mol. De associatie van Schorpioenmos en Ronde zegge, voor zover zij
relevant is voor Vlaanderen, is in elk geval slecht ontwikkeld. De associatie van Duinrus en
Parnassia kan niet gedocumenteerd worden met (duidelijke) voorbeelden. We beschikken
slechts over drie opnamen (locatie onbekend) met de kensoort Duinrus (J u n c u s
alpinoarticulatus ssp. atricapillus). Hun samenstelling beantwoordt niet aan deze zoals
beschreven voor de associatie en behoren eerder tot het Verbond van Engels gras
(Armerion maritimae) enerzijds en het Dwergbiezen-verbond (Nanocyperion flavescentis)
anderzijds.
De Knopbies-associatie is het best vertegenwoordigd in onze dataset en vooral geïllustreerd
met opnamen uit de duinen. Buiten de duinen is deze associatie enkel bekend van het
Torfbroek te Berg.
De Associatie van Drienervige zegge en Gewoon sikkelmos komt voor in de Vlaamse
kustduinen.
C.3.3.

Diagnostische soorten

Parnassia (Parnassia palustris), Moeraswespeorchis (Epipactis palustris), Drienervige zegge
(Carex trinervis), Knopbies (Schoenus nigricans), Sterregoudmos (Campylium stellatum),
Tweehuizige zegge (Carex dioica) (regionale kensoort voor Nederland voor het CampylioCaricetum dioicae), Dwergzegge (Carex viridula), Echt vetmos (Aneura pinguis), Gevind
moerasvorkje (Riccardia multifida), Veenknikmos (Bryum pseudotriquetrum).
Laatste 5 genoemde kensoorten hebben betrekking op de gemeenschappen van dit type
buiten de duinen. Daar waar eerste 4 genoemde buiten de duinen een lage presentie
hebben in deze laagveengemeenschappen.
Tweehuizige zegge kwam vroeger o.a. in het Torfbroek voor, maar is er verdwenen.
Westhoff et al. (1995) noemen verder als verbondkensoorten :
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Vleeskleurige orchis (Dactylorhiza incarnata): deze zeer zeldzame soort, die vooral in de
duinen voorkomt, heeft nergens een hoge presentie, maar haalt wel de hoogste in het
Knopbies-verbond (4%), een groep slecht gedefinieerde matig voedselrijke graslanden niet
meegerekend.
Groenknolorchis (Liparis loeselii): Deze met uitsterven bedreigde soort is
hoogstwaarschijnlijk een kensoort van basenrijke laagvenen: 6 van de 8 opnamen behoren
ertoe. Groenknolorchis was vroeger één van de belangrijkste soorten in het Torfbroek (Berg)
en was er ook algemeen (Duvigneaud & Vanden Berghen 1945).
Armbloemige waterbies (Eleocharis quinqueflora): Deze met uitsterven bedreigde soort haalt
de hoogste presenties in natte zure graslanden van het Verbond van Biezenknoppen en
Pijpenstrootje (Junco-Molinion) en basenrijke laagvenen van het Knopbies-verbond. Uit
Vyvey (1980) kunnen we afleiden dat de soort reeds méér dan 20 jaar geleden verdween in
het Torfbroek (Berg).
Moeraspaardebloem (Taraxacum palustre): 5 van de 6 beschikbare opnamen met deze soort
behoren tot het Knopbies-verbond. Mogelijk is dit een kensoort.
Knopbies (Schoenus nigricans): Deze met uitsterven bedreigde soort, die voornamelijk in de
duinen voorkomt, is vermoedelijk een (regionale) kensoort voor vegetaties van basenrijke
laagvenen in de duinen.
Bonte paardenstaart (Equisetum variegatum): Deze met uitsterven bedreigde soort, die
eveneens een affiniteit met de duinen vertoont, kwam slechts in vier opnamen voor die allen
tot het Knopbies-verbond behoren. Deze soort is dus mogelijk een kensoort, hoewel mogelijk
ook slechts regionaal (duinen).
Gewoon goudmos (Campylium polygamum): Op basis van de 7 beschikbare opnamen kan
weinig over de soort gezegd worden met betrekking tot haar diagnostische waarde.
Groot veenvedermos (Fissidens adianthoides): De soort lijkt kenmerkend te zijn voor
vegetaties die een overgang tussen het Knopbies-verbond en het BiezenknoppenPijpenstrootje-verbond vormen.
Gewoon moerasvorkje (Riccardia chamedryfolia): Aan de hand van de 10 opnamen met
deze soort die we bezitten kan geen diagnostische waarde aan de soort toegekend worden.
Duvigneaud & Vanden Berghen (1945) beschouwen Breed wollegras (Eriophorum latifolium),
Moeraswespeorchis (Epipactis palustris), Tweehuizige zegge (Carex dioica), Gele zegge
(Carex flava), Schubzegge (Carex lepidocarpa), Moeraszoutgras (Triglochin palustre), Rood
schorpioenmos (Scorpidium scorpioides) (Westhoff et al. 1995 als associatiekensoort van
het Scorpidio-Caricetum diandrae) en Tenger goudmos (Campylium elodes) als kensoorten
voor de basenrijke laagvenen. Als gemeenschappelijk kensoorten met het Molinion noemen
zij Vlozegge (Carex pulicaris), Blonde zegge (Carex hostiana) en Parnassia (Parnassia
palustris).
Breed wollegras (met uitsterven bedreigd) haalt in onze dataset de hoogste presentie in het
Knopbies-verbond, maar haar voorkomen is zonder meer beperkt. Breed wollegras kwam in
elk geval in de jaren 1960 nog voor op de veenmosbulten in het Torfbroek (Berg); tegen het
eind van de jaren 1970 was de soort er echter verdwenen (Vyvey 1980). Vermoedelijk vormt
deze soort een zaadbank en Vyvey (1980) achtte de terugkomst ervan om die reden
mogelijk. Voor zover de soort nog voorkomt en gezien haar smalle ecologische amplitude
kan men hoogstwaarschijnlijk wel aannemen dat ze in haar voorkomen beperkt is tot
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voedselarme, kalkrijke, basische laagveenmoerassen (Arnolds & Van der Maarel 1979,
Westhoff & Den Held 1969, Stieperaere & Fransen 1982, Cosyns et al. 1994). Runhaar et al.
(1987) kennen de soort evenwel toe aan graslanden op natte, zwak zure, voedselarme
bodem. Westhoff et al. (1995) vermelden dat de soort ook nog buiten het Knopbies-verbond
(Associatie van Vetblad en Vlozegge, Campylio-Caricetum dioica) voorkomt en aanvaarden
haar niet als kensoort.
De opnamen met Gele zegge zijn afkomstig van Knokke (Zwin), Middelkerke, Opglabbeek
en Begijnendijk. Een groot deel behoort tot de typische kustvegetaties (van zilte en brakke
gronden). De soort komt er vaak voor samen met Zilte zegge (Carex distans).
De opnamen met Gele zegge die behoren tot het Knopbies-verbond zijn afkomstig van
Opglabbeek en Westende. Op basis van onze gegevens kan deze soort moeilijk als een
kensoort voor het Knopbies-verbond beschouwd worden. Verschillende auteurs (Arnolds &
Van der Maarel 1979, Westhoff & Den Held 1969, Stieperaere & Fransen 1982, Cosyns et al.
1994) beschouwen de soort wel als soort van voedselarme, kalkrijke, basische
laagveenmoerassen. In het CML-ecotopenstelsel (Runhaar et al. 1987) krijgt ze een iets
ruimere amplitude en wordt ze beschouwd als soort van natte, matig voedselrijke
graslanden.
Schubzegge is nu nog slechts bekend van het Torfbroek en Floordambos (Melsbroek)
(Flora-bank2). (Wij bezitten opnamen van het Torfbroek en een onbekende locatie.) De soort
blijkt evenwel ook voor te komen in graslanden met veel Pijpenstrootje en in graslanden van
het Kamgras-verbond (Cynosurion cristati).
Deze soort wordt door vele auteurs (Arnolds & Van der Maarel 1979, Runhaar et al. 1987,
Westhoff & Den Held 1969, Stieperaere & Fransen 1982, Cosyns et al. 1994) als soort van
(matig) voedselarme, kalkrijke, basische laagveenmoerassen beschouwd. Westhoff et al.
(1995) geven geen diagnostische waarde aan deze soort gezien de soort slechts van één
locatie in Nederland gekend is.
Moeraszoutgras is met 9% het best vertegenwoordigd in de relatief voedselrijke graslanden
van het Zilverschoon-verbond (Lolio-Potentillion anserinae), wordt daarin gevolgd door
vegetaties van zilte en brakke gronden (Asteretea tripolii), natte, (zwak) zure graslanden van
het Verbond van Biezenknoppen en Pijpenstrootje (Junco-Molinion) en vegetaties van
smalle, voedselrijke waterlopen (Sparganio-Glycerion). In het Knopbies-verbond bedraagt de
presentie 3,7 %. Op basis van onze analyses kan Moeraszoutgras niet als kensoort voor de
basenrijke laagvenen beschouwd worden. Ook uit wat verschillende auteurs over deze soort
schrijven blijkt dat de soort een ruimere of andere ecologische amplitude heeft dan het
Knopbies-verbond. Door Westhoff & Den Held (1969) wordt zij als een kensoort van het
Zilverschoon-verbond beschouwd. Arnolds & Van der Maarel (1979) spreken van
storingsmilieus en Cosyns et al. (1994) van relatief voedselrijke graslanden met wisselende
waterstand of anderszins sterk fluctuerende milieuomstandigheden.
2

Flora-bank is een geïnformatiseerde databank met plantenverspreidingsgegevens van Vlaanderen
op een niveau van 1x1 km. Aan Flora-bank wordt meegewerkt door Flo.Wer vzw., de Nationale
Plantentuin van België, het Instituut voor Natuurbehoud, de Universiteit Gent, de KULeuven en
AMINAL, afd. Natuur (VLINA/96/02, VLINA/00/01). De databank is fysiek ondergebracht op het
Instituut voor Natuurbehoud.
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We beschikten over slechts 9 opnamen met Rood schorpioenmos, waarvan er 4 tot het
Knopbies-verbond behoren (en de andere 5 tot 4 andere verbonden). Mogelijk is deze soort
een kensoort, maar het is moeilijk op basis van het geringe aantal opnamen hierover een
uitspraak te doen.
Over Tenger goudmos kan “niets” gezegd worden, vermits de soort maar in één opname
(van droge graslanden) voorkwam.
De twee opnamen met Vlozegge behoren tot de natte, zure graslanden van het Verbond van
Biezenknoppen en Pijpenstrootje (Junco-Molinion). Hetzelfde geldt voor de twee opnamen
met Blonde zegge. Zwaenepoel (Zwaenepoel et al. 2002) beschouwt deze soorten – beiden
met uitsterven bedreigd - echter niet als een kensoorten voor dit verbond; ze hebben een
ruimere ecologische amplitude. Verschillende auteurs (Arnolds & Van der Maarel 1979,
Runhaar et al. 1987, Stieperaere & Fransen 1982, Cosyns et al. 1994) typeren de soort als
een soort van voedselarme graslanden op vochtige tot natte zwak zure grond.
Lebrun et al. (1949) beschouwen Padderus (Juncus subnodulosus), Platte bies (Blysmus
compressus), Breed wollegras (Eriophorum latifolium), Moeraswespeorchis (Epipactis
palustris), Groenknolorchis (Liparis loeselii), Tweehuizige zegge (Carex dioica), Veenzegge
(Carex davalliana) en Klein schorpioenmos (Scorpidium revolvens) als kensoorten van het
Caricion fuscae Koch 1926 (= Caricion davallianae Klika 1934).
Padderus komt frequent voor in basische laagveenmoerassen (C. davallianae), maar komt
ook vrij frequent voor in matig voedselrijke graslanden (Molinio-Arrhenatheretea). De soort
bezit dus een ruimere ecologische amplitude dan het Knopbies-verbond.
De met uitsterven bedreigde Platte bies was niet vertegenwoordigd in de opnamen. Cosyns
et al. (1994) beschouwen Platte bies als een soort van relatief voedselrijke graslanden met
wisselende waterstand of anderszins sterk fluctuerende milieuomstandigheden, terwijl
Stieperaere & Fransen (1982) voedselarme, kalkrijke, basische laagveenmoerassen als
karakteristiek ecotoop vermelden.
Veenzegge komt niet voor in Vlaanderen (België) en is dus irrelevant als kensoort.
Van Klein schorpioenmos hebben we twee opnamen (uit de jaren 1940), waarvan één
behoort tot het Knopbies-verbond en één tot de klasse van natte heide en hoogveen
(Oxycocco-Sphagnetea).
Vanden Berghen (1952) vermeldt geen bijkomende kensoorten.
C.3.4.

Flora en vegetatie

De gemeenschappen zijn (naar Vlaamse maatstaven) vaak zeer soortenrijk met een groot
aandeel toevallige soorten. De meest waargenomen soorten zijn Duinriet (Calamagrostis
epigejos), Kruipwilg (Salix repens), Watermunt (Mentha aquatica), Waternavel (Hydrocotyle
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vulgaris), Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum), Fioringras (Agrostis stolonifera), Grote
kattenstaart (Lythrum salicaria), Zeegroene zegge (Carex flacca), Zomprus (J u n c u s
articulatus) en Padderus (Juncus subnodolosus). De eerste drie genoemde soorten hebben
enkel betrekking op de vegetaties van dit verbond in de duinen. Ook Duindoorn komt
regelmatig voor in de Associatie van Drienervige zegge en Gewoon sikkelmos; Padderus en
Moeraswespeorchis komen in goed ontwikkelde eenheden voor.
Het optreden van soorten zoals Kale jonker (Cirsium palustre), Grote wederik (Lysimachia
vulgaris), Riet (Phragmites australis), Padderus (Juncus subnodolosus) en Karwijselie
(Selinum carvifolia) wijst op een overgang naar voedselrijkere en/of drogere standplaatsen.
In het Torfbroek komen twee verschillende vegetatietypen voor die allebei hier thuishoren.
Enerzijds komt er een Padderus-Waterdrieblad-vegetatie voor, met Sterregoudmos, Gevind
moerasvorkje, Groot veenvedermos, Parnassia en Rood schorpioenmos.
Anderzijds is er de soms moeilijk te plaatsen vegetatie met Knopbies. Ze kunnen een
tussenpositie innemen tussen venige pijpenstrootjesvegetaties (blauwgrasland) en alkalisch
laagveen en beide vegetaties komen vaak in mozaïek voor (Vyvey 1980). Goed ontwikkelde
Knopbiesvegetaties hebben het aspect van een nat grasland, waarvan de vale kleur
doorgaans afkomstig is van de dominantie van Knopbies.
Het beginstadium van een Knopbiesvegetatie kan in de kruidlaag gekenmerkt worden door
Armbloemige waterbies (Eleocharis quinqueflora) of Schubzegge. Deze open kruidlaag
domineert boven een mostapijt met basifiele bryofyten, zoals Klein schorpioenmos en Groot
staartjesmos (Philonotis calcarea). Dit gold voornamelijk voor de typische verschijningsvorm
vroeger; de genoemde soorten zijn nu allemaal met uitsterven bedreigd. In 1990 werd in het
Buitengoor wel nog een opname gemaakt met Groot staartjesmos (Peymen 1990).
C.3.5.

Milieukarakteristieken

De standplaatsen worden gevoed door basenrijk, eventueel zwak brak grond- of
oppervlaktewater, waarvan de stand constant kan zijn of sterk wisselen (o.a. Mahieu & De
Baere 1982). De pH-waarden liggen in het (sub)neutrale bereik.
Het calciumgehalte heeft een belangrijke invloed op de organische stof-huishouding en
daarmee ook op de beschikbaarheid van fosfor en stikstof (van Wirdum 1980). Dit verklaart
het voorkomen van vegetaties van vrij voedselarmere milieus op plaatsen waar in principe
een vrij hoge aanvoer van nutriënten aanwezig is en vegetaties van voedselrijkere milieus
zouden verwacht worden. Calcium vormt samen met ijzer) onoplosbare verbindingen met de
fosfaten, waardoor deze fosfaten niet meer beschikbaar zijn voor de plant. Dit is bijvoorbeeld
het geval in het Buitengoor en Sluismeer(Mol), twee moerasgebieden gelegen in een (van
nature voedselarmer, zandig) infiltratiegebied (“bron”-gebied), maar die sterk beïnvloed
worden door kanaalwater (waardoor het echte infiltratiekarakter verloren gaat).
met.
De veenlaag gevormd door deze vegetaties is doorgaans dun en sterk gemineraliseerd.
Schelpfragmenten en kalkafzettingen aan de basis van mossen (Bryophyta) in de moslaag,
geven aan het substraat een alkalische reactie (Vanden Berghen 1952).
In de omgeving van Berg bestaat de bodem uit een dunne tot dikke (tot méér dan 40 cm)
organische laag (veen), bovenop een kalkrijke ondoordringbare leemlaag op kalkrijk zand
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(Brusseliaan) en is het water zeer hard (Duvigneaud & Vanden Berghen 1945, Vyvey 1980).
De pH van het water in de slenken in de Knopbiesvegetatie bedroeg 7,2-7,5, die van de
naakte bodem 7,0-7,6. In de Knopbiespol zelf echter lag de pH wat lager (pH 6,70).
De Associatie van Knopbies verschijnt in de verlandingszone van alkalische waters of, op
hellingen, nabij bronnen waarvan het water rijk is aan calciumcarbonaat (CaCO3).
De Padderus-Waterdrieblad-vegetatie groeit er o.a. in een dichtgeslibde en dichtgegroeide
veenput, waar het water permanent net iets (ca. 1 cm) boven het bodemoppervlak staat
(Vyvey 1980). De mobiliteit van de aanwezige nutriënten is laag, behalve voor organismen
gespecialiseerd in het aanspreken van geïmmobiliseerde reserves (bijv. fosfaat dat aan
calcium of ijzer gebonden is.). Aangezien dergelijke specialisten een geringe
concurrentiekracht bezitten, kunnen juist in dergelijke milieus, die zich aan
ongespecialiseerde organismen als oligotroof voordoen, veel soorten naast elkaar groeien.
De Associatie van Drienervige zegge en Gewoon sikkelmos komt voor in natte duinpannen
aan de kust.
In laagvenen in de Kempen (Kempisch District) bestaat het substraat vaak uit zeggenveen,
in de duinen (Maritiem District) uit kalkrijk duinzand of uit kalkarm duinzand waarin basenrijk
(of lithotroof) grondwater opwelt. Elders bestaat het substraat uit zand of zavel, op plaatsen
waar de bovenliggende kleilaag is afgegraven of uit beekbezinking op zand- of leemgrond.
C.3.6.

Ontstaan, successie en beheer

Deze laagveenmoerassen ontstaan op plaatsen waar ondiepe kwel die door mineraalrijke
leemlagen (bijv. de Duling te Dworp) of door kalkrijke bodemlagen (bijv. het Torfbroek te
Kampenhout) beweegt aan de oppervlakte komt. Ook op plaatsen waar mineraalarme
kwelgebieden (Kempen) via grondwaterstromingen aangerijkt worden met mineralenrijk
(kanaal)water kunnen deze levensgemeenschappen zich ontwikkelen. Verlanding van
veenputten kan ook aanleiding geven tot het ontstaan van laagveenmoerassen (Vyvey 1980
b). De Padderus-Waterdrieblad-vegetatie van het Torfbroek vormt een verlandingsstadium in
kwelmilieus in laagveenmoerassen. Ze wordt vaak voorafgegaan door een Rietmoeras of
Galigaanvegetatie en gevolgd door zuurder veen met veenmossen (Gewimperd veenmos
(Sphagnum fimbriatum), Sphagnum plumulosum) (o.a. Torfbroek, Kortenhoef) (Vyvey 1980
a).
In het Torfbroek heeft de Knopbies-associatie zich ontwikkelt op de plaats van door de mens
gegraven plassen in het begin van de 19de eeuw (Vanden Berghen 1952).
De Knopbiesvegetaties groeien door de vorming van veen boven de watertafel uit waardoor
Pijpenstrootje alsmaar abundanter wordt en de moslaag steeds verder afneemt, de
veenvormende soorten verdwijnen en ubiquisten zoals Vossenstaartmos (Scleropodium
purum) en Gewoon klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme) verschijnen. Er wordt geen veen
meer gevormd en de oppervlakkige ontkalking laat de ontwikkeling van veenmossen toe. De
verdere successie leidt via struweel tot moerasbos. Op bijzonder natte plaatsen kan het
bijzonder lang duren alvorens er zich een moerasbos vestigt. Deze moerasbossen kunnen
elzenbroeken of wilgenbroeken (Saliceto-Franguletum) met abundantie van Wollige
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sneeuwbal (Viburnum opulus) zijn (Duvigneaud & Vanden Berghen 1945). Indien deze
moerasbossen gekapt worden kan er zich terug een laagveenvegetatie ontwikkelen.
Er kan een zeer geleidelijke overgang met ruige vegetaties (Filipendulion) en venige
graslanden van het Biezenknoppen-Pijpenstrootje-verbond optreden (Duvigneaud & Vanden
Berghen 1945, Vyvey 1980). De soorten van venige graslanden treden voornamelijk op na
daling van de watertafel (drainage), na accumulatie van veen of na bemesting (Vanden
Berghen 1952). Naarmate de laagveenvegetaties hoger komen te liggen op het zich
opstapelende venige afbraakmateriaal neemt het aantal soorten van venige graslanden toe
en vermindert de veenvorming.
De venige graslanden van het Biezenknoppen-Pijpenstrootje-verbond vormen m.a.w. de
drogere eindstadia van laagvenen (Vanden Berghen 1952, Duvigneaud & Vanden Berghen
1945).
Gezien de afhankelijkheid van (matig) voedselarm water is het uitwendig beheer van deze
vegetaties bijzonder belangrijk. Storende uitwendige factoren zijn betreding en vervuiling.
Praktisch kan men dit aanpakken door bijvoorbeeld een afvoerbuis en een regelbare stuw
(sluis) te plaatsen die verhindert dat rioolwater te ver doordringt en bij hoge waterstanden, in
de winter, de kwetsbare vegetaties overstroomt. Bemesting in aangrenzende percelen moet
vermeden worden, om toestromen van voedselrijker water te verhinderen. Ook moet de
kwaliteit van het aangevoerde water regelmatig gecontroleerd worden.
Voor het behoud van deze vegetaties moet men verhinderen dat ze verruigen of verbossen
met Zwarte els, Sporkehout of wilgen. Daartoe moet men jaarlijks maaien. Dit gebeurt het
best eind augustus, zodat de bodem gedurende de winter en de lente veel licht ontvangt en
veel mossen en kruiden kunnen kiemen. Door eind augustus te maaien wordt ook meer
organisch materiaal afgevoerd en krijgt men een vluggere verschraling of wordt verruiging
vermeden. In natte stukken kan ook geplagd worden om initiële stadia van
Knopbiesvegetaties terug te bekomen (Vyvey 1980).
C.3.7.

Voorkomen en verspreiding

Kalkmoerassen behoren al sinds “vanouds” tot de meest kwetsbare vegetaties van WestEuropa. Drainage en ontginning hebben het oorspronkelijk areaal en aantal locaties herleid
tot een fractie van de oorspronkelijke en als gevolg van eutrofiëring hebben vele van deze
vegetaties hun oorspronkelijk karakter (kwaliteit) verloren. Bovendien maken de nog
resterende sites niet langer deel uit van het landbouwsysteem en de hieruit voortkomende
successie leidt doorgaans tot minder soortenrijke moerassen. Ook in België is dit het geval.
In Vlaanderen zijn de relicten van kalkmoerassen beperkt tot natte pannen in de duinen,
enkele sites in de Kempen waar kalkrijke kwel (vanuit kunstmatige kanalen) aanwezig is
(Lembrechts & Van Straaten 1982) en in valleien op kalkrijke kwartaire afzettingen nabij
Brussel in de leemstreek (Vyvey & Stieperaere 1981) (zie Verspreidingskaart 8). De originele
venen in de omgeving van Berg zijn echter nagenoeg volledig vernietigd door commerciële
ondernemingen; Het moeras van Berg (Torfbroek) is het enige resterende mooie voorbeeld.
Maar ook daar kwamen een aantal soorten van “kalkmoerassen”, zoals Ronde zegge
(bedreigd), Rood schorpioenmos, Schubzegge, Parnassia en Moeraswespeorchis vroeger
veel algemener voor. Knopbies daarentegen nam als resultaat van een maaibeheer toe; dit
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geldt ook voor een aantal mossen (o.a. het levermos Gevind moerasvorkje, Riccardia
multifida), die veel sneller dan hogere planten reageren op het openmaaien van de vegetatie
(Vyvey 1980).
Ook in Wallonië zijn kalkmoerassen bijzonder zeldzaam en beperkt tot enkele plaatsen in de
vallei van de bovenloop van de Semois nabij Aarlen (Duvigneaud & Vanden berghen 1945).
Aan de kust komt dit type nog het vaakst voor en beslaat het nog relatief de grootste
oppervlakte. We vinden het o.a. in de Westhoek, Ter Yde en Mariapark. In de Kempen
vormen het Buitengoor te Mol en de Zegge te Geel (Van Straaten & Lembrechts 1982) nog
de belangrijkste vindplaatsen. De Zegge is een fragment van het vroeger veel uitgestrekter
laagveengebied Geels Gebroeckt. Hoewel het aantal plaatsen in de Leem- en
Zandleemstreek misschien het geringst is, vinden we er wel één van de best ontwikkelde
voorbeelden, nl. het Torfbroek te Kampenhout. In het Maasdistrict lijkt het type te ontbreken.
C.3.8.

Waarde
C.3.8.a.

Zeldzaamheid

Basenrijke laagvenen als geheel komen nagenoeg niet voor in Vlaanderen. De Knopbiesassociatie is zonder twijfel uiterst zeldzaam in Vlaanderen (en België) en beperkt tot de
kustduinen en één enkele vindplaats in de leemstreek (Torfbroek te Berg). In de kustduinen
zijn er enkel in de Doornpanne en de Westhoek nog recente waarnemingen van Knopbies,
terwijl de soort vroeger (vóór 1972) verspreid langs de gehele kust voorkwam (gegevens uit
Flora-bank). In het Torfbroek komt de associatie nog steeds voor.
De Associatie van Drienervige zegge en Gewoon sikkelmos kwam vroeger overal verspreid
langs de Noordzeekust voor; nu is het aantal groeiplaatsen erg beperkt.
De Associatie van Vetblad en Vlozegge is enkel gedocumenteerd met een reeks opnamen
van het Buitengoor te Mol. De Associatie van Schorpioenmos en Ronde zegge, voor zover
zij relevant is voor Vlaanderen, is in elk geval slecht ontwikkeld en zeer zeldzaam; mogelijk
enkel aanwezig in het Torfbroek.
De oppervlakte alkalisch laagveen in het binnenland (BWK: mk) bedraagt 5 – 10 ha en komt
dus nagenoeg niet voor (Van Landuyt et al. 1999).
De oppervlakte alkalisch laagveen in duinpannen (BWK: mp) bedraagt 36 – 160 ha en komt
eveens nagenoeg niet voor (Van Landuyt et al. 1999).
Rode Lijst-kensoorten:
Groenknolorchis, Knopbies, Parnassia: met uitsterven bedreigd
Drienervige zegge, Moeraswespeorchis: zeer zeldzaam
Tweehuizige zegge: bedreigd
Basenrijke laagvenen zijn een potentieel habitat voor een bijzonder groot aantal Rode Lijstsoorten (van alle categorieën) (zie Bijl. 1)
C.3.8.b.
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De vegetaties behorend tot dit verbond kunnen bijzonder soortenrijk zijn. De soortenrijkdom
van de opnamen varieert tussen 6 en 37, met een gemiddelde van 19 soorten (zie Bijl. 2).

C.4.

Voedselarme vengemeenschappen met Draadzegge (Carex lasiocarpa)
(20 opn.)

C.4.1.

Algemene kenmerken

De gemeenschap met Draadzegge doet zich in het meer typische geval voor als een
gemeenschap waarvan het aspect bepaald wordt door het fijn gebladerte van Draadzegge;
ze is laagblijvend en herkenbaar aan de (ijle) kruidlaag gevormd door de schijngrassen. De
vegetaties kunnen voorkomen op uiteenlopende standplaatsen.
C.4.2.

Syntaxonomische affiniteit

Caricion lasiocarpae Vanden Berghen 1949 em. Schaminée, Weeda et Westhoff
BWK: ms
CORINE: 54.5 Transition mires, 54.51 Slender-sedge swards; (54.5A Bog arum mires)
Habitatrichtlijn: Transition mires and quaking bogs (een klein deel van deze habitatgroep)
Omwille van hun overgangspositie zijn deze gemeenschappen niet gemakkelijk te plaatsen
en de syntaxonomische opvattingen lopen nogal eens uiteen, afhankelijk van het feit of men
ze als nauwer verwant beschouwt met de Klasse der Kleine zeggen (Parvocaricetea) of de
Klasse van natte heiden en hoogveenbulten (Oxycocco-Sphagnetea) of ze als een
zelfstandig verbond in de Klasse der hoogveenslenken (Scheuchzerietea) plaatst.
Duvigneaud & Vanden Berghen (1945) beschrijven de Kempische door Draadzegge
gedomineerde vegetaties als een onderdeel van het Parvocaricion canescentis-fuscae
Nordh. 1937, Tx. 1937, zure laagveengemeenschappen (= Caricion nigrae Koch 1926 em.
Nordhagen 1936), en meerbepaald als het Caricetum lasiocarpae oligomesotrophicum
(Osvald 1923) Jonas 1935. Volgens deze auteurs komt het (soortenrijke) Caricetum
lasiocarpae typique zoals beschreven door Koch (1926) (Caricetum lasiocarpae eutrophicum
Duvigneaud et Vanden Berghen 1945) enkel voor in min of meer alkalische milieus, zoals
langs de bovenloop van de Semois, ontbreekt het in de Kempen, en is te beschouwen als
deel van het Schoenion ferruginei (Klika 1934) Nordh. 1937) (= Caricion davallianae Klika
1934). In deze opvatting worden de Draadzeggevegetaties nog niet in een apart verbond
geplaatst en vormt en karakteriseert dezelfde soort twee associaties behorend tot twee
verschillende verbonden. Dit is niet erg wenselijk.
Lebrun et al. (1949) plaatsen het Verbond van Draadzegge (Caricion lasiocarpae Vanden
Berghen) in de klasse van de Scheuchzerio-Caricetea fuscae, orde Caricetalia fuscae. Deze
klasse wordt omschreven als de klasse van de laagvenen, natte weiden,
verlandingsvegetaties op plaatsen met een ondiepe watertafel, volgens Koch (1926). Zij
beschouwen Waterdrieblad, Wateraardbei en Snavelzegge als verbondkensoorten. Ze
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erkennen twee associaties, de Associatie van Draadzegge (Caricetum lasiocarpae (Koch)
Duvigneaud 1944) en de Associatie van Slangewortel (Calletum palustris Vanden Berghen).
De kensoorten zijn Draadzegge, Ronde zegge (Carex diandra) en Slank wollegras
(Eriophorum gracile) enerzijds en Slangewortel anderzijds. De variant met Gewoon
schorpioenmos (Scorpidium scorpioides) (Caricetum lasiocarpae eutrophicum Duvigneaud et
Vanden Berghen 1945) komt overeen met het Scorpidio-Caricetum diandrae (p.p.) Steffen
1931 (sub nomine Hypneto-Caricetum) in Westhoff et al. (1995) en hoort thuis in de
basenrijke laagvenen (Caricion davallianae). De variant met veenmossen (C. l.
oligomesotrophicum Duvigneaud et Vanden Berghen 1945) hoort hier thuis. Het Calletum
palustris Vanden Berghen – drijftillen van mesotrofe waters - hoort eveneens (grotendeels)
niet hier thuis (zie verder en §B.4).
In 1952 beschouwt Vanden Berghen het Caricion lasiocarpae als een onderdeel van de orde
Caricetalia fuscae (zonder vermelding van de klasse). Daarbinnen onderscheidt hij twee
associaties net zoals in Lebrun et al. (1949), nl. het Caricetum lasiocarpae en het Calletum
palustris. De eerste associatie wordt in dezelfde zin als bij Lebrun et al. (1949) opgevat en
omvat zowel het Caricetum lasiocarpae oligomesotrophicum Duvigneaud et Vanden Berghen
1945 en het Caricetum lasiocarpae eutrophicum Duvigneaud et Vanden Berghen 1945.
Vanden Berghen (1952) vermeldt waarnemingen van de meer alkalische variant
(subassociatie Caricetum lasiocarpae Scorpidietosum Vanden Berghen nov.) (enkel) in de
Kempen (en Lotharingen), dus in Vlaanderen. Dit in tegenstelling tot Duvigneaud & Vanden
Berghen (1945) die deze alleen vermelden voor Wallonië.
De opvattingen van Schaminée et al. (1995) komen grotendeels overeen met die van
Vanden Berghen (in Lebrun et al. 1949), met dat verschil dat Schaminée et al. (1995) de
laagveenbegroeiingen (o.a. trilvenen) in de Klasse der kleine zeggen onderbrengen en het
Verbond van Draadzegge beperkt wordt tot mesotrafente verlandingsvegetaties van vennen
in het pleistocene landsgedeelte (van Nederland). Het Calletum palustris Vanden Berghen
wordt door Schaminée et al. (1995) opgesplitst in een eutrafente en een oligotrafente
gemeenschap, omdat deze nauwelijks soorten gemeen hebben. Deze opsplitsing blijkt ook
voor Vlaanderen zeer relevant. Bovendien komt Slangewortel (Calla palustris) in het
overgrote deel van de gevallen voor in eerder eutrofe (contact)omstandigheden in
soortenrijke gemeenschappen (Valeriano-Filipenduletum, Calthion palustris, Salicion
cinereae, Carici elongatae-Alnetum). De oorspronkelijke beschrijving van Vanden Berghen
heeft betrekking op het oligotrafente (mesotrafente) gedeelte van het Calletum, waarvan we
slechts 7 opnamen bezitten, allen gemaakt eind jaren 1940, afkomstig van Dessel, Retie,
Lichtaart, Halen (Gennep) en Mol (Postel). De dominante soorten in de oude opnamen zijn
Slangewortel, Snavelzegge en Slank veenmos enerzijds en Slangewortel, Veenbes en Slank
veenmos anderzijds. Lebrun et al (1949), die de indeling van Vanden Berghen overnamen,
beschreven het Calletum palustris toen reeds als een zeldzame verschijning enkel in het
Kempens district, en mogelijk ook in het Ardens district. Het voorstel van Schaminée et al.
(1995) om dit deel van de associatie te hernoemen als Sphagno-Calletum is dus
aanvaardbaar.
Daarnaast beschikken we nog over drie opnamen uit De Zegge, gemaakt in 1979, die een
tussenpositie tussen het oligotrafente Calletum palustris Vanden Berghen en het eutrafente
Cicuto-Calletum Schaminée et Weeda ass. nov. innemen. Ze vertonen een grote gelijkenis
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met de initiële stadia van het Calletum palustris Vanden Berghen, waarin nog geen echte
zure “veen”soorten aanwezig zijn. Ze bezitten wel enkele soorten van voedselrijker water
zoals Gewoon watervorkje (Riccia fluitans) en Klein kroos (Lemna minor). We bespreken ze
evenwel onder het Verbond van Waterscheerling en Hoge cyperzegge (§B.4) omdat het
zuur, venig karakter zoals in het Sphagno-Calletum ontbreekt en omdat Riet één van de
abundanter voorkomende soorten is. Deze plaatsing is voor discussie vatbaar omdat de
aanwezigheid van enkele typische laagveensoorten (zoals Wateraardbei en Melkeppe)
reden kan zijn om ze hier te bespreken, zeker rekening houdend met de interpretatie van
Vanden Berghen (1952) die het Calletum palustris in het Caricion lasiocarpae, dat deel
uitmaakt van de Caricetalia fuscae (= Caricetalia nigrae (Koch 1926) Nordhagen 1936 em.
Braun-Blanquet 1949), plaatst.
Rodwell (1991) beschrijft een Carex rostrata-Sphagnum recurvum moerasgemeenschap die
veel overeenkomst vertoont met het oligotrafente gedeelte van het Calletum palustris (bijv.
opname uit Postel). Zelf vermeld hij dat deze gemeenschap optreedt in vegetaties
gedomineerd door minder algemene zegges zoals Draadzegge, maar die desalniettemin
veel gelijkenis vertonen in soortensamenstelling en fysiognomie. Deze gemeenschap leunt
floristisch zeer dicht aan bij de grens tussen het Verbond van Zwarte zegge (Caricion nigrae)
en het Verbond van Veenmos en Snavelbies (Rhynchosporion). Ze wordt vermoedelijk wel
het best binnen het eerstgenoemde verbond geplaatst als de meest verarmde onder de
(voedsel)arme laagvenen.
Samengevat bestaat het Verbond van Draadzegge in essentie nog steeds uit twee
associaties, nl. het Caricetum lasiocarpae Koch of beter nog het Eriophoro-Caricetum
lasiocarpae (Osvald 1923) Schaminée, Weeda et Westhoff nom. nov., dat een smallere
ecologische amplitude heeft en overlapping met de Klasse der kleine zeggen vermindert, en
het Sphagno-Calletum Schaminée et al. 1995, dat echter zeer zeldzaam en slechts
fragmentair ontwikkeld is in België.
C.4.3.

Diagnostische soorten

Draadzegge (Carex lasiocarpa), (Slangewortel – zie syntaxonomische discussie hier en bij
het Verbond van Waterscheerling, §B.4)
Draadzegge is een soort met een brede ecologische amplitude ten aanzien van
voedselrijkdom en alkaliniteit van het milieu. Het is anderzijds een zeer sociale soort die
onder bepaalde omstandigheden dichte populaties vormt met een specifieke fysiognomie.
Het is in die gevallen dat we spreken over het “Caricion lasiocarpae”. In Vlaanderen
(Kempen) vinden we deze gemeenschap niet terug in voedselrijke milieus – dit is enkel het
geval langs de bovenloop van de Semois (Duvigneaud & Vanden Berghen 1945). De
voedsel- en basenrijkere vegetaties waarin Draadzegge sterk op de voorgrond kan treden
horen thuis in het Knopbies-verbond (Caricion davallianae Klika 1934).
Draadzegge was vroeger in het Torfbroek (Berg) een aspectbepalende soort in delen van het
Schoenetum nigricantis, dat deel uitmaakt van het Knopbies-Verbond (Caricion davallianae)
(Duvigneaud & Vanden Berghen 1945).
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Vanden Berghen (1952) geeft als kensoorten van het verbond van Draadzegge Blaaszegge
(Carex rostrata), Draadzegge, Eenarig wollegras (Eriophorum gracile), Slangewortel,
Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata), Wateraardbei en mogelijk Holpijp (Equisetum
fluviatile). Aan deze kensoorten ziet men dat de auteur het verbond ruimer opvat dan de
gemeenschap die wij hier wensen te typeren – ook al komen sommige van deze soorten er
frequent in voor. Hij spreekt ook van een vaak zeer ruime ecologische amplitude met
betrekking tot de ionische reactiviteit en mineralenrijkdom en een eerder vage omschrijving
“gemeenschappen van zeer natte standplaatsen”. We laten de opgegeven kensoorten dan
ook, op Draadzegge na, buiten beschouwing.
Schaminée et al. (1995) geven Draadzegge als enige kensoort van verbond en associatie.
C.4.4.

Flora en vegetatie

In deze soortenarme zeldzame begroeiingen zijn Draadzegge, Snavelzegge (Carex rostrata),
Pitrus (Juncus effusus), Veenpluis (Eriophorum angustifolium), Waterdrieblad (Menyanthes
trifoliata), Grote wederik (Lysimachia vulgaris), Pijpenstrootje (Molinia caerulea) en
Waternavel (Hydrocotyle vulgaris) de hogere planten met de hoogste presenties. Grote
wederik, Waternavel en Wateraardbei differentiëren dit type tegenover het verbond van
Veenmos en Snavelbies (Rhynchosporion), waarin deze soorten nagenoeg ontbreken.
De vegetaties van de Associatie van Draadzegge worden in het typische geval gedomineerd
door Draadzegge, bovenop een tapijt van mossen of veenmossen, waarop ook soorten zoals
Waterdrieblad en Veenpluis groeien. Vanden Berghen (1952) vermeld ook het voorkomen
van groepjes Ronde zegge (Carex diandra) als typisch, maar in onze opnamen bleek deze
soort geen voorkeur voor deze associatie te vertonen. Ronde zegge zou eerder in een later
successiestadium optreden volgend op de pioniervegetaties met Draadzegge. Het sponzige
substraat gevormd door de moslaag is niet stabiel en wordt onbegaanbaar in de natste
maanden. In feite drijft de vegetatie aan het oppervlak van een venige modder, ondersteund
door een netwerk van rizomen en wortels; de vegetaties kunnen ook drijftillen vormen
(waardoor het freatisch oppervlak op constante hoogte blijft door het volgen van de verticale
waterbewegingen) (Vanden Berghen 1952).
Het Calletum palustris zijn (steeds) onbegaanbare drijftilvegetaties gevormd door het
netwerk van de lange rizomen van Slangewortel, vaak gemengd met die van Waterdrieblad
en Wateraardbei.
Uit de globale samenstelling van deze gemeenschap is de verwantschap met de zure
laagveenvegetaties duidelijk en is het niet onbegrijpelijk dat de Associatie van Draadzegge
(Caricetum lasiocarpae (oligomesotrophicum) o.a. door Duvigneaud & Vanden Berghen
(1945) en Vanden Berghen (1952) onder het Parvocaricion canescentis-fuscae Nordhagen
1937, Tüxen 1937 (= Caricion nigrae Koch 1926 em. Nordhagen 1936) geplaatst werd. Het
Verbond van Draadzegge neemt een overganspositie in tussen de Klasse der Kleine zeggen
(Parvocaricetea) en de Klasse der hoogveenbulten en natte heide (Oxycocco-Sphagnetea),
zowel in haar voorkomen als in haar floristische samenstelling; sommige auteurs spreken
dan ook van “intermediaire venen” (o.a. Vanden Berghen 1952).
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C.4.5.

Milieukarakteristieken

Het zijn verlandingsgemeenschappen van oligotrofe tot mesotrofe standplaatsen in vennen
en natte laagten - vaak vormen ze een pionierstadium. Gedurende het gehele jaar staan de
gemeenschappen met de “voeten” in het water, behalve bij extreme zomerdroogte. Ze
kenmerken vaak contactmilieus tussen oligotrofe en zure omstandigheden enerzijds en meer
eutrofe en vooral basenrijkere omstandigheden anderzijds (Schaminée et al. 1995, Rodwell
1991b, Vanden Berghen 1952); ze ontwikkelen zich optimaal in zwak zuur milieu (pH 6)
(Vanden Berghen 1952). In de Kempen komt de gemeenschap veelal verarmd voor en
vertegenwoordigt ze een verlandingsstadium van vennen en greppels in natte heidegebieden.
De verschillen met het Rhynchosporion albae (zie Natuurtypen Heide) zijn gering en dienen
verder onderzocht te worden. Een verschil ligt erin dat de gemeenschappen met Witte
Snavelbies en Slank veenmos doorgaans in iets zuurdere en voedselarmere
omstandigheden voorkomen en dat ze ook nog kunnen gedijen op iets drogere
standplaatsen.
Het samen voorkomen van soorten van zure laagvenen (Verbond van Zwarte zegge) en
soorten van het Verbond van Draadzegge hangt mogelijk samen met het optreden van
neerslaglensen (zoals in de Zwarte Beek) (Aggenbach et al. 1990).
In de vallei van de Zwarte Beek komen Draadzeggenvegetaties voor in het bovenstroomse
dalgedeelte op plaatsen waar twee grondwaterstromen samenkomen: vanuit de helling
stroomt een zacht watertype (atmoclien) toe, en in het beekdal zelf is een basenrijker type
(lithoclien) aanwezig. De Draadzeggenvegetaties groeien er op de meest beweeglijke
trilvenen waardoor deze permanent nat zijn, maar niet overstromen (Aggenbach et al. 1990).
Slangewortel ontwikkelt zich aanvankelijk optimaal in (mineraal)rijkere wateren dan het
Caricetum lasiocarpae en bereikt een optimale vitaliteit in de beginstadia van de
vegetatievorming.
C.4.6.

Ontstaan, successie en beheer

Bij een diepte van 5 à 20 cm water domineert Draadzegge op een moslaag die aanvankelijk
gedomineerd wordt door Geoord veenmos (Sphagnum denticulatum). Bij verdere verlanding
treden ook andere veenmossen op de voorgrond en als het ven opgevuld is vermindert de
abundantie van Draadzegge en houdt de soort stand als een overblijfsel van het initiële
waterstadium (Duvigneaud & Vanden Berghen 1945).
Draadzeggenvegetaties kunnen naargelang de locatie en naargelang de menselijke
beïnvloeding naar verschillende eindstadia evolueren. Vanden Berghen (1952) vermeldt vijf
syngenetische stadia voor België.
1. Draadzeggenvegetaties kunnen waterpartijen (vennen) met waterplanten en
venvegetaties van de Littorelletalia binnendringen.
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2. Vaak ontwikkelen zij zich in helofytenvegetaties van de Riet-orde. Riet, Holpijp en
Lisdodde differentiëren in dat geval de gemeenschap (zie §B.4).
3. Er is successie mogelijk van de Veenbloembies-associatie (Caricetum limosae) naar
de Draadzegge-associatie.
4. Laagvenen met Draadzegge kunnen spontaan evolueren naar een elzenbos of naar
een hoogveen met hygrofiele veenmossen. In dat geval kunnen de elzenzaden of, in
de Kempen, de zaden van Gagel in grote getale kiemen op het mostapijt van de
zeggenvegetatie. De ontwikkeling van struweel wordt echter doorgaans vooral
belemmerd hetzij door hygrofiele veenmossen die de ontwikkeling van de initiële
elzenbosstadia verhinderen, hetzij door de mens die de jonge scheuten van de
houtige soorten vernielt tijdens het maaien.
5. Tijdens droge zomers worden de Draadzeggenvegetaties soms gemaaid. Bij min of
meer regelmatig maaien (bijvoorbeeld bij meerdere opeenvolgende droge zomers)
treedt Pijpenstrootje op de voorgrond.
Gewoonlijk evolueren de oligotrafente Slangeworteldrijftillen naar een struikvegetatie waarin
Slangewortel nog vrij lang kan standhouden, zij het met een gereduceerde vitaliteit. Dit feit
bracht Tüxen (1937) ertoe om Slangewortel te beschouwen als een karakteristieke soort van
het beginstadium van een elzenbroek (de Associatie van Geoorde wilg en Sporkehout Tüxen
1937). Later herzag hij echter zijn mening en beschouwde Slangewortel als een soort van
het Rietverbond.
In Postel (Mol) werd in oude veenuitgravingen successie van Slangewortelvegetaties naar
veenmosvegetaties waargenomen. Slangewortel kan slechts moeizaam weerstand bieden
aan de overgroeiing met Slank veenmos. Deze oligotrofe variant met veenmossen
(Sphagnetosum nov.) vertegenwoordigt het eindstadium van de associatie met Slangewortel
(Vanden Berghen 1952).
Vaak dringen de vegetaties helofytenvegetaties behorend tot de Riet-orde (Phragmitetalia) of
(hoogveen)slenkvegetaties van het Verbond van Veenmos en Snavelbies (Rhynchosporion
albae) binnen.
In Nederland althans kunnen de oligo- tot mesotrafente Draadzeggenvegetaties zonder
enige vorm van beheer zeer lang standhouden in vennen, op voorwaarde dat de standplaats
van ontwatering en eutrofiëring gevrijwaard blijft. Verder kan de gemeenschap ontstaan in
nieuw gegraven laagten en vennen, wanneer aan de specifieke voorwaarden met betrekking
tot hydrologie en watersamenstelling wordt voldaan, nl. de waterstand moet gedurende
(nagenoeg) het hele jaar net iets boven het maaiveld staan en het water mag niet voedselrijk
zijn (Schaminée et al. 1995).
C.4.7.

Voorkomen en verspreiding

De zeldzame voorbeelden van dit type zijn allen afkomstig uit de Kempen (zie
Verspreidingskaart 9). Goed ontwikkelde voorbeelden vindt men in Ven Onder de Berg
(Maasmechelen), het Buitengoor (Mol), ’s Gravendel (Retie) en langs de Ziepbeek. De
kensoort Draadzegge wordt ook nog op een aantal andere plaatsen, voornamelijk in de
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Kempen, waargenomen. Vermoedelijk komt het besproken natuurtype daar voor, maar dit is
niet steeds duidelijk uit het opnamemateriaal dat vaak sterke verwantschap vertoont met
andere vegetatietypen, vnl. met mesofiele graslanden (Calthion palustris) en basenrijke
laagveenvegetaties (§C.3). Voorbeelden van deze gebieden zijn de Lokkerse DammenGoorken (Arendonk), Liereman (Oud-Turnhout), De Maat-Diel (Mol), de Ronde Put (Mol) en
de Zwarte Beek-vallei (Beringen).
De voorbeelden van het oligotrafente Calletum palustris zijn af te leiden uit Vanden Berghen
(1952) op z’n minst reeds sinds méér dan een halve eeuw zeer zeldzaam in België en vaak
slechts fragmentair ontwikkeld. Illustrerende opnamen ervan zijn afkomstig van Retie, Mol,
Halen en Dessel. Dit hangt samen met het Oost-Europees verspreidingsgebied van beide
associaties; de voorbeelden in Vlaanderen bevinden zich op de zuidwestelijke grens van hun
verspreidingsgebied en zijn vermoedelijk weinig typisch voor de associaties (Vanden
Berghen 1952).
C.4.8.

Waarde
C.4.8.a.

Zeldzaamheid

Het Verbond van Draadzegge is momenteel slecht vertegenwoordigd in Vlaanderen en
beperkt tot de Kempen. De opnamen zijn afkomstig van 6 locaties.
De totale oppervlakte aan zuur laagveen (BWK: ms) in Vlaanderen bedraagt slechts 72 à
260 ha, wat wil zeggen dat ze nagenoeg niet meer voorkomen. De Biologische
Waarderingskaart behandelt Draadzegge-vegetaties als een onderdeel van zuur laagveen,
waardoor de werkelijke oppervlakte van de vegetaties behorend tot het Verbond van
Draadzegge slechts een fractie van deze oppervlakte bedragen.
De kensoort Draadzegge is zeer zeldzaam.
Deze vegetaties herbergen potentieel een eerder gering aantal Rode Lijst-soorten, waarvan
Draadzegge en Pilvaren de meest bedreigde zijn (met uitsterven bedreigd) (zie Bijl. 1).
C.4.8.b.

Biodiversiteit

Het zijn doorgaans soortenarme vegetaties. De soortenrijkdom van de opnamen varieert
tussen 4 en 21, met gemiddeld 8,8 soorten per opname (zie Bijl. 2).

C.5.

Verarmde gemeenschappen

Er zijn twee belangrijke verarmde gemeenschappen. Eén daarvan wordt gekenmerkt door
dominantie van Pijpenstrootje (Molinia caerulea) en Wilde gagel (Myrica gale) (RG Myrica
gale-[Caricion nigrae] Schaminée et al. 1995). Andere niet dominante soorten met een hoge
presentie zijn Pitrus (Juncus effusus), Veldrus (Juncus acutiflorus), Grote wederik
(Lysimachia vulgaris), Melkeppe (Peucedanum palustre) en Gewone dophei (Erica tetralix).
Dit gagelstruweel ontwikkelt zich meestal bij het achterwege blijven van een maaibeheer.
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Deze gagelstruwelen kunnen zich verder ontwikkelen tot wilgenstruwelen, maar kunnen ook
een bestendig landschapselement vormen. Dit is het geval in glooiingen op de overgang van
natte heide naar vennen of moerassen. (zie ook Natuurtypen Heide, §D.3)
De tweede gemeenschap wordt gedomineerd door Moerasstruisgras (Agrostis canina) en
daarnaast soms ook door Zwarte zegge (Carex nigra) (RG Carex nigra-Agrostis canina[Caricion nigrae] Schaminée et al. 1995). Frequente soorten zijn Wateraardbei (Potentilla
palustris), Grote wederik (Lysimachia vulgaris), Pitrus (Juncus effusus), Veldrus (Juncus
acutiflorus) en Gestreepte witbol (Holcus lanatus). Deze verarmde gemeenschap ontwikkelt
zich bij ontwatering uit soortenrijke zeggengemeenschappen met Wateraardbei (Potentilla
palustris) en Zwarte zegge (Carex nigra) (§C.2). Gevoelige soorten zoals Moerasmuur
(Stellaria palustris) en Moeraskartelblad (Pedicularis palustris) verdwijnen al snel, terwijl
soorten die een zuurder milieu aankunnen en neiging hebben tot vegetatieve uitbreiding,
zoals Zwarte zegge (Carex nigra) en Moerasstruisgras (Agrostis canina), standhouden. Deze
gemeenschap komt vooral voor in beekdalgraslanden en laagten in heiden.
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E. Soortenindex Planten
Acorus calamus ............................................... 37
Agrostis canina ..............................50; 62; 63; 86
Agrostis stolonifera .................................... 15; 75
Alisma plantago-aquatica.......................... 21; 22
Alnus glutinosa .......................................... 52; 60
Alopecurus geniculatus ............................. 22; 23
Amblystegium sp ............................................. 34
Aneura pinguis........................................... 70; 71
Anthoxanthum sp............................................. 68
Apium nodiflorum.................................13; 14; 22
Armbloemige waterbies.................57; 70; 72; 75
Baldellia ranunculoides ................................... 23
Beekpunge....................................................... 15
Berula erecta.................................................... 15
Betula pubescens ...................................... 52; 60
Bidens cernua.................................................. 16
Biezenknoppen ................................................ 59
Bitterzoet .......................................................... 33
Blaartrekkende boterbloem .................13; 15; 40
Blaaszegge ....................................49; 50; 51; 82
Blauw glidkruid................................................. 54
Blauwe knoop .................................................. 66
Blauwe waterereprijs ...........................14; 15; 17
Blauwe zegge .................................................. 66
Blonde zegge ............................................. 72; 74
Bonte paardenstaart .................................. 71; 72
Bosbies ............................................................ 27
Brachythecium rutabulum ......................... 34; 67
Brede waterpest............................................... 21
Breed wollegras ......................................... 72; 74
Bryum pseudotriquetrum ................................. 71
Butomus umbellatus .................................. 20; 33
Calamagrostis canescens ...................32; 35; 64
Calamagrostis epigejos ............................. 65; 74
Calla palustris ............................................ 24; 80
Calliergon cordifolium................................ 50; 63
Calliergon giganteum................................. 62; 63
Calliergon sp .................................................... 64
Calliergonella cuspidata ............................ 34; 70
Callitriche sp .................................................... 13
Caltha palustris .......................................... 33; 34
Caltha palustris ssp. araneosa........................ 33
Calystegia sepium ........................................... 33
Campylium elodes ........................................... 72
Campylium polygamum................................... 72
Campylium stellatum ................................. 70; 71
Cardamine pratensis ...........................35; 50; 54
Carex acuta..........................................48; 49; 50
Carex acutiformis............................................. 39
Carex canescens ............................................. 62
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Carex cuprina...................................................35
Carex davalliana ..................................53; 70; 74
Carex diandra.......................................27; 80; 82
Carex dioica .................................. 70; 71; 72; 74
Carex distans ...................................................73
Carex disticha ..................................................49
Carex echinata .................................................63
Carex flacca .....................................................75
Carex flava .......................................................72
Carex hostiana .................................................72
Carex lasiocarpa ..................................27; 79; 81
Carex lepidocarpa............................................72
Carex nigra.............................. 35; 50; 60; 62; 86
Carex oederi ssp. oederi .................................70
Carex panicea ..................................................66
Carex paniculata ..............................................52
Carex pseudocyperus................................24; 25
Carex pulicaris .................................................72
Carex riparia.................................. 39; 48; 49; 50
Carex rostrata ......................... 27; 53; 64; 81; 82
Carex trinervis ..................................................71
Cicuta virosa ....................................................24
Cirsium palustre .........................................35; 75
Cladium mariscus ......................... 27; 53; 54; 70
Comarum palustre .....................................27; 50
Dactylorhiza incarnata .....................................72
Dotterbloem.................34; 38; 50; 51; 54; 56; 62
Draadrus......... 60; 61; 62; 63; 64; 66; 68; 69; 95
Draadzegge25; 27; 60; 61; 69; 79; 80; 81; 82;
83; 84; 85
Drepanocladus aduncus..................................70
Drepanocladus exannulatus............................63
Drepanocladus fluitans ....................................63
Drepanocladus sp ............................................64
Drienervige zegge.......61; 65; 70; 71; 75; 76; 78
Drijvend fonteinkruid ........................................21
Dryopteris cristata ............................................69
Duindoorn.........................................................75
Duinriet .......................................................65; 74
Duinrus .............................................................71
Dwergzegge .........................................53; 70; 71
Echt vetmos ...............................................70; 71
Echte valeriaan ................................................54
Echte waterkers .........................................15; 17
Eenarig wollegras ............................................82
Eleocharis palustris....................................15; 22
Eleocharis quinqueflora .............................72; 75
Elodea canadensis...........................................21
Epilobium palustre .....................................27; 63
Epilobium parviflorum ......................................35
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Epipactis palustris................................71; 72; 74
Equisetum fluviatile........................27; 32; 64; 82
Equisetum telmateia ........................................ 27
Equisetum variegatum..................................... 72
Erica tetralix ..................................................... 85
Eriophorum angustifolium ...... 28; 60; 63; 64; 82
Eriophorum gracile .................................... 80; 82
Eriophorum latifolium................................. 72; 74
Eupatorium cannabinum ................................. 75
Eurhynchium praelongum ............................... 34
Fijn snavelmos................................................. 34
Fioringras .............................................15; 16; 75
Fissidens adianthoides.................................... 72
Gagel.......................................................... 52; 84
Galigaan................27; 32; 53; 54; 55; 56; 57; 70
Galium palustre................. 22; 27; 33; 50; 54; 64
Geknikte vossenstaart.........................16; 22; 23
Gele lis ........................15; 32; 34; 36; 50; 51; 54
Gele plomp....................................................... 24
Gele waterkers................................................. 23
Gele zegge................................................. 72; 73
Geoord veenmos ............................................. 83
Geoorde wilg.................................................... 84
Gestreepte witbol.................................16; 68; 86
Geveerd sikkelmos .................................... 63; 64
Gevind moerasvorkje...........................71; 75; 78
Gevleugeld helmkruid...................................... 15
Gewimperd veenmos................................. 62; 76
Gewone dophei................................................ 85
Gewone waterbies........................................... 16
Gewoon dikkopmos ...................................34; 67
Gewoon goudmos ........................................... 72
Gewoon haarmos ............................................ 65
Gewoon kantmos............................................. 67
Gewoon klauwtjesmos .................................... 76
Gewoon moerasvorkje .................................... 72
Gewoon puntmos....................................... 34; 70
Gewoon schorpioenmos.................................. 80
Gewoon sikkelmos ................. 70; 71; 75; 76; 78
Gewoon watervorkje.................................. 21; 81
Glanzend platmos............................................ 67
Glanzend veenmos.......................................... 62
Glyceria fluitans ...................................15; 17; 20
Glyceria maxima ..................................22; 32; 50
Goudzuring ...................................................... 22
Groenknolorchis...................................72; 74; 78
Groot moerasscherm..13; 14; 15; 17; 18; 19; 22
Groot nerfpuntmos...............................62; 63; 65
Groot staartjesmos .......................................... 75
Groot veenvedermos ................................. 72; 75
Grote boterbloem...........................25; 26; 27; 47
Grote brandnetel..................... 16; 33; 38; 39; 46
Grote egelskop ....................................20; 22; 23
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Grote kattenstaart ................... 16; 46; 51; 54; 75
Grote lisdodde......................................32; 34; 36
Grote watereppe ........................................25; 27
Grote waterweegbree ............. 21; 22; 23; 31; 33
Grote wederik....... 27; 50; 54; 64; 75; 82; 85; 86
Haagwinde .................................... 32; 33; 39; 46
Haakveenmos ......................................62; 65; 66
Harig wilgenroosje ...............................32; 33; 39
Hartbladig nerfpuntmos .......................50; 63; 64
Heen .............................................. 31; 32; 33; 36
Hennegras............ 32; 35; 40; 41; 44; 46; 64; 66
Hippuris vulgaris ........................................14; 99
Hoge cyperzegge24; 25; 26; 27; 28; 29; 30;
46; 56; 81
Holcus lanatus......................................16; 68; 86
Holpijp...................................... 27; 29; 64; 82; 84
Hottonia palustris .............................................27
Hydrocotyle vulgaris ............................64; 75; 82
Hypnum cupressiforme....................................76
Iris pseudacorus............................ 15; 32; 50; 54
Juncus acutiflorus ......................................85; 86
Juncus alpinoarticulatus ssp. atricapillus........71
Juncus articulatus ......................................16; 75
Juncus effusus ........................ 54; 64; 82; 85; 86
Juncus filiformis ...................................62; 63; 95
Juncus subnodolosus ......................................75
Kale jonker .................................................35; 75
Kalmoes ...........................................................37
Kamperfoelie ....................................................54
Kamvaren .........................................................69
Karwijselie ........................................................75
Klein kroos...................15; 21; 22; 27; 34; 54; 81
Klein schorpioenmos .................................74; 75
Kleine egelskop....................................21; 22; 23
Kleine lisdodde25; 27; 32; 33; 34; 35; 36; 37;
38; 40; 47; 51; 67
Kleine watereppe .............................................15
Klimopwaterranonkel .......................................14
Kluwenzuring....................................................35
Knikkend tandzaad ..........................................16
Knopbies61; 63; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77;
78; 81
Koninginnekruid .........................................39; 75
Krabbescheer...................................................27
Kruipende boterbloem .....................................16
Kruipwilg.............................................. 61; 65; 74
Lathyrus palustris.............................................47
Lemna minor ...............15; 21; 22; 27; 34; 54; 81
Lidsteng................ 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 99
Liesgras .......... 11; 22; 23; 32; 38; 45; 50; 51; 54
Liparis loeselii.............................................72; 74
Lonicera periclymenum ...................................54
Lophocolea bidentata ......................................67

Lycopus europaeus .......................16; 27; 33; 54
Lysimachia thyrsiflora..........................25; 35; 53
Lysimachia vulgaris27; 50; 54; 64; 75; 82; 85;
86
Lythrum salicaria..................................16; 54; 75
Mannagras ..................14; 15; 16; 17; 20; 22; 23
Mattenbies ..... 25; 27; 31; 33; 34; 36; 37; 40; 51
Meidoorn .......................................................... 11
Melkeppe...............25; 29; 50; 54; 63; 64; 81; 85
Mentha aquatica ..................... 16; 33; 50; 54; 74
Menyanthes trifoliata ...........................27; 64; 82
Moerasbasterdwederik .............................. 63; 64
Moerasgamander............................................. 52
Moeraskartelblad ...........................52; 63; 69; 86
Moeraskruiskruid ............................................. 53
Moeraslathyrus ................................................ 47
Moeraspaardebloem........................................ 72
Moeraspaardenstaart ...................................... 11
Moerasstruisgras50; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67;
69; 86
Moerasvaren ........................................35; 67; 69
Moerasveenmos .............................................. 64
Moerasviooltje................................62; 63; 64; 67
Moeraswalstro .................. 22; 27; 33; 50; 54; 64
Moeraswederik .....25; 27; 30; 35; 53; 54; 56; 57
Moeraswespeorchis.......... 71; 72; 74; 75; 77; 78
Moeraszegge ............................................. 39; 53
Moeraszoutgras ......................................... 72; 73
Molinia caerulea......................................... 82; 85
Myrica gale................................................. 52; 85
Myriophyllum sp............................................... 27
Nasturtium microphyllum................................. 15
Nasturtium officinale ........................................ 14
Nerfpuntmos .................................................... 64
Noordse zegge ................................................ 49
Nuphar lutea .................................................... 24
Nymphaea alba.......................................... 24; 27
Oenanthe aquatica ..............................20; 21; 40
Oenanthe fistulosa........................................... 22
Oeverzegge ............................ 39; 48; 49; 50; 52
Padderus..............................................74; 75; 76
Parnassia .......................... 70; 71; 72; 75; 77; 78
Parnassia palustris ..............................70; 71; 72
Pedicularis palustris................................... 63; 86
Peucedanum palustre ............ 25; 50; 54; 63; 85
Phalaris arundinacea................................. 32; 50
Philonotis calcarea .......................................... 75
Phragmites australis ...16; 22; 27; 30; 50; 54; 75
Pijlkruid.................................................21; 22; 23
Pijpenstrootje ..............59; 72; 76; 77; 82; 84; 85
Pijptorkruid ................................................. 16; 22
Pilvaren ............................................................ 85
Pinksterbloem ......................................35; 50; 54
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Pitrus ....................................... 54; 64; 82; 85; 86
Plagiothecium denticulatum ............................67
Platte bies.........................................................74
Pluimzegge.............................. 52; 53; 54; 55; 56
Pluisdraadmos .................................................34
Poa trivialis .................................................16; 50
Polygonum amphibium ..............................22; 50
Polygonum hydropiper.....................................16
Polytrichum commune .....................................65
Potamogeton natans........................................21
Potamogeton sp...............................................27
Potentilla anserina ...........................................35
Potentilla palustris.............27; 35; 54; 60; 62; 86
Ranunculus acris .............................................16
Ranunculus lingua .....................................25; 26
Ranunculus sceleratus ..............................13; 40
reukgras ...........................................................68
Reuzepaardestaart ..........................................27
Riccardia chamedryfolia ..................................72
Riccardia multifida......................................71; 78
Riccia fluitans .............................................21; 81
Riet8; 11; 15; 16; 18; 21; 22; 23; 24; 25; 27;
28; 29; 30; 31; 32; 33; 35; 36; 38; 39; 45; 47;
50; 51; 53; 54; 56; 59; 67; 75; 81; 84
Rietgras ................ 11; 16; 36; 37; 38; 50; 51; 54
Rode waterereprijs.....................................14; 15
Rond wintergroen.............................................61
Ronde zegge...............27; 64; 71; 77; 78; 80; 82
Rood schorpioenmos.................... 72; 74; 75; 77
Rorippa amphibia.............................................23
Rumex conglomeratus.....................................35
Rumex hydrolapathum.........................27; 33; 54
Rumex maritimus .............................................22
Rumex obtusifolius ssp. transiens...................16
Ruw beemdgras.........................................16; 50
Ruwe bies...................................................31; 36
Sagittaria sagittifolia...................................21; 23
Salix multinervis ...............................................40
Salix repens ...............................................65; 74
Scherpe boterbloem ........................................16
Scherpe zegge11; 27; 39; 48; 49; 50; 51; 52;
55; 57; 64
Schoenus nigricans .............................70; 71; 72
Schorpioenmos ................................................71
Schubzegge .................................. 72; 73; 75; 77
Scirpus lacustris.........................................25; 33
Scirpus maritimus var. maritimus ....................33
Scirpus sylvaticus ............................................27
Scleropodium purum........................................76
Scorpidium revolvens ......................................74
Scorpidium scorpioides .............................72; 80
Scrophularia umbrosa......................................15
Scutellaria galericulata ....................................54
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Selinum carvifolia............................................. 75
Senecio paludosus .......................................... 53
Sikkelmos......................................................... 64
Sium latifolium ................................................. 25
Slangewortel24; 25; 26; 27; 29; 30; 56; 80; 81;
82; 83; 84
Slank veenmos ..............................66; 80; 83; 84
Slank wollegras................................................ 80
Slanke waterkers .......................................15; 16
Sliertmos .................................................... 62; 63
Snavelzegge .. 27; 53; 54; 64; 66; 67; 79; 80; 82
Solanum dulcamara................................... 32; 33
Sparganium emersum .........................21; 22; 23
Sparganium erectum ....................................... 20
Sparrig veenmos.............................................. 62
Sphagnum cuspidatum.................................... 66
Sphagnum denticulatum.................................. 83
Sphagnum fimbriatum ............................... 62; 76
Sphagnum plumulosum................................... 76
Sphagnum recurvum ................................. 66; 81
Sphagnum squarrosum .......................62; 65; 66
Sphagnum subnitens....................................... 62
Sphagnum subsecundum ............................... 64
Sphagnum teres .............................................. 62
Spindotterbloem............................................... 33
Sporkehout...........................................68; 77; 84
Sterregoudmos ....................................70; 71; 75
Sterzegge......................................................... 63
Stijve moerasweegbree................................... 23
Stijve zegge32; 49; 50; 52; 53; 54; 56; 57; 62;
63; 64; 70
Stomp vlotgras........................ 14; 15; 17; 18; 19
Stratiotes aloides ....................................... 27; 97
Succisa pratensis............................................. 66
Taraxacum palustre......................................... 72
Tenger goudmos........................................ 72; 74
Thelypteris palustris......................................... 35
Triglochin palustre ........................................... 72
Tweehuizige zegge................. 70; 71; 72; 74; 78
Tweerijige zegge........................................ 11; 49
Typha angustifolia ..................................... 25; 33
Typha latifolia................................................... 32
Urtica dioica ............................................... 16; 33
Valeriana officinalis.......................................... 54
Valse voszegge ............................................... 35
Vaucheria ......................................................... 16
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Veenbes ...........................................................80
Veenbloembies ................................................69
Veenknikmos....................................................71
Veenpluis...........................27; 60; 63; 64; 66; 82
Veenwortel .................................................22; 50
Veenzegge .......................................................74
Veldrus ........................16; 60; 61; 63; 64; 85; 86
Vensikkelmos .............................................63; 65
Veronica anagallis-aquatica ssp. aquatica .....14
Veronica beccabunga ......................................15
Vetblad .................................................71; 73; 78
Viburnum opulus ..............................................77
Viltige basterdwederik......................................35
Viola palustris...................................................62
Vleeskleurige orchis.........................................72
Vlozegge ................................. 71; 72; 73; 74; 78
Vossestaartmos ...............................................76
Wateraardbei27; 35; 50; 60; 62; 64; 66; 67; 79;
81; 82; 86
Waterbies .............................................15; 16; 22
Waterdrieblad....... 27; 29; 64; 67; 75; 76; 79; 82
Waterereprijs........................... 15; 16; 17; 19; 21
Watermunt............................... 16; 33; 50; 54; 74
Waternavel ...........................................64; 74; 82
Waterpeper.............................. 14; 15; 16; 17; 19
Waterscheerling ..........24; 25; 26; 27; 28; 30; 81
Watertorkruid...............15; 20; 21; 22; 23; 33; 40
Waterveenmos .................................................66
Waterviolier ......................................................27
Waterzuring.......................25; 27; 33; 34; 38; 54
Weegbreefonteinkruid......................................52
Wilde gagel.......................................................85
Witte waterkers ..........................................14; 19
Witte waterlelie...........................................24; 27
Wolfspoot ................................ 16; 27; 33; 46; 54
Wollige sneeuwbal ...........................................77
Zachte berk ..........................................52; 60; 68
Zeegroene zegge.............................................75
Zilte zegge........................................................73
Zilverschoon......................15; 16; 18; 33; 35; 73
Zomprus .....................................................66; 75
Zompzegge .................61; 62; 63; 64; 65; 66; 69
Zwanebloem............................ 20; 21; 22; 24; 33
Zwarte els...................................... 52; 60; 68; 77
Zwarte zegge35; 50; 51; 60; 61; 62; 63; 64; 65;
67; 69; 81; 83; 86

F. Verklarende woordenlijst
Abiotisch: Tot de niet-levende natuur behorend; abiotische kenmerken zijn onder andere
bodemchemische en klimatologische kenmerken (vgl. biotisch).
Abundantie: Het aantal individuen van een soort op een bepaalde plaats; in combinatie met
bedekking is het een onderdeel van de gecombineerde schatting van de schaal van BraunBlanquet; als bijvoeglijk naamwoord heeft het alleen de betekenis “zeer veel”.
Associatie: Fundamentele vegetatie-eenheid van de Frans-Zwitserse school, gekenmerkt
door een nauw omschreven floristische samenstelling, een specifieke standplaats en een
uniforme fysiognomie.
Biotisch: Tot de levende natuur behorend (vgl. abiotisch).
Acidofiel < acidofyt: Plant die in zuur milieu groeit.
Alkalifiel: Betrekking hebbend op een organisme dat het best groeit bij een hoge zuurtegraad
(pH).
Basifiel< basidofyt: Plant die in basisch milieu groeit.
Bryofyt: Mos.
Co-dominant: Soort die in de vegetatie samen met een of twee andere soorten met hoge
bedekking voorkomt (vgl. dominant).
Contactgemeenschap: Een plantengemeenschap die ruimtelijk grenst aan een andere
plantengemeenschap.
Differentiërende soort: Een soort die in het fytocoenon waarvoor zij differentiërend is, meer
voorkomt dan in bepaalde daarmee vergeleken eenheden, maar die daarnaast in andere
eenheden in dezelfde mate of zelfs meer kan optreden.
Dominant: Soort die in de vegetatie overheerst, dat wil zeggen van alle aanwezige soorten
de hoogste bedekking vertoont (vgl. co-dominant).
Eutroof: Rijk aan voedingstoffen.
Facies: Plaatselijk optredende modificatie van een plantengemeenschap waarbij één soort
tot dominantie komt.
Fenologie: De studie van het verloop van de levensuitingen van de planten gedurende het
vegetatieseizoen.
Fysiognomie: Uiterlijke verschijningsvorm.
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F y t o c o e n o n : Plantengemeenschap in abstracte zin, onafhankelijk
classificatiesysteem en van het niveau binnen het systeem (vgl. syntaxon).

van

het

Glycofyt: Plant die uitsluitend in niet-zilt milieu wordt aangetroffen (vgl. halofyt).
Halfnatuurlijke vegetatie: Begroeiing waarvan de structuur door de mens is bepaald, maar
waarvan de soortensamenstelling spontaan is, zoals heide, rietland en hakhout.
Halofyt: Zoutplant; soort die uitsluitend of voornamelijk in zilt milieu wordt aangetroffen (vgl.
glycofyt).
Helofyt: Moerasplant, wortelend in de onderwaterbodem en met overwinteringsknoppen
onder water.
Hemicryptofyt: Plant met overwinteringsknoppen op, of direct onder de grond.
Hydrofyt: Waterplant met overwinteringsknoppen onder het water.
Lithoclien: Basenrijk; rijk aan mineralen.
Maaiveld: Bodemoppervlak; contactzone tussen bodem en plantendek.
Mesotroof: Matig rijk aan voedingstoffen.
Nitrofiel: Stikstofminnend; voorkeur voor stikstofrijk milieu.
Oligotroof: Arm aan voedingstoffen.
Ombrotroof: Voor de voedselvoorziening uitsluitend aangewezen op de neerslag.
Presentie: Mate (percentage) waarin een soort voorkomt in de opnamen van een
plantengemeenschap.
Regionaal kentaxon: Kentaxon waarvan de trouw beperkt is tot een gebied dat kleiner is dan
het areaal van het syntaxon.
Rode Lijst: Lijst van in een bepaald gebied verdwenen, zeer sterk bedreigde, sterk
bedreigde, bedreigde en potentieel bedreigde soorten.
Rompgemeenschap: Fytocoenon waarin naast begeleidende soorten slechts ken- en
differentiërende soorten voorkomen van eenheden boven het niveau van associatie;
eventuele dominanten zijn klasse-eigen soorten.
Ruigte: Begroeiing bestaande uit hoogopschietende, overjarige kruiden met bebladerde
stengels.
Successie: Proces van opeenvolging van verschillende plantengemeenschappen op een
bepaalde plaats; primaire successie is de ontwikkeling van pionier- tot climaxvegetatie;
secundaire successie is de ontwikkeling in de vegetatie die optreedt na een ingrijpende
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verandering door de mens, bijvoorbeeld een vegetatieontwikkeling op verlaten akkers,
brand- en kapvlakten.
Syntaxonomie: De studie die zich richt op de classificatie van plantengemeenschappen,
leidend tot een formeel, hiërarchisch systeem.
Syntaxon: Eenheid in het classificatiesysteem van de Frans-Zwitserse school, zoals klasse,
orde, verbond, associatie en subassociatie.
Synusia: Plantengemeenschap waarvan de deelnemende soorten tot één levensvorm
behoren en in dezelfde laag voorkomen.
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G. Verspreidingskaartjes
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Bijlage 1: Rode Lijst-soorten per Natuurtype

I

IMoeras

Caricion davallianae

met uitsterven
Moerasgamander
Armbloemige waterbies
Vlozegge
Schubzegge
Parnassia
Kruipend moerasscherm
Knopbies
Honingorchis
Harlekijn
Groenknolorchis
Dwergbloem
Breed wollegras
Bonte paardenstaart
Platte bies

zeer zeldzaam
Scheve hoornbloem
Rietorchis
Zilte zegge
Vleeskleurige orchis
Stofzaad
Ruig viooltje
Rond wintergroen
Duinroosje
Moeraswespeorchis
Strandduizendguldenkruid
Drienervige zegge
Galigaan
Draadzegge
Glad parelzaad
Karwijselie
Loos blaasjeskruid

zeldzaam
Witte snavelbies
Helm
Sterzegge
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Slanke waterbies
Moeraszoutgras
Melkkruid
Kruipend stalkruid
Veldhondstong
Klein glidkruid
Gewone addertong
Geelgroene zegge
Egelantier
Donderkruid
Beenbreek
Kleine ruit

vrij zeldzaam
Veelstengelige waterbies
Bleekgele droogbloem
Zilte rus
Zeegroene zegge
Waterpunge
Waterdrieblad
Viltig kruiskruid
Ruwe bies
Kleine zonnedauw
Kleine waterranonkel
Gulden sleutelbloem
Duindoorn
Schildereprijs

bedreigd
Tweehuizige zegge
Waterscheerling
Teer guichelheil
Soldaatje
Slanke gentiaan
Slank wollegras
Ronde zegge
Alpenrus
Moeraslathyrus
Hondskruid
Grote muggeorchis
Geelhartje
Duinzwenkgras
Driedistel
Zeerus
Plat blaasjeskruid

kwetsbaar
Klokjesgentiaan
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Liggende vleugeltjesbloem
Ronde zonnedauw
Scherpe fijnstraai
Kleine valeriaan
Stijve ogentroost
Grote ratelaar
Sierlijke vetmuur
Kleine ratelaar
Klein blaasjeskrUid
Hondsviooltje
Gewone vleugeltjesbloem
Gevlekte orchis
Blauwe zegge
Kattedoorn

Phragmition australis
met uitsterven
Weegbreefonteinkruid
zeer zeldzaam
Moerasvaren
Lidsteng
Karwijselie
Groot blaasjeskruid
Moeraswederik
zeldzaam
Slangewortel
Zilte schijnspurrie
Waterkruiskruid
Stomp kweldergras
Slanke waterbies
Naaldwaterbies
Moeraszoutgras
Moerashertshooi
Melkkruid
Drijvende waterweegbree
Stijve waterranonkel
vrij zeldzaam
Zilte rus
Strandkweek
Zulte
Waterpunge
Vlottende bies
Kleine waterranonkel
Haaksterrenkroos
BIJLAGE 1
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Ruwe bies
Bultkroos
Blaaszegge

bedreigd
Kamvaren
Wortelloos kroos
Waterscheerling
Voszegge
Bruin cypergras
Kleinste egelskop
Zilt torkruid
Grote boterbloem
Selderij
kwetsbaar
Mattenbies
Klein blaasjeskruid
Kikkerbeet
Blauwe zegge
Grote watereppe

Verbond vall9raadzegge
Caricion lasiocarpae
zeer zeldzaam
Draadzegge
Pilvaren
zeldzaam
Moerashertshooi
vrij zeldzaam
Kleine zonnedauw
Veelstengelige waterbies
Vlottende bies
Waterdrieblad
bedreigd
Tweehuizige zegge
Plat blaasjeskruid
kwetsbaar
Ronde zonnedauw
Klein blaasjeskruid

Verbond van Scherpe zegge
Caricion gracilis
met uitsterven
Moerasgamander
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Moeraskartelblad
Weegbreefonteinkruid

zeer zeldzaam
Drijvende egelskop
Hondstarwegras
Karwijselie
Lidsteng

zeldzaam
Duinvogelmuur
Waterkruiskruid
Slanke waterbies
Slangewortel
Rosse vossenstaart
Moerashertshooi
Draadrus
Moeraszoutgras

vrij zeldzaam
Veldgerst
Zeegroene zegge
Waterpunge
Zilte rus
Verspreidbladig goudveil
Ruwe bies
Kleine waterranonkel
Fijne kervel
Blaaszegge
Schildereprijs
Waterdrieblad

bedreigd
Wortelloos kroos
Grote boterbloem
Moeraskruiskruid
Voszegge
Waterlepeltje
Waterscheerling

kwetsbaar

,.
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Mattenbies
Kleine valeriaan
Grote watereppe
Blauwe zegge
Grote ratelaar
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met uitsterven
Armbloemige waterbies
zeer zeldzaam
Loos blaasjeskruid
Draadzegge
Drijvende egelskop
Galigaan
Groot blaasjeskruid
Karwijselie
Lidsteng
Teer vederkruid
Trosdravik
Schaafstro
Pilvaren
Oeverkruid
Moeraswespeorchis
Moeraswederik
Moerasvaren
Kleine veenbes
zeldzaam
Moerasandijvie
Rosse vossenstaart
Witte snavelbies
Stijve waterranonkel
Sterzegge
Slanke waterbies
Slangewortel
Moerashertshooi
Geelgroene zegge
Egelantier
Draadrus
Donkergroene basterdwederik
Naaldwaterbies
vrij zeldzaam
Veelstengelige waterbies
Blaaszegge
Waterpunge
Waterdrieblad
Vlottende bies
Veldgerst
Schaduwkruiskruid
Heidespurrie
Bleekgele droogbloem
Schildereprijs
Duindoorn
BIJLAGE 1
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bedreigd
Moerassmele
Wortelloos kroos
Waterscheerling
Teer guichelheil
Slank wollegras
Plat blaasjeskruid
Moeraskruiskruid
Kleinste egelskop
Kamvaren
Ronde zegge
kwetsbaar
Kleine valeriaan
Klein blaasjeskruid
Ronde zonnedauw
Moerasweegbree
Blauwe zegge
Grote watereppe
Kikkerbeet
Grote ratelaar
Gevlekte orchis
Mattenbies

a

zegge

Caricion nigrae
met uitsterven
Moeraskartelblad
Veenbloembies
zeer zeldzaam
Rijstgras
Trosdravik
Moeraswederik
Hondstarwegras
Zilte zegge
Drienervige zegge
Draadzegge
Karwijselie
zeldzaam
Moerashertshooi
Slangewortel
Duinvogelmuur
Draadrus
Sterzegge
vrij zeldzaam
BIJLAGE 1
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Blaaszegge
Kleine zonnedauw
Schildereprijs
Waterdrieblad

bedreigd
Grote boterbloem
Waterscheerling
Slank wollegras
Ronde zegge
Ondergedoken moerasscherm

kwetsbaar
Blauwe zegge
Grote ratelaar
Klein blaasjeskruid
Ronde zonnedauw

met uitsterven
Kruipend moerasscherm
Weegbreefonteinkruid

zeer zeldzaam
Lidsteng
Zilte waterranonkel
Watergras
Paarbladig fonteinkruid
Klimopwaterranonkel
Gesteeld glaskroos
Gerande schijnspurrie
Vlottende waterranonkel

zeldzaam
Slanke waterweegbree
Zilte schijnspurrie
Zilte greppelrus
Waterkruiskruid
Fijn hoornblad
Viltganzerik
Stomp kweldergras
Stijve waterranonkel
Rosse vossenstaart
Naaldwaterbies
Moeraszoutgras
Melkkruid
Moerasandijvie
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Donkergroene basterdwederik
Slanke waterbies

vrij zeldzaam
Kleine waterranonkel
Zilte rus
landdoddengras
Waterpunge
Veldgerst
Tenger fonteinkruid
Schildereprijs
Ruige weegbree
Zulte
Hertshoornweegbree
Haaksterrenkroos
Fraai duizendguldenkruid
Bultkroos
Ruwe bies
bedreigd
Spits fonteinkruid
Weidekerveltorkruid
Waterlepeltje
Ondergedoken moerasscherm
Grote boterbloem
Krabbescheer
Selderij
kwetsbaar
Moerasweegbree
Grote watereppe
Kattedoorn
Kikkerbeet
Mattenbies

-verbond
Cicution virosae
zeer zeldzaam
Moeraswederik
zeldzaam
Slangewortel
Moerashertshooi
vrij zeldzaam
Ruwe bies
Waterdrieblad
bedreigd
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Waterscheerling
Wortelloos kroos

kwetsbaar
Klein blaasjeskruid
Mattenbies
Grote watereppe
Kikkerbeet

met uitsterven
Armbloemige waterbies

zeer zeldzaam
Loos blaasjeskruid
Zilte waterranonkel
Oeverkruid
Lidsteng
Groot blaasjeskruid
Gesteeld glaskroos
Doorgroeid fonteinkruid
Stomp fonteinkruid

zeldzaam
Moerashertshooi
Stijve waterranonkel
Witte snavelbies
Waterkruiskruid
Veenbies s.l.
Slanke waterweegbree
Slanke waterbies
Naaldwaterbies
Drijvende waterweegbree
Rosse vossenstaart

vrij zeldzaam
Veelstengelige waterbies
Blaaszegge
Waterpunge
Zeegroene ganzenvoet
Waterdrieblad
Vlottende bies
Schildereprijs
Ruwe bies
Bultkroos
Kleine waterranonkel
Tenger fonteinkruid
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bedreigd
Krabbescheer
Wortelloos kroos
Waterscheerling
Waterlepeltje
Moeraslathyrus
Kleinste egelskop
Glanzig fonteinkruid
Bruin cypergras
Ondergedoken moerasscherm

kwetsbaar
Moerasweegbree
Grote watereppe
Kikkerbeet
Mattenbies
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Bijlage 2: Soortenrijkdom per-Natuurtype

IMoeras

I

Minimum Aantal

Maximum Aantal

Gemiddeld Aantal

Caricion davallianae

6

94

19,8

23

8,1

21

8.8

33

10,9

68

19,2

40

16,5

28

8,5

26

13,4

33

16,4

Phragmition australis

1
Caricion lasiocarpae

4
Caricion gracilis
1

Caricion e/atae
2

Caricion nigrae
6

6
Oenanthion aquaticae
4
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Bijlage 3: Slankpootvliegen (Dolichopodidae)
Slankpootvliegen toegekend aan biotopen en natuurtypen (door Marc Pollet)

Acha/cus cinereus
Argyra argentina
Argyra e/ongata
Campsicnemus pusillus
Dolichopus argyrotarsis
Dolichopus campestris
Dolichopus cilifemoratus
Dolichopus eurypterus
Dolichopus excisus
Dolichopus latico/a
Dolichopus longitarsis
Dolichopus picipes
Dolichopus planitarsis
Dolichopus polleti
Dolichopus signifer
Dolichopus subpennatus
Dolichopus urbanus
Hercostomus chrysozygos
Hercostomus fulvicaudis
Hercostomus nanus
Hercostomus parvilamellatus
Hercostomus plagiatus
Hercostomus verbekei
Micromorphus albipes
Rhaphium bilamellatum
Rhaphium micans
Syntorrnon fuscipes
Syntorrnon metathesis
Syntorrnon monile
o
omineerd door Riet
Acha/cus bimaculatus
Acha/cus flavicollis
Acha/cus phragmitidis
Aoha/cus vaillanti
Argyra vestita
Dolichopus linearis
Hercostomus (G.) assimilis
Hercostomus (G.) blankaartensis
Hercostomus (G.) chalybeus
Hercostomus praeceps

BIJLAGE 3

Lamprochromus bifasciatus
Lamprochromus strobli
Rhaphium fasciatum
Rhaphium monotrichum
Teuchophorus spinigerellus
Thrypticus smaragdinus
Duinpannen -Duinvallei
Rhaphium brevicome
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Knopbies-verbond

# opnamen

Caricion davallianae
Anoniem
Anoniem
Anoniem
Anoniem
Anteunis A.
Borremans A.
Coudenys H.
De Becker P.
De Langhe J.-E., Westhoff V. en D'hose R.
Delbaere B.
D'hondtA.
D'hondtA.
Duvigneaud P.
Fleurbay F.
Goerlandt A.
Herbauts
Herrier J.-L.
Hocquette
Hoffmann M.
Hoffmann M., Ampe B., Baeté H., Bonte 0., Leten M. & Provoost S.
LambinonJ.
Leten M.
Leten M.
Leten M.
Leten M.
Leten M.
Leten M.
Magnel L.
Paelinckx D. & Soetens R.
PeymenJ.
Provoost S.
Provoost S.
Traets
Van Braeckel A.
Vanden Berghen C.
VyveyO.
Zwaenepoel A.
Zwaenepoel A.

1912
1983
1987
1998
1956
1980
1985
1989
1979
1990
1978
1981
1947
1982
1998
1971
1989
1927
1990
1999
1954
1980
1982
1987
1988
1996
1997
1913
1983
1990
1997
1998
1962
1999
1950
1980
1985a
1999

1
2
1
8
5
3
3

1
2

29
10
8

12
16
1
7
1
2
8
6
4
1
8
2
2
1
1
1
1
8
1
11
2
1
3

23
1
2

# opnamen

Riet-verbond

Phragmition australis
BeystV.
Borremans A.
Butaye J. & Hermy M.
Coudenys H.
Daels L.
Danneels P. & Hermy M.
De Becker P.
De Loose L.
De Raeve F.
De Smet E.
Deconinck M.
DelwicheJ.
Demeulenaere H.
Denys L., Moons V. & Veraart B.
Dethioux
Dethioux M.
Dewit M.
Dumollin J.
Dumon I.
Elbana M.I.B.
Geebelen J.
Gryseels M.
Gryseels M.
Heirman J.
Hendrickx F.
Hermans H. & Van Der Auwera M.-C.
Hermy M. & Gryseels M.
Herrier J.-L.
Hoffmann M.
Hoys M.
Mahieu R. & De Baere D.
Minnaert E.
Noirfalise A.
Peymen J.
Quintelier H.
RommensW.
Stans L.
Traets
Van Den Balck E.
Van Den Balck E.
Van Speybroeck D., Van De Gucht 0., Smet S. & Symoens J.-J.
Van Uytvanck J.
Vanderhaeghe F.
Vanhecke L.

1998
1980
1997
1985
1956
1986
2000
1995
1975
1996

4

3

17
21
3

13
3

19
76
22

2000

4

1978
1991
2000
1956
1981
1979
1985
1991
1993
1980

2
1

19n

1985
1987
1999
1984
1981
1989
1993
1993
1982
1988
1956
1990
1971
1998
1985
1956
1995
1996
1981
2000
2000
1994

31
2
10
1

13
1
3
1

20
90
5
1
1
3
2
9

3
9

1
1
17
4

5
2
3

10
1
3
4
1
1

VyveyQ.
Zwaenepoel A.
Zwaenepoel A.
Zwaenepoel A.

1980
1988a
1989
2000b

Verbond van Draadzegge

8
1
1
7

# opnamen

Caricion /asiocarpae
Borremans A.
Delbaere B.
Envico
Paelinckx D. & Soetens R.
Traets

1980
1990
2000
1983
1962

Verbond van Scherpe zegge

2
3
6
3
3

# opnamen

Caricion graci/is
Bauwens D.
Bonte D.
Borremans A.
Butaye J. & Hermy M.
Butaye J., De Becker P. & Maelfait J.-P.
Coudenys H.
Daels L.
Danneels P. & Hermy M.
De Becker P.
De Becker P.
De Becker P.
De Becker P.
De Hemptinne D.
De Raeve F.
De Smet E.
DeWildeM.
Deconinck M.
Denys L., Moons V. & Veraart B.
Dethioux M.
Dumollin J.
Dumortier M.
Dumortier M.
Gryseels M.
Gryseels M.
Heirman J.
Hendrickx F.
Herbauts
Hermy M. & Gryseels M.
Kayaerts B. & Van Beek E.
Kayaerts B. & Van Beek E.
Kayaerts B. & Van Beek E.

1976
1998
1980
1997
1995
1985
1956
1986
1986
1989
1990
2000
1983
1975
1996
1997
2000
2000
1981
1985
1990
1999
1977
1985
1987
1999
1971
1981
1993
1994
1995

4
8
14
14
11
2
1
3
1
8
2
1
2
7
29
7
17
10
4
3
23
3
2
34
10
2
1
2
4
7
7

Lejeune M.
Leten M.
Leten M.
Magnel L.
Mahieu R. & De Baere D.
Martens K. & Van Beek E.
Martens K. & Van Beek E.
Martens K. & Van Beek E.
Minnaert E.
Moons V.
Peymen J.
Philippe R.
Provoost S.
Provoost S.
Quintelier H.
Traets
Traets
Van Den Balck E.
Van Den Balck E.
Van Den Balck E.
Van Den Brande M.
Van Dijck P.
Van Speybroeck D., Van De Gucht D., Smet S. & Symoens J.-J.
Van Uytvanck J.
Zwaenepoel A.
Zwaenepoel A.
Zwaenepoel A.

1985
1982
1983
1913
1982
1996
1997
1998
1988
1998
1990
1978
1997
1998
1971
1956
1962
1994
1995
1996
1983
1984
1981
2000
1985a
1988b
2000b

Verbond van Stijve zegge

4
3
1
1
1
3
7
3
7
3
4
1

2
2
22
1
1
1

2
1

3

14
9
1

5
1
1

# opnamen

Caricion elatae
Beyst V.
Borremans A.
Butaye J. & Hermy M.
Coudenys H.
Danneels P. & Hermy M.
De Becker P.
De Becker P.
De Raeve F.
De Wilde M.
Delwiche J.
Denys L., Moons V. & Veraart B.
Dethioux M.
D'hondt A.
Gryseels M.
Gryseels M.
Lambinon J.
Lejeune M.

1998
1980
1997
1985
1986
1989
1991
1975
1997
1978
2000
1981
1981
19n

1985
1954
1985

4
11

12
23
50
3
2
9

4

15
17

4
2
2
3
1
3

Mahieu R. & De Baere O.
Moons V.
Paelinckx O. & Soetens R.
PeymenJ.
Provoost S.
Ouintelier H.
Stans L.
Traets
Van Den Balck E.
Van Den Balck E.
Van Oijck P.

1982
1998
1983
1990
1998
1971

7
22
1
1

1985
1962
1994

3
1
2

1995
1984
1981

6
1

Van Speybroeck 0., Van De Gucht 0., Smet S. & Symoens J.-J.
Van Uytvanck J.

2000

Vanden Berghen C.

1950

Vanderhaeghe F.

2000
2000
1980
1985a

Vanreusel W., Maes O. & Van Oyck H.
VyveyO.
Zwaenepoel A.

57
1

Verbond van Zwarte zegge

9
1
6
1
2
9
1

# opnamen

Caricion nigrae
Borremans A.

1980

21

De Becker P.

1989
2000
1977

1
1
4

1978
1982

1
1

1984
1989
1985

1
1

Oenys L., Moons V. & Veraart B.
Oewals M.
O'hondtA.
Fleurbay F.
Hermans H. & Van Der Auwera M.-C.
Herrier J.-L.
Lejeune M.
Lejeune M. & Bumy J.
Mahieu R. & De Baere O.
Moons V.
PeymenJ.
Stieperaere H.

.'

1982
1982
1998
1990

Traets
Traets
Van Speybroeck 0., Van De Gucht 0., Smet S. & Symoens J.-J.

1973a
1956
1962
1981

Vanden Berghen C

1952

Vanden Berghen C.

1950

VyveyO.
Zwaenepoel A.

1980
1985a

Vlotgras-verbond

9
1
12
1
12
1
1
2
7
12
3
2
3

# opnamen

Sparganio-Glycerion
Anoniem

1987

2

Borremans A.
Butaye J. & Hermy M.
Cosyns E.
Coudenys H.
De Loose L.
De Raeve F.
De Smet E.
Demeulenaere H.
Denys L., Moons V. & Veraart B.
Dethioux
Dewit M.
D'hondtA.
Dumollin J.
Dumon I.
Dumortier M.
Elbana M.I.B.
Heirman J.
Herrier J.-L.
Hoffmann M.
Hoffmann M., Ampe B., Baeté H., Bonte 0., Leten M. & Provoost S.
Leten M.
Leten M.
Magnel L.
Rijvers T.
Rommens W.
Stans L.
Traets
Traets
Van Den Balck E.
Van Speybroeck 0., Van De Gucht 0., Smet S. & Symoens J.-J.
Van Uytvanck J.
Vanhecke L.
Vanhecke L.
Verlinden A.
Zwaenepoel A.
Zwaenepoel A.
Zwaenepoel A.
Zwaenepoel A.
Zwaenepoel A.
Zwaenepoel A.

1980
1997
1997
1985
1995
1975
1996
1991
2000
1956
1979
1981
1985
1991
1990
1993
1987
1989
1993
1999
1982
1983
1913
1999
1998
1985
1955
1956
1995
1981
2000
1985a
1994
1980
1985a
1988a
1997
1998
1999
2000b

Waterscheerling-verbond

2

17
1

17
13
5
17
5

12
1

4
2

203
1
3
1
6
5
1
6
9
7
1

3
1
2
1
1

3
1

6
1

3
1
2
2
1
1

5

18
I opnamen

Cicution virosae
Borremans A.
Coudenys H.
Danneels P. & Hermy M.
Denys L., Moons V. & Veraart B.

1980
1985
1986
2000

1

2
4
3

Dethioux
Dethioux M.
Gryseels M.
Mahieu R. & De Baere D.
Paelinckx D. & Soetens R.
PeymenJ.
Van Speybroeck 0., Van De Gucht 0., Smet S. & Symoens J.-J.
Vanden Berghen C.

1956
1981
1985
1982
1983
1990
1981
1950

Watertorkruid-verbond

1
1
1
1
1
2
3
4
# opnamen

Oenanthion aquaticae
Bauwens D.
Borremans A.
Butaye J. & Hermy M.
Coudenys H.
De Hemptinne D.
De Raeve F.
DelwicheJ.
Denys L., Moons V. & Veraart B.
Dethioux
Dethioux M.
Gryseels M.
Gryseels M.
Heirman J.
Hoys M.
"Meerts P.
Minnaert E.
Moons V.
PeymenJ.
Quintelier H.
Robbrecht E. & Stieperaere H.
RommensW.
Sougnez N.
Stans L.
ThuetA.
Van Den Balck E.
Van Den Balck E.
Van LooyK.
Van Looy K. & De Blust
Van Speybroeck 0., Van De Gucht 0., Smet S. & Symoens J.-J.
Van Uytvanck J.
Zwaenepoel A.

1976
1980
1997
1985
1983
1975
1978
2000
1956
1981
1977
1985
1987
1993
1989
1988
1998
1990
1971
1986
1998
1956
1985
1943
1994
1995
1999
1998
1981
2000
2000b

1
6
1
3
4

5
2
8
1
6
3

27
22
7
1
2
2
2
3
1
2
1
6
2
4
2
1
1
7
2
2

Legende bij BIJLAGE 5 (Tabel 1)
Droge heide met Bosbes
Bremstruweel
Natte heide met Gewone dophei
Gagelstruweel
Hoó~een. natte heide met hoogveenelementen
Vengemeenschappen met Knolrus en veenmossen of Vensikkelmos
Vennen -van -matig zure, voedselàime standplaatsen met Naaldwaterbies en Gesteeld
glaskroos
,Hoe

i Amfibische vegetaties in voedselarm, zeer zwak gebufferd water met Oeverkruid en
,Waterlobelia

---

Hpi

Hro
Hsm
Hst
Hve

Hwa
Mdr
Mho
Mkn
Mri
Msch
Mst
Mvl
Mwa
Mzw
Sen
Sha
She
Skw
Sri

SrÜ
Ssl

Sta
Sve
Swi
Sze

----

Vergraste (natte) heide met Pijpenstrootje
l?r~~e~~ochti9!. heide !flet ~~de doehei
Vergraste heide met Bochtige smele
D!oQ.e heid~ met Struikhei
_
(Pionier)gemeenschappen in vennen en (hoogveen)slenken met Witte snavelbies en Slank
veenmos
. -- Amfibische vegetaties in voedselarm, zwak gebufferd water met Moerashertshooi en
;Vlottende bies

!'{o~~~ï~~evengeme~nschappen met Draadzegge
,Drijftille!1 met Hoge cyperzegge en Waterscheerling
Basenrijke laagvenen
Rietmoerassen
._Gr~te_z.~gQen~meenschappen met Scherpe zegge en Oeverzegge
,'{e~andi~gsge~~~schappen '!l~t Plui~ze~ge
.
_
_
Gemeenschappen van smalle voedselrijke waterlopen en poelen met Groot moerasscherm
:!n Stomp~lo~~a~ _
__
Gemeenschappen van smalle voedselrijke waterlopen en poelen met Watertorkruid en
Zwanebloem
-

j

~~Ee_I~~~ye!"en ~~t W~teraardbei en Zwart~ z~!!e _

.
Middelhoge en hoge schorren met Zilte rus, Strandkweek en Festuca rubra var. litoralis
.--

---- -

-

. -

--

--

-

-

- -

_Ruige rietge~!~.!'~~cp _~et H~~~~n~e
Gemeenschappen met Heen en Spiesmelde
'L8Qe 'schorren metGewoon kwëidergras en G-ewone zoutmelde
:Niet-ruige rietgemeenschappenmet spïndottërbloem
- ~ül9tenj~onder öTm~t ger!ng~bed~k~ing_van-,:!iet) - . . F.'ionierge"!~~!"s~~al?pen_ '!let E~g_~s sl9kgras_
_
_
Voedselminnende pioniergemeenschappen met Waterpeper en Rumex obtusifolius ssp.
transians
'Pioniergemèenséhappen in overgangsmilieus, met Strandduizendguldenkruid en Sierlijke
vatmuur
W~g_ens!ru~e!!n ~et Bittere v~ldkers
Pio~ier~~mee~_schappen met Zeekraal

,Acercampestre

ISpaanse ~~k

Acer speciés-iÁëiiiffesmillefoÏiüir'--
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Esdoom (G)'
'jGewoon duizendblad
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-~-
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!Agrostfs caniná-······
... - ...;Agrostis canfna +'AvÎiiiialis
!Agrostis ctipillaris... ..
- ..
;Agroitisglgant'ës-~ÄiirostfssPëëïes
Ä,irostis'stolonifera
Agrostisstö/ooffera var arenaria
Agrostis stölonffera var stolonifera
I Ägrosffs vinealis
._Aiia-èary'ciphyllea'
AiiiJ;i;aeco-X- .. - --',i.iûga reptans'
--_.- ..-.
ÁigerÎviökkêïl
!Aiïsma ïànëëö/atum:Aiisma pïántago-aquatica
iAlisma species IAÎliària pêilölata" .
i Áïïiüs giuffnosËJ .1 - ...
- ... _ ......
.Alnus incana
:Ainris's;,eciëS- .
!Aloiii;§î!,,!~ aeq,!~/is

!Alopecurus bulbosus
~A/~ëcünis !J..~nicuÎatus--_
IAlopecu~,!!p~tensis

..

rAlopecurus species
:Althaeaofficinalis. . rAEJb!ys~egiumdparium--~'- -
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lAmmophiÏa arenaria
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BIJLAGE 5 (Tabel 1): Presentietabel van de soorten in de natuurtypen. De cijfers slaan op het aantal opnamen waarin de soort voorkomt.
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.
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BIJLAGE 5 (Tabel 1): Presentietabel van de soorten in de natuurtypen. De cijfers slaan op het aantal opnamen waarin de 800rt voorkomt.
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_
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441 .
. __ .
1_._
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Anagailis afV8ns/s
IAnagallis arvensiiissp a,vens;'s
IAnagallls minima

:Guichelheil
! Rood guichelheil
;Dwergbloem
;rëërguïëiïejhëii -Gewone ossentong-~Laveïiëi8ihël,Echtvetmos

~lIls tene,!~

IAnchuS8 officinalIs
,Andromeda pol/folla
AneufB pinguis --.
Angelica syïViJstris
Anisothecium sëhreberian
!Anthoxanthum Oëförätum
Anthriscus cauCiiiis
Anthriscus sylvestrls
IAPiüiiîgfBveolins-Apium inundaiüm
Aplum nodifloruinïiiiüïi/iipëiisApium species
AfBbis hlrsuta - ,IArchidiums/f6-"',;olium

1-

--t·
;
.,----

-

-- ,Selderij
Cfridë-'rg'-ed--:"o--:"k-e-nmoerassëherm
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Groot moerasscherm Kruipend moerassctiërm
,MöeraSSèherm (G) . '~-Äulge scheetkelks.l.
!Oermos--- klit---~ -Izändmuur-'
--~IÊngels gras--- - -

-,Grote

jArenaria sè,pyllifolia
-Atmeria marit/ma
Arrtrenatherum e/atius
Artemisia ma,itima
fAitëmïSiiiVüigaris
tAspafBgus'o"!.ci,!alis
iAsperula cynanchica
lAsplenium friötïomanes
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~chum t!.'!!3!'um
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I Gelobde melde
Strä'ndm'ëiëi(t
I Uitstaande melde
Gesteelde zoutmelde,Gewone zoutmeide_....lSpiesrriêlde
-

-Atrichum undulatum
Atriplex laciniata'
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BIJLAGE 5 (Tabel 1): Presentietabel van de soorten in de natuurtypen. De cijfers slaan op het aantal opnamen waarin de soort voorkomt.

1.
2'

'1

Wetènsc"äppe/Qke/naiim
NQderlai'Jdse'naam
Anagallis arvens;s
,Guichelheil
A-"agalliiarvens;s ssp arvens;s
1=ïÖÖd guichelheilI
I
Dwergbloem - - - - :Anagatlis-m;niii1aL -'-_.
-,- _
!Aiiägaiiistëneïi~ _.
_, ~er gÛichelhe~f
11 _J
;Anchusa offic;nalis
Gewone ossentong
r
!,ndromeda pOlifolii!.lL.ävendelhei ~==--~= -~-=
Aneura pinguis
iEchtvetmos
11
_.
1,
1
Jo
- fGèwon9ëri9èiWortel
lA;giiiéäSyÎvestriS
11
2~; ._311_ _\--__. - __ I.
_ _ _ _ ~-IHakiggrepp~mos_
IAnisothecium schreberlan
lG8woon reukgras
I
8
I~nthox anthu"!-. CJ!!.o~atu"!-_
- ..-.-21 --21
- -·isl.
-,
1
lOl
---,
1 _I. - - 1
__
IFijne kervel
:Anthriscus caucalis
- FiüitËinkrüid
- --.
11
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2
L
Selderij
-_.--1,
IApium graveotens
1
- - - 1\.
L -- I
2
---- - --töndergeclokenrnoerasscherm
Lî -1--11 3
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- ,!---,.
S . - ' --fl
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Au/scomn/um sndrogynum
Aii;äoomn/um pe/ustië
IAvs'!.u/s pubescens
Avsnu/s pubescens
Azol/s "/Icu/oldes .
Bseomyces roseus
I.Bseom[C8s ~!_~
IBseomyces species
IBs/deI/Is rsnuncuïojiJes ssp ianünc~ïoi~es
IBs/deI/Is rsnuncu/oldes ssp repens
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Brachytheclum species
Brassies nlgra . - - Brassies species

!BrlzamêdiäBIOmus hordèäceus

iDIkkopmos (G)
~~_LZwä~! _"!östérd

iKool (G)
jSevertjes
----Zachte dravik'sj.

- - - ] Zachte êïraVik S.s.
_. - iTrosdravik' _. ..
:BlOmus racemosus·"
. .._.
- -t»ravik(G)
iBlOmüiSjiic/es
:BIOmus ster/lis'- -- . - -,'IJle draVik
:zwënkëfravik
:iilOmus tictoruin
"BlOmûsihomlnei -'roulndravik
B;yonla dTolca _.. _ .ï:tegge.nra'!.~
- .- -- Bryor/a
_ _ _ _ capillarls_ _. _ _ .
.'_
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_.
.
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,Bryum algavlcum
Net-knikmos
Iiii;iiiiï argentiium
. - ~- - ~ --- -- ,ZlIverm'os
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Bryum caës"ltlclum - ..- • - ~.
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'Bryumëa/ophyliûm
.~ .. - _. -HoftiÎädig-knfkmos - ' - - " -..- - . _ - -- --t- - - - - - - - - ;Bryum caplllaT9 s.l.
Gedraald knikmos
;Bryum geiiimiièriim
.. --Oranje korreltjes-knikmos
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- . .- . - .Middelst knikmos - 'Bryumkllnggraeffll'
- ~--~-~~ - .Scharlaken ki1öllètjes-=i<ni
,Bryiiin pallens - - - _. -- ROod knikmós ëiYûm pseüdotrlquetrum
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--Bryum wameûm
.. - -. - - - . . Kwelder-knikmos
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-- - -._. ,Fijn gëudscherm
,Butomus umbellafus·'
-- -,ZwaneblOem
i Caklle mar/tlma
. - - -- - - Zeeraket~C8ïam8grOsiii cánescens
.Hennegras
;caïamäglOstis épfgejos
- ---- --- iDülnriet'
Ca/amagrostiSSjiec/es
• -- -. --- i Struisriet (G)
:Calla palustr/s
. - -- - --- -- - ~ - - ISlangewortel
:Call1e;gon ëofdi;oïlüm
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iCalliefgo" glgantëum __ -_.
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,Zwärte mosterd KÖol (G)
,Bevertjes
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I ëiiffiiiëiiepiiïijff!.~_ -- .
:CBllltriche platycarpa
'CBllltriche spëcles
CBllltrichéstagrÎäiJs
cäJïiiriiihe tnÎncatä
I CBlluna vulgaris
Ieilthaïialustiis·s.l.
lealtha païûstris BSP araneosa
teallha P'!~~trij~i païustris
iCBlypogela arguta
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WêtenschBppelljkeilÎBlin
Nederlandse'naam
Gesteeld sterrekroos
,Callitriche brutia
Callitnche hamuïäii IHaäkStërrekroos
_Stomphoekig sfërrekroos
iCallitricheobtusangula
!
:êäiiiiriche palustrls
.. _Klein st~irekr~o~
:ëallitriche-plaiYëàrpa
_ i~ew~!:1_sterre~oos
J 3
iGallimche speéiëS '
_ ISterrekroos (G)
_
9
.-êällimche stagniiiis
IGevleu~eld stern:,kroos
1ciiÏÏitricilë truncsta
Iëälluna vlJlgaris- ,
IStruikhei
!csiiïïiiïiiiiustrls-sT
10
ICaltha palustris ssp araneosa
;êälthäpaiustriS ssp pslustris
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Ch8raceae
Che/ldonlum m8}us
ëhenopodium aibum
}Jolryodes
Chenopodiu,;,-flcffo/ium
fCiiMiö;Jödlüm g/8ucum Chenopodium po/yspeniÎûm
IChenopodlum rubrom
iChenopodium speë/es
IChi/oscyphus paiiescens
iChi/oscyphus po/yanthos
j-ëïirysospÎenium-altemifolium
rCicuta vÎrosa! Circsea/utetia,is
iëÏÎTiPhyllum-plliferum
!Cirsium8Caïïie !....Cirsiumarvense
i Cirsium o/eraceum
fCiiSium palustfei Cirsium species
grsium vu/ga,fjI C/8éiiiiä arlJuscula
i C/adina ciïiata--

cïïënöjjödium
i
I

-------

Ciäciiiiiïnitii---

C/adina porlentosa
lCiädinarangffëiina

;Stinkendegouwe
Melganzenvoet
,·B-eürsjêsganzenvoet
--- :stippeiganzë-rïvoet

-;Z8ëgröngal1zenvoet--

I

'Korrelganzenvoet - - -- - - ---

-ROdêganzel1voet
-

-. -

I

-~n~enVëiètJG)- _- ~~-=-- T

illppenmös

----- -

j\iërsprëidbïádigQou~veil
Waterscheerling
--:Grooïheksenkruld - - -ÎGewoonhaärspÎtsmos-Aarddistel
IAkkerdistel
,MoesdistEiÎ

I
-31---11

.

--+----

-

L~al~~~~~r

2\

I

1i

11'

i

l

I

I

I

-r

~~peerdistel_

L

_

I

-

--- --"-

-

11

2

-

•

52i

10

_ j _-'----.J_

I --

.

5

~-!=~:-:-r~ ~r=T~-2i-~
.

-' _~_l _

~

2-

._

,Galigäan _
41
11

-Ciiiaéi,,7a carlOsä
ICÎaC10nïa eeiVièo.,!!is ssp C!Jrvicomis
chlorophaea
Cladonia coccifers
C/adonia conioersea
C/adonia comuta C/adonia crispsta var cetrariiforrna
C/adonia digitata -Cladonia flmbriata
C/ado;;ia- "oerkeana

r

8~,

-i

3
I

I

I

I

.
I

1

1

1

_J~~
beker~OS
I

3

13'

1
1

51
2\

3

-2;7,

~t--L-_-=-~~= :_ii_ 5
'
_.
-t-' -II--;--r
----r-;..1 --

i =r-I

-±=j___
J_..\..
--~--

-1
I

I

~

r---'~+l

I

I

I

,

I

_

l-1
I

I

1

3.
2,
-1

1
5
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-'1

57

-~_._--

i C/adonla cervicömis
I C/adonia

---l

Vederdistel (G)

iP'/~_dina spe~es

IC/adonia
C/adium mariscus
bacillaris

,

I

2
10
218
66
16'
3
18
1
15
127

--I

r
I

-

--- --

r:-=r=î
t.-

_

•

W.ttensch'IJppè/qKéin)fam

Characeae
IChelidonium majus
Chenöpodium aïbum
Ciiënopoëiium botryodès
_Chenopodium ficifolium
Chenopodium glauëum
Chenopodium póiyspêrmüm
:chëiïOpOdiu~ iibrum _
iChenopodium species
ëhilOSCYPhUS-päiiêscens
icfiiïöscyp!!!is polyantho!. _
IChrysosple'!i'!!!'!!.,temifolium
ICicuta virosa
ICircaea lutetiana
iCirriphyllum pilifarum
(jlrsium -acäuie

i Slinkendê-gouwe- i"Melganzeiwoët-- - - - - !Seursjesgánzenvoet l~tippèigáiïZërlVoet_.
IZeegroene-ganzenvoêï-- Korrelganzenvoet --- I Rode ganzenvoet
ÎGa~z.!n~oet (G)

I

;.

1i
-

2

- 3i -

2,

__.1i

rëiadin~mitis~

_ __
__ _
IC/adinap0'Jentosa_ --_. _ ---.- _ _
'C/adina rangiferina
..
Cïädiiiä~~ii~·
- ---- --..__ -_ - - --.- C/adiummariscus
..
.
ICladoniabacillaris
.__ .
-. '.-.- ...'-- - -

-3' - ,

-

--;_1
!

1

I

- r

22;
24'

91

28

I

l'

21
.
8,

_1_ 1--

.--

3'

--:--,--,

J_~--J

i .'i
•

~

i,----'- -.

I

-

:

. - t - -.....1- .

<j

!

I

i

•

~r.-=*=-.--:.~~:
=-~t=
,__ !- __ t-j'u
I l-I

t-t-:

f- '-

ICladonlacöÎiJüÎa------- --. - - · t - - _ · · · ·
- -- i :
.; 'C/adoniacrispatBvarceiïàrifföriria
.Cladonladigitata--' -'--'.
---I
----·--l--i
I - I .'. - - -,- _C/adonlafimbriata . - - . --.- --.-- '" --l------- - ...
. - r T ' -1---tëiäëiöïiiiifl~rlèeäna
____ .l

I

m

I

t

.-

-=t=

I
_._'

--,--

!

27
'~',-

J---J

_._,__

.-----1'
,
i
.--+-+---.

. ----- -.~--; ---+---1 - i

I

~

L _, _ ,

I- --,-- I

- L

2

'ff=' ' +=r-..~-

-l

~

~_4~~ j=i
.18_

21
I
4:
,
'_.-._--..J...--..:.;._. •Î
,
I
_'---t

I

~~~'.~.~u=.=.~ _-=-::.-:1 Rood bekèmïöS- ---~r=-r-=-- .. [~ :=~T--_u~-!--

' I

--i---r--,

-+-------- - - -- --r-- r- - - I---t'-----C

_'m.

6

1:

. '- -- r-

.---- 1 - - - - . -1

101

1~~::~~::;:=sp~0'.jëoinis·--~-- '" __ ~J-- .- ---

-1--

I

!
i--

. --.. -.-.- -- i'j-

----II

n]--8L__ J 3
j. __
;_.11 __ '_ . L-.--79,
---ar-.-!!f7
I _..I-~
41_.. --=l._
.._.
_ ... _
1
I
I

L--------

__-L

I

I..

'6

_

_

-r----,

-1-

1_1

I'

JGaligaan

1

-ffl·-! - -

_

I

--l

6

{:-+-.- T_- - r

-~~-_

~_-R

3

-1·-- - - -

!

1,-

1'

4,

1-

-' -- I

l'
_ . __
2 - 9

4j-

31

.
I

21

91 -- - -

9:

.J

Cirsium vuigam-- -

35:

i

IVederdistel (G)
Speerdlstel __

ëiädiná arbiïSël.Îia
iC/adina cïlTatii -_. -

•

11

i

JKale jonker

!Cirsiumspeèiès

~:~;: ::=ea

21

2:j.

.!J

- - IMoesdiStël·-- --_.-

iCirsium pàiiistm

I

I.

1

-- 'l~~:~~~~~~C~ -----

ëïiiiüïii8iVense

1-

31

~

t

-~

1

I

ILij)penmos - _ -_jVèrSpreidblai:iiQ-g~uèJveil _
"'Yate~~hee~.ing
_
Groot heksenkruid
-rGewoon haarspitsm'öS-

_

I

I
i

--2'u'

I

iCirsium o/emceûm

~:~~::::mis -

i

1

l

1

I
J.

1~]_
'1".:
--

I

I

11

I

iSi

r-

_...I-

-

!

I

I

I

I

I

I

.-L_.-.-....
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, _._

I

,

!

,C/adonla follacea
C/adön/a furcafä
,C/adon/a glauCi
:-C/adon/a grÏJcliis

6

I

IC/adon/a macilenfB-- - - - -

-t

:Cladoniiiphyllojiiiora- - - :Cladonia pyxidsta --iCladonla ramulosa - - -

_.-

9

19
2

~,

'

;

--i23

2\

--3

5i

r

icïäëiöfiiäSïieCiës iCladonia squa;;,oSa
iClaciönïäsubuiata --

I

35

7

-ëiiéiöfiïigniyï--

Iëladonïä-üncialis ssp biuncialis
:ciädii"ïij-Zöpfii -- !ëiadopodielÎa7iuïfäns
j-Cfadopodieiiä-i;ancisci
iClaytonia perfoliata 'Clematis vitalba----I
:Climacium dendroides
i COChiëaria-danicsj-~hïe8riB officina~ ~:' __
ICochlearia officinalis ssp officinalis
iCoelooaulon aculsatum :éOiiöéiütó"müricBtum
!Convallaria majalis
Convolvulus aNensis
j-Comus ""8S--I éoronopussquamatus
:Corylus avellana
ICorynéjiiiöiïisëanescMs _.
iëilïtäegus laevigÏJta
-"
ièrätäëgüs monogyna
I
-"~Crepis biennis
ICrepis capillariS-"_ -_ _ __
fCrepis vesicaria (ssp taraxacifolia)
;Ctenidiummöitusc!im - -iCuscuta epithymum_ _
Cynoglossum officinale
I Cynosurus cristatus
lëypeni~iuscüs
_-~. --

2

4'

=~~-~[--

--,-r

:..

1

---

-31-

-- "14

51
6'
2

2 109
19

5

7
10

1'
~

_1.

_!. -

. -

-

i

IKlei~warkruid

1,

1i

_~l

..,

11

38
3
1

1
Lelleqe-van-dalen
Akkerwinde GelekomOëlje
Grove varkenskers
Hazelaar
Buntgras
TweestljlJge meidoorn
,Eenstijligë meidoorn
Groot streepzaad
Klein streepzaad
I Paiirdèbloemstreepzaad
-Kammos-

"17

5

19

Dicht stompmos
Wlttèwlnterpostelein
Bosrank äöómpjesmos
Deenslepëiblad
EchtëiïEiïQels lepelblad
Echt lepelblad
- -

-

101

2'

-TI .-1

Ijl stompmos

1i-12"
5

_ _ -1-

- ---

-

l'

16

2

8,

~

-~-

.

=- --+r-:r;-=
L.

2
5,

-2:
-

-

J

_ol

2

t Veldhondstong
jKiimgras~in cypergras
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16

-

,-

10;

WBteri~éhàpp·'lJlte;n8.m

IS:

Nederlànd8e naam

C/adonia foliacea
I C/adonia lurcataiCladonia glauca
Cladonia'iiräéilis
·ëïäëioniarirayj'\.
...
.._ _.
.
_.
.•
._1_
IC/adonia maci/enta
I
:C/adonia phyllophora--- - - - _. _.-- - --- -.. "--

-'

_~__

I

_
L_·II
I

!C/adonia pyxidata
:ëladonia ramulosa"
I C/adonia species'
êIÏJdoniäsquamosá-·ëïadonia' sûÏJüTata
Ciädonia uncialis-sspbiuncialïs
:Clädoniazopiii" .. --

.

.~---

.L ..
.. - j- -...- - - - - .--- - - " _..

'1-

;è/adopodiella f1uitans
•
•. :IJI'stompmos
•êiadopoiiiëïia7iiinëisci'
-- IOÎëht stompmos
;"C/aytonia perfoliata
--. --IWittëwÎrlterpostelein
,'eiëmatis vitaJijB-- ._. - - - - - - - - - --'lëosrank
....

'1

ici§~ium dendroides.

61

i~oc~/earia danica

----:~~~-=-:-~,_

.._ _
; c..~'!!!.~earia offlcinalls s_.I_ _
_.
i Cochlearia offlcinalis ssp offlcinalis
·ëOëfocáulon acüleatum---'" ...-

• __.._

.

=.=__

-IBo0!në!es~os.. . _
~~"-s lepelblad
...
~!.~n..~~gels lepelb~ad
!Echt lepelblad

. -=-. --~T~~e-van~~~lë~

;~~ea=~:~~:~m. ~
:Convolvulus arvensis
r-~!'Jüs_t7!as __..

=

=-:=-----...

l'

l

-._ _

;Akkerwinde

.:.'~ t~-; _'l=J---j·---t· -,
I

I

1,

=-.1- --1- - _t~~7u~~~~~u~~_· . .· ~~---···_.=.~t;;;~i~ensk!-rs -=---=-~tj j-_ 1t~=+:-_~_~_1
.~ ~~_'-.~-

-=.

!Corynephoruscan~~c!ns
i 9~!egus laevigat~. .
. _ _ _ __ _ __.

--!G~e~ko!,"öelje.

--

-L

- - .- - .

J

.._ .._"~.untgrlil~.
. ... _ " _ _
_
::r~~est9Iige mei~oom . _.. _
.

L _J __

1__ 1.__,.

_+__

'_1

f.

1.

1_. i--.L~
l
~ . _l
I
-~
L

-+ - ']--~::~::;~~~s ~=~==~==-_·-t~I:~~~~:~~:='=-.=~_j _I_~~i~~l-.--i __t-· -c-l
~f8Pi!.~s1~~ ~p ~,!!~ac",!'!..aL
iP~a~debloemstreepzaa~
t l
t~f8taegUS monogyna

LCtenidiummollus~,!!!'. __..
I Cuscuta epithymum

.

.

~

. .. __._.__ ..
... ..__.
.

~nstljl!~!.!"eidoo~. - ....

l!<~":l~o~.
iKlein warkruid

f::==~a!~-_- ~ ~'~~.-~_~==' _-=-~"_+~~~~;:~öng'
Cjp8riJS fûiëiis ..

- - " I B r u l n cypergra_s

1

_ _._

__

.I

I

"~.

1

I . 1_"

1-... !

---' _. -

--

_I

~_L

I

I

__

1_.

I

I

!

11

!...

1

_

t

1.1

I

5:

i

BIJLAGE 5 (Tabel 1): PresentIetabel van de soorten In de natuurtypen. De cijfers slaan op het aantal opnamen waarin de soort voorkomt.

J

Cytisus scopsrlus
Dactyl/s gïöiiiëlii'a
fDactyloThlza incainata
DäëiYiöifjiië-t7iàè:,jiata
Dactylorhizàmaëüläta ssp -eiOcies
!Dactylorhiza maculata ssp;r;acuJitiJ·· -IDactylorh/za maja/is .. - . - - - --- ._-

Brem

kfëipäar
,VleeSkléûrlge orëhis
GeVlekte örcl1l8

_________ " _
la.r~e_l)rc~~s_

l

bactylorhlza prsëierm/ssS ;Dacty/orhiza spec/es-- ----!DäfJiiïöïïi8cieeûmbens·- .- - - IDaucus carota- - fï5ëSêiiäiiiiiSiä ëieipltosa
jDeschampsia fleXUOSB
iDeschampsia setacea
\Desmazerla marina
,DichÖdoniljiriJ-sPécies
IDicrsnellácerviculata
'Oicrsnella heteroma/la
D/craneila sPic/es·
fD/cranoweisia cirrata
'i5iCi8riumbOnjê.~/i _.
iP/crsnum po/ysetum
iDicrsn;m, scoptiiium
bTcran'im·sCöparlum va, alpèstre
:D/crsnum species --- - -- - - IDicrsnum spurlum .
- - --- - -

i~/dymodo..'!.~lïix .

IDidymodon vine~/is.
!D/plophyllum albicans
It5iiiiöiäXiSiëiiü;(~!ia
,~rs'!~~fJL

1, _.~~_
_~i

..__-

.__. _ _

I

.. _ l

~C

-J . L

3]._

;=~kru~l'!L_
-:. - --:'-1- ~~-1-1::-f~=_._
___ L
3L_1
:r~ndjes!J-"-~!..

~_

,~efJ!l___ __ __.

'~~i:~!*ele

_'
_. -

5_1__

J ._ . . l. __ '-- 1

-:---1{---s1 _. -·f- -i-- .~,

~

'a~;~;=-:.--- ---l'::~~:~'::l
--1 -,-1 81

Krop-plulsjEÏsmos - -- .
Gewoon Jjru~i!~'!.!os-- _~
,Pluisjesmos (G)
'Gewoonslkkeisterrêijë
Moeras~gariëltandmos
Gerimpeld gaffeltandmos
'Gewoon gaffeTtaïïciriios
IGaffeltB.ndmos(G)

-

-'-24L 21
~ ..
71

-!3C-

,I·,·

101

_.

IDrepanocladu~ ~~imuiaius
Drepanoc/adus fI~~/ms.
Drepsnocladus species
fbrosars /ni'Sffliedla
jï5iöSëi8rotundÎiölia
IOrosers species -- .
IDlYopterls carlhusiana
IbïYöPfeiis érlstata

15

1
6

6

t _
3'
1
5

2

-T

2

I ----1-1-5: .11
J

4

_18L

-+~~±~
-+ -.

16

-

L-

11
-4---,--

-klei~dûiihelt8ndmos

1

51
--

1
51 120

1

8
45
1
1

7
3 r 136
3
2,
4'

i

,Muur-dubbeÎtandmos
Nerflevermos .Grote zandkool

-I

,
. • .!

.1_- _I
81 ~l

1,
3'

1i
54,

~I_. 31

4
62,

1

-"I

2'

-

j

1 - - 2!

.GÊlkroesd gatieltàncirrlC:lS

Gewoon sikkelmos
GeveercfSikkelmos
,Ven:slkkèimos
Sîkkelmos (G)
LKleine zon~ed_auw
'Ronde zonnedauw
Zonnedauw (G)smäjiistekelvaren
Kamvaren

1

-

__ .

IDrepanocladus aduncus

I

i

_....

__

-213'
- 1 - - .4'..
2'
...... _~
'~
1
21
1!

I

1

I

.

-

!
1

-

- -1"

~----

431

1

i -2

---".

t- .. -~-!-~,
I

-

-

I __ J
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Nêderlari"dse'nàllm

W.ténsêhappêl1JRè?ntiam
:Cytisus scoparius
Daêtylis-gloiiiërata
!Dactylorhiza inëamata
IpactylëiÎ11izä_ macu~ata
_ _ __.
Le..a:tylorh!.za ~aculata sSf!_e!odes
_
rDactylorhiza maculata ssp maculata
iDactylorhiza majalis------ - 16aëïYiOitïizäpraetermissa
iDactylorhiza specie:; --iDanthonia ë;iëcumbens - --- ---- -IDaüCüSêarotaDeschampsia cespïi~sa
\Deschampsia flexuosa
IDeschampsia setacea
l1?!~~azeria "'.l!..rifl a iDichodontium species
iDicranellaeerviculata------------IDicrariiiiäïiëtëromsfla -- -- IDicranella species- -- ----------

Brem
kropaar·-

j:jëen-----I

Laksteel~e

r
I

DiöSëïiiiiititiiiëëiiä --- .-

_

,NÉiifiëVëmiöS--- ---,Grote zandkool

Kleiiië-zonnedaüw
_.- _..Ronde zonnedauw
Zonnedauw (G)
Sm-áiïëSte-keivárenKamvaren

-1

__ .1

_1 __,
I

l'

-1

l'

1

1j

--

-- 1.

11_
21

,

I

1_±
.

I -

__

--

I

--I

r-i-----.~t----~I

tc

!-J --: 14

1

-1 5\.-_-__
-+-~. ~i~:
,
1 _6 --'

1

__f,-----·-_·_'--'
I 21 I
.11

.l-- __rI

i

1,

8'

1!

,
~6;

I

. -á( -41
I
51.L ~L __ J,_

2:
1

i

---I
- :

'I

J

\

r,t!
.
--l--

I -1,

I

__.+
-r- -f - :
__,=-=r!=-I
___._

.

1--- -

l-- -+-'" - i,
-.J
- - -j1_ _ 1__
: - l_

I· .

T

.+- - ..+--

+-j- __ t --!+.: ---- t---=f-. -+t

r-=1

-.: --'-

I

--~-~-~

I

1 - - -'
_._-1-

'

31

-+--l-t~- .L __.

+-+-.1:-!-3'

_1
-GewoOnSikkelmos- -, Geveerd sikkelmos
.- - - Ven-slkkelmos
SIkkelmos (G)----'

21

-r
--T

_____1
I
GaffeltandmöS(G) - - _ .
_- I~.. -. GekrOëSdgäifëitäiïdmos -Klei-dubbeltandmos' - - Muur-dubbeltandmos

.L'
'-.,
L_I
---

_1: _ =- I

Ruwe-smele-8OchtiQëSmeleMoerassmele

Gew~rI gaffeltand_~o~

I
I
11
:

_1___

i

!

Drosera rotundifolla
Drosera species --Dryopteris carthuSiana
Dryop,teris cri.stat'!. _ ._ .

L
.1 _ .

- Brede orchis
I _ 1_
Rietorchis
I
I
Handekenskruid (G)--------Tandjesgras·--- - - •.
i-

BeekStëITétje (<ij
Kro~pluisjesmos
Gewoon pluisjesmos
"j5fui"sjesmos (G)
.Gëwoon sikkelsterretje
Moeras-gaffeltandmos
Gerimpeld gaffeltandmos -

5

3'

~

fDicranöWéTsïa cirist'! _
Dicranum bonjeanii
Dicranum polysetüin
IDicranum scoparium:Dicranum scopiirium- vär- alpestre- --I
---------------I Dicranum species
Dicranum spuriuni
lDidym~!!n fallex
iDidymodon vinealis ____
_
Diplophyllum a~bica!,~
_
IDiplowis tenuifolia
,Draadwier
-Drepanoc/adus aduncus
Dl8panocladus exannulatûs--Dl8penocladus fluita,;s - - - Dl8panocladus species --- - - - - -

·
I

--

Vleeskleurige orchis·
Gevïëkte orchis

I

cs

iS'

I.

I

_..LJ_.-_
~
I
I. _ I
-4 -__ .l-.J.
-

1-_: -l

I

__

I

f

!

'

_; _1:

. -

,

,
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Dryopterts dllatata

Brede stekelvaren
:Mánneljêsvaren- ._- --

i5iYöPtiiris fiiiic -mas
I Dryopterls sPecïès
lEc:iiinoiiiiièiiëniii:galll
iEchium vulgam
Elatine hexand'!'.._
,Elat/ne species
ElatineIiiiiidi8 Ëleocharts acicïiiiJrls

iNlervaren (G)

. -iHäiiêpoOt

__

i

IEleOC~riS mu~~c~ulis

Eleocharis palustris
Eleocharis palustris ssp palustris
Eleocjjaris-~~~~t,!-sss~ uniglumis
Eleocharis q':!!'!3-'!eflora
IEleocharis species
Elodea canadensÎs
IElodea nuttallii -_.
Elodea -speciesIElym-usathericus
r-- ._. _. - -- ----I Elymus caninus
IElymus ;irctus
iËlyriiüs-repens

I

I
I
I
I

I

ElyniUs

sp-,

isïäiïQ8iäüïcf--

_
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i Gesteeld glaskroos
-: Glaskroos (G)--
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iOiïetSlilggiilskröos~_

.Naaldwaterbies
- - Veelstengêlige wáterbies - :Gewone watertiiëS---Gêworiê waterbies .Siärii<Ël waterbles·------- - ---' ArriibÎóêmigewaterbies -
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- - _. - -. ~rgbasterdW9derlk _
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9

=

EncáiYpii vuïgaris
Enteromoq,fJäïntestina/is (wier)
IEnteromorpha species
Epil'!!!.iurri c.i!!.at'!Jii Epi/obium hirsutum
Epi/obium montärlUm
Epi/obium obscurum
Donkergroene basterdwederik
,Moerasbasterdwederik
ir-------·
Epi/obium palustra
I Epilobium parviflorum
~ge bastërdwederlk
--- IBlekë1iä"iiiërdwederikI Epi/obiu--,;:,roseum
- -_.• - - -- --'-Sasterdwederlk (G) - ~ïiim species
_ _ _ .Tl<antigebasterdwederik
L.
_
~Pi/ObiU"!- tetragonum
!Brede wespeorchls
.Epipactis helleborine
- -iMöëräSWëspeo~ls
rËpiPäëtispaÎïiStiis
iEquiselum arvense
]Heermoes
Holpijp
IEquisetum fluviatile
lEquisiiium hyemà/e
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.__ . s.s.
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W.tenschapp.'/jke-naam
di/atata
Dryopteris tilix-iiïäs
IDryopteris species
,EëiiÏrÏoChloa êrus-galli
I Echium vulgarefEiätine iiiiX8rïëira -' IElatine species -- - ,Eïätine trlandra
;EiëëiëhäriSacicuïaris
iEleocharis multicaulis
!Eleocharis palustrisjEleocharis-paiusiris ssp palustris
IEleocharis päiiistris ssp-uniglumis·
iEleocharis qüJnCjüè;,orä---- -jËleocharis spëCies
iElodea canade-'i"s{s!Elodea nuttallii
Elodea species
IElymus _ath.~;;:us
jElymus canin~~
Elymus farctus
Elymus repens
Elymus species
IEncalypta liüiilaris
--IEnteromorpha i'!~~tin8ïiS§",ie;) ~
IEnteromorpha spec~s_
iEpilobium ciliatum
IEpilobium ïïi,siitum __
IEpilobium montanum
!Epilobium obscuruni- - .
I Dryopteris
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IEPilobium"'palus~_
Epilob/um parviflorum
!Epilobium roseum - -Epilobium species..
Epilobium tetragonum
EpipactJs helleb;;irine
Ep/pactJs palustris
Equisetum arvense
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Equ/setum pa/ustre
Equ/setum pratense
Equ/setum te/mateiä
Equ/setum varlegÎJtum
Erica c/neraa - Erlca tetrsllx
ErlgelOn aoos - - - ErlgelOn canadens/s
"Erlophorum angustlfoiium
Erlophorum graci/e Erlophorum /atifo/ium
Erlophorum species·
Erlophorum vaginatum
Erodium cicutarlumErodium cicutarlum "ssp dunense

I

-

;Bonte paardenstaart
. --=~-:JRodeCiöjïhëi------ -

IGewone doph!!..

5

--51-

. __

.i~_erp~ fijns~aa! ...

ICanadese fijnstraal

_

3

!Veenpluis
t Slarlk wollëQras - - - .. -

48!

~I

rêreed wollegras

1

[WOliëQraS(Gj---- - •Eenarig wollegras
;Gewone reigersbek s.l.
IDuinrèlgersbék- - --,Kieverige-rËligêrsbek

EfödiïimgiûtiiiöSum- -

Erodium species .Erodium x anarlstatûm
ElOphi/a vema-Eupatorlum cannabinum
IEuphorbia para/ias tEuphrasia Strlct8"~.. .
.Euphrasia tetrsquetra
ËÜihyri"ë'h[üiTïpiseïóngum
IEurhynchium pumi/um
~Eurhynchium schlei~he-"
Eurhynchium speciosum
Eurhynchium strlaliJm
Evonymus eUlOpaéus
i FablOnia ci/iara
--•Fagus sylvatica
FëStüëä arundinácea
Festuca ovina
Festuca ovina ssp ovina
Festuca ovina ssp tenuifolia
Festuca pi-atensis
FestucÏJrubraFeStiiêäfïiïiiiiSsparenaria
~StuC8 rubra ssp commuta- I~StUC8 tl/bra var -lito,!li~

~

-l~!t!l~~nE8ardenstäart - -

f

-,I

LFf~Qërsbek (G) ~_~
Loze reigersbek

1\{!~eQelin!L.: - __
l'I.

Koninginnekruid
Zeewolfsmelk--Stijve ogèntroost sj.
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:Fijn snavelmos
!Klein snavelmos
I Kalk-snavelmos
J.1oeras-snavelmos
-iGéploold-SrïäVëfrTiös
-< Wilde kardinaalsmuts

RietzWenkgras
ISchape!lras _ _
Genaaid schape~as __ _
I Fijn schapegras
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Equisetum palustre
Equisetum p,áiènse
Equisètum-tèïmäteiá -- - - - - --- -- - Reuzenpaardenstaarf
Eqïifsetum variegatum
Bonte paardenstaart
.Erica Cinëiäii--- --- -- - 'RodëdOjjhei --- - - -..__'.. - ..-- __
- -..
.;'Erië8 iitiäiiX"--.____
_ .. - .-- "Gewonedophei
I
!Eri~e~'J._acri~_ .
l~rigeronca".'!.~,!,!sis__ _ _
l~ri0J?!J.0rum

angu,stito'!.!!m
! Eriophorum gracile
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__- ~ __ - ___ l _
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;Erioph0ru.."!_ species _'
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IEriophorum vaginatum
i I
I
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I
IErodiumcïéutarium
- _.- ..--- - ---~wOnereigersbekSJ: - - ----1--1--'-I--r--'
èlunëgse. - - ..- -- - ..
- -- i5~iu~ gl'!!i.'2.0su'!'
.__ '. __.
.___ _ _~verige reigersbek._ .
i I I
----1i Erodium species
i Reigersbek (G)
I
I
I
I
I
I
.-. .---------- Î !Erodiumxäiiäristatum'
....
- --. lLozerelgersbek-- . - ----·11- "f -1--1--_1._
iErophila vema .
!Vroegeling
I i l !
t
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15upátoriu'!!.·Cäi;n~~Ï!!.~"! ~. - ~.__ .-'toninginnë~ru.!.d
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Festuca species
FiiijiindüiäUiiiiäria

Zwenkgras (G)
Moeras8pJrea"
IGrootve8nv8d~rm~s~- .
iVederrnos (G)----.- I'K1ei-vedermos
...
_
l!§:nmos
-IGoudko"elmos'(G)'''

IFlssidens_~t!!~~!'.~/des

,F/ssidens species
Flssidens taxifolluB
Fontlnalis antipyriiiïca
IFossomblOnla spec/!s. _
!FossomÊ.'E'!!.~_'!!.~~dra.czek
Fl1Igarla veSCB_ .. _
:Fl1IXlnus eXCB/slor
Fu/gens/a (u/gens ---.- - '-Funaria hyglOmetiica
Ga/eobdolon /,,-te~ijI- --- - Ga/eopsls bit!.d~.
1Ga/eopsls species
Giiiiiöpsïstetiähit
!Gal/nsoga parviflol1l
rGa/lnsoga quadrir8dlata
!Ga/lum aparlne --- - -

~_._--

I

i Gaïium molÏugo

iGa/lumpa/ustre
IGBïiüffl SiXatll!,,

.. ---

=~

Gallum species
Ga/lum'u/Iglnosum
IGa/ium v~rum
!Genlsta ang/lca
~enlsta p!~osa. __'~_
Genlst~ species
__
Gentiana pneumonanthe
Gentianel/a amBiiiÎä iGel1lnlum dlssectum -- .
Gel1lnlum mol/e
Gel1lnlum pusilIum
Gel1lnlum IObertlanum
[Geum urbËlnum _
:Giäiïi maritima _i G/echoma hedel1lcea
Glyceria dec/lnata IG/ycerla-nuïtans - r-;;:;---- - - - - -i GlyCf!n.a..!!!.!x.~'!....
_

I

_-=-.

I

I--

I

. __
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. _.
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[Hennepnetel (G)
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_@!~d walstro
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I

_!-.J --

.L

1--

-...,--~--

iMoeraswalstro

I liggend walstro
IWaïstro (G)
Áu.!.walst~~
-~_.-l.
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I
I
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14r:Stekelbrem
3
Kruipbrem
3
3'
IHeld"ebrem-(G)
i
Klokjesgentiaan
~111i. 8
!Slanke gentiaan
I
.
1- ,-- ï
SlipbladigeooievaärSb9k
I
Zachte ooievaarsbek
kleine ooievaarsbek
1!
IRobertskruid
I--Geel nage~~uid
i Melkkruid
:Hondsdraf+-- - t "- +- _-+-~I--t
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_ --1_
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1
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1

' 1 " ,. NMlerlandse'naam

l(J{êfêitscliippi/Ulèe riaàin
'Festuca species
'J=iÏlj;ëiièiu/a u/maria
,i=fSsïi:Jënsadianthoides
-!FisSidensspiiëïes
,Fissidens taxifolius
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--

,-r-

______I

--._-.- ----',- -1- ._~ - t441

JDuinrus s.!:

lPà~erus -:-~=-~

[J_.C

_

I,

__~adru_s _
lZilte rus___
IZeegroene rus
IZeerus
0 _ ' - ! Rus (G)
.- ·--rTrekrus

_1__ -

3

9

-'-1-·-

51

iVeldrus

-

I

I

_Jïaïïdbiäû~e _

LJuncus articulatus
lJuncus bufonius ---- - _ .
IJuncüiïiiiibëiSus
Juncus bulbosus ~s" büfbosus
!Juncus canadensis
IJuncus compressus
,Juneus conglomeratus
IJuncus effusus--.-IJuncus filiformis
:Juncus geran:fl
Juncus Inflexus

'I'

2\

jLis (G)

~uncusa~moarocwawssspamcapmus
LJunCUSambigUUS- -_.- - ~---- ~

JüiiëüSnïaritimus.
Juncus species
IJuncus squanosus .Juncus subnöiïüïösus .
,Juneus tenageia
•.
IJuncus tenuis
IJunlperus communis
I~ïiïiîäcfanthi _

21

.. -- - -

I

~uncus aIP~n~!J.,!!-c:ü.!a. tus ssp alp'!,!oarticulatus .-._ -

I

I
-61

JReuzenbalsemien
Donderkruid
Gele lis

_

i

,

Goüi:f-i<iäUwtjesmos
I Heide-k1auwljesmos
I Klauwtjesmos (G) .
_'~ëi blggekruid-_
:Gewoon
biggekruid
- -r- - - --_._-- _. _.I

.tiI.

MVI;I~M*àt

Nw:lerlandsenaam
Fraai hertshooi
GevîëüQëid hertshooi
-Gewoon klauwtlësmös

17

J
'LI - 21
1
1
··-!l--1·-·-'·· -t----1~-

i----3}----·-i . --;.
- -..h31---21
_. - . . --.-_.-+.----l-L
.. -i-. !---;.- i _.t--_~-_~_L_J

_!sriïài fäki<8igias-
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I

-~;=--+_i.-.'.J
1
I

I

I
,
.. ----l-10
.. _- iI ----r-l0'
1. -- _I
1 -- I_._.7 j__ ""

'- I
I

L

'-2

-

+-'"]

TL
l-f--t- I
+--'----1---r-.1-- -'I

1

,

-~~.. ~-~

l
I

I

..i-J

Koelerla species
Kurzla paucMora
•Lactuca serrlola
LaëiüëäspiiëiesLapsana communis
Larlx decidua
ILarlx kaempferl
IL8riiSPëëiis
'Larlx x eurolep!!_
ILathyrus palustris
1Lathyrus pratensis
Lecldea species
ILaarsia oryzoides
Lemna gibba
__
ILemna gibba + Lemna minor
iiemna mino'·----·
Lemna species
ILemna trisulca .__
~eontodon autum!l.slis

I
I

_

----

Akkerkool

••

! Europese

lork

__Ji

._"

.._. __

--t-'

I

-- ". '..----- -

.....J--- __...... _
i

i
-·-T----.

,:~~d;~~-~__.,__-__. ~_--1- ~-~__.1_J=L_L
1
_
I~':"er:'.;::rs~
L~}+
~--

=_
=_
:t-±-----·
.--=---_---=-t -__:__I __

_~uropes~_I0rl<.~ _Goudlork

I

:Rijstgr~~

._
__ .
.
'8ultkroos + Klein kroos
I Kiëin kroos'
.
i Eendekroos (G)
:PuntkroOs . - .. --- -

I

8ul~0?~_,,

I

.1

__

. ~ __ 1__

t _' __

~eontodon hispidu~

1

6

I~-=j~_
I

Î_ _

I

--+,

:VertaktelëËiuwentarîd-'"
l'=iuig~ I~ûwentänd
_
Kleine leeuwentand
_L__
Neptunusmos---'
Neptûnusmös CG)
11
Slankmos
__'_ .. _!__
1 c-~,
I
'
Margrief
'
'i(ussenijtismos - - - - -1 - ~ -':91I
_
,Wildeliguster
' _. . -'1' I
Lamsoor 1"--'---:---1_.
-------- I
J. - '
Vlasbekje
"--_._--;'ö'eelhartje .
---_."13roènk'nolOrchls
'Grote keverorèhïs --~
-iGlad parelzaad--~I
I
I~I-18
'--;Oeverlirüld

l
ILeontodon s8Xstifis ...
ILepidozia reptans
ILepidozia specie.s

[Leptobtyum pyriforme
!Iëiïëiii,iii6riiüm vüi-gàrê
:Leucobtyum glaucum
:Ugustrum vulgare,Umonium vulgare
rUnaria vulgaris .rUnum catharticum
Lipsris loeselii ._'
Listera ovats
Uthospermum offlci,!ale
i Uttoreffa uniffora
:Lobelia dortmsriria
I Lofium muftiflorum
iolium perenne -Lonlcera periclymenum
Lophocolea bidentata
ïOiiiiöëölea"ii'ëtirophyffa

:Fakkelgras (G)
. ;Gewoon splriràgmos
I KomPa8sïa
sia ((3) '.- - .
l

_ 1L_
'1C_ .lL_
11"

- -'-_._[

_'_I

1
~

'-

t-

32

l---+---1....
I
;.

4

2

--

11

---+---

~!- --!--r

'
II

__I=r:- --

-t~=b

îWät!rlob~lia

JItaliaans raaigras
_ ~ ___

_
Engels raaigras
";"Wiidëkamperf'"""o""'el"-ie---:Gewoon kantmos
'Gedrongen ka~tmos
_

~-'2t_L·.r

~~- -ir

__

I

21

-+ -c
I

4

6
6

2
46: -~l
16/, - t-·
,

-L

-'

1

4

5

6

4

28
33

--'3
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Mi
~tèn,êliBppilUt61fiiiîti
MiJ:
I
species
I KiiiiiäPäïiëifiora
;Lactûèa sefiio/ä
11
i
I
I Lactuca-Sj,ecïès
-,1
!I.äpsan8ëömmunis
6!
j [äriXëïèëïduB ._.
i Larix kaempferi
iiiirix-species- ,
rI.
: - 1-- -,-_._iLárix x euroÎêpii'
1-'1
!Iathyrus pa/uStris
11
- T--, -10'--2;
ILathyrus pratènsJs'
jLicTciëäSjièëfes
__.. __._
._ _
_J _ ~ -:: . .
._1
;Leersia oryzoide;
:=~;~a:s
~·~C~
.13" _~j
11
i LemnagibijË.-·!Lemna gibba + Liimna minor --.------BUI!<~~S + Klein kroos
l .r
J _.
?
~
i Lêm':'s-mlno; _.
,
1i
Klein kroos
59]
251 871 199t
41'
iLemna specié;--' .. ;Eendekr~J~L__ _
-_- .1 __11.---=:1=-i -} . -"::'3:__
,Puntkroos
. 19:
1i
3, 53:
15;
:
[iem~ tris.~.!.cá _~' ...
Vertakte leeuwentand
- -; !- - "2r-1! 1j-- - - 51
31
l~~!!~odon autumna/is
R"üigëïéêLiViêntànd--_. .
I
. i . ---I .
- lILeontodon hispi'!!!.~
iLeontodon s8Xatllis
IKleine leeuwentand _ -.
.
11 21
IlêpidoZiiïëiifäni--'
~:~:~~~:~6: (G) --- - - - ~-- :. ---:--- i
_L
~-Il.ëpidozia species --.
!~ëptob~um pyrifon.ne" _... _.~ _ ... __
;Slankmos . ~_ _
___ 1:::. ~ l.-=-'·.L"'::'--!1. -.!! _ ~
iMargriet
I I
i
: I
I
I
,
ILeuC8nthemum..~'!.~g!J.'! '.
.
- ~Kussenqesniê)s- --- - - --- --'1
I
- :- I -~---;-r-' --,-!Leucobryum
g/aucum
1.
._.
-_._.....
-. .-'.'
-..- - - IUgustrum vu/gare_
. _ _ _ __
__
;Wildeli~ster
_.
_ L-I
__ I _l _. _-fL- -. _.' ,
l!:imonium vu/ga'!
______._._._.. _l~~~. _.
_
.. 1_ L. __ I __ J _ I.
L _J 6~,
IUnaria vu/garis
___ ~sbekje __.
-!L_L_I __11
I _.~_
:Unum cathart/cum
1
,Geelharqe . ...•. - - - - J -li_:--i'-,Uparis loese/ii
i~roenknolorch~s, _ .
I ....----'--.
!..
_.L..
I
Ustera ovata;...Grotekeverorchis
.1_1. __ ~ __ -l
~
~-+
Uthospennum offfcinaïe
1
~dparelzaad_, .• _ ... -- .. ,'-- J .-_.
r _. _L__ +- __L_rfïJiiörel/a uniflora ... - , ,-

I Koe/eria

-r

~

r

t

-1 '

.1,

--'-I

I

:~

-r

-1-

1 __ . _,_ '._

-l=.1

__ . - -.. - -

,

1

L-:=I_=_"::'!=-L_-J'::'=-=-:[__
ou

-

-

I

!!--+-

or' -

---tl_l__

-1

ILobe/ia dot1manna
lLOl/üm";uffliö~m-

ILol/um perenne
iLonicera periclyme".um.
ILophoco/ea bidentata

lLOj;ïiöëOiëá he-têrophyl/a

1-.-rl -_-tl__+--=.

'Oeverkruid
:Waterlobelia

·l~f~~~rs ...
,Wilde kamperfoeli~ _
Gewoon kantmos
.L~e(jröngériÏ<antmo~_

2:

I

-_

.1.'---1

r .

+,

~-_--t-l_--:,:,:, . .t-

.,.. _: _ ~i.

11._,~L
101'1
.. -l
i ' ,- I

-

I

42:-

2'

_1.' --l-l-- L
,I

I

I

_-!I.

j

I

,_:~!'. . =J_--~_~l-_=,=-L
__ :

I~

21
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L

_L

Lophoco/ea species
Lophoz/a blcmnata .
Lophoz/a capltaia

... .

i

Kantmos (G)
. . .- - - - _. CederhoutJÏlos
... . - - -- - -i Violet trapmos

Lophoz/a species...

_.. _

ILophoz/a ventricosa

_.:...= _ ~JrrapmoS~(~) ..

,Lotuscomlcu/atuss~I:_-' _ . . . ._._-=-:-~
!Lotus comicu/atus ssp comiculatus.

2,

Gewoon trapmos

___ ..-.J...

_. ·~iGewon~:e.!'.~m~lie-ro1kïä~~r·
.j
I

-1

Gewone rolklaver

ii.ötüs-ëömiëûiBt~~ssP_t~~ulfO/ius
.': .'_ ~ _ . _ ISmäïle!.öll(~aver
i.Lotusspee/~. . .
.
Rolklaver.<(3)
'Lotus u/iginosus
! Moerasrolklaver
Ludwigi"a pa/usfris
.
.- - - - - .... :Wate~epeiijê
.
... -'---=-_.... !~'!..nularia crue/ata _ .
"
. _ iHalv~_ma!l!:,q_esmos _
ILuronlum natans
:Drijvende waterweegbree
!Luzu/a campestris -. n . . .
-~=-=-. ~~~jeldbies .
ILuzu/a mu/tlfida ssp mu/tlf/da
iVeelbloemige veldbies s.s
IILüZüiiïmüiiiiiörä....
.•
i Veelbloemige veldbies sJ
Lüzu/a mu/tiflom 'ssp congesta
- - ..- - iDichtbloemige veldbiês·
,Liïiula pi/osa
-;RuiQé veldbies
-

r

0_"

•••

•

•••

:L~~~la species ...~:LYC~!~!!.,,--s~ucu/i

- - - - -

._-

._-----

I

-

- -

----

_.

,

-1--'I'
I

I'

-- -l--~--t---

I

--

i."-------

I

J._~--=r=. ~~
I

-,W-

-

I

I

~ _.
!

l'

21

.. -.
-f--1-=f-=

- - --j1
,
I

1

1:

4
2
2

5

---

I

1

~!

_

1

----I-I

2

20,
1

-

2

5

.

1.
1

I

.•

i ,

m

-

1,

1

-I. -

~.

5!__
!
,

7

24,

~ldbieS-(G)

5

,Ech~e ~oe~oeksblC?e!,",

;Lycopodium clavatum
i Grote wolfsklauw
lLycopodium complanatum
- . - - - - - - -._- '-~ëwolfsklauw
;LycoiiixJium iiiándaium
Moeraswölfsklauw •
iLYiopuseuropaë~~. -:.. _ •• _' .. ~~
.
. ~. IWOlfsPQ"...t
.
_.
iL~~machia nemorum. __. _ _ _ _
_ I Boswe<!e!~k
ILysimachla nummularia
.Penningkruid
;~r~§~èhia specie~ . . .
__ ~ -=~ ~.=- iWederJk (Gt .
:Lysimachia thyrsiflors
I Moeraswederik
'Lysimachia vulgaÏis
-- -Grotewëderik
- - - .- - --/---!Ly!'h~.m portu/!.
.. _ _ _ _
. _ .....I Watel'JX!.s!.el~in
iLythrum sa/icaria
IGrote kattenstaart
:Maianthémum bifo/ium
öälkruid---------- -- - - -J-;-;;-;---;
.i Malva neglecta
!Klein kaasjeskruid
! Mstihäntii,pöÎymo;PfÎa
-_. - _. -- - - -- -- -iP8räPïuuqesmos
Marchantia species . - - - - - - ~ -.
Parapluuijesmos (G)
! Mat,i'ëaria discoideä
- -. iSchijfkamille'
I .--------.
- - - - ---- - - i Matricaria marit/ma
Reukeloze kamille
jMatricBriáfëCutïia - _ .
--~~=-_'- jEchtekamille
IMatricaria species
IKamille (G)
_ _ _ _ _ -l'!teéJiëago liipuÎins_
_~_ :_~ ._ ~ - jHöpklaver
'0'

-r _

-. ·-r--·'----·· _
L._~;--+
1!I
!: II 1

-

.•- _' _ _.
_ _ _
._

_ _ _

-=

'1

I

I

-----.--,I
I

_1

ïGëwöne

II

221

3

_._~--~

.

L
c....._1

!~

~L- '~-
1._1

2

-C

L-f-- 11. _
; -1----,--LJ

1

3

471- -

•

-

--

t

2

!

i --J
_
1_ -1~--.L-11 .
- 51. 2l~=-. - -- '1

I

,

t--t---+

11

20

2

I

l__ ~_ I

1i

2

1 __

1-

·-t----+·--<
,
I

_. '21-

_ _ _.::1.._

6,

19,
71
1

1

10,

~
._--!7!

79:

------ - l . . - _

I

-

_~--_J

-jo-'-'

.

_---1- __

I

I

,

,

I
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_

BIJLAGE 5 (Tabel 1): Presentietabel van de soorten in de natuurtypen. De cijfers slaan op het aantal opnamen waarin de soort voorkomt.

31

Wèt6n'S'èHij1pfJIljll8:iillam
I Lophoco/ea species
i Lophoziä bicrénata

iLophozia cä;ïitata~

.

_

.

'Lophoiiä
specïes .
c_ _
Lophozia ventricosa
LotuseomicüfáiüS-S./-.Lotus romicu/atus ssp comÎcu/atus·
\Lotus'eomiëüiätus ssp tenuifolius
~Lotus species
._. _ ...
I ï..ötiiSüiigiri'ösus

-

'-

ILudwigia pa/ustris

---

lI'üiiüiäriäcruCl8i8---

I

- _..

Lychnis f1os-cucu/ï . __ .. .-

ILYCOpodium c/avatunl ..- -=~=
'Lycopodium comp/anatum
Lycopodium inundatum
Lycopus europaeus'Lysimachia nemorum - . - - - Lysimachia nummu/aria
Lysimach/a species' - - - - . - - .._.

,
I

S'

Kantmos (G)
i Cederhoutnïós
Violet traprrios'Trapmos(G)· •
Gewoon trapmos
IGewone en Smalïë rolklavêr- _.'
iGewone rolklaver
fsnïaÏle !.C?lklavër' __ .,
i Rolklaver (G)

,1=-[ .~
I

--t-

2'

321

5'I

I

-_Î _'-I

'$'

I

:M.....""......
~~---T·I7T
~ Waterlepeltje

HäiVëiTiääiiijësmos
--I
1Drijvende waterweegbree
"Gewoneveldbies
__
'~eelbloemigeveldbies s.s
.
_ ~elbloemige veldbies s.I _ _.
JDichtbloemige veldbies_
:Ruigeveldbi~~_ .__ .__
,Veldbies (G)
-\_
. 'Ëëtii9koekoëksbloem _ -.,~-==-~ 61

1

17

.~

2
18

11
6

11

I
-_.'-_.-

1'1- --.

J __,--

_.-1 ! __
_
L!L__ L..Y _J_
--.1.. -,_._, _" _i
._1 .L_ 1._; I

.d l '

:~I~::ew;::::~~w ~~~~~.~.~t-_

IMoeraswolfsklauw

. jwoltspoot' - _.

I

I

_. _.u - 'lu~

lBoswederik

IPenningkruid

..•.

I
4f

5St' 13'

i'·
~.~;

.

19

~:.-

.~9:

. i ~_. ...;
~I
21

L

ul~:=~~:erik =--=-- .·_--i_E~;.54

.~

IMatrfcaria~iii·.
- - - -- ---------

..

--- --

"-"

2i

._~.-_.

Lysimachla thyrsiflórä.==_-_
•.
;
1_
_
,
!Lyslmach/a vu/garis .. lGrotewederik
I SObu1.121 ! 171
33\ -~---t
I
I I - I.. - '-'--=tLythrum portu/a
jWaterpastelein .
.._ •.
.1. . . . _ i ._~i • ~ _ .~_••. L.J.
-16-!
Lythrum sa/icaria---IGrotekatten~~rt
_
_ •. I ~11 . 85! 81, 14.1
41
16t. I
~I
I
.: _~I
16,
'
8,
Ma/anthemum bUo/Turn
1Dalkruid
--L I
I
81
I
1
1
I
1
Malva neg/ecta
jKleinkaaSjeskrui~_~=-_L.~;-=·C -.,' ~~--=-L-r--L~
·-~LI- !~2\
1
Marchant/a po/ymorpha
Parapluuqesmos
_J._
._1.
I_l.-J-.J.._'
Marchant/a species
JG). _ ... '•.
J I J . . l' ... L
_u_ I . i
Matrfcarla discoides
._
21 __ . '
i.'
Matricarla marlt/ma.__. _ ... _ -.1 Reukeloze kamille __._. __ '. -L _L p l .. Î_ _ .1 __
_~L_·.
----r _. __ .11 .', .51
Matrfcarla mcut/ta
-_
-.-.----.---- .
-1':'
..
lMedicago/upu/ina
.
--.J..Hopklaver
1 11
!
21
1
j
I
I
I
I I
-

+-- -

11 _

I

l;uronium natans
~uzu/a campestris'- - LL~zu/a m'!/tifida sSfJ.m!!/tifida
Luzu/a mu/tiflora
iLuzu/a mu/tif/ora ss;' congesta ._- '- --Luzu/a pi/osa
.
.----

·
IiLüiiïi8sPëëïeS--- -_.

I~ ff~ ,A',~NI'(Iedandle naam

-1 _

l

IParapluuq!.smo~
JSchljf~amllle

.:~:=Ie.

~.

-·-~-I.-2L - -t

-J--:----+---.!. 1 :. -;

I!

1- .1:c.=J_ 7

---J--l- _.L__

__-'--

i_..

L--H -1. _l-:::=L
:__ ~ L _I
u

_.J.. ~ -'
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L_ -'rj -l
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'

I

I

J=-=t=1

~~-á\-"--l

1-

--,-~Ol

-.~~._j
I I

Me/ampyrum pratense
fMëiiïötüSöiiïëïnaïis
IMentha aquaiiéä
rMentha arVensis
IMentha species

~iSPïë8tä-

Hengel
-: Citroengelehonïngklaver
- - Wätermunt
I Munt-(G) --- -

--

~rmüni-

------

-~Kr8nsmurït

Mentha x verficïttata
Menyanthes-irifÖ/iata
Mimu/us gûttatüs IMnium homum
IMnium species
IMoehringïä trlnervia
i

LWa~e!dri8bl~d __
Gele maskerbloem

-I Géw~n- sterre_~~s_
:Sterremos (G)
,Drlenerfmuur ~ PIJpënstrooqe Stofzäacr-- I Bronkruid ---

IMOiiiiïèCäëroïëá

IMonot,!,P!h~e°,!-ithys
I Montia

fontana

IMossen (ëiVärige)
Mylia anöma/a -MiöSoii'SèNensis
Myosotis cespïiosa
rMYOSötis pa/ûsiris
Myosotis ramosissima
MyosöÜS
Myrica7iàië MYiiöphY/Îum a/temiflorum
Myriophyttum ipecies
Myriophyttum spicatum
Myriophyttum vèrticil/atum
Nardia-iiëöscyphus
Nardiasca/aris 1-----Nardia species
Nardus stricta N8rlilèCium-ossifragum
Nitetta graai/isNitetta translucä"s
Nostoc (wier) spëëies
Nuphar futea --Nymphaiä-alba
Nymphaea species
Odontites vemus
Oiiöntoschisma denudatum

speCies

3

:Akkermunt-

-

'Hoogveenlevermos
- ~kkërvergëët-mij-nieqe
-- iZompvergeet-mij-rÏfeqe,Moerasvergeet-mij-nieqe
:Ruw ,,9rQëët-rnij-rlJetje[Vërgeet-mij-nieqe (G)
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IPeucedanum pa/i/sire

iPeucêiJänüiiîspsêies-
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Pinus strobus
/sinuisyïvestrls_.
Plagiomnium·afflnè
.Plagloii,ilium
elatum
'---,.,-"-IPlagiomnium undulatum
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PleufOZium sch18berl
Poa angustJfolia -[Poasnnua------

Bronsmos
Ismäibëëmdgrail -

.l~traa~~~ ._ _'-~' .

rPoa nemo~i!~~

,Schaduwgras

;MoëräSiïë8m~~räs.~

Pos palustris
Poa pratensis
Pos species.Poa iriv/alis .
f-=-----.---- ...
Pogonatum a/oides
,Pohlia bulbifera ..
Pohlia e/ongsts
Pohlls nutsns -IPohllà specÎës-'

_:':~1:_'-

! Veldbeemdgras

;Sèêmdgras (G)----;Ruwbeërndgras
-:Gewênevlïimlits-' - !Boiietjes-peennoes--- ,[angj)ë8riTios' --

,ïJQQëilcièViëûgelijesbiöëm

Polygs/s species
I,_-----Polygs/s vuIgsrls

IVleugeltjesbloem (G)
,Gewone vièûgëitjesbloem s
I Gewone salomonszegel'
Welriekende salomonszegel
.Veenwortel
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.
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IPolygonstum multiflorum .
IPolygonstum odoratum
iPolygonum smphibium
IPolygonum SVICUÎS18
Polygonum convolvulus
Polygonum cuspidstum
Polygonum hydropipe;
Polygo;,ü":'-/apathifoiium
IPöïiijOriïiiTimiilüi
,Polygonum mite PolygoniiiiiïiersicÎJrla
Polygonum species
P'öiyjiêiaiïii7ïVïiïgäfé
IPolypogon monspeliensis
IPolytrlchum commune
IPo/Ytrichum fo;mosum
PöïiiriChum]unlperlmim
Polytrlchum juriiperum
PöïYtriëïïufflïö;,gisetum
Polytrlchum piliiérum
Polytrichum species
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IPopu/us species IPoPïijûstreft/Uts ._ ,
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".' I',. .'" ,~Nederlands. naam
Pleurozium schreberi
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I Fiöä trlviiiis
-.- "Ruw beemdgras
;Pogonatum a/oides
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... ~~
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!Polygonum mite
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Populus )C canadensls
Porlulaca ol8l8cea -Portulaca species
PöiiimögêiOiiïiëiïitffolius
Potamogeton alpinus ..
Potamogeton berchtoldii
Potamogeton coloialus
,Pöi'8mög8töiJ Crlspus
IPotamogeton luce'!s
,Potamogeton natans
Potamogeton obtuSfföliüs
Pöiiiiiöi1etöiïj,ëctinatus 'Potamogeton,iëifoÏiatus
Potamogeton polygonÎfolius-Potamogeton pu.sill~s -.
Potamogeton species
Potamogeton trichoide,s
IPotentilla anglica
IP~tentilla anserin~
IPotentilla argentea
iPotentilla emcta -- ,
IPotentilla palustris
~te,!~/~a _'!e!.ans._
IPottia heimii
IPottia species
fPrimula veris
'Pfiiiiëlla vulgaris
,Prunus avÎUri1--- ..

I
l

IPrunus padus
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1--- -_ ...

-- - -

- ... - - -

Schedefonteinkruid
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Witèni'ëHîJjI
! Populus

x canadensis

I Pöiiüiäëa oleracea

_

'Portulaca species
i Potamógêtöfïäcutifolius

'Potamogetöi1äïPi'!.us -~==---~
~otamogeton berehtoldii
:Pötämogeton coïóratus" - - -- - - - -!Potamogeton criSjiüs - IPotamogeton lucens
rpoiáïni;g-etönnBiins - - .!Potamogeton obtusifolius .---. -

ipotamogetö~~ti;'~tUS.~~ ~
!Potamogeton perfoliatus

,,_

__ ....

IPotamogeton polyiiönifoliUs--- .- --- . ..
IPotamogeton p~TijuS-=-~
Potamogeton species
Potamogeton trichoidëi"-----Potentilla anglica- .
IPotentilla anseri"..a _. _ ...
Potentilla argentea

-====-=-=-

~tentilla erecta -~..
[Potentilla palustris
lPotentilla rep!aIJ.S:' ~~.~ .-,Pottia heimii

Pöiii8i;Jiëiii----. - - - - - - - - Primula veris
Prunella vulgaris
Prunus avium
Prunus padus

.. - - - - . - - - - - .
-------.---.
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Prunus serotina
Prunus spinosa
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Pteridium aquilinum
.. - - - - - . - Pt/lidlum cillare
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Quercus rubra
~erëusBPèëiës'

RaooliiitrlumeaneseensiJia,JiJnc"-triëiiöphYtlus
'l-känu.tiéuius (Satrach.ium sp.) .
'Ranuncuius acrls·
. -.- -IRanu"ëiîïiis aquatiHs" - - -.
liiiJnu;,cuiüs baudotii
IRa;;ünculüs·bulbosus
Iiianûnculuscircinstus .
Ranunëulus ficana ---Riiiiiïnculus flammula ..
Ika"uncuiüS7iüiii"s
-- - - 1---. - - _ . _ - _
Ranunculus hederaceus
IFiiinunculüs"ïinguà
IRaiiuncuÎus öióieucos
rRäïiUïiculus peiiäiiis Ranûnculus peniciilatus
IRanuncuius repiins
#änunculus särdous
iiän-unculus sceiëratus
!Ranuncuius spe-aas
r>_Rhamn/isliänguls'
...•. - - _.
.
~ Rh~~'!.thus 8..'!i1us!!'oli'!m
,Rhinanthus minor
Rhiioro;,ium punciatum
fRhYflchospotiaïba
iRhynchospöra-'usca
jRhynchoste·megapolita
RhvticiiSdfJlphus-squaTTOs

I

I
I

R~ytiiiiadeiPhustriquetrus

! Ribes nigrum

IRicé8fiJ[a
Ribes nibrum
cf,8iiïiièJ;y,olia
RiCëäidÎa latifrons
Riccardia multifida
RiccardiÈJspecies .
Riccla "ÛitÈJ"s .IRiooiiiglauca
[R!~iä·specie~_ ...

IAmerikaanse_lt~k
,Elk (G)
:Orljze bJsschopsmUtS
-;Klelne
\Wi9iranonkel
,
-,Sëtieij)êbOterbloëiil -iFijne waterránonkel
- . -IZilte waterranonkel
iKnolboterbloem
. ,"Stijve waterranonkel
.. fSpeenkruld . -tEQëiiiöt9rbiöem
IVlottende waterranonkel
~-_.-

I-I

'26:-~=-jl

- -i
tt;

_.-jKiiiOOPWBiëITäno..i:Ï<~ ..

IGrote boterbloem
--. - 'Witte-wátëiranonkel
... _- iGrote waterranonkel
•Penseelbladlgè wSterranonkel
I KruipendeboteÎ'bloem
:Behaarde boterbioeïn -+------ .. _..,- Blaartrekkend~_ boterbloem
i Boterbloem lG)
ISporkehout
IG-roiè ráteiaar
IKleine ratelaar
iGewoon viltsterremos
-'Witte snaveibies
lBruine snavelbïes
Duin-snavelmos
GëWöOritîaakmos
Pluimstaartmós ..
IZwarte bes
---'Aalbes
GewoonmöëräSVörkje
Breed moerasvorkje ..
Gevind moerasvorkje
- --MOëräSVorkje (G) Gewoon watervorï(jeGewoon landvorkje
~itër:& ïandvoi-kje (G)

--I

20i _ - __~--~

---~--,---_

I

,

2 · - -11; - - j'- 22:
_
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-+----,-1"
!
3,

I

-1

---- --- ~I
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11

9

7
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IQuerous rubra

Wétênsêhappelqke'näàm

fQuerous speeiès jRacomitrium ei3néseens
triehophyllus
Ranuncul!:'s (Batrachium sp)
lRa'!!!..nculus aeris
:Ranunculus aquatilis
!RànUllcûïüSiiaudotii
I Ranunculus bulbOsus-:

'Si
I

1

;RänuiiG.

I

~anunculus eiroin~t!:1~
i Ranunculus

ficaria

!RäiWilëïiiüs flBiiiiTiula

iRanunculus lingua

---

-

RanünëiïlusOïöïèûco~__
Ranuneulus peltatus
iRanuneulus penicillatüsRanunculus repens
!RanunëiiiiiS Säïdöü~
IRanuneulus sce/eratus
IRanunculus species
Rhamnus frangula
_
j Rhinanthus angustifolium
jRhïiiänthus minor
-.
IRhizomnium punctatum
l;ynchospora alba .. --,Rhynchospora tusea
Rhynchoste megapoïiiäRhytidiadelphus squarro:,s
Rhytidisdelphus triquetii 's
~_._._---Ribes nigrum
... __
Ribes rubrum
RlccsrrJis chamedryiö~
RiccsrrJia Istifrons - ..
RiccsrrJis multifids ._-Riccsrdia species
.. Riccia Ruitens
Riccia--_.
g/suce
,--._-IRiccis speCies

!
I

_._- -

_

~-_."-

-:--:--:--;----

IScherpe boterbloem

Fijne waterranonkel
Ziiie-watëiÏ'anonkel
IKnolboterbloem - -

I

-- - -

----

I
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1,
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411
13,

I

I
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_J
--"I

-

_---=-

-

~~~:~~:~~~s
Duin-snavelmos

-~

.11~~_
4,
!

1,

~-_.

_ __ _J

I

3

.21

4

1
=ylVëwätêmiiiönkel ---:.-_-=~
__ i -Speenkruid
..
I1 7
.j Egelboterbloem
I 31
IVlottende waterranonkel
I
- I Klimopwaterranonkel
- .. ----tGrote boterbloëiïl'"--- - ---(-- 4
- IWitte waiërranonkel - Grote waterranonkel
_ ------r1,----I Penseelbladige -waterranon~el--I
.I
Kruipende boterbloem
14
IBehaarde boterbloem
I
~"---Tëïaartrekkende boterbloem 521
- - - -- --'
-----'.1Boterbloem (G)
;
.
~rkehout--I 21
"\Gróté ratêiaar --- - -- L~i
--lKlelne ratelaar
I
IGewoon viltsterremos
I I

I

1OS'

_;_~~4- __.~_

---ol
I

iRanuneulus fluitans

iRanunculus hederaeeus

I

_.- ~ -

I
5

_

l.

11

.' -

1

1

2\

44'

20
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I

131 153'- _.L _
.
391
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~: _~L
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t
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-3: -- 2i - { - -;- ---+--!- --4-1_ ....

-- j- -

-1 i36~

3~~rl

I
--.----

1

I

-1

7-j

-;---v.'

1

I

--

2~

27

1'---11--

__I

47!

I
->

3' _ _
11
_1

1

-

2·

Roblnls pseudo-scscis
IRoripps smphibis'
fRoripps sûstrisëa
I\ Rorlpps miëiOphylls
_ . -- - - -_. IRorlpps mlcrophylls + Nasturtium officins/e
•Rorlpps n8ifûiifüm~äquätlca
- ..
Rorlppa paluifris
Rorlpps specïës ~
Rorlppa sylvestrls
Rosa csnina .
IRoss pimpinellifólïa
RöSälUb7g{;iösa•Rosa rugosa
-

Moeraskers
Wäiérkers(G)
Akkerkers
iHondsroos _.
-Duinroosje' --~Ëgelantier-- -•. - - - -

.-

lRosa tom~nfë,sa

~

Dauwbráam

64·

I
--91

GeWOne braam
Framboos Braam (G)
Prachtframboos
\/eldzüring
Schapezuring
I Paardezurlng
IKluwenzuring
KruiZurlng
·~aterZu.rlng

I

2

5

•

1

,

l' 13-

----

1-' .--l ---

4
1
-

T

I

I
j

Göüëizuriiig
Ridderzuring·subsp. transiens
Ridderzuring - - '.- -

I

I

3

--

-----

-,

2

26

21

41

1
1
18 72

3"
I

~~~-,=JI

-

11

3'
1·

-+-_=C T --'-......
1-- 1

-~_.-

~èjeraszu'rlng

Bloedzuring
'Zuring (G)
Snavelruppia
!Tengere vetmuur
Zeevetmuur
Sierlijke vetmuur
jLiggende vetrriuurPijlkruid
.

_.

.

I

~

RüfjjjS,ëiöëiörWeber
Rubus fruticasus ägg.
Rubus idaeüs
ï~üiiüs specÎës
IRubus speciiibilis
I Rumex acetosa
Rumex acetoseÎlä
Rüiiïiix -áëjuaticus
Rumex canglomaratus
Rumex crlspusI Rumex hydrolapathum
RumëXmrima + palustrls
! Rumex marltiiiïüs
RUrTiiïc'öiiiïïsiiöiia ssp transiens
Rumex obtusifolius
Ruiiièx-p8iiïSiiis.
IRumex sanguineus
I Rumex species
IRuppia marltima

sagi;iääïiëiä/a .

i.._

~

!Rubus caesius

Sagina marltima
Ssgina nodosa Sagina procumbens
SagittadäSagiWfolia

__!

RlrnpeïroöSRoos(G)
--------_.
-

J

lï~iisäSPiëiijs'-

Roblnia
öêiëWät8rkeràOostenrijkse kéiS ._-. SIMke'wätërke'rs
.Slanke + Witte watËlrkers
- WiiteWäïêrï<êrs - ---_. - ..

_

--t--+-

- - - - - - -I. - r

i

- - - - - - - - - -' - -
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31:

_ _ .-J
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M,

W.."n$cháji1SilUIt~ti.;öf'· __ ~.,~ ·'I".;".~, ..·,~'NeClêrl.l,'àd88 naam
I Ro.!!!nia ps~t!..~a.I?i!cia
__._ _ ...,...
_ .Robinla
_
' Gele waterkers
I Rorippa amphibia
~~riE~~~striaca
- -- -- - - _ _
9o~enrijkse ~erS
:Rorippa microphylla
Slanke waterkers
,Rorippa iiiicrophylla + Nasturtium öffiëinaïiJ -- :Staïïkëi-"Wi'tt9waterkers
iRörippanastiïitïum-aqu..at~,?~ ... -_-=~=_
~itte waterke':.-.I Rorippa palustris
I Moeraskers
Ikorippa' sPecies
-..
..
WiitêrÎ<ers(G)
iRorippásylvestris
- - ... - - - - - - - - ;Akkerkers
'
Rosaëäïiiiia--'---' - - - - 1iOridSröOS- Rosapimpinèllifoïia -_. - - - - - - - .. -- _. ;Duinroosje - ----.
Rosa rÜliiiiln,jsa... .-- ' - - - - .Egelantier

41C
,

31

,-

=- -----=-J

IRosarugosa- .... - -.-.---.------ - --~--=--

..__.-

-. - o._..

:!i0sa sp!~~es._ .
'Rosa tomentosa
!RÎÏ6uscaêsiÜ!.
Rubus ferocior Weber _.

~~~:~~:~~:us
_ •.

.. -

__- __ ..

-~_

_

:=.:-_
.

agg. -- _.._ _~_

,Rubusspecie.~_.

~ubusspec~~i1is

!Rumexacetosa._.,

. __.

l;::~::~t~

~

~~::;eratu~_-- '~'~'-~
i~~mexhydrolal!_a!~ufTI___

,Rumexmaritima ":elJllJ~tris _

6

11117/

,-31- 61

'

- --; -1f
I.

:_~~~G)___

:

1
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._

. _L_

-.--

.
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J
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I..

t

I
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1
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.... _ _ _ _ __ _. ~!f!!~~~~
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Rumexspecies..--··------·---- ---.lzuring(G) .------.- - - - I
1_
Ruppiamaritima ------- . ----.. ---------·..Jsnavelruppia-n--TI
t
Saginaapétaiä-- - .----- .. - - - - - -~revelmwr------,- 1 --I -r-;
,-. i·l1=~·
Sagina maritima
.- ..----- '-- Izeevetmuur
---- __
I
1--- ~- --I
-~
I
1
Saginanoclosa ----- .. -----·-------iSieriiJkevetmuur·-----

'__

h

'0

h'

. .-

'd'

- - -

.

-
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--
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·l

-1

I

1

II

Ss/Icomls europses
Ss/icomls europBes- ~~~/ïëo~ïi i!iiië~bëii~~·
.Ssllcomls procumbens
!§iiiiiöfflis spec[is
~Ss/iK BIbs
Ss/ix surits
iSïiiiiëäpres -SsliK cinereä:'Sslix frBgllis -- - '

I
IS8ïiXt8iiiiiS- -

repens vsr slgentes
1'--' IS~lIxspeci~~,
_
I Sslix vimins/is
;sBiiXiëiäSYëïiiëiëis
Sslix x mollissima
ISallxxmultinèivis

Kortarige zeekraal
,Kortarige + Langárigé zee -,
L8ngarige'zeekräal - .._. ,- :Zeekiääi(G)
Sëhletwllg Geoorde wilg
aöswilg-- -

1

L-,:t-=-

I

S)ekend loog~ruid
Gewone vlier

Vëenhioembies
_. K!,~bies__
Knopbies (G)

-'-_L__

L

2

,

29

-f---

·-1- ,

,I~::b~:~_.

Ruwe bies
Bastaardbies

7

'

I

_c=L

~

.

~----- -

L --

L

si

l'
-r ._,I

I

5

I

,

2

2

5

--1---'·

t--r--'_---1-j _
I

2

._1_ _.
I
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I

l'
3

21

I

_1

_' -

•_ _, - L _
I

I

i

I

I ,

__- .--

1

I
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. -0
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- -- -1- - ,-- 2~-- I
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--- -
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.'

:

___ J _ ,21,
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jSalix X sericans
Salsola kali- ,. j Säïsö[alialrssp kali
rSambucus nigiáSambucus nigra cv/aciniata
Samolus va/erand{
IS8xffiiitriciiëiylitès
Iscapania compacta
- - fScapania nemoïiii
I Scheuchzeria palustris
Schoenus nigricans
' - - - - _.. -- _.
!Schoenus specie~ _
- _ ...
Scirpus caspitosus
IScirpüs nuitans isëfiiiüs liicustris
Scirpus lacustri!.ssp lacustri~
1.
_
,Scirpus maritimus
IScirpus rufus
Scirpus setaéeu.s..
,Scirpus species
ISëiiiiüssYiVätiëus -- -iScirpus tabemaemóniiói - -,--

'
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W.ft(erischappiIUfèe naam'
:Salicomia europaea
iSalicomia eüropaea +"Salièomia-procumbens
ISalicomia procumbens .. .- .
- i Saiïéomia species
iSalix albs . - ..
1Salix ËÏürita- '
~ Salix ctiiirëa--' ..
I Salix cïiièrea -' -..
.. !Salix'fragifiS..
..,.,

jsäïiXï8,iëns -

lSa/ix repens vara~enteii-

'-

_ .. -- -
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,.~_ -.

.

_

jSambucus iiJgiä ~~-'acr;;iata~_ .. --- --ISamolus valerandi
ISaxifra tridactylites
~nia compaëiä'
IScapania nemoreä
iScheuchzeria p~/'!.stris - '
Schoenus nigricans
Schoenus spiëiësIScirpus cespitosus
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!Scirpus /acustris
ISCirpus /acustris ssplscustris --------I
- '...- - . - - - - - - - ," - - I Scirpus maritimus
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1 _ -(
1 _]0
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A~~ndelwilQiK~~i1g .. - .. ~ ' ] 1
,Geoorde wilg x Grauwewil_
11 -~~
IBittere wilg x Katwilg
..
11!
I
:-Boswilg x KaiW~g_- "-:'.- . - ._ _ I
~ ~~,
'Loogkruid
I
Siëkendloogkruïd
-~,
I
- IGewonevlier
·-·-----t-11- - --j
2,·
',Peterselievlier --.---,-- --~-- - - -1
'-Waterpunge _. _. - "--"21--- '2-'-1f'
-.

'--I';

,

21

I
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I
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T 2î'
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!Salix x sericans

~!!!!.~~"

SëhJ.e~i1g'

Katwilg

fSalix x dasyc/ados-Sa/ix icmöllissima
saïJiXiiiüiiinëiViS-

l'_

.!

i~ruipwilg

iSalix species
ISalix viminalis

ISambucus nigra

NederilUldse;naam .' ',~ ,;o.I.·MrI~P"'sCbtl.t"iMVtl!Mwa'l'''',
Kortarige zeekraal
i!
I
I
Köïtarlge -!~angärige zëë
I ..
~-.l
Langarige zeekraal
I
I: 1
i
ieekraäT(G)
.. r
I
I
_. _ _ __
_4, ..2:_
4
JGeoorde wilg_ _ __ ..
-'_ 3+_ -~ll.~,.
1~1
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1
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1
1
11
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BIJLAGE 5 (Tabel 1): PresentJetabel van de soorten In de natuurtypen. De cijfers slaan op het aantal opnamen waarin de soort voorkomt

1;

SCorpldlum Iycopodloldes
;Wolfsklauwmos
'Scorpldlum revolvens·''iKiëin ëchorpiöÊlnmos
Scorpldlum scorploides
- , -_.; Rood schorploërllnos
siiolPiëiiijrnVëïnicosum
- _.- ~8ëiSchorPioenmos;Scrophula, auricuÎata
-,
-l;eocird helmkruid
IScfOphularia nödosa
.'--,- - - - - -- _. -i Knopig helmkruld-'
iSCfOphularia species
- - - --- --i Helmkrulcf(G)' ,-ISèrophuiäria-umbrosa
"_. .
i Gêviêügefèi hëimkruid
:Scuteliäiiä gaÎericûlata -- - - -- - ----i Blauw glidkruid
,-- - I'Scutellariä mimi,
--- - - - 1Kleingliëikrufd . I Sëûtelladä s p e c i e s · . ' - -~
-- -; Glidkruid (G)
Sedum acre-- .
. - . - ------ - iMlJurpEip-erSelinumcarvif..0I~~
_,
jKBrWijsëiïë-- '_
_~_.'
,~~n!_cio aqu!!~!cus_
__
_ ~!~rkrlJ.ls~ruld
:Senecio congestus
IMoerasandijvie
:Seneêio äniëifolÏus
.
- - . - f'îïtiQkruïskruid
Se"ecïö ïnaeéiuidens
. _. ---.~- - - Bezemkruïskiüïd',seneCïójäëoïiaea
- - IJakObskrulskruid s.l.
!Séneclojäcobsiiá·ssp jscobsea - ---- - - ,JakobskrulSkruld Sos.
Sen~~!~~vatiii·'
- ...__ ~_~. __ ~~u~~rulskruid
.Senecio paludosus
IMoeraskrulskruid
:SeneCTo sylVaticus - -~,- -- - - - ---l!!.0skrüiskrüfd
:Sé,iec;o viscosus"
- - - - - - -- - ,- -, KlëVërfg kruiskruid
iSenècio ÏtÛÎgsrls
._- -- --~ 'Kîëinkrulskruid
SefTBtula tinctöria - - - -" ZaagbladiSiletieconics- -- ~- - .------ -'Kegelsllene
., -:Silenë-ïatiiöïïssp albe
-- - - - - jAVOiidköekoeksbloem
ISilen!~~8!'s-_ .'
~ __~o'~ - ,
LN!c~tsllëne
- -.I ~ium~~if!!!~u!!! __
_ __
._ _ _ ---I Grote watereppe _ _.
:Solsnum dulcamara
,Bitterzoet
ÎSolsnumnigrum
- -- - -,--.--- IZWarterÏachtschadesT
ISoianum triiförum
- -I Driebloemige nachtschade
21
ISoiTdagö"ViïPau'!a. -- _, ~ ~ ~ -=_~
-.rEchte gÜI~nroëde _-_ ISonchus arvensis
,Akkermelkdistel s.l.
I~~~hus ~spe! ,- - - - - - -, -~ - J~~kr~~sde melkdis~1
!Sonchus o/eraceus
IGewone melkdistel
:§öncïïüsspëcie~
- -_
~
jMeikdiSiel (G)
->7
1
ISorbus aucuparia
.Wilde lijsterbes
-- - -- :Drijvende ëgelskopISpärgsnium-angustÎfolium
L~pargäniuin~_me~t:'!' _
,KÏËline egelsk~_
_-.L-J
<0

1,

-

=---=

'0

2,

I

.-_

=-=-=-

=-

3

24

6

30

1'!

I

I

•

BIJLAGE 5 (Tabel 1): Presentietabel van de soorten in de natuurtypen. De cijfers slaan op het aantal opnamen waarin de soort voorkoml

3

--l----.J

NiKl8t1{indse,naam

Wetim$èhappelljk.·naam

IScorpidium /ycopodioides

i Wolfsklauwmos

fScorpidium-,evÖlVê"s"
lScorp{èJÎÜm scOiiJjoides
fSëO,jiTciïïim vemiéosum
!Scrophu/ar auricuÎata .
IScrophu/aria nodosa
!Scrophu/aria species
iSë"rophu/arlaü":'brosa
rsëiïiëïiäriä!laÎëiiéu/ata
!Scutel/aria minor
Scutel/ariäspëcie.~~
ISedum aC18
ISe/inum carvifo/ia - iSenecio aquati~'!s

Kïëin schorpioenmos.- Sëhorpioenm·os . ,Geel SëiiörPioenmos-Geoord helmkruid
,Knopig helmkruid
'Helmkruid (G)
;GëlÎleug-éidheimkruid
Biauw glidkruid-----·

l'

!

Rooa

t .~1 _ .j
_,_
31

I

J

KiëfnQiidkrüid--- -

~lidkruid (G)
\Muurpeper
" Karwijselie----

..
-- -_.

'jWaterkrUiSk~~~

I~enecio .~'!J!.estus

·---1--

ISenecio erucifolius

ISeneCiOjacö:bäës_.
. _'~=:i Senecio jacobaea ssp jacobaea
SëïiëëiööVatus _.
- --

l

_JSChaduwkruiskruid
.Moeraskruiskruid
I Boskruiskruid---- -- -

Senecio pa/udosus

IsMiiêiëisYiVa1iéüs- ISenecio viscosus-'Senecio vu/garis ~_~
.Serratu/a tinctoria
Si/ene conies
~i/ene /atifo/i ssriäiiiä'
Si/ene nutans
Sium /atifolium-' - . - - --- -So/anum du/esma18
- - - . - - -..-- - .
So/anum nigrum . -.-..- - - - - - - -

.1' Kleverig

I

kruisk~d-~=-_-_-

Klein kruiskruid
Izaag~la~
._._
.JKegelsilene
_._ .•
_
,Avondkoekoeksbloem
Nachtsilene -- - - 'Grote watereppë ....._ i

I

i

Bitterzoet
IZwarte nachtscha~~~_
IDriebloemlge nachtschade
Echte guldenroede
Akkermelkdistel s.l.
_ 'IGe~~~sde melkdistel' __
I Gewone melkdistel
Melkdistel (G)
iWilde lijsterbes
-tDrijvende egelskop

_j

_. __•

IKiëiiïëëgëïskop

_

i

!

__ ,__ ~.-L

I
1

2

--

I

5+---i
J

-,

I
I

11

_._---

I

i

I

11

+~

l~

-=[--~

1_.1

.. I

1i

~i

'2'
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-1--

LJ

-11--+-~

---rl
-1

_~1L~_.11---1:-

I

I 11
_=C~I
I i
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I

1

.-1
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I

I

I

1!

I

I

t•

I
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I
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.
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9;-+ -l·--t--~ --',- ~
-- -_ l. 1__ "=
._ _I=!
I
!
I
- -21
1---"-~
t

"j' -11

.. _. -

-M~~~~n~ljvie
.
I Viltig kruiskruid
[aezemkruiskruiël .iJakobskruiskrÜÎd s.C'-···
. Jakobskrulskrulêïs.s. ---."

ISenecio inaequidens

So/anum trlfIorum' ..
I Solidago virgau18a
- - -_._Sonchus arvensis . --- . - - . _ Sonchus asper
..- - - - -. •Sonchus o/eraceus .. Sonchus species
Sorbus aucuparia
SpaTganium angustifollu;r,-----I sps;ga;,ïüin-emersum---

.

1
i
I
--1---'

1'_ _[

:
64'

=. ==-= - ... .1__

I

1

F-1~
I

.-

1
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BIJLAGE 5 (Tabel 1): Presentietabel van de soorten In de natuurtypen. De cijfers slaan op het aantal opnamen waarin de soort voorkomt.

71

I..J

1-1~d

Sparganfum e18etum
Sparganfum natans_
lSp~rg~n!E~~'!Efes

iSpartlna townsendff

___ !Grote egelskop s.1.

_
. _ _ _
_

u

__

____IKleins.t~egel~~()~ __
_ _
Egel~kop (~)

1

Engels slijkgras
rpergU/a alVensis
--i Gewone spurrï8Spergu/a mori~on~_ _- ~~-::'=_=J HeidespiHr~_-_-_~__~~==-~ ~
,Spergularia maritf,!,~_ __
__.J.§.!t~~n~_~~~hi)~sp~rrie _ _.
_
Spergularia medf~'!:.. Spergularia marina
lGerande + Zi~te SC?hijnspurrie _
Spergularia salina
---.
._ :
I Zilte schijnspurrie
._
-.
. __ •
!Spergu/aria specie~.
•__
_ _ ~ _.
. iSchijnsp~~~ (~)
!_~phaerocalPOs ~pecie.s_
_
_
_ _ IBla~sJesmos (G)
I Sphagnum auricu/atum
_ - - J . - . _- _ _
Sphagnum capil/ifÖÛum-Stijf veenmos
Kussen~esvàenmos
~ïïagnum comp!,ë!~~
-·-i Sla~ ~eenm_os
I Sphagnum contortum
iSphagnum cuspidatum
1Waterveenmos
~---ISphagnum denticulatum
I Geoord veenmos
-\GewTrliperd veenmos
ispïiagnumfïiiiiiiiätum ._
Sphagnum girgensohnii
Gerafeld veenmös -I SphBgöüïiiTtiiïiriëätûm
1K8m:Yeerinïos
rSphagnum inundatum -Groot veenmos
Sphagnum magelfanicum
Hoogveen-veenmos
Dof veenmos - - iSphagnum majus - Sphagnum mölïe
Wëek veenmos
Gewoonveenmos-- ---------[
Sphagnum pa,usiii·- Wrattig veenmos
~--- ---spha(iriüriiïiäPiiiösum
- fSlank veenmos
I Sphagnum reculVum
--.--ISpïiäg;ïumreculVum var br9vifolium
I
Sphagnum reculVum var niëulVum Rood veerÏmosSphagnuïiïiîîbeTium
_Sphagnum species·
Veenmös
Haakveenmos
rsijhagÎÎüm squarTosum
I Sphagnum subnftens
GiäilZëiiëfVëenmos
Moeras-veenmos
Sphagnum subsecundum
Zacht veenmos
Sphagnum tenel/um
Sphagnum teres
spär"riQvee~~~s _
Spfrode/a pofyrhlza.Veelwortelig kroos
,
I
_
Spirogyre (wier) sp
~
Stachys palustris
IMoerasandoom
_.
- - ·-]Jsaridoóm
~taëhiS syïvatfës
I
n

-

-

- -

-r

n

l
I

1.

4

n

I

1!

5

1151__

i
~L
3~1

4

=
1

2-

ti~

4

-

!-J_-_.I.
:

,

-1
!

I

1i - -111--60

211

31-Pet

3"21"

31

,

2'

I

3

I

5,

I

27
28

-I - - - - - -

8'

6

33

7

2'--'

5

I

"__ ~I=J.
- __ I

8

'_

31

_

34163T

i

2,

1

1:

t~_.___

5

31'-

20

21,

3

21
671
11

1
71

24

,
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I
~

10

2

1
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L--..

.....

21

8

___

2

~J

:

1,

.j- __

8

_..J._~

-H
I

-j

W..tênsêheppël/jR.'nliáiti . ' : ' <~';"I~,~ . ;~ti,~Ned.i1àrid8êrnaam
ISparganium erectum
I Spa;ganium nfJtans
iSparganium species

-

jGrote egelskop sJ.
-- --.- - lKleinste egeiSkop -- - - '-1 Êgelskop (G) - - - -

36:
1
l'

-I

i
-. j§~gels·Slijkgra.s_
_I
:Spergula arvensis
....J.§ewone spurrie
'SpergUla morisonii
- - -_.
Heidespurrie •
sPerguIaria maritima .._...- - - Gerande schijnspurrie ._Speiilü;arla mëiJlB' + Spergularia marinä
.• - - Gerande+Zilte sëhijnspurrie
1--'-------- ...-----.. ,.- - - - .._' .---- ... --.
~Spergula!!.a salina
._
~_
_
Zilte schijnspur~~e
_
'.
l~1?ariina'to,,!~~n!!ii

, __'

'.' ~ .-

'iS

31

11

11
I

- -

. _"_

- _ .

-

~~:~:~~~;~t--

_ __ .

-

•

i=-

"'0'

I

_

- -

Isphagnumfimbriàtîim=-~~~=---=-=~_.~_-- GewimPërëfvëe~~oi"

;:;:h!;t _ _~ _.:. -. .~

ISPhagnUminundatum-.

ISphagnummagelllJ~~u..m.

lSphagnummajus ....
ISPhagnUmmolle
._,.__
ISPhagnUmpalustre _. _

__ .

__._

=-

~:~~~~~e:fo~

_

_

_._ _

.1

I

- -j

I _
I.

--=---J _ ~i

j-~I
,51

.• _:_.J.~

9

,; __
!

-,

I

_I.

I

!

_:

.:.

--

,
I

-:F~l-·'

-

I

I

-I--!----Ï

I

1_' _
t__ !=-.I_J
I

,l_

.. J=: _ i_

,--

-J-l--.
.'._

.

1=:;;;:- H__ --~~_ --i~"-.- -~~ :~: :-l-.~ F~H{-- t~-i:--- -'..
~:~~~: :~~~~: ~:~~~~::r-- ----- - I .. ---- --- - ---- - - -', --+- -!.... 1;-- -1--+-,-- ~ ~
l:~:~~~: ~;~:::. --~-:"~~~~-~~~~--=--=~--=i~:;~:n~~. ---=--=-=-=-l=-~~r- =----{ --~l""]'-~'-T
·--+----5[--'------,Haakveenmos--"
------, ;
41
Sphagnum squarrrJsum
Sphagnum subnitens- ----_.'Glanzend veenmos
.•
Sphagnum SUbsecunc[u'm
_____..
,Moeras-veenmos _ ..
.. ~__ 1-'
Sphagnum tenellum
Sphagnum teres - .
Spirode/a polyrhiza - .
-'''-' __
Spirogyra (wIer) sp
-Stachys palustris
__________ ...L.:.!.._;..:o..;:;.sa:;;.n..:.d.:.oo;;...·m_- -.
-----Stachys-sylvatic;,"

-LL-_:

!lt.:.:_!

.L.l

+--

1

1'13! .
-12
__ lr_~~ll 1,

=r-.'--t: . J,

.oo

oo.

-

•

----

-

~- ~!.:..-H--!

. -. --' 1,-; ;-. i, ----!---3~· . .
~_=~~1f~~!!~~r~s~ _=-~-~.=_J . -~l-- '. ~l'~=:~--+-~l . -Jj·-:-::----L-t.---~~-----l--3:·
-51--~--41---t--.
~_
Li_. _L-I-t---- i--·t,,,,L !' iJ
i:~~:I;~:~~~s"

I _._ 1.--_--1-

I=±=t

I

1ö.i-

_1 11--!-------1

1

i

'

T

.
1

i

-1- j
+---r-,
,--t-.li

+-

6L.-I __

i

I

1l---'-1-1~:

I

a,;

__ .;._
I
!
. ...:'1 __ =-L_~_

1,

1

!

1,-31-'
.. _, i2~î

2

1

""'±'__,__

1

7

1

1__1_ 11J

1
I

-=R=t='

- ._-L . ;. __ ~.__J!
.I-=.l=;-'

. • . • __ ~._o_ 1__,_
-=lHoogveen-veen'!1~s
.0 _
i
. .iDofveenmo~_..
__ J
jWeekveenmos _,
•
i_ I
_
IGewoonveenmo_s
J.
Groot veenmos

-,

4

.. .

j- --,

,

,_

-.. -_. --~. i

O'

IWaterveenmos
IGeoord veenmos

,Sphagnumcuspidatum
Sphagnum denticulatum

12'

-I-al -42
1_ .L. 41

SË$
~.~-~_-=-----~----<~_.-.J~~:~~ :. --- ~-t~ti _
~' -----.. ,
~~~~~~~c:o~t~rtum
_=lF~~~
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1'

1,

Stellerfe equetJca

1Watermuur

.. IGra8m~!_.

SiiiiBifágniïiilnëä-I Stellerfe

. j~rote m~u..':. ..
IVogelmuur
Heggevogelmuur.... -- - -

holastee

ISiiiïeria-mëdTa---I

r

Stellerfe negleCiB -Stellerfe pellide
Stellerfe pelustrfs

I

---.-------

IDuinvogelmuur

I

lZeeg~oenem-'j~(-~'-=-_--~

rStellerfe uIiginose-

jMuur (G).
:Moerasmuur

ISiiiiäitiSïiiëïes

Stratiotes eloides
.Suaeda marftima
l süëëjsiïp;ätenSïs-~_ .
iSuccisa species ._.
Symphytum officinale Teraxacum dunense
ITaraxacum-/acistophyllum
i TaraxaëüiTiïäëVigätum - II'Taraxacum offic~~le s.s- -Teraxacum palustra
i
s. vulgarfa
ITafäXscum -species .:Teucrfum sëiiidiüin
Teuc;;um scorodonia
ifiaÎictrum nïivum--· .
Thalictrum minus
I·Thalictiüiiïsjiëëiiis
I Thelypterfs palustris
ThesiumïiiJtiïiiûsum
Thuidilimaïiiëiiiiüm
Thuidium tamariscinum
Tiïymus pu/egioides
iiïimusse;py,iu,!, _
Torilis japonica
Torte//ä7iii'lovirèns
Tortula muralis
Tortula iufiiiiS
I Tortu/a ruralis var ruraliformisTragopogon dubius---- --'
Tragopogon pratensisITrifötiUm-arvë,ise

I

u

I

Täïäxacum

I

I

I

I

I

I

- .~ -- -

-:'-1---

-~

-,

-- -- '"(i<räbbêSêheer --=- _=:~_ =r=-~-:

I

I __
I
i

J

'~orrek!'Uid

...1-

.

Blauwe knoop

,----------.--

.

_~Blauwe.knoop(G)

I

--,---,Gewone smeerwortel

._.-

-~~

ïandj)ä8iêiëbloem
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IVicia cracica - - i Vicia hirsuta -fWcïeïäiiiirOiëiiiS-- -- iVicia sativa

Schildereprijs
Érepri)s(G)
'Geldersêroos

,
._,

--

IVleia sativa ssp sativa
IViëiBspëëiiiS---

Vicia tenuifolia-..~ .
Vicia tetrasperma

i,ji;cäïii{nO;:-

-Viola caninà-----Viola curtisii

I

. - .--'.

·Lathyruswikke
ISmalle wikkè-s-'.I-.- iSmalle wikke s.s. - - ,Voed9rWfi(ke - - --
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I

""7Wikkë
(G)
. ' - - - - _..

·Stijve wikke
·Vierzadlge wikke 5.1:;Kleine maagdenpalm
1Hondsviool~e

-r41

~species---.·
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IViola tricolor' ---

IVulpia eiliata ssl!..!m~igua
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iVulpla myuros
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,Viola riviniana

Zosfera speeies
!Zygnema species
IZygogonium (wier) .~I?!e~_
jZygogonum ericeto~'!' (wier)
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-'izannichellla s.l.
,Zittende zannichellia
I'Gesteelde zannicheliia
'jZännichellla (G)
-', Klein zeegras
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i_Viöi8hiiiä-=-IViola palustris

Wier species
Wierf/ap
Woltl'ia anfliza
.Xanthoria pBrietina
Zannichellia palustris
IZannichellia palustrisssp 1?~~sifis~~~-
,Zannlchellia pelustris ssp pedicella
Zannlchettia speciàs- - _.- - - --- ---- ..
Zosfera noJtjl
._--
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IRingelwikke - - - - -
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BIJLAGE 5 (Tabel 1): PresentIetabel van de soorten In de natuurtypen. De cijfers slaan op het aantal opnamen waarin de soort voorkomt.

---l

Bijlage 6: Fotobijlage

1. Vegetatie van Groot Moerasscherm
(Vlotgras-verbond) (Leo Vanhecke)

3. Drijftilvegetatie van Slangewortel
(Waterscheerling-verbond) (Dirk Maes)

2. Gemeenschap van smalle waterlopen met Zwanebloem
(Watertorkruid-verbond) (Leo Vanhecke)

4. Drijftil met o.a. Waterzuring en Scherpe zegge in de Turfputten-Polsmeersen
(Waterscheerling-verbond) (Jan Van Uytvanck)

5. Verlandende plas met Riet in de Maten te Genk (Riet-verbond) (Va/érie Goethals)

6. Rietland met Gele lis (Riet-verbond) (Va/érie Goethals)

7. Lisdoddevegetatie (Riet-verbond) (Jo Packet)

8. Grote zeggegemeenschap met Scherpe
zegge, niet horstenvormend (Verbond van
Scherpe zegge) (Leo Vanhecke)

9. Grote zeggevegetatie met Pluimzegge, grote horsten vormend (Verbond van Stijve
zegge, Duling) (Inge Brichau)

10. Kleine zeggevegetatie met Dactylorhiza "maculata" in het Buitengoor te Mol
(Verbond van Zwarte zegge en Moerasstruisgras) (Désiré Paelinckx)

11. Detail kleine zeggevegetatie met kensoort Wateraardbei (Verbond van Zwarte zegge en
Moerasstruisgras) (Valérie Goethals)

12. Veenmosrietland met Veenpluis,
behorend tot het Verbond van Zwarte
zegge en Moerasstruisgras, in de Ronde
Put te Mol (Désiré Paelinckx)

13.
In ongestoorde milieus van
drijftilrietlanden die niet onderhevig zijn
aan overstromingen en een vrij constant
regime hebben kan zich een varen- en
mossenrijk rietland ontwikkelen. Op foto
een voorbeeld van de Roeselarekreek
(Sint-Laureins) met Moerasvaren en
Kamvaren (Jan Van Uytvanck).

14. Basenrijk laagveen in het Torfbroek
te Berg met o.a. Knopbies, Ronde
zegge en Riet (Knopbies-verbond) (Jan
Wouters)

15. Basenrijk laagveenmoeras in het Torfbroek te Berg met o.a. Kleine Valeriaan,
Ronde zegge, veenmossen en Riet (Knopbies-verbond) (Jan Wouters)

