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1. Achtergronden
De Biologische Waarderingskaart (BWK) is een uniforme inventarisatie en evaluatie van het gehele
Vlaamse grondgebied aan de hand van een set karteringseenheden die staan voor vegetaties, grondgebruik
en kleine landschapselementen (lijn- en puntvormige elementen) (§ 5). Ook met de aanwezigheid van
belangrijke fauna-elementen is er rekening gehouden (§ 4). Algemene achtergronden kunnen nagelezen
worden in DE BLUST et al. 1985.
Van de BWK bestaan er 2 versies. De versie 1 dateert uit de periode 1978 – 1997 en geeft meer de
algemene landschapsstructuur weer.
De vernieuwde BWK, versie 2, probeert, in vergelijking met de versie 1, aan meer vereisten en noden te
voldoen. Deze zijn o.a.:
- een grotere nauwkeurigheid en detaillering;
- meer aandacht voor de kleine landschapselementen;
- het vermijden van ecologisch heterogene complexen;
- meer aandacht voor de graslanden;
- meer aandacht voor de bossen en specifiek ook naar de ondergroei van populierenbestanden en andere
aanplanten;
- inconsequenties wegwerken in de waardering en complexen beter naar hun ecologische waarden
inschatten;
- stelselmatige werkwijze en controleerbare criteria voor de fauna-afbakening.
De gebruiker kan de herkomst van de gegevens natrekken (§ 2 en figuren 2, 3 en 4). Hieruit blijkt of er
voor een bepaald gebied of perceel veldwerk gebeurd is en zo ja wanneer. Een ervaren gebruiker kan
hieruit conclusies trekken i.v.m. de nauwkeurigheid van een kartering (zo worden bijvoorbeeld bossen
met voorjaarsflora best gekarteerd in april – begin mei, vele graslanden in mei tot half juni, …).
De administratieve situering van de kaartbladen wordt weergegeven in figuur 1.1.
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2. Herkomst gegevens inventarisatie
Tabel 2.1. Betekenis van, en verdere informatie over de codes in het attribuutveld “herk” (herkomst)
Per polygoon enkel raadpleegbaar in de digitale bestanden
Herkomst Kaartbladen: 29-1, 29-2, 29-5, 29-6,
Kaartbladen:29-3, 29-4, 29-7, 29-8, 37-4
37-2
97
Veldwerk 1997 door T. Defoort
99
Veldwerk 1999 (1) door L. Vriens
Veldwerk 1999 (1) door G. De Knijf
00
Veldwerk 2000 (1) door G. De Knijf
01
Veldwerk 2001 (1) door G. De Knijf
03
Veldwerk 2003 (1) door G. De Knijf
ex
De weergegeven kartering is ons bezorgd door een vrijwillige medewerker. Na kritische
evaluatie wordt dergelijke informatie opgenomen. Soms werd er wel veldwerk verricht,
maar vormden externe gegevens de basis voor een meer gedetailleerde kartering.
G. Delaere, D. Depypere, R. Longueville en P. Vlaeminck stelden gegevens ter
beschikking voor kaartblad 29/1, V. Van Rossum, S. Verreu en T. Defoort voor
kaartblad 29/2. G. Delaere en J. Desmet leverden bijkomende informatie voor kaartblad
29/5, W. Pauwels voor kaartblad 29/6 en K. Lemay voor kaartblad 37/2.
g
De weergegeven kartering is gebaseerd op de gemeentelijke natuurontwikkelingsplannen
gb
(GNOP’s) van volgende gemeenten: Harelbeke, Spiere-Helkijn, Wevelgem en Zwevegem
l
Literatuur en databanken. De weergegeven kartering is gebaseerd op gegevens uit:
- AMINAL, afdeling Bos & Groen. 2001. Digitale versie van de Bosreferentielaag van
Vlaanderen.
- Erkenningdossiers van erkende natuurreservaten
- COLAZZO et al.(2001). GIS-bestand bij het rapport.
- Vlaamse Landmaatschappij. 2001. Landbouwgebruikpercelen.
o
De weergegeven kartering is enkel gebaseerd op interpretatie van orthofoto’s en ander
kaartmateriaal. Soms is er wel een vluchtig terreinbezoek geweest of is het perceel van
op afstand gezien, maar dit wordt dan onvoldoende geacht voor een weergave als
“veldwerk”
Orthofoto’s en topografische kaarten
Opname
Schaal
ONDERSTEUNEND CENTRUM GIS VLAANDEREN, 1997. 1995
Vliegschaal
Orthofoto’s zwart-wit.
1/ 43 000
Basis voor de digitalisatie
ONDERSTEUNEND CENTRUM GIS VLAANDEREN. 2000. 1997(2000 voor Vliegschaal
Orthofoto’s zwart-wit 1997 - 2000.
kaartbladen 37)
1/ 52 000
Volledige controle van de digitalisatie.
Lannoo 1997. AeroAtlas West-Vlaanderen. Het zuiden Juli 1996
1/10 000
van de provincie.
ONDERSTEUNEND CENTRUM GIS VLAANDEREN. 2001. 1995 (1991 voor 1/10 000
Topografische kaart 1/10.000
kaartbladen 37)
ob
Overname uit BWK, versie 1 na kritische evaluatie via interpretatie van orthofoto’s. Het
veldwerk werd voor de kaarten 29/1-2 en 29/5-6 uitgevoerd door C. Cocquyt (1979) en
H. De Meyer (1980).
(1) met eventueel weergave van de maand (bvb 995 = mei 1999), maanden (bvb 0045 = april – mei
2000) of seizoen (v = voorjaar, z = zomer, n = najaar van het veldwerk)
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Bij de veldkartering werden volgende topografische kaarten benut:
Herziening Uitgave
Topografische kaarten NGI, Noord en Zuid-kaarten, 1995
1997
numeriek reeks, 1e editie, 1/10.000, voor kaartbladen 29
Topografische kaarten NGI, Noord en Zuid-kaarten, 1991
1995
e
numerieke reeks, 1 editie, 1/10.000, voor kaartbladen 37-2
en 37-4

Schaal
1/10 000
1/10 000

De BWK wordt geplot op de topografische kaarten van de klassieke reeks (ONDERSTEUNEND CENTRUM
GIS VLAANDEREN, 1996). Doordat deze topografische kaarten niet als basis voor de digitalisatie dienen
kunnen grenzen allerlei afwijken van deze topografische ondergrond.
De ruimtelijke spreiding van de herkomst van de gegevens wordt weergegeven in figuur 2.1., deze van de
spreiding over de seizoenen in figuur 2.2.
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3. Terreinopname
Vooral in 1999 en deels in 2000 werd het gehele kaartblad geactualiseerd (figuren 2 en 3). G. De Knijf
stond in voor de kartering van de kaartbladen 29/3-4, 29/7-8 en 37/3-4 (= de oostelijke kaartbladen) en L.
Vriens voerde de kartering uit voor de kaartbladen 29/1-2, 29/5-6 en 37/2 (= de westelijke kaartbladen).
De groene gewestplanbestemmingen die in 1997 gekarteerd werden op de kaartbladen 29/3-4-7-8 en
37/3-4 werden in 1999 volledig herzien. Ook deze op de kaartbladen 29/1-2-5, in 1997 gekarteerd door T.
Defoort, werden herbekeken, maar voor enkele graslandpercelen en dijken werd de kartering
overgenomen.
Het aandeel met herkomst “orthofoto” komt grotendeels overeen met urbane en geïndustrialiseerde
gebieden. Vooral op de westelijke kaarten werd ervoor gekozen deze, hoewel in vele gevallen (deels)
bezocht, als herkomst “o” te geven. Op de oostelijke kaartbladen werden de urbane gebieden meestal, zij
het mogelijk met een lagere intensiteit dan de niet-urbane gebieden, onderzocht en tot het veldwerk
gerekend.
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Figuur 3.1. Oppervlaktepercentage per herkomst
Globaal gezien is er aan de kaartbladen 29-37 een inspanning geleverd vergelijkbaar met een 3 voltijdse
persoonsjaren (waarvan 1 op de westelijke kaartbladen). Hierbij zijn de doelstellingen van de versie 2
(grotendeels) gehaald en is de detailgraad groter dan deze van de eerder gepubliceerde kaarten van de
versie 2. Anderzijds zijn recentere BWK-karteringen mogelijk nog meer gedetailleerd.

Detail van de veldopname
Vanaf begin april tot en met de eerste week van mei ging de aandacht naar de bossfeer, beginnend met de
alluviale bossen, om tegen eind april in de mesofiele bossen rond te lopen. Vervolgens concentreerden we
ons op de graslanden, waarbij er veel aandacht werd geschonken aan de kleine landschapselementen.
Bijna de volledige Scheldevallei werd gekarteerd in juni, voor de eerste maaibeurt. Tijdens de
zomermaanden juli, augustus en september werd vooral het (intensief) agrarische gebied onderzocht en
werden tevens grote delen van het urbane gebied in kaart gebracht.
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Kaartblad 29/1 werd bijna volledig gekarteerd tussen 10 juni 1999 en half juli 1999. Het Heulebos en
Steenbekebos, samen met de nabije omgeving van de Heulebeek werden echter eind mei bezocht.
De terreinopnames van het noordelijke gedeelte van kaartblad 29/2 gebeurden volledig in de maand juni
van ’99. Enkel het Ooigembos met de omliggende weilanden en weilanden in de buurt van Karelshoek en
Leiekant werden in mei 1999 gekarteerd. Er gebeurde begin juni terreinwerk in het gebied bij de Bonte
Os en in weilanden rond de Kasselrijbeek. De Gavers werd eind juni gekarteerd. Op het zuidelijke
gedeelte van dit kaartblad werd aanvullend veldwerk uitgevoerd tot half juli ’99.
Kaartblad 29/3 werd met uitzondering van de ruime omgeving van Nokere (veldwerk mei 1999)
grotendeels gekarteerd in augustus 1999.
Het veldwerk in de Scheldevallei op kaartblad 29/4 had plaats in juni 1999. Het Schelde-Leie
interfluvium werd grotendeels gekarteerd in de zomer van 1999. Twee kleinere gebieden, Kouborre en
Vandenbogaerdehof te Moregem, werd bekeken in mei 1999. Het deel van de Maarkebeek en bijhorende
hellingen (Leupegem) werd onderzocht in het voorjaar 2000 en de Edelarenberg in de loop van de zomer
van 2000.
Slechts enkele weilanden ten noorden van Bellegem en het bosje bij het Mortagne Kasteel werden
gekarteerd in mei 1999. De terreinopname van het westelijke gedeelte van kaartblad 29/5 dateert van de
eerste helft van juni, de kartering van het oostelijke gedeelte gebeurde in de eerste helft van juli 1999.
Op kaartblad 29/6 werden de voorjaarsbossen met omliggende gebieden gekarteerd eind mei 1999. Het
overige veldwerk gebeurde grotendeels in juni. Enkel in de buurt van Zwevegem werden er aanvullende
terreinopnames verricht in juli 1999.
Op kaartblad 29/7 werd de omgeving van Tiegem (bossen en hellinggraslanden) bezocht in het voorjaar
(mei-juni) van 1999. De rest van het interfluvium op dit kaartblad werd bekeken in juli 1999. De
Scheldevallei werd volledig gekarteerd in juni 1999. Het veldwerk in de ruime omgeving van het
Kluisbos had plaats in mei 1999.
Ook op kaartblad 29/8 werd de Schedelvallei gekarteerd in de maand juni 1999. Het heuvelachtig
landschap ten westen van de N60 (weg Oudenaarde-Ronse) werd gekarteerd in april en mei 1999. Ten
oosten ervan dateert het veldwerk grotendeels van juli 2000. Wel werden hier alle bosjes en
populieraanplanten bekeken in mei 2000. De omgeving van het Bois Joly (Ronse) werd eveneens
onderzocht in mei 1999.
Kaartblad 37/2 werd gekarteerd halfweg juni 1999.
Het terreinwerk op kaartblad 37/4 gebeurde in de zomer van 2000.
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4. Aanduiding van gebieden met belangrijke fauna-elementen
Bepaalde gebieden krijgen op de kaarten een specifieke ‘rode’ arcering omwille van de aanwezigheid van
bepaalde fauna-elementen. Voor de afbakening van de gebieden baseren we ons op die soorten die tot de
Rode lijst-categorieën: ‘Met uitsterven bedreigd’, ‘Bedreigd’ en ‘Kwetsbaar’ behoren. We maakten
gebruik van de gepubliceerde Rode lijsten van vissen en rondbekken (VANDELANNOOTE & COECK, 1998),
amfibieën en reptielen (BAUWENS & CLAUS, 1996), broedvogels (DEVOS & ANSELIN, 1999), zoogdieren
(CRIEL et al., 1994), sprinkhanen en krekels (DECLEER et al., 2000), vlinders (MAES & VAN DYCK, 1999)
en de volledig herziende Rode-lijst van libellen (DE KNIJF et al., in prep).
Bij vogels wordt er ook rekening gehouden met overwinterende watervogels. Als norm voor Vlaanderen
stellen wij voor, in overeenstemming met KUIJKEN (1984), de 5%- norm van het in Vlaanderen
overwinterend aantal per soort te hanteren. Deze 5% werd bepaald op het wintermaximum per soort zoals
die soort vanaf de winter 1991-1992 tot en met de winter 2000-2001 in Vlaanderen voorkwam.
Van verschillende andere faunagroepen bestaat er nog geen Rode lijst of waren de verspreidingsgegevens
niet voldoende stelselmatig beschikbaar op kilometerhokniveau. Bij de afbakening van de faunagebieden
wordt er met die groepen in regel géén rekening gehouden.
Een bepaald gebied krijgt een ‘rode’ arcering omdat er of meestal verschillende Rode lijstsoorten samen
voorkomen, of een soort er in hoge aantallen of dichtheden aanwezig is.
Voor de kaartbladen 29-37 zijn de gegevens afkomstig van:
- de verspreidingsgegevens zoals ze in de diverse databanken zijn opgenomen (tabel 4.1);
- voor de broedvogels baseren we ons op de soortterritoria zoals die verzameld werden in het kader van
het atlasproject gedurende de jaren 2000-2002 (VERMEERSCH et al. in prep);
- de gegevens van vissen en zoogdieren werden bekomen door het raadplegen van verschillende
literatuurbronnen. Voor de vleermuizen hielden we geen rekening met losse waarnemingen, maar
beperken we onze afbakening tot de belangrijke overwinteringplaatsen, en indien gekend ook tot de
zomerverblijfplaatsen;
- aangevuld met eigen veldwaarnemingen.
De vertaling van deze gegevens in een gebiedsafbakening werd uitgevoerd door G. DE KNIJF & F.
T’JOLLYN.
Tabel 4.1. Herkomst faunagegevens
Diergroep
Amfibieën en reptielen
Broedvogels
Watervogels
Libellen
Sprinkhanen
Vlinders

Eigendom Databank
IN, Hyla & LIKONA
Broedvogelatlas (IN)
Watervogeltellingen (IN)
Libellenwerkgroep Gomphus
Sprinkhanenwerkgroep Saltabel
Vlaamse Vlinderwerkgroep vzw

Contactpersoon
Dirk Bauwens
Glenn Vermeersch
Koen Devos
Geert De Knijf
Kris Decleer
Dirk Maes

De afbakening van de faunistisch belangrijke gebieden vormt onderwerp van een afzonderlijk digitaal
bestand, dat steeds in combinatie dient gebruikt te worden met de digitale bestanden met de
karteringseenheden en de evaluatie.
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5. Opmerkingen i.v.m. de gehanteerde karteringseenheden en evaluatie
De karteringseenheden en het toekennen van de waardering worden uitgebreid beschreven in de Algemene
verklarende tekst (DE BLUST et al. 1985). Een folder (uitgave Instituut voor Natuurbehoud) lijst de
karteringseenheden op. Meer informatie over dit alles is ook te vinden op www.inbo.be.
De meest relevante specifieke aspecten voor de kaartbladen 29-37 worden hier verder toegelicht. Op de
westelijke en op de oostelijke kaartbladen werden de karteringseenheden op een enigszins andere manier
geïnterpreteerd en gebeurde het terreinwerk met een andere intensiteit. Daarom verkozen we om die
specifieke aspecten voor kaartblad 29-37 op te splitsen in 2 helften.
Voor zowel westelijke als oostelijke kaartbladen geldt:
• Valleigraslanden
Valleigraslanden palend aan laaglandbeken met goede structuurkenmerken en waterkwaliteit (en er
niet van gescheiden door aanzienlijke dijken) krijgen in het veld “info” de vermelding “hpriv, hxriv of
riv”. In geval van hp- en hx-graslanden impliceert dit dat ze als waardering “complex van biologisch
minder waardevolle en waardevolle elementen” krijgen. De basis hiertoe zijn de digitale bestanden die
horen bij BERVOETS et al. (1996).
Verder wordt bij de opmaak van de Biologische Waarderingskaart met de beken zelf geen rekening
gehouden. Het is dan ook ten sterkste aan te bevelen deze bestanden en kaarten in combinatie te
gebruiken met bovenvermelde referenties.
•

Het attribuutveld “info”

Dit attribuutveld bevat zowel vooraf gecodeerd als door de karteerder te bepalen vrijblijvende
formuleringen.
Wanneer hp- en hx-graslanden palen aan een rivier met een goede structuur of een goede waterkwaliteit
wordt dit stelselmatig vermeld (hpriv, hxriv, riv). Dit is ook toegevoegd voor andere graslandtypen,
zonder evenwel volledigheid na te streven.
Verder wordt onder het veld info vermeld:
- verantwoording voor een afwijkende biologische waardering (vb z < …);
- verduidelijking van of uitleg over een karteringseenheid of een /-verhouding;
- verduidelijking van de herkomst;
- vroegere toestand als het een wijziging betreft waarvan de vroegere situatie gedocumenteerd is.

Kaartbladen 29/3-4-7-8 en 37/3-4 (= de oostelijke kaartbladen)
Het veldwerk voor de BWK, versie 2, spitste zich vooral toe op de biologisch waardevollere gebieden.
Niettemin werd eveneens zeer veel aandacht besteed aan de natuurwaarden in het agrarische en bebouwde
gebied. Lineaire landschapselementen en graslanden werden in regel systematisch bezocht (zij het niet
steeds in het optimale seizoen) zodat de huidige kaart ook buiten de valleigebieden een gedetailleerd
overzicht van de natuurwaarden geeft.
• Plassen, vijvers en veedrinkpoelen
Alle plassen, vijvers en oude Scheldarmen (aev) werden systematisch bekeken (verschillende
zelfs meermaals in de loop van het jaar). Waterpartijen met een goed ontwikkelde waterplanten- en
oevervegetatie werden in de regel gekarteerd als ae* of aev*. Die waterpartijen die gekenmerkt werden
9

door kunstmatige oeververstevigingen (vaak uit beton) en afwezigheid van waterplantenvegetatie werden
doorgaans getypeerd als ae°, aer of aer° en kregen als waardering biologisch waardevol.
Op de oostelijke kaartbladen werden alle veedrinkpoelen systematisch bekeken. Veedrinkpoelen met een
goed ontwikkelde waterplantenvegetatie werden in de regel gekarteerd als kn*. De eenheid kn° werd
voorbehouden voor die poelen die of een heel kleine oppervlakte hadden en die maar weinig water
bevatten of die poelen waarvan de waterkwaliteit slecht, en de oeverstructuur zwak ontwikkeld is. In een
aantal gevallen was het water in de veedrinkpoel hypertroof en kwam er een dikke algenlaag in voor.
• Graslanden: hp*, hpr, hpr* en hx
Tot de eenheid hp* behoren die graslanden waar onder meer volgende soorten aanwezig zijn:
Pinksterbloem, Scherpe boterbloem, Veldzuring, Zilverschoon, Reukgras, Beemdkamgras en Veldgerst.
Behalve die genoemde soorten die indicatief zijn voor hp* worden ook tal van anderen soorten gebruikt
om voor deze eenheid te kiezen. Het gaat om alle soorten die een zekere botanische waarde vertonen
zonder dat daaraan een bestaande karteringseenheid kan gekoppeld worden (bvb. Muizenstaart, Slanke
sleutelbloem, Ruige zegge, Beekpunge, …). In de Scheldevallei werd er specifiek aandacht besteed aan
de aanwezigheid van Veldgerst. Dit is een kenmerkende soort voor oude graslanden in valleisystemen
gelegen. Bij het veldwerk werd er rekening gehouden met de relatief late bloeitijd (juni).
Graslandpercelen met een geringe botanische waarde, maar waarvan de botanische waarde nog aanwezig
is in de rand of onder het prikkeldraad worden als hp + k(hp*) genoteerd. Het deel tussen haakjes kan ook
een andere eenheid zijn, bvb. hp + k(hc), hp + k(hf), hp + k(hu), hp + k(mr),…
De karteringseenheid hpr werd in het verleden vooral gereserveerd voor graslanden met microreliëf in de
polders. De eenheid hpr kan overal in Vlaanderen gebruikt worden indien een perceel aan onderstaande
omschrijvingen voldoet. De eenheid hpr* wordt dan gebruikt voor de botanisch waardevolle graslanden
die het uitzicht hebben van een hpr.
Hpr buiten de valleien
Vooral in de Leemstreek, maar ook daarbuiten, treden verglijdingen op in de weilanden. Dit is vaak het
gevolg van leem- of zandleemlagen die vrij nat zijn omwille van een Tertiaire ondoorlatende ondergrond,
waardoor het Pleistoceen materiaal van enkele meters waterdragend is. Op plaatsen waar de
hellingsgradiënt het hoogst is en het leempakket het dunst, geeft dit aanleiding tot frequente
verglijdingen. Plaatselijk kunnen die verglijdingen heel spectaculair zijn en zelfs huizen en wegen
vernielen. Veel vaker echter ziet men diffuse kleine verglijdingsverschijnselen, die resulteren in een
gescheurde grasmat en kleine bulten. Percelen die gekenmerkt worden door dergelijke verglijdingen, met
inbegrip van de minder spectaculaire, worden gekarteerd als hpr en worden op zich als "biologisch
waardevol" geëvalueerd.
Op verschillende plaatsen komen er bronamfitheaters voor, en dit vooral op die plaatsen waar het contact
tussen Tertiair zand op Tertiaire klei aan het maaiveld dagzoomt of slechts een dunne leemlaag draagt.
Door de ondoordringbaarheid van de Tertiaire laag ontstaan bronnen. De soortensamenstelling in deze
bronzone wijkt meestal af van het omringende terrein, en de aanwezige soorten zijn eerder kenmerkend
voor dotterbloemhooilanden en/of moerasspirearuigtes. Dergelijke percelen worden gekarteerd als hpr +
hc of hpr + hf en worden als "biologisch waardevol met zeer waardevolle elementen" geëvalueerd.
Hpr in de valleien
Zowel in de grote riviervalleien van de Schelde en Leie als in talrijke kleinere beekvalleien in de
Leemstreek komen weilanden voor die gekenmerkt worden door de aanwezigheid van talrijke grachten,
sloten en/of greppels. In bepaalde streken zijn die permanent waterhoudend. Elders zijn ze slechts tijdelijk
waterhoudend of zelfs bijna helemaal niet meer. Deze laatste noemen we luie of dooie grachten. De sloten
of greppels komen op een heel regelmatige basis, meestal parallel ten opzichte van elkaar gelegen in het
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weiland voor, vaak op een onderlinge afstand van 7 à 15 meter. In extreme gevallen betreft het
tussenliggende weiland een individueel perceel, elders vormen ze samen één groot weilandperceel. De
soortensamenstelling in de sloten wijkt meestal af van het omringende terrein, maar dit is niet steeds het
geval. Dergelijke percelen worden gekarteerd als hpr en worden op zich als "biologisch waardevol"
geëvalueerd. Wanneer de sloten en/of greppels permanent waterhoudend zijn, wordt dit op onderhavige
kaartbladen aangeduid als hpr + k(ae) en wordt dit als "complex van biologisch waardevol en zeer
waardevolle elementen" geëvalueerd. De notatie “k(ae)” valt te verklaren doordat dit bijna steeds
lijnvormige elementen zijn die op zichzelf geen plas vormen.
Tot de eenheid hx behoren graslanden die zowel gemaaid als begraasd worden. Meestal betreft het
volledig (her)ingezaaide graslanden die begraasd worden en waarrond een duidelijke omheining aanwezig
is. In een aantal gevallen komen die als wisselteelt met akkers voor, vaak zelfs binnen één seizoen. Tot
mei staat er dan raaigras en eind mei tot zelfs in juni wordt pas de maïs ingezaaid. Gezien het zeer
tijdelijke karakter wordt in deze laatste gevallen de eenheid hx achterwege gelaten en wordt het
betreffende perceel gekarteerd als bs of bl of bu. In een aantal gevallen waar raaigras gans de zomer
aanwezig is, wordt deze eenheid vaak gebruikt in combinatie met akkers: bs + hx.
• Natte ruigte en moeras
Veel natte ruigte- en moerasvegetaties werden de laatste tientallen jaren ingeplant met
populier. Tijdens het veldwerk werd zoveel mogelijk getracht die vegetaties weer te geven. De ondergroei
kan dan van het type moeraspirearuigte (hf), rietvegetatie (mr) of grote zeggenvegetatie (mc) zijn.
Sommige natte ruigtevegetaties werd gekarteerd als hr/hf of hr/mr. Onder hr/hf verstaan we die
vegetaties waar nog enkele kenmerkende hf soorten als Moerasspirea, Kattenstaart, Valeriaan en
Leverkruid aanwezig zijn, maar die gedomineerd worden door ruderale soorten als Grote brandnetel,
Kleefkruid en Haagwinde.
• Loofbossen
Populierenaanplant
Het onderscheid tussen populierenaanplant op natte bodem (lh) en op droge bodem (ls) werd op het
terrein bepaald aan de hand van de aanwezige kruidlaag. Indien dit ons geen eenduidig antwoord gaf werd
er op het terrein gekeken naar de aard van de bodem, de ligging (bvb. naast een beek) en de vegetatie in
de aanpalende percelen. In géén enkel geval werd het onderscheid gemaakt op basis van de bodemkaart.
Droge populierenbestanden werden vooral gevonden in de omgeving van de Spitaelsbossen en in één
geval op een Diestiaankop in de omgeving van het Muziekbos te Louise-Marie.
Alluviaal bos
In de ganse reeks van alluviale bossen proberen we zoveel mogelijk volgend onderscheid in range weer te
geven tussen een va, va pop, lh/va, lh/va° en lhb. Percelen die gekenmerkt worden door een goed
ontwikkelde boomlaag van elzen en essen en waar een duidelijk voorjaarsaspect van o.a. Bosanemoon,
Gele dovenetel, Daslook, Slanke sleutelbloem, Muskuskruid in de kruidlaag aanwezig is, werden
getypeerd als va. Indien de boomlaag getypeerd en gedomineerd wordt door inplant van populier wordt
dit dan va pop. Onder de eenheid lh/va beschouwen we die bosjes die wel een duidelijke kruidlaag van
o.a. Slanke sleutelbloem, Gevlekte aronskelk, Muskuskruid, Speenkruid bezitten maar waar de boomlaag
of afwezig is of waar er sprake is van een jonge boomlaag. In een aantal gevallen komen in de kruidlaag
enkel maar Dagkoekoeksbloem, Speenkruid en Slanke sleutelbloem voor. Dergelijke percelen werden
getypeerd als lh/va°. Onder de eenheid lhb verstaan we die bossen waar die typische voorjaarssoorten in
de kruidlaag afwezig zijn en waar ook geen echte bosstructuur aanwezig is van elzen. Indien die
bosstructuur wel aanwezig is, werden die getypeerd als vn pop of lh/vn, afhankelijk van de
ontwikkelingsgraad.
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Mesofiel bos
Onder de eenheid qs en fs werden zowel bossen gekarteerd met een ondergroei van Lelietje-van-dalen en
Dalkruid die typisch is voor zure bossen, als bossen zonder die typische kruidvegetatie. In dit laatste
geval is de kruidvegetatie matig ontwikkeld en wordt het bos gekarakteriseerd door een strooisellaag of
komen er soorten als bramen en Adelaarsvaren voor. In enkele gevallen komen zowel Lelietje-van-dalen
als Dalkruid vleksgewijze talrijk voor. Dergelijke bospercelen werden getypeerd als qs* of fs*.
Bij beukenbossen met Wilde hyacint, gekarteerd als fe, willen we opmerken dat dit vaak bossen zijn van
het eerder zure type. Ze zijn eigenlijk goed vergelijkbaar met bossen van het type fs, maar dan met de
massale aanwezigheid van Wilde hyacint.
Dit geldt niet voor de meeste eikenbossen van het type met wilde hyacint, qe, die veel meer gelijkenis
vertonen met eikenhaagbeukenbossen zonder wilde hyacint, getypeerd als qa. Slechts in uitzonderlijke
gevallen werd de eenheid qe* gebruikt. Dit staat voor die bospercelen waarin alle typische soorten
aanwezig zijn, aangevuld met nog enkele zeldzaamheden als Witte rapunzel, Heelkruid, Bosorchis of
Spekwortel.
• Kleine landschapselementen (KLE)
Bij de terreinopname werd er op de oostelijke kaartbladen extra aandacht geschonken aan
lineaire en puntvormige landschapselementen. Dit zijn één van de meeste typische elementen van deze
heuvelachtige streek in het zuiden van Oost-Vlaanderen en aangrenzend deel van West-Vlaanderen. Bijna
zonder uitzondering werden ze allemaal getypeerd op het terrein.
In het landelijke gebied werden de KLE zoveel mogelijk bij de aanpalende percelen genomen. Enkel in
het geval van KLE in het akkerareaal werden die meestal als afzonderlijke polygoon weergegeven. Enkel
bij kleine akkerpercelen werden de KLE soms tot de percelen zelf toegevoegd i.p.v. als afzonderlijke
polygoon.
Op basis van het terreinwerk maken we volgende indeling op basis van de mate van ontwikkeling en
densiteit aan lineaire landschapselementen:
- kb° of kh°: bomenrij of houtkant die meestal gereduceerd is tot enkele geïsoleerde bomen;
- kb of kh: ofwel lage densiteit maar goed ontwikkeld, ofwel matige densiteit;
- kb* of kh*: zeer goed ontwikkelde bomenrijen of houtkanten waarin heel oude, vaak autochtone
exemplaren aanwezig zijn.
Bij holle wegen (kw), taluds (kt) en dijken (kd) wordt zoveel mogelijk de aanwezige begroeiing
weergegeven. Indien er geen vegetatie vermeld staat bij holle wegen (kw) of taluds (kt) betekent dit
doorgaans dat de vegetatie van het ruderale type (hr-aspect) en/of eventueel met boomopslag, vaak van
vlier is (sz- aspect). Bijna alle holle wegen (kw) worden als afzonderlijke polygoon weergegeven.
Op de oostelijke kaartbladen komen er heel frequent taluds (kt) voor. In het graslandareaal werden ze in
de regel nooit als afzonderlijke polygoon weergegeven, maar maken ze deel uit van het weilandcomplex.
In een aantal gevallen worden ze toch afzonderlijk weergegeven, vooral indien de vegetatie helemaal
verschillend was van het omgevende landgebruik en indien het talud een tamelijk grote oppervlakte
inneemt. Taluds in het akkerareaal werden zoveel mogelijk als individuele polygoon weergegeven. Indien
mogelijk werd de specifieke vegetatie vermeld. Verschillende taluds zijn te vinden langs kleine verharde
veldwegen. Deze werden als afzonderlijke polygoon weergegeven zonder vermelding van de term “weg”,
daar die in regel zeer smal is en onbeduidend in oppervlakte ten opzichte tot het talud, zodat die notatie
enkel tot een onderwaardering van die taluds zou leiden. Bij brede wegen (vanaf 2 rijstroken) werd het
talud, los van de weg als afzonderlijk polygoon weergegeven of werd samen met de weg afgebakend. In
dit laatste geval kreeg dit een gemengde waardering als complex van biologisch minder waardevolle en
waardevolle elementen (mw).
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• Urbaan gebied
Rond boerderijen, in de dorpscentra en in het verstedelijkte gebied werden de kleine
landschapselementen (KLE) zoveel mogelijk gekarteerd, maar we zijn er ons heel goed van bewust dat
we net daar verschillende KLE niet hebben weergegeven (vaak doordat ze volledig op privé domein
gelegen zijn en die moeilijk tot helemaal niet toegankelijk zijn).
Onze aandacht ging vooral naar de aanwezigheid van kleine landschapselementen en
hoogstamboomgaarden rond oudere bebouwing. Vaak vinden we hier nog kaphagen terug van Haagbeuk
en Es en al dan niet uitgegroeide meidoornhagen. Dergelijke individuele percelen worden dan gekarteerd
als ur + kh en krijgen een gemengde waardering als complex van biologisch minder waardevol en zeer
waardevolle elementen. Indien mogelijk werden hagen met een grote oppervlakte als een afzonderlijke
polygoon weergegeven.

Kaartbladen 29/1-2-5-6 en 37/2 (= de westelijke kaartbladen)
• Plassen, vijvers en veedrinkpoelen
Een groot aantal plassen werden op basis van orthofoto-interpretatie aangeduid. Het betreft
overwegend plassen weergegeven als ae of aer. Het onderscheid tussen beide karteringseenheden viel
niet altijd juist te bepalen en is ondermeer gebaseerd op het al dan niet voorkomen van de plas op oudere
stafkaarten.
Wanneer de plassen nabij bebouwing voorkomen werd getracht een onderscheid te maken tussen
tuinvijvers en oude omwallingen rond boerderijen. Deze laatste zijn als ae gekarteerd en worden als
biologisch zeer waardevol geëvalueerd. De plassen aangeduid op basis van de orthofoto kunnen in
realiteit zwak of juist heel goed ontwikkeld zijn zodat een te hoge, respectievelijk een te lage, waardering
niet uit te sluiten is.
Opvangbekkens voor regenwater of uitgegraven plassen bij serres werden sporadisch aangeduid met aer°,
maar vaak zijn ze niet vermeld en dus onderdeel van de bebouwing.
Vele veedrinkpoelen werden op de westelijke kaartbladen op basis van luchtfoto-interpretatie toegevoegd.
Een aantal ervan kunnen interessante vegetaties bevatten waardoor een typologie als kn* verantwoord
kan zijn, andere kunnen evenwel zwak ontwikkeld zijn. Ook hier geldt hetzelfde probleem van over- of
onderwaardering.
COLAZZO et al. (2002) is systematisch als referentiebestand benut en een aantal poelen en plassen zijn op
basis van deze studie toegevoegd.
• Graslanden: hp, hp*, hpr, hpr* en hx
Er werd extra aandacht verleend aan de kartering van de graslanden. Het merendeel van de
percelen is op het terrein bezocht. Slechts enkele percelen werden op basis van recente externe
veldgegevens getypeerd omdat ze reeds gemaaid waren of omdat het terreinbezoek te laat plaatsvond om
eventueel beter ontwikkelde graslandvegetaties waar te nemen.
Intensieve graslanden, gedomineerd door Engels raaigras, maar waar banale soorten ontbreken, werden
als hp gekarteerd als ze duidelijk een permanent karakter vertoonden.
De graslanden behorende tot de eenheid hp* worden in deze streek gekenmerkt door het voorkomen van
Scherpe boterbloem en Veldzuring. Slechts in enkele gevallen zijn ze soortenrijker. Op basis van externe
gegevens werden enkele graslanden als hp* getypeerd voor het voorkomen van Pinkersterbloem.
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Tot de eenheid hx behoren graslanden die zowel gemaaid als begraasd worden. Meestal betreft het
tijdelijke graslanden die regelmatig worden ingezaaid en die sterk bemest worden. Deze eenheid werd
vaak gebruikt in combinatie met akkers: hx + bs of bs + hx, afhankelijk van het grootste aandeel in
oppervlakte van één van beide karteringseenheden en dit omwille van het wisselgebruik met akkers, soms
nog binnen hetzelfde jaar.
• Loofbossen
De soorten Valse salie, Lelietje-van-dalen, Dalkruid… worden op de westelijke kaartbladen
weinig teruggevonden zodat op deze kaarten de eenheid qs meestal staat voor eikenbossen die
gekenmerkt worden door een ruderale ondergroei van bvb. bramen.
Op kaartbladen 29 en 37 komen voorjaarsbloeier vrij algemeen voor. Bossen waarin slechts één of enkele
soorten in lage aantallen voorkomen werden als qa°, qe° of va° gekarteerd. Hiermee wordt dus aangeduid
dat het voorjaarsaspect slechts zwak ontwikkeld is; het betreft echter geen jonge bossen.
Het onderscheid tussen populierenaanplanten op natte bodem (lh) en deze op droge bodem (ls) is op
terrein bepaald aan de hand van de aanwezige kruidlaag. Vaak was het niet mogelijk om enkel en alleen
op basis van de kruidlaag een typering te geven. In dergelijke gevallen werd er op het terrein gekeken
naar de aard van de bodem, de ligging (bvb. naast een beek) en de vegetatie in de onmiddellijke
omgeving. In enkele gevallen werd het onderscheid gemaakt op basis van de bodemkaart.
Bijna steeds werd bij de kartering het onderscheid gemaakt tussen:
- een populierenaanplant met verspreide opslag van struiken en kleine bomen (lhb), waarbij een
verdere typering van de vegetatie niet mogelijk is;
- een populierenaanplant met in de ondergroei reeds een aanvang naar de ontwikkeling of herstel van
een nitrofiel elzenbos (lhb/vn) of een wilgenstruweel (lhb/sf);
- een nitrofiel elzenbos of wilgenstruweel met inplant van populieren (respectievelijk vn pop en sf
pop).
Dit systematisch onderscheid in populierenbossen werd ook steeds gemaakt met moerrasspirearuigten
(hf), rietvegetaties (mr) en alluviaal elzenbos (va) in de ondergroei.
• Kasteelparken
Door hun ontoegankelijkheid konden een aantal kasteelparken (kpk) niet bezocht worden. Het
is niet uitgesloten dat zij interessante bos-, water- en eventueel graslandvegetaties bevatten en bijgevolg
in wezen een te lage waardering gekregen hebben.
• Kleine landschapselementen
Het onderscheid tussen houtkanten en hagen (kh) komt niet altijd duidelijk tot uiting. Hagen
werden meestal als kh° gekarteerd. Hierbij kan het zijn dat oude hagen ten onrechte ondergewaardeerd
zijn. .
Van enkele dijken is de vegetatie niet bekeken; deze werden als kd zondermeer weergeven. Algemeen is
gekend dat de begroeiing hier meestal uit soortenrijkere graslanden en/of mesofiele hooilanden (hp*, hu°,
hu) bestaat, zodat de aanduiding als biologisch waardevol verantwoord is. Het is echter mogelijk dat er
plaatselijk een te lage biologische waardering werd toegekend of dat er hp-vegetaties op voorkomen.
Brede wegbermen langs autosnelwegen en taluds langs wegen zijn consequent aangeduid als hp*, hoewel
hiervoor slechts zelden terreingegevens verzameld werden. Doordat deze bermen al geruime tijd beheerd
worden volgens het bermbesluit en er vaak schrale grasmengsels ingezaaid worden, zal deze typering de
werkelijkheid benaderen. Gevallen van overwaardering of onderwaardering zijn echter niet uit te sluiten.
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• Urbane gebied
Aan het urbane gebied werd op de westelijke kaartbladen standaard als herkomst “orthofoto” gegeven,
ook als er op globale wijze veldwerk verricht werd. Enkel als er waardevolle elementen aanwezig waren
komt tot uiting via het attribuutveld herkomst dat een urbaan gebied ter plaatse bekeken is. Verspreide
bebouwing werd meestal wel opgenomen als veldwerk. In het stedelijk gebied van Kortrijk werd
nauwelijks veldwerk verricht.
In het landelijke gebied werd de karteringseenheid ur + ui gebruikt voor meestal recente, moderne
landbouwbedrijven met omvangrijke stallingen. Het betreft agro-industriële vestigingen in agrarisch
gebied.
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6. Digitaal bestand
6.1. Metadata
Gelieve de metadatabank GIS-Vlaanderen te raadplegen via web.gisvlaanderen.be.

6.2. Digitalisatie, controle
BWK
Faunistisch belangrijke gebieden
Topologie, technische controle

G. Van Dam, L. Vriens en G. De Knijf
G. De Knijf en F. T’jollyn
C. Wils
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7. Analoge documenten
Van de kaartbladen 29-37 zijn geen gepubliceerde kaarten beschikbaar. Via bwk@inbo.be kunnen wel,
tegen betaling, plots aangevraagd worden. Vooral in kleinschalig gekarteerde gebieden kan het moeilijk
zijn op deze plots de inhoud bij de juiste polygonen te plaatsen. Het Instituut voor Natuurbehoud kan
hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.
Distributie-eenheid
1/10000 Noord en 1/10000 Zuid (verdeling zoals de Topografische kaarten NGI, numerieke reeks).
Prijsinformatie
€ 3,0 per plot (auteursrechten topografische ondergrond inclusief).
€ 24 per set, areaal 1/50.000 kaarten van het NGI (18 plots)
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9. Figuren in bijlage

Figuur 1.1. Administratieve situering
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Figuur 2.1. Herkomst van de gegevens
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Figuur 2.2. Spreiding van het veldwerk over de seizoenen
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