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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 kleine landschapselementen;
- het vermijden van ecologisch heterogene complexen;
- meer aandacht voor de graslanden;
- meer aandacht voor de bossen en specifiek naar de ondergroei van populierenbestanden
en andere aanplanten;
- inconsequenties wegwerken in de waardering en complexen beter naar hun ecologische
waarden schatten;
- 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
97
Veldwerk 1997 door L. Denys, J. Heirman, M. Van Hove
98
Veldwerk 1998 (1) door R. Vanallemeersch, A. Zwaenepoel
99
Veldwerk 1999 (1) door D. Paelinckx (15-7)
00
Veldwerk 2000 (1) door M. Van Hove, L. Vriens; D. Paelinckx (15-7)
01
Veldwerk 2001 (1) door D. Paelinckx, M. Van Hove, L. Vriens
02
Veldwerk 2002 (1) door D. Paelinckx, M. Van Hove
03
Veldwerk 2003 (1) door D. Paelinckx, M. Van Hove, S. De Saeger
ex
De weergegeven kartering is ons bezorgd door een vrijwillige medewerker. Na
kritische evaluatie kan dergelijke informatie zonder verdere terreincontrole
opgenomen worden.
Volgende personen leverden karteringsgegevens aan: F. Adriaansen, F. Buysse, E. De
Keersmaecker, H. Mees, B. Van Ballaer en Dhr. Van Herbruggen.
l
Literatuur en databanken. De weergegeven kartering is gebaseerd op gegevens uit:
lb
Vlaamse Landmaatschappij. 2001. Landbouwgebruikpercelen.
AMINAL, afdeling Bos & Groen. 2001. Bosreferentielaag van Vlaanderen.
COLAZZO et al.(2001). GIS-bestand bij het rapport.
Sporadisch ook: dossiers “Aanvraag erkenning of uitbreiding natuurreservaten”
g
De
weergegeven
kartering
is
gebaseerd
op
de
gemeentelijke
gb
natuurontwikkelingsplannen (GNOP’s) van één van volgende gemeenten: Hamme,
Kruibeke, Lint, Schilde, Schoten, Sint-Niklaas, Temse, Wijnegem, Wommelgem
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.
1999
Vliegschaal
Orthofoto’s zwart-wit 1997 - 2000.
1/ 52 000
Volledige controle van de digitalisatie.
AWZ. z.d. Digitale luchtfoto’s kleur van Antwerpen,
1999
0,5 m
linkeroever.
resolutie
Ad hoc controle
ONDERSTEUNEND CENTRUM GIS VLAANDEREN. 2001.
1992
1/10 000
Topografische kaart 1/10.000
LANNOO. 1995. AeroAtlas Antwerpen.
1994
1/10 000
Ad hoc controle; stelselmatige controle bij 15-7
ob
Overname uit BWK, versie 1 na kritische evaluatie via interpretatie van orthofoto’s.
Volgende karteerders verzorgden de BWK, versie 1 voor de kaartbladen 15:
karteercentrum Antwerpen: J. Stryckers, E. Van Der Meuren en D. Paelinckx (;
kaartbladen 15/3-4 en 15/7-8; 1979, 1982 en 1988);
karteercentrum Gent: E. Rombaut, C. Cocquyt en L. Demarest (Kaartblad 15/1-2;
1979); J. Heirman en L. Demarest (15/5-6, 1978). Aanvullingen in 1988.
(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:

Topografische kaarten NGI, klassieke reeks,
2de editie, 1/10 000, voor kaartblad 15/6
Topografische kaarten NGI, Noord en
Zuid kaarten, numerieke reeks, 1e editie, 1/10.000

Herziening Uitgave
1983 -1984 1987
1992

Schaal
1/10 000

1996 -1998 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
De kartering van de kaartbladen 15 maakte aanvankelijk deel uit van een project in opdracht
van de Vlaamse Landmaatschappij, Mestbank en het Kabinet voor Leefmilieu en
Tewerkstelling (kartering 1997 en 1998). Dit project had o.a. tot doel alle voordien niet
gepubliceerde Biologische waarderingskaarten af te werken. De tijdsdruk was evenwel
dermate groot dat voor enkele kaartbladen het nieuw gekarteerde areaal als te klein
geoordeeld werd. Hiertoe behoorden ook de kaartbladen 15, omdat de betrokken karteerders
ook verantwoordelijk waren voor de kaartbladen 19-20. Daarom werd de publicatie ervan
uitgesteld.
Zoals uit fig. 2 en 3 blijkt is het overgrote deel van de kaartbladen 15 gekarteerd in 2000. De
resterende hiaten en problemen die opdoken bij de controle van de digitale bestanden zijn
dan de volgende jaren opgelost.
Het grote aandeel met herkomst “orthofoto” heeft in de eerste plaats te maken met het grote
areaal urbane gebieden (35% van het kaartblok en circa drievierde van het areaal met
herkomst “ortho”). In de grotere urbane gebieden is het terreinbezoek uitgevoerd op basis
van een voorafgaande selectie van open ruimten aan de hand van orthofoto’s en
topografische kaarten. Hoewel in vele gevallen de bebouwde ruimten zelf ook (deels)
bezocht werden, is er toch voor gekozen deze als herkomst “o” te geven.
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Figuur 3.1. Oppervlaktepercentage per herkomst
Door de aanhoudende tijdsdruk is het veldwerk niet overal even intensief kunnen gebeuren,
wat op de kaartbladen 15 als volgt is weergegeven:
• de beschikbare informatie laat slechts een minimale interpretatie mogelijk Î ng (niet
gekarteerd) + karteringseenheid (vb ng n voor een loofbos; dit bos kan beter zijn, maar het is
minimaal een aanplant “n” en daardoor minimaal “biologisch waardevol”); de weergegeven
karteringseenheden kunnen ook waargenomen zijn vanaf de rand, maar er is geen zekerheid
dat er verderop in het gebied geen andere biotopen voorkomen;
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• zaken van op afstand gezien, maar typologie slechts “vrijwel zeker” Î herk “o” en in het
veld “info” wordt vermeld “van op afstand”, “vanaf de weg”, “(slechts) gedeeltelijk
veldwerk”, …
• typologie zeker, maar toch van op afstand gezien Î “herk” = veldwerk en in veld “info”
wordt vermeld “van op afstand”, “vanaf de weg”, “(slechts) gedeeltelijk veldwerk”…;
Deze toevoeging in het veld info is evenwel niet stelselmatig gebeurd.
Globaal gezien is er aan de kaartbladen 15 een inspanning geleverd vergelijkbaar met 3
voltijdse persoonsjaren. 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 nog meer gedetailleerd.
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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 lijstcategorieën ‘Met uitsterven bedreigd’, ‘Bedreigd’
en ‘Kwetsbaar’ behoren. We maken 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).
In gebieden waar geen broedvogels van de Rode lijstcategorieën ‘Met uitsterven bedreigd’,
‘Bedreigd’ en ‘Kwetsbaar’ voorkomen, worden ook hoge aantallen of dichtheden uit de
andere Rode lijstcategorieën, eventueel aangevuld met ‘schaarse broedvogels’ als criterium
gebruikt. Er wordt 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 15 zijn de gegevens afkomstig van:
- de verspreidingsgegevens zoals ze in 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 de zomerverblijfplaatsen.
- literatuurgegevens.
De vertaling van deze gegevens in een gebiedsafbakening werd uitgevoerd door G. De Knijf
en P. Lust. R. Gyselings werkte mee aan de afbakening in het havengebied.
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,
evaluatie en het attribuutveld “info”
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. Ook via www.inbo.be is informatie over dit
alles te vinden.
Specifieke, eventueel van bovenstaande referenties licht afwijkende, aspecten voor de
kaartbladen 15 worden hier verder toegelicht.
•

Plassen, vijvers en veedrinkpoelen

COLAZZO et al. (2002) is systematisch als controlebestand benut en een aantal poelen en
plassen zijn op basis van deze studie toegevoegd.
Een aantal plassen zijn aangeduid op basis van orthofoto-interpretatie. Het betreft
overwegend plassen weergegeven als ae of aer.. In realiteit kunnen deze zwak of juist heel
goed ontwikkeld zijn zodat een te hoge, respectievelijk een te lage, waardering niet uit te
sluiten is.
Ook bij terreininventarisaties is het onderscheid tussen ae en aer niet altijd juist te bepalen,
zodat het al dan niet voorkomen ervan op oudere topografische kaarten doorslaggevend kan
zijn.
Opvangbekkens voor regenwater of uitgegraven plassen bij serres zijn niet aangeduid of
sporadisch aangeduid met aer°.
Veedrinkpoelen (kn) zijn regelmatig aangeduid op basis van orthofoto-interpretatie. Een
aantal ervan kunnen interessante vegetaties bevatten. Andere kunnen echter zwak ontwikkeld
zijn en daardoor op de kaarten een te hoge waardering hebben.
•

Graslanden en intensief agrarische akker- en graslandgebieden

Het veldwerk voor deze kaartbladen spitst zich sterker toe op de biologisch waardevollere
gebieden dan op de intensief agrarische gebieden. Hierdoor zijn een aantal grote agrarische
gebieden minder gedetailleerd geïnventariseerd. Deze gebieden zijn dan ook meestal als een
complex van akker- en grasland op de kaarten terug te vinden. Voor belangrijke delen ervan is
de aard van het agrarische grondgebruik en de eventuele aanwezigheid en hoeveelheid van
kleine landschapselementen benaderd via recente orthofoto’s, de teeltgegevens van de
registratie bij de Mestbank (Vlaamse Landmaatschappij, 2001) en de topografische kaarten
van het NGI (§ 2). Deze werkwijze is ook gevolgd voor kleine geïsoleerde agrarische percelen
waar geen herkartering gebeurde.
De gebruikte databank maakt het niet mogelijk onderscheid te maken tussen klein fruit (BWK:
akker) en laagstamboomgaarden (kl). Meestal kan dit wel door combinatie met de orthofoto’s,
maar vergissingen zijn mogelijk.
Ook in de geherkarteerde grotere agrarische gebieden wordt vaak eerder het algemene beeld
weergegeven, zodat bvb. het onderscheid tussen hx- en hp-graslanden niet stelselmatig is
gebeurd, minder goed ontwikkelde bomenrijen niet altijd zijn genoteerd en niet opgaande
kleine landschapselementen op de kaarten kunnen ontbreken. Hierbij is het ook niet
uitgesloten dat plaatselijk geïsoleerde soortenrijke graslanden niet opgemerkt zijn.
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Akker–graslandcomplexen (hx + bs of bs + hx) kunnen ook duiden op wisselgebruik van
grasland en akker (soms nog binnen hetzelfde jaar).
Cultuurgraslanden hp, hp*, hpr, hpr* en hx
Buiten de intensief agrarische gebieden zijn bijna alle graslanden systematisch bekeken zodat
daar het verschil tussen hx, hp en hp* wel duidelijk uit de kaarten blijkt.
Niet overal is er, gezien de tijdsdruk, even veel tijd besteed aan het bekijken van de
perceelsranden, zodat niet opgaande kleine landschapselementen in de inventaris kunnen
ontbreken.
Weilandcomplexen met veel sloten en/of microreliëf (hpr, hpr*) zijn op de kaartbladen 15
nagenoeg volledig beperkt tot de grotere alluvia. Ze staan daar vooral voor natte tot vochtige,
doorgaans langgerekte percelen, van elkaar gescheiden door sloten die het hele jaar
waterhoudend zijn of op zijn minst duidelijke moerasvegetaties bevatten (deze worden meestal
vermeld in het complex). In de Scheldevallei kan het daarbij om toch relatief brede percelen
gaan (meestal 25 à 30 m, maar ook tot 50 à 60 m breed; typische lengtematen zijn dan 100 à
150 m, respectievelijk 300 à 500 m).
Hpr° (zwak ontwikkeld) staat daar dan voor complexen met een gelijkaardige perceelstructuur
en slotenpatroon, maar met duidelijk minder ontwikkelde sloten (minder natte delen van het
alluvium en daardoor minder goed ontwikkelde moerasvegetaties). Is daarentegen het
slotenpatroon plaatselijk ijler dan wordt bijvoorbeeld hp + hpr genoteerd.
Mesofiel hooiland hu
Goed ontwikkeld mesofiel hooiland is zeldzaam op de kaartbladen 15. Er werden wel percelen
gekarteerd als hu° en deze eenheid werd ook veelvuldig gebruikt voor de kartering van dijken.
Het betreft grazige vegetaties met soorten zoals Glanshaver, Fluitenkruid, Peen en Gewone
berenklauw, soms met het voorkomen van Knoopkruid.
Opwaardering valleigraslanden
Valleigraslanden palend aan laaglandbeken met goed ontwikkelde structuurkenmerken of
een goede 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.
•

Ruigten en struwelen van allerlei opslag

Sommige ruigten (hr, ku) en allerlei opslag (sz) zijn enkel getypeerd op basis van interpretatie
van orthofoto’s en topografische kaarten. De legende-eenheden “struikgewas” en “opslag van
heesters en struiken” van de nieuwe topografische kaarten (ONDERSTEUNEND CENTRUM GIS
VLAANDEREN, 2001) zijn daarbij vertaald naar sz. De legende-eenheid “ruderale vegetaties”
werd vertaald naar hr in het geval van verlaten landbouwgronden of naar ku in het geval van
vergraven en/of opgehoogde terreinen.
Pionier- en duinrietvegetaties van de opgehoogde terreinen zijn getypeerd door de eenheden
ku en ku* in combinatie met kz volgens de benadering zoals weergegeven in tabel 5.1.
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Tabel 5.1. Criteria voor de typering van pionier- en duinrietvegetaties op de opgehoogde
gronden in het Antwerpse havengebied
(vrij) constante soorten:
Duinriet (veelal dominant), al dan niet met Jakobskruiskruid, Sint-Janskruid, teunisbloem
(1), streepzaad
Bij pioniervegetaties: + Muurpeper, schijnspurrie, Kleverige reigersbek
Eventueel struikopslag van Duindoorn, Vlier, …
In nattere zones: eventueel + verspreid Riet, Zeegroene rus, Heen, …
In zandige omstandigheden: eventueel + Zandzegge
Soortengroep A:
Soortengroep B: ruderaal / grazig (kan een rol spelen)
bitterling, Grijskruid,
- Akkerdistel, honingklaver, braam, Koninginnenkruid, …
Zeepkruid, Kruipwilg, toorts, - Rood zwenkgras, Peen, klavers, …
duizendguldenkruid,
Heelblaadjes en/of
Slangenkruid meestal
aanwezig, maar op zich enkel
voldoende als frequent en/of
verspreid over het hele
perceel voorkomend
Soorten van soortengroep A
In grote delen komen enkel
Soorten van soortengroep A
over grote delen van perceel de constante soorten van
(nagenoeg) ontbrekend.
voorkomend: ofwel
soortengroep A voor, maar
Duizendguldenkruid en
verscheidene van deze
soortengroep B is in
Slangenkruid kunnen
soorten ofwel 1 of enkele
belangrijke mate aanwezig
aanwezig zijn, maar dan
soorten in grotere aantallen
beperkt
Soorten van soortengroep B
Soortengroep B kan
niet (opvallend) aanwezig of
aanwezig zijn, maar dit hoeft
slechts in kleine delen
niet
Ku* (z)
ku + ku* of ku* + ku (wz)
ku (w)
(1)
in geval van hoge abundantie: ku* of combinatie van ku en ku*
•

Struwelen, bossen en aanplanten

Eikenbossen
Op de kaartbladen 15 is het onderscheid tussen zure eikenbossen met typische kruidflora
(Valse salie, Lelietje-van-dalen, Dalkruid…) en deze gekenmerkt door een ruderale
ondergroei niet te achterhalen (beide qs).
Eikenberkenbossen in het Kempische deel van kaartbladen 15 zijn als qb gekarteerd, ook als
kenmerkende soorten ontbraken. Wanneer in dergelijke gevallen bramen een groot aandeel
innamen, zijn de eikenberkenbossen als qs bet getypeerd om het onderscheid met de meer
voedselarme qb te benadrukken. Als berk de dominante boomsoort is en de kruid- of
struiklaag bestaat vooral uit soorten van voedselarme gronden, dan worden ze als qb bet
aangeduid.
Op kaartbladen 15 komen voorjaarsbloeiers vrij algemeen voor. Bossen waarin slechts één of
enkele soorten in lage aantallen voorkomen zijn als qa° gekarteerd. Hiermee wordt dus
aangeduid dat het voorjaarsaspect slechts zwak ontwikkeld is; het betreft in deze gevallen
echter geen jonge bossen.
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Valleibossen en populierenaanplanten
Het onderscheid tussen populierenaanplanten met opslag of aanplant van struiken (lhb),
populierenaanplanten in evolutie naar valleibos (bvb. lh/va) en aanplanting van populier in oud
bos (bvb. va + pop) is stelselmatig op terrein uitgevoerd. Valleibossen met een zwak
ontwikkeld voorjaarsaspect werden gekarteerd als va°.
Sommige populierenaanplanten zijn getypeerd aan de hand van de BWK, versie 1 en soms op
basis van interpretatie van orthofoto’s en topografische kaarten (ls, lh en herkomst “ob” of
“o”). Mogelijk kan hier een interessante ondergroei aanwezig zijn, wat niet uit de kartering,
noch uit de biologische waardering af te leiden is. Populierenaanplanten met ruderale
ondergroei (lsi, lhi) kunnen sinds de opmaak van de BWK, versie 1, geëvolueerd zijn naar
populierenaanplanten met ondergroei van jonge bomen en struiken (lsb, lhb).
Verder is het onderscheid tussen natte en droge populierenaanplanten niet steeds gemakkelijk
te maken en spreken veldcontroles (vegetatie) en bodemkaart elkaar dikwijls tegen. Voor
aanplanten waarvan veldgegevens voorhanden waren, werd de typering hierop gebaseerd. In
andere gevallen ligt de bodemkaart aan de basis van het onderscheid tussen natte en droge
populierenaanplanten.
Hoewel er in de BWK, versie 2 naar een grote mate van detail wordt gestreefd, werden een
aantal grote waardevolle gebieden in complex weergegeven. Het betreft hier vochtige
populierenaanplanten en broekbossen gelegen in de Scheldevallei op kaartbladen 15/5-6
(vooral in Klein Brabant). Een aantal van deze gebieden zijn gekarteerd in 1997, onder hoge
tijdsdruk, zodat weinig gegevens op perceelsniveau beschikbaar zijn. Andere gebieden zijn niet
of slechts gedeeltelijk toegankelijk of zijn ondoordringbaar waardoor ze slechts van op afstand
of via een kortstondig terreinbezoek bekeken zijn. Om het uniforme karakter van deze
gebieden te benadrukken werd geopteerd om het geheel als complex te karteren, zelfs indien er
gegevens op perceelsniveau verzameld zijn. Meestal werd het gehele gebied dan als biologisch
zeer waardevol geëvalueerd, hoewel op perceelsniveau de biologische waarde lager kan zijn.
Grienden
Oude verlaten grienden (meestal gelegen in de uiterwaarden) zijn dermate geëvolueerd dat ze
doorgaans als “vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem” (sf) gekarteerd zijn. De meeste
van deze struwelen bestaan uit aangeplante en vaak niet autochtone wilgensoorten (med.
Zwaenepoel).
Bij de kartering van in bedrijf zijnde grienden geldt als recente afspraak binnen de BWKkartering dat deze gedifferentieerd worden i.f.v. de intensiteit van het beheer (van kq sal over n
sal tot sf°). Deze afspraak was ten tijde van de karteringen voor de kaartbladen 15 nog niet van
kracht zodat alle in bedrijf zijnde of recent uit gebruik genomen grienden als n sal gekarteerd
zijn (in het attribuutveld “info” wordt “griend” vermeld).
• Parken (kp) en kasteelparken (kpk)
Vele parken konden niet bezocht worden door hun ontoegankelijk (privé) karakter. Hierbij is
het niet uitgesloten dat zij interessante bos-, water- en eventueel graslandvegetaties bevatten en
dus in wezen onvoldoende hoog gewaardeerd zijn.
Parken die wel bezocht zijn, werden grondig onderzocht op (relicten) van meer
(half)natuurlijke biotopen. Dit geldt voor nagenoeg alle openbare parken in de stedelijke
agglomeraties.
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•

Kleine landschapselementen

Bij de opmaak van de BWK, versie 2 gaat er bijzondere aandacht naar de lineaire en
puntvormige landschapselementen. Vaak worden ze gerekend tot de aanpalende graslanden.
Vooral bij grotere akkerpercelen zijn ze individueel uitgedigitaliseerd. Op basis van het
terreinwerk, eventueel aangevuld met de digitale orthofoto’s werd een indeling gemaakt van
de densiteit aan lineaire landschapselementen:
Het onderscheid tussen houtkanten en hagen (kh) komt niet tot uiting in de kaartbladen.
Intensief onderhouden hagen zijn doorgaans niet aangeduid (of uitzonderlijk als kh°). In de
zones gekarteerd in 1998 is er wel bijzondere aandacht besteed aan het voorkomen van, al
dan niet beheerde, oude hagen (ook in bebouwde gebieden).
Bermen en bomenrijen langs grotere wegen worden vaak als één polygoon samen met de
weg afgebakend.
Vele brede wegbermen langs autosnelwegen en taluds langs wegen zijn gekarteerd als hp*
zonder terreininventarisatie of na enkele kleinere steekproeven (herkomst “o”). 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
over- of onderwaardering zijn echter niet uit te sluiten.
Bij taluds (kt) en dijken (kd) wordt zoveel mogelijk de aanwezige begroeiing en de
ontwikkelingsgraad opgegeven.
Van enkele dijken is de vegetatie niet herbekeken. Deze worden als kd zonder meer
weergeven. Algemeen is gekend dat de begroeiing hier meestal bestaat uit soortenrijkere
graslanden en/of zwak ontwikkelde mesofiele hooilanden (hp*, hu°). Het is echter mogelijk
dat er plaatselijk enerzijds minder waardevolle (hp), of anderzijds beter ontwikkelde
halfnatuurlijke graslandvegetaties (hu) aanwezig zijn.
•

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 zo stelselmatig
mogelijk gebeurd voor akkers, andere graslandtypen en zelfs andere karteringseenheden
(m.u.v. urbane en industriële gebieden).
Verder wordt onder het veld info vermeld:
- verantwoording voor een afwijkende biologische waardering (vb z < …);
- verduidelijking van of uitleg over een karteringseenheid;
- verduidelijking van de herkomst;
- vroegere toestand (datum: eenh) als het een wijziging betreft waarvan de vroegere
situatie gedocumenteerd is;
- recente wijzigingen die niet ten gronde geherkarteerd zijn.

Specifiek voor de kaartbladen 15 geldt:
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-

-

“< ks”: de vermelde biotopen hebben zich ontwikkeld op een voormalige
spoorwegberm, maar deze evolutie is zo ver gevorderd dat dit nog enkel tot uiting
komt door de langgerekte vorm;
duidingen rond de eenheid ku: zie boven
“van op afstand gezien”, “vanaf rand gezien”, “(slechts) gedeeltelijk veldwerk”, ...:
zie § 3.
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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, M. Van Hove, L. Vriens en D.
Paelinckx
P. Lust en G. De Knijf
C. Wils
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7. Analoge documenten
Van de kaartbladen 15 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 Natuur- en Bosonderzoek 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 (16 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

Figuur 2.2. Spreiding van het veldwerk over de seizoenen
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