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Kalktufbronnen in Vlaanderen:
mythe of werkelijkheid?
Patrik Oosterlynck1, Wouter Van Landuyt1

Inleiding
Voor Vlaanderen en Brussel zijn er slechts een handvol publicaties bekend die
melding maken van kalktufbronnen. Symoens (1951) bespreekt de ‘Vroenenbosch’ in Dworp en de ‘Laerenbeek’ in Jette in zijn overzicht van kalktufa’s in
België. Janssens et al. (1991) onderzoeken de kristalstructuren van kalktuf afkomstig uit Dilbeek. Dreesen & Janssen (1997) bespreken de kalktufbron in
Zammelen. Soens & Gullentops (1969) vergelijken de molluskenfauna van een
actieve kalktufsite in Galmaarden met die van een historische afzetting in Tourinnes-la-grosse. Enkele sites net over de taalgrens worden ook vermeld: Bois
d’Hautmont in Wauthier-Braine (Symoens, 1949(b)) en een fossiele afzetting in
Chaumont-Gistoux (Janssens 1991). Het gros van de gedocumenteerde kalktufsites bevindt zich in kalkrijke regio’s elders in Wallonië.
Een recente definitie voor kalktufbronnen in Vlaanderen luidt als volgt:
bronnen en bronbeekjes met kalktufafzettingen waar minstens één van de volgende typische mossoorten aanwezig is: Palustriella commutata (geveerd
diknerfmos), Cratoneuron filicinum (gewoon diknerfmos), Eucladium verticillatum (tufmos) en Brachytecium rivulare (beekdikkopmos) (De Saeger et al.
2009, Decleer et al. 2007). Het zijn erg zeldzame microhabitats in heel Europa
en om deze reden opgenomen in de Habitatrichtlijn onder de code H7220 of
‘Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion)’ (European Commission
DG Environment 2003). Ze dienen met prioriteit beschermd te worden. In de
Natura 2000 rapportage uit 2007 werden voor Vlaanderen enkele tientallen sites
aangemeld op basis van literatuur en de toenmalige kennis omtrent groeiplaatsen
van de typische soorten (Paelinckx 2008). Een accuraat beeld over de verspreiding, soortensamentelling en de status van deze bronnen was er op dat moment
echter niet.
Om op deze vragen een antwoord te bieden loopt er momenteel een onderzoek op het Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek waarvan we u in dit artikel al enkele resultaten willen meegeven.
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Ecologie van kalktufbronnen
Kalktufbronnen komen voor op plaatsen waar het reliëf voldoende uitgesproken
is zodat grondwaterstromen de aquitard (de bodemlaag die moeilijk doordringbaar is voor grondwaterstromen) kunnen doorbreken opdat calcium– en carbonaatrijk grondwater aan de oppervlakte komt. Dergelijke types grondwateren
treffen we aan in regio’s waar in de ondergrond kalkhoudende formaties aanwezig zijn, van waaruit deze ionen in het grondwater opgelost kunnen worden. Bij
contact met de atmosfeer ontsnapt CO2 in de lucht waardoor calciet (CaCO3)
gevormd wordt onder de vorm van kalktuf. Zowel kalktufvorming als het oplossen van de kalkhoudende ondergrond in het grondwater gebeuren volgens de
neerslagreactie:
Ca2+ + 2(HCO3). ! CaCO3 + CO2 + H2O
In Vlaanderen komen Kalktufafzettingen voor onder zeer diverse vormen: kwelzones met kalkafzettingen op takjes, schors en bladeren, bronbeekjes met poreuze kalktufbrokken of sneller stromende watervalletjes met een typische afwisseling van verticale wanden en horizontale kommetjes in harde tufsteen. De tufvorming begint zelden aan het bronhoofd zelf maar meestal enkele tientallen tot
honderden meters stroomafwaarts. Inschatten of het actieve of fossiele kalktufformaties betreft is niet vanzelfsprekend, maar aanwezigheid van een dun kalklaagje op snel verteerbaar organisch materiaal (bladeren, twijgjes) kan als indicator voor actieve neerslagvorming gehanteerd worden. Actieve kalkafzettingen
zijn ook vaak grijsblauw gekleurd door de aanwezigheid van blauwwieren.
Het vegetatieaspect van kalktufbronnen wordt in hoofdzaak bepaald door
mossen. Op microscopische schaal zijn het echter vooral kiezelwieren en cyanobacteriën die een groot aandeel van de soortendiversiteit opeisen. Samen met
de mossen katalyseren deze de tufvorming door bijkomende ontgassing in functie van hun fotosynthese. Deze micro-organismen blijken essentieel bij de kristalvorming omdat ze beschikken over een extracellulair mucus dat als vangnet
voor de kristallisatie dient. Mossen spelen dus eerder een rol als substraat voor
de kiezelwieren en cyanobacteriën en zijn daarom belangrijke structuurvormers
(Arp et al. 2010). Reliëf, stroomsnelheid, temperatuur en bezonning zijn verder
belangrijke standplaatsfactoren voor de ontwikkeling van een kalktufformatie.
Reliëf en stroomsnelheid bepalen de waterturbulentie die de CO2 ontgassing beinvloedt. De watertemperatuur verhoudt zich eveneens evenredig met de mate
van kalkneerslag. Bezonning heeft effect op de fotosynthese en de watertemperatuur. De mate waarin fotosynthese bijdraagt aan de kalktufvorming is siteafhankelijk maar zit in de grootte-orde van 10% à 20% (Arp et al. 2010).
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Verspreidingsonderzoek kalktufbronnen in Vlaanderen
Actieve kalktufbronnen blijken in de reliëfrijke zuidelijke helft van het Brabants
fytogeografische district nog her en der aanwezig te zijn (zie figuur 1). Qua
zoekzone werd initieel gefocust op regio’s met kalkhoudende formaties in de
ondergrond, meer bepaald de kalkrijke zanden van het Brusseliaan, de mergelrijke formatie van Heers en Borgloon in Haspengouw en de formatie van Vaals
in de Voerstreek. Kalktufbronnen werden echter ook hierbuiten aangetroffen
zoals in het lid van Moen (Ypresiaan) in de Vlaamse Ardennen en het Pajottenland. Een aantal sites in Wallonië werden eveneens bezocht. De beekbegeleidende kalktufafzettingen in Bois d’Hautmont net over de taalgrens in WauthierBraine kunnen voor het gros van de Vlaamse situaties doorgaan als referentie.
Het betreft hier verkalkte beekbodems en -oevers over een traject van meerdere
honderden meters met regelmatig watervalletjes van enkele tientallen cm hoogteverschil. Er is bovendien een mooie populatie van de kensoort Palustriella
commutata aanwezig. De site werd reeds in detail beschreven door Symoens
(1949b) maar hij maakte nochtans geen melding van deze soort.
Een tweetal situaties in Voeren zijn eerder als ‘cron’ te typeren. Crons
zijn kegelvormige kalktufafzettingen die steil aflopende rotsformaties vormen,
met een afwisseling van verticale wanden en horizontale baden. De Cron van

Foto 1: Kalktufwatervalletje met o.a. Palustriella commutata, Brachytecium rivulare en Pellia endiviifolia in Kwinten, Sint-Martens-Voeren.
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Montauban (Buzenol) en de Gros Cron (Tintigny) in Belgisch Lotharingen zijn
hiervan bekende voorbeelden (voor een bryologisch overzicht zie o.a. Arts
1994). Er is een kalktufwaterval van een 5-tal meter aan de spoorweg in Remersdaal, en een zonbeschenen kalktufwaterval van 1,5 meter in Kwinten, SintMartens-Voeren met een uitbundig aspect van P. commutata en Brachytecium
rivulare (foto 1). Een belangrijk aandeel van de onderzochte locaties betreft
kwelzones met beperkt reliëf waar het kalktuf eerder kleine conglomeraten
vormt op het aanwezige plantenmateriaal.

Bryologische soortensamenstelling van de onderzochte kalktufbronnen
In de literatuur worden een aantal mossoorten steevast vermeld als tufvormers.
In wat volgt maken we de vergelijking tussen onze vegetatie-opnames en gegevens uit andere regio’s. In tabel 1 worden de vegetatie-opnames getoond. Er
werd gewerkt met de uitgebreide Braun-Blanquet schaal om de volledige bronvegetatie te beschrijven. De plotgroottes zijn bijgevolg variabel qua grootte. Indien delen van een bronbeek sterk afwijken of ver uit elkaar lagen werden er
meerdere opnames per site gemaakt. Zo ook wanneer een site meerdere bronhoofden bevat.
De meest frequent aangetroffen soort in onze opnames is Cratoneuron filicinum met een presentie van 84%. Deze soort is in kalktufvegetaties zo goed
als constant. Dit mos is dominant op de tufsteenafzettingen zelf (foto 2). Delen
van de rots die (seizoenaal) boven het water uitsteken worden dan ook meestal
volledig ingenomen. De soort wordt ook geregeld epifytisch aangetroffen op
dode takken of boomwortels die het bronmilieu doorkruisen. Cratoneuron filicinum wordt echter ook buiten kalktufbronvegetaties aangetroffen, in allerhande
vegetaties met baseninvloed zoals met dolomiet gedempte wandelpaden en uitspoelzones van (oude) muren. In basenrijke kwelzones in graslanden en moerassen kunnen net zoals op kalktufsites ook erg uitbundige plukken C. filicinum tot
ontwikkeling komen. Er wordt in de wortelzone haast steeds kalktufneerslag
waargenomen zij het soms slechts als een uiterst dun en breekbaar laagje. Forse
exemplaren van C. filicinum zijn in het veld niet altijd makkelijk te onderscheiden van haar veel zeldzamere neefjes Palustriella commutata en P. falcata.
Vorm van de parafylliën en de aanwezigheid van mamilleuze bladcellen geven
in dat geval uitsluitsel.
Binnen het geslacht Palustriella wordt in dit artikel de naamgeving gevolgd volgens de Europese checklist (Hill et al. 2006). Wij maken dus het onderscheid tussen P. commutata (syn. P. commutata var. commutata) en P. falcata (syn. P. commutata var. falcata) die ondermeer door Siebel (2006) nog als
één soort beschouwd worden. Stieperaere (2007) beschrijft in Muscillanea 26 de
belangrijkste verschilkenmerken van beide soorten. De grootte en mate van geveerdheid van de planten wordt in de meeste tabellen aangehaald als een veldde-
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terminatiekenmerk maar is in de praktijk met zwak ontwikkelde schaduwvormen van P. commutata een weinig bruikbaar criterium. Weinig vertakte specimens uit onze set die aan P. falcata deden denken, bleken bij microscopisch nazicht allemaal tot P. commutata te behoren (determinaties H. Stieperaere). Het
breed driehoekige stamblad van P. commutata met cordate (samengenepen)
bladbasis is hiertoe het meest duidelijke verschilkenmerk gebleken.
Het onderscheid is in zekere mate relevant omdat P. falcata in geen enkele van de door ons onderzochte kalktufbronnen aangetroffen is. Deze soort is in
Vlaanderen enkel bekend van het Buitengoor in Mol en het Torfbroek in Berg,
twee groeiplaatsen in kalkmoeras (Caricion davallianae), waar er weliswaar in
erg beperkte mate ook kalkneerslag aanwezig is. Deze gebieden werden verder
niet in dit onderzoek betrokken.
Het Buitengoor is de enige locatie in Vlaanderen waar P. falcata en P.
commutata samen aangetroffen worden. Buiten Vlaanderen worden beide soorten wel vaak samen aangetroffen in kalktufbronnen zoals in Belgisch Lotharingen (eigen observaties), Italiaanse Alpen (Tomaselli et al. 2011), Bulgarije (Hajek et al. 2005) en het Verenigd Koninkrijk (Pentecost & Zhaohui 2002). Palustriella commutata stelt de strengste eisen naar standplaats. De soort zou enkel groeien op een substraat van kalkstenige aard en komt ook zelden voor op
grotere hoogtes (> 1000m). Palustriella falcata daarentegen doet het ook goed
in wat minder kalkrijke milieus zoals silicaathoudende gesteentes. De soort
wordt op de volledige hoogtegradiënt aangetroffen (Hedenas & Koojman 2004).
Palustriella commutata haalt in onze opnames een presentie van 23%. Ze komt
voor in 9 van de 38 onderzochte gebieden. Hoewel de soort vaak gehanteerd
wordt als verbondskensoort voor kalktufbronnen is zij in dit onderzoek ook
driemaal aangetroffen in basenrijke moerasvegetaties waar de kalktufvorming
erg beperkt is naast soorten als Climacium dendroides, Bryum pseudotriquetrum, Thuidium tamariscum, Campylium stellatum en Cirriphyllum piliferum
(Duling, Overijse en één van de bronnen in Kwinten, Sint-Martens-Voeren).
Deze vegetatietypes sluiten qua soortensamenstelling goed aan bij de standplaatsen van P. commutata (en P. falcata) in het Buitengoor en het Torfbroek.
Brachytecium rivulare of beekdikkopmos is eveneens zeer frequent aangetroffen in opnames (presentie van 83%). Brachythecium rivulare verdient
daarmee de status van constante soort. Haar positie als kensoort in de huidige
habitatdefinitie kan echter ter discussie gesteld worden gezien ze ook in minder
basenrijke bron- en beekvegetaties wordt aangetroffen (b.v. Minnebron in OudHeverlee, Liefdesbron in Kluisbergen, Keiberg in Riksingen). De soort is, net
zoals C. filicinum, ook bekend van met dolomiet verstevigde wandelpaden. In
veel van de door ons onderzochte locaties gaat de soort domineren en schijnbaar
vooral in bronnen met weinig kalktuf. Verder onderzoek moet uitwijzen of er in
dergelijke gevallen geen sprake is van verstoringen zoals eutrofiëring.
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Figuur 1: Situering van de kalktufbronnen (s.l.) die in het kader van dit onderzoek geïnventariseerd werden: Moen, Vaarttaluds (1), Kluisbergen, Kluisbos
(2), Kwaremont, Feelbos (3), Ename, Enamebos (4), Mater (5), Michelbeke,
Boterhoek (6), Galmaarden (7), Geraardsbergen, Raspaillebos (8), Dilbeek,
Wolfsputten (9), Jette, Poelbos (10), Meise, Plantentuin (11), Halle, Steenputbeek (12), Dworp, Duling (13), Wauthier-Braine, Bois d’Hautmont (14), Tervuren, Keizersbron (15), Overijse, Meer van Genval (16), Tombeek, Bilandebos
(17), Sint-Agatha, Rode, Rodebos (18), Oud-Heverlee, Zoet Water (19), Willebringen, Fonteinbeek (20), Meldert, Meldertbos (21), Meldert, kerkhof (22),
Neerlanden (23), Montenaken, Zevenbronnen (24), Rukkelingen, Herkbron (25),
Borgloon, Sint-Anna-beek (26), Zammelen (27), Haren (28), Riksingen, Keiberg
(29), Membruggen, Molenbeemd (30), Hoeselt, Wijngaardbos (31), Riemst,
Grootbos (32), s’Gravenvoeren, Noorbeek (33), Sint-Martens-Voeren, Kwinten
(34), Sint-Martens-Voeren, Krindaal (35), Remersdaal, Mabroek (36), Remersdaal, Boenderberg (37).
Eucladium verticillatum of tufmos wordt in de Vlaamse definitie van het habitattype eveneens vermeld als typische soort. Nochtans komt de soort in onze opnames met een zeer lage presentie voor (4%). In een holle weg in Kwinten, SintMartens-Voeren is E. verticillatum aanwezig op een sijpelend kalktufwandje.
Aanzienlijke delen van het fossiele kalkrijke substraat van waaruit het water van
de Keizersbron in het Zoniënwoud sijpelt, zijn eveneens begroeid met E. verti-
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cillatum. De site heeft CaCO3-rijk grondwater maar is niet als kalktufbron te bestempelen omdat er geen kalktufneerslag plaatsvindt. In Vlaanderen is E. verticillatum een zeldzame soort. Waarnemingen worden vooral gedaan op vochtige
muren en bruggen met kalkrijke mortel of beton (http://florabank.inbo.be). Op
Vlaams niveau is het hanteren van E. verticillatum als kensoort in de habitatdefinitie daarom niet opportuun. In een aantal Waalse sites (o.a Buzenol, Tintigny,
Comblain-au-pont) speelt de soort echter een belangrijke rol, in die mate dat er
door sommige auteurs een associatie (Eucladietum verticillati) naar vernoemd
wordt (De Sloovere & Goosens 1984). Ook in het buitenland heeft E. verticillatum een voorkeur voor tufbronnen en is dit vaak de meest dominante soort in de
steilste delen van het bronmilieu (e.g. Watson 1981, Atherton et al. 2010,
Freytet & Plet 1991). Eucladium verticillatum is dus een opvallend afwezige in
de Vlaamse tufbronnen.
Didymodon fallax en Didymodon tophaceus zijn kleine acrocarpen die
opduiken in een aantal opnames in de literatuur en vaak gehanteerd worden als
typisch voor kalktufbronnen (o.a. Pentecost & Zhaohui 2002, Van Gennip et al.
2007, Smith 2004, Drehwald & Preising 1991). D. fallax verkiest klei of leem
als substraat eerder dan kalktuf en werd enkel aangetroffen op de tufhelling in
Moen (determinatie D. De Beer).
Daarnaast werd nog D. luridus waargenomen groeiend op een substraat
van kalktuf in Bois D’Hautmont. Soorten van het genus Didymodon zijn omwille van hun lage presentie geen relevante kensoorten voor de Vlaamse sites maar
eerder toevallige begeleiders, die nooit aspectbepalend worden.
Rynchostegium riparoides is slechts eenmaal waargenomen. Deze aquatische soort heeft geen uitgesproken voorkeur voor basenrijke omstandigheden.
Rhynchostegiella riparoides wordt bijvoorbeeld ook gevonden op stuwen en
oeververstevigingen van grotere waterlopen en kanalen. Voor kalktufbronnen is
dit een toevallige begeleider die bij hoge bedekkingen indicatief zou kunnen zijn
voor eutrofiëring (Verbücheln et al. 2002, Siebel 2005). Hygrohypnum luridum,
Philonotis calcarea, Hymenostylium recurvirostrum en Gymnostomum calcareum zijn soorten die regelmatig vermeld worden in opnames van kalktufbronnen in de Alpen (Brusa & Cerabolini 2009), Groot.Brittanië (Smith 2004), Wallonië (Symoens 1951), Nederland (Weeda et al. 2011) maar die in onze opnames niet opduiken. In Vlaanderen zijn ze zeldzaam tot uiterst zeldzaam.
Bryum pseudotriquetum heeft een veel ruimere standplaatsvoorkeur dan
louter het kalktufmilieu maar wordt vaak behandeld als constante soort voor
kalktufbronnen (o.a. Drehwald & Preising 1991, Pentecost & Zhaohui 2002, De
Sloovere & Goosens 1984). Wij troffen de soort enkel aan in onze opname van
de Duling. Voor Vlaanderen is deze soort niet relevant in kalktufformaties maar
groeit op meer venige substraten.
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Foto 2: Typische habitus van Cratoneuron filicinum in een bronbeek met kalktufvorming (Mabroekbeek, Remersdaal).
Oxyrrhynchium hians is met een presentie van 69% een constante soort in kalktufbronnen maar is een zeer algemeen mos van vochtige, beschaduwde vegetaties op zware bodems. Oxyrrhynchium speciosum daarentegen werd slechts in
4% van de opnames genoteerd, maar is een moeilijk herkenbare soort en mogelijk ondervertegenwoordigd in de resultaten. Amblystegium serpens (presentie
van 10%), Fissidens taxifolius (presentie van 22%), Kindberghia praelonga
(presentie van 22%), Mnium hornum (presentie van 12%), Plagiomnium undulatum) (presentie van 49%), Plagiothecium spec. (presentie van 12%), en Rhizomnium punctatum (presentie van 14%) zijn zoals in veel vegetatietypes ook hier
frequente begeleiders.
Thalleuze en bebladerde levermossen spelen geen echte rol van betekenis
bij de kalktufvorming. Levermossen met kalkaanslag werden niet aangetroffen.
Nochtans komt Pellia endiviifolia in heel wat van de opnames voor (presentie
van 59%) en heeft het een sterke voorkeur voor kalktuf als substraat in zones
met een wat lagere stroomsnelheid. Lokaal haalt de soort erg hoge bedekkingen
P. endiviifolia krijgt om die reden de status van constante soort. Lophocolea bidentata haalt een presentie van 20% en is daarmee een regelmatige begeleider
maar bevindt zich meestal op de extremiteiten van het bronmilieu. Aneura pinguis wordt in de literatuur behandeld als een constante soort voor kalktufbronnen. In onze Vlaamse opnames werd het enkel aangetroffen op een puinkegel
van een tufvormende kwelzone aan de vaarttaluds te Moen (pre-
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Ename

Galmaarden
Geraardsbergen
Halle
Haren
Hoeselt
Jette
Kluisbergen
Kwaremont
Mater
Meise
Meldert
Membruggen
Michelbeke
Moen
Montenaken
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r
1
1
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2b 1
+
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2b
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GH
EB
KM
EHB
EHB
EHB
EBB
EBB
EBB
EHB
BB
EBB
EHB
EBB
EBB
EHB
BB
EHB
EHB
EBB
EBB
EB
EB
KM
EB
EHB
EB
KM
EB
EB

Habitatrichtlijn
gebied

Vegetatie

E.verticillatum

Sint-Anna
Wolfsputten
Duling
Enamebos 1
Enamebos2
Enamebos 3
Galmaarden 1
Galmaarden 2
Galmaarden 3
Raspaillebos
Steenputbeek 1
Steenputbeek 2
Haren
Wijngaardbos 1
Wijngaardbos 2
Poelbos
Liefdesbron
Feelbos 1
Feelbos 2
Mater Kerkgate
Plantentuin
Meldertbos 1
Meldertbos 2
Meldert kerkhof
Molenbeemd
Boterhoek 1
Boterhoek 2
Vaarttaluds
Zevenbronnen
Neerlanden

B.rivulare

Borgloon
Dilbeek
Dworp

C.filicinum

Bron

P.commutata

Locatie

Kalktuf

Tabel 1: Overzicht van de vegetatie.opnames gemaakt in kalktufbronnen en
aanverwante types.

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
neen
ja
ja
ja
neen
ja
ja
ja
neen
neen
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Remersdaal
Riemst
Riksingen
Rukkelingen
‘s-Gravenvoeren
Sint-Agatha-Rode

Sint.-MartensVoeren

Tervuren
Tombeek
Wauthier-Braine
Willebringen
Zammelen

+
4
+
+++
+++
++ r
+
+
++
++ 2b
+
+++ 3
2b

3 3
3 2a
2a 2a
2a 1
2a 2a
2a 3
4 +
1
1
+

1
+
2b
2a

E.verticillatum

B.rivulare

2b 2b
1 3

Habitatrichtlijn
gebied

Overijse

Zoet Water
Minnebron
Overijse 1
Overijse 2
Remersdaal 1
Remersdaal 2
Mabroek
Grootbos 1
Grootbos 2
Keiberg
Herkbron
Noorbeek
Rodebos
Kwinten1
Kwinten 2
Kwinten, Holle
Weg
Krindaal 1
Krindaal 2
Keizersbron
Bilande 1
Bilande 2
Bois d'Hautmont 1
Bois d'Hautmont 2
Fonteinbeek
Zammelen

Vegetatie

Oud-Heverlee

C.filicinum

Bron
Kalktuf

Locatie

P.commutata
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EBB
BB
KM
EBB
EBB
EBB
EBB
EBB
EBB
DG
EHB
EBB
EBB
EBB
KM

ja
ja
neen
neen
ja
ja
neen
ja
ja
ja
neen
ja
ja
neen
ja

+
2a
2a EHB ja
+
r 2a 2a
EBB ja
++
3 1
EBB ja
1
2b BB ja
+
+ 2b
EB ja
+ 2a 2a 1
EB ja
+++ + 2b 2a
EHB ja
+++ 2b 1 1
EHB ja
+
2b 2a
EHB neen
2b 2b
EHB ja

Bedekkingen van sleutelsoorten uit de habitatdefinitie volgens de uitgebreide
Braun-Blanquet schaal. Opnames werden gemaakt op het niveau van het volledige bronmilieu en zijn dus variabel qua plotgrootte. Aanduiding van ligging al
dan niet in Habitatrichtlijngebied. Omvang van de kalktufformatie gaande van
dun kalklaagje op mosstengels of fossiele afzettingen (-) tot sterk ontwikkeld
(+++). Omgevende vegetatie met EBB: essenbronbos, EB: elzenbroekbos, KM:
kalkrijk moeras, DB: dotterbloemgrasland, EHB: eikenhaagbeukenbos,
BB:beukenbos of GH: glanshavergrasland.
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sentie van 2%). Voor Vlaanderen weerhouden we A. pinguis dus niet als typische soort voor het habitattype. De situatie in Moen is bovendien nogal afwijkend ten opzichte van de overige kalktufsites. De oppervlakte kalktuf is er beperkt, het waterdebiet is zeer laag (sijpelen) en het voorkomen van typische
soorten is er eerder occasioneel. Nochtans hoeft het antropogene karakter van
een site niet perse een beperking te zijn voor het al of niet voorkomen van een
kalktufafzettingen. Zo wordt het bijvoorbeeld gevonden aan uitlaten van drainagebuizen (Albertkanaal te Lanaken), ingebuisde bronhoofden (Boterhoek1 in
Michelbeke) of uitredend grondwater in wegtaluds (N79 te Borgloon). Vooral
C. filicinum is in deze gevallen aspectbepalend.
Conocephalum conicum, Marchantia polymorfa en Conocephalum salebrosum werden enkele keren aangetroffen, grotendeels buiten het strikte bronmilieu.
Bij de bebladerde levermossen is Plagiochila asplenoides vermeldenswaard omdat die in enkele Waalse kalktufsites ook is waargenomen. Calypogeia
fissa, Calypogeia arguta en Lophocolea heterophylla werden enkele malen genoteerd maar zijn vermoedelijk typischer voor de omgeving net buiten het strikte bronmilieu. Chiloscyphus polyanthus zit in onze set met een presentie van
4%, maar wordt in de literatuur niet aangehaald als relevant binnen het Cratoneurion-verbond. Het is een soort van zowel zure als meer basische bronbeeksystemen (Siebel 2005). Het zeldzame Preissia quadrata tenslotte werd in onze
bronnen niet aangetroffen.

Vegetatiekundige positie van kalktufbronnen
Het vegetatiekundig classificeren van begroeiingen van bronnen en bronbeken
wordt bemoeilijkt door de relatieve soortenarmoede voor wat betreft strikte
‘bronsoorten’ bij de vaatplaten. Vaak is de bronvegetatie een afwijkende puntof lijnvormige locatie in een ruimere matrix van bos, moeras of grasland en
dringen diverse soorten van het omringende biotoop door tot in het bronmilieu.
Desondanks worden brongemeenschappen (zowel zure als basische) afzonderlijk ingedeeld bij de klasse Montio-Cardaminetea (Zechmeister & Mucina
1994). Volgens de huidige indelingen behoren de laagland kalktufbronnen in
Centraal- en West-Europa tot het Lycopodo-Cratoneurenion, een subverbond
van het Adiantion binnen de klasse van de brongemeenschappen of de MontioCardaminetea (Zechmeister & Mucina 1994, Drehwald & Preising 1991). Dit is
een verbond naast het Cratoneurion commutati, waaronder hoofdzakelijk de
Mediterrane kalktufa’s, (met veel varens o.a. van het geslacht Adiantus) geparkeerd worden. De afwezigheid van de kensoorten van deze groep in onze opnames en het overwegend koud-stenotherme karakter van de door ons gekende
locaties roepen echter bedenkingen op over deze positionering. Een derde verbond die Zechmeister & Mucina (1994) vermelden en die volgens ons relevanter
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is voor de Vlaamse kalktufbronnen is die van het Caricion remotae (syn. Cardaminion amarae (Maas 1959)) waar typisch veel hogere bedekkingen van
zaadplanten genoteerd worden. De bedekking van de moslaag is hierdoor navenant lager. Dergelijke bronvegetaties worden dan ook gekenmerkt door een hoge aanwezigheid van bossoorten, wat in onze opnames onmiskenbaar het geval
is. In onze opnames betreft het meestal standplaatsen die in relatie staan met
bossen van in hoofdzaak het essenbronbostype (Carici remotae-Fraxinetum).
Wij noteren ondermeer Equisetum telmateia, Cardamine amara, Chrysoplenium oppositifolium, Carex strigosa, Carex remota, Carex pendula, Filipendula
ulmaria, Festuca gigantea, Primula elatior, Veronica beccabunga, Geranium
robertianum zij het meestal met eerder lage bedekkingen. Ook meer generalistische soorten komen regelmatig voor, maar indiceren mogelijks een verstoring
(vermesting en verdroging) zeker wanneer ze significante bedekkingen halen.
Van Gennip (2007) suggereert omwille van de vele problemen die hierboven geschetst worden om bron(beek)vegetaties eerder te ordenen in een bryosociologische context. Voor (bron)gemeenschappen waar het vegetatieaspect
haast uitsluitend door mossen wordt bepaald is zo’n louter bryologische classificatie zinvol. In het merendeel van de door ons onderzochte bronnen is het mogelijk om de opnameplot te beperken tot enkele dm² en een lijst te maken die haast
exclusief uit mossen bestaat. Volgens deze werkwijze is de klasse Platyhypnidio-Fontinalietea (Philippi 1956) zeker relevant voor onze kalktufformaties.
In deze orde zijn mosbegroeiiingen gegroepeerd die in of onder de waterlijn op
stenig substraat voorkomen. Van Dort (mond. med.) voorziet in zijn overzicht
van de Nederlandse mosgemeenschappen een plaats voor de door basofiele
mossen gedomineerde bronvegetaties binnen zijn Verrucario-Fontinalietea, een
verruimde versie van het Platyhypnidio-Fontinalietea. Binnen deze klasse overlappen onze opnames sterk met het verbond Brachytecion rivularis en meer bepaald de associatie van het Pellio-Cratoneuretum filicini (foto 3) (Drehwald &
Preising 1991; Van Dort, in voorbereiding).

Conclusies
Locaties met P. commutata in combinatie met duidelijke kalktufafzettingen
kunnen zondermeer ingedeeld worden bij het Europees beschermde habitattype
H7220. De meer moerassige standplaatsen van P. commutata met zeer beperkte
kalktufneerslag classificeren we eerder als onderdeel van basenrijke laagvenen,
eveneens een uiterst zeldzaam en Europees beschermd habitattype (H7230 of
Alkalisch laagveen). Heel wat kalktuflocaties die gedomineerd worden door C.
filicinum en/of B. rivulare rekenen we tot het Pellio-Cratoneuretum filicini.
Omdat de verschillen met het Cratoneurion erg beperkt zijn, rijst de vraag of dit
onderscheid niet louter en alleen het gevolg is van het gehanteerde fytosociologische kader (Van Gennip 2007). Het integreren van dit verbond in de Vlaamse
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definitie van het habitattype kalktufbronnen lijkt ons in dat opzicht terecht en
conform met interpretaties in Nederland en Wallonië. Verschillende goed ontwikkelde Waalse kalktufsites (o.a Comblain-la-tour, Barvaux, Vallée du Triffoy) vertonen een mossenbegroeiing die zondermeer tot het Brachytecion rivularis gerekend dient te worden.
De Cratoneurion en Brachytecion vegetaties uit onze studie kunnen qua
standplaatsen in twee groepen opgedeeld worden. Een eerste groep omvat de
relatief mossoortenarme, beek- en bronbegeleidende vegetaties die vrij strikt
gebonden zijn aan substantiële kalktufafzettingen. Ze liggen in Vlaanderen
meestal ingebed in een bosvegetatie waarvan een aantal vaatplanten doordringen
tot in het bronmilieu. Een tweede, kleinere groep omvat soortenrijkere mosvegetaties in bronzones van meer venige standplaatsen. Het zijn open moerasvegetaties waar ook soorten van het kalkmoeras (Caricion davallianae) opduiken, zowel wat betreft de mossen (o.a. Bryum pseudotriquetrum, Campylium stellatum,
Climacium dendroides) als bij de hogere planten (o.a. Carex lepidocarpa, Carex
flacca, Juncus subnodulosus, Crepis paludosa). In onze set behoren de opnames
van de Duling in Dworp, Kwinten 2 in Sint-Martens-Voeren, Lac de Genval in
Overijse, Keiberg in Riksingen, Meldertbos en Meldert Kerkhof tot deze groep.
Kalktufvorming is hier vaak beperkt tot een dun korstje op de geïnundeerde delen van sommige mossoorten. Op de locaties waar vandaag het kalkmoeras nog
in een aanzienlijke oppervlakte voorkomt (Buitengoor en Torfbroek) zijn zeer
vergelijkbare Cratoneurion-vegetaties aan te treffen. Deze vaststelling doet ook
Weeda (2011) in Nederlands Zuid-Limburg in de Karthager Beemden (Nederlands Zuid-Limburg) en Boyer & Wheeler (1989) in diverse kalkmoerassen in
het Verenigd Koninkrijk. Dat beide types een gelijkaardig type grondwater vereisen blijkt doordat er geen significante verschillen in basenrijkdom gemeten
worden tussen deze de twee groepen. Vermoedelijk zijn andere factoren (reliëf,
contaminatie van het grondwater, turbulentie, aanwezigheid tufvormende biota)
verantwoordelijk voor het al of niet tot stand komen van kalktufbronnen.
Uit de literatuurstudie blijkt dat goed ontwikkelde, actieve kalktufbronnen
vaak soortenrijke mosgezelschappen herbergen. Hiermee vergeleken zijn onze
Vlaamse sites eerder soortenarm. Het gros van de typisch basofiele kensoorten
uit kalktufbronnen in meer montane regio’s ontbreekt in onze ‘heuvelland
Cratoneurions’. De aanwezigheid van P. commutata vormt hierop een uitzondering. Deze soort blijkt in Vlaanderen nog meer voor te komen dan tot op heden
aangenomen, maar meestal in erg kleine populaties en vooral in een cluster rond
Brussel en één in de Voerstreek. Deze laatste sluit mooi aan bij de kalktufbronnen in Nederlands Zuid.Limburg (Van Dort et al. 2012).
Haast alle onderzochte kalktufbronnen bevinden zich in een matrix van
bos, P. commutata planten zijn dan eerder armtierig. Sommige sites betreffen
lichtrijkere hakhoutbosjes, bosranden, of struwelen waar de mossen een opvallend uitbundiger aspect krijgen. De mooiste populaties van deze soort met opvallend grotere planten, die bovendien vaak roestbruin aanlopen door een hogere
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Foto 3: Typische verschijningsvorm van het Pellio-Cratoneuretum in Vlaamse
kalktufbronnen. (Feelbos, Kwaremont)
lichtbeschikbaarheid, vinden we hoofdzakelijk in de open moerassfeer. Dat deze
soort het beter doet onder lichtrijkere situaties staat dus buiten discussie. Om
deze reden worden heel wat kalktufsites in Belgisch en Frans Lotharingen dan
ook ontbost. Of dit ook voor de Vlaamse kalktufbronnen met vaak sterk geëutrofieerde watertypes een gewenste beheersvorm kan zijn, is maar de vraag. Daarnaast dienen ook mogelijke effecten van deze beheersvorm op de habitattypische, stenotherme invertebratenfauna van deze bronnen in rekening gebracht te
worden.
Met betrekking tot de beschermingsgraad van deze zeldzame habitats
blijkt in Vlaanderen 20% van de onderzochte kalktufbronnen actueel niet in habitatrichtlijngebied gelegen te zijn. In een aantal habitatrichtlijngebieden is
tijdens dit onderzoek het habitattype voor het eerst gedocumenteerd. Er dient
dus bij de opmaak van de instandhoudingsdoelstellingen van deze gebieden bijkomend rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van dit prioritair te
beschermen habitat.
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