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Zeldzaamheid en bedreigings
toestand van een reeks ecotopen 
in Vlaanderen: 
Rekenen met floragegevens 
WOUTER VAN LANDUYT 

Inventarisaties van de flora aan de hand van streeplijsten leveren soortenlijsten op. 

Vele soortenlijsten samen laten toe om veranderingen van de flora doorheen de tijd 

te detecteren. Een dergelijke oefening op basis van planten die typisch zijn voor een 

bepaald milieu of ecotoop, biedt een interessant middel om de zeldzaamheid en 

bedreigingstoestand van leef gebieden te evalueren. Resultaten van een portie rekel1-

werk na ontelbare uren strepen door meerdere generaties floristen ... 

Inleiding 
Het landschap in Vlaanderen verandert 

steeds sneller. De oorzaken zijn bekend: de 

toenemende bebouwing en industrialisatie, 

een veel dichter wegennet, intensiever 

gebruik van grondwater, intensievere land

bouwen stopzetten van eeuwenlang tradi

tioneel beheer van oude cultuurlandschap

pen. Dit alles heeft uiteraard een enorme 

impact op de flora in Vlaanderen. 

Aan de hand van de verspreidingsgegevens van 

de flora in Vlaanderen - opgeslagen in de data

bank Florabank (Van Landuyt et al. 2000) -
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Aantal soorten per uurhok 

werd een overzicht gemaakt van de belangrijk

ste verschuivingen in de flora. Hiertoe werden 

de inheemse soorten per ecotoop gegroepeerd 

(Tabe/1)(Runhaar et al. 1987; Witte 1998). 

Deze ecotoopindeling heeft als belangrijk 

voordeel dat soorten aan meerdere ecotopen 

kunnen toegewezen worden en dat dus reke

ning wordt gehouden met soorten die in meer
dere milieus voorkomen. Dit is de voornaam

ste reden waarom niet gewerkt werd met de in 

België veel meer gebruikte indeling in socio

ecologische groepen van Stieperaere en Fran

sen (1982). De indeling in ecotopen is in de 
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eerste plaats gebaseerd op milieukenmerken 

zoals voedselrijkdom, vochtgehalte en'zuurte

graad van de plaats waar de soorten groeie'h. 

Een verdere indeling is gebaseerd op de struc

tuur van de begroeiing (nI. pioniersvegetatie -
grazige vegetatie - dwergstruikenvegetatie -

ruigtevegetatie - bossen en struikgewas). 

Kenmerken van de florakarte
ring 
De sytematische kartering van de flora in 

België startte in 1940 onder leiding van 

.'. 

Aantal streeplijsten 

y..99.3061n(,) + 91.155 
R'~O,633l 

50 

Figuur 1: Frequentieverdeling aantal taxa per uurhok voor de perio

den 1940-1971 (grijze balkjes) en 1972-2000 (zwarte balkjes). 

Figuur 2: Correlatie tussen het aantal streeplijsten per uurhok en het 

aantal soorten per uurhok. 
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A12 

A17 

A18 

bK20 

bK40 

bK60 
zK20 

K21 

K22 

K23 

K27 

K28 

K41 

K42 

K43 

watervegetaties en verlandingsvegetaties in stilstaand, 
voedselarm, neutraal of alkalisch water 
watervegetaties en verlandingsvegetaties in stilstaand, 
matig voedselrijk water 
watervegetaties en verlandingsvegetaties in zeer 
voedselrijk water 
pioniersvegetaties, graslanden en ruigtevegetaties op natte, 
brakke bodem 
pioniersvegetaties, graslanden en ruigtevegetaties op 
vochtige, brakke bodem 
Pioniersvegetaties op droge, brakke, stuivende bodem 
pioniersvegetaties, graslanden en ruigtevegetaties op natte, 
zilte bodem 
pioniers-, grazige- en dwergstruikenvegetaties op natte, 
voedselarme, zure bodem 
pioniersvegetaties en graslanden van op natte, voedselarme, 
neutrale bodem 
Pioniersvegetaties en graslanden op natte, voedselarme, 
basische bodem 
Pioniersvegetaties, graslanden en ruigten op natte, 
matig voedselrijke bodem 
Pioniersvegetaties, graslanden en ruigten op natte, 
zeer voedselrijke bodem 
Pioniers-, grazige- en dwergstruikenvegetaties op vochtige, 
voedselarme zure bodem 
Pioniersvegetaties en graslanden op vochtige, voedselarme, 
neutrale bodem 
Pioniersvegetaties en graslanden op vochtige, voedselarme, 
basische bodem 

K46 

K48 

K61 

K62 

K63 

K67 

K68 

H22 

H27 
H28 
H41-H61 

H42 

H43 

H47 

H62 

H63 

Pioniersvegetaties, graslanden en ruigtes op vochtige, 
matig voedselrijke bodem 
Pioniersvegetaties, graslanden en ruigtes op vochtige, 
zeer voedselrijke bodem 
Pioniersvegetaties en dwergstruikenvegetaties op droge, 
voedselarme zure bodem 
Pioniersvegetaties, graslanden en dwergstruikenvegetaties 
op droge, voedselarme, neutrale bodem 
Pioniersvegetaties en graslanden op droge, voedselarme, 
basische bodem 
Pioniersvegetaties, graslanden en ruigtes op matig 
voedselrijke droge bodem 
Pioniersvegetaties, graslanden en ruigten op droge, 
zeer voedselrijke bodem 
Bossen en struwelen op natte, voedselarme, 
zwak zure bodem 
Bossen en struwelen op natte matig voedselrijke bodem 
Bossen en struwelen op natte zeer voedselrijke bodem 
Bossen en struwelen op vochtige tot droge voedselarme, 
zure bodem 
Bossen en struwelen op vochtige voedselarme, 
matig zure bodem 
Bossen en struwelen op vochtige voedselarme, 
basische bodem 
Bossen en struwelen op vochtige voedselarme, 
basische bodem 
Bossen en struwelen op droge voedselarme, 
zwak zure bodem 
Bossen en struwelen op droge voedselarme, basische bodem 

Tabel 1 : Lijst van ecotopen (Runhaaret al. 1987, Witte 1998) gebruikt om de evolutie van de flora in Vlaanderen te schetsen. 

Emiel van Rompaey. België (en later ook 
Luxemburg) werd opgedeeld in rasters van 1 
x 1 kilometer (kwartierhokken), samengevat 
per 4 x 4 kilometer (uurhokken) waarbij alle 
uurhokken op dezelfde manier en voor alle 
soorten geïnventariseerd werden door mid
del van zogenaamde streeplijsten. Daarbij 
werd een kwartierhok volledig doorkruist en 
alle aanwezige planten werden aangeduid op 
een voorgedrukte lijst. De kartering resul
teerde in 1972 in de publicatie van de "Atlas 
van de Belgische en Luxemburgse flora" (Van 
Rompaey & Delvosalle 1972). De methodiek 
van de oorspronkelijke kartering wordt tot 
op de dag van vandaag voortgezet, maar 
wordt sinds 1995 in Vlaanderen gecoördi
neerd door de vereniging Flo.Wer vzw (Flo
ristische Werkgroepen vzw.). 
Ondanks het zeer systematische opzet van 
Van Rompaey zijn er in de loop van de kar-
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tering toch grote verschillen ontstaan in 
inventarisatiegraad (Boon 1981; Van Lan
duyt et al. 2000). Deze verschillen uiten zich 
sterk in het aantal soorten dat per uurhok 
wordt gevonden (Fig, 2) . Aangezien we de 
gegevens van de periode 1940-1971 (Van 
Rompaey & Delvosalle 1972) vergelijken 
met de periode 1972-2000, moet er reke
ning gehouden worden met verschillen in de 
inventarisatiegraad. Deze verschillen zijn 
niet alleen ruimtelijk binnen elke periode te 
situeren (Fig. 3), maar ook tussen de twee 
vergeleken periodes (Fig. 7). Deze ruimtelijke 
ongelijkheid in inventarisatiegraad en de 
ongelijkheid tussen beide perioden geven 
problemen als we trends in de flora trachten 
te onderscheiden. Om te voorkomen dat 
slecht geïnventariseerde uurhokken de ana
lyse te sterk zouden beïnvloeden werden 
enkel uurhokken waar in beide perioden> 

Figuur 3: Aantal 

gevonden planten

soorten per kwartier

hok in de periode 

1972-2000 

170 soorten werden gevonden met elkaar 
vergeleken (Fig. 4). De selectiedrempel op 
basis van 170 soorten is arbitrair, maar ze 
garandeert enerzijds een minimale inventa
risatiegraad en anderzijds zouden door een 
hogere selectiedrempel te weinig hokken 
nog in aanmerking komen voor verdere ana
lyse. De selectie voorkomt echter niet dat er 
binnen de resterende hokken nog steeds een 
ongelijkheid in inventarisatiegraad bestaat. 

Evaluatie van ecotoopgroe
pen met floragegevens 
De zeldzaamheid van een ecotoop is niet 
eenvoudig vast te leggen omdat ecotopen 
niet zo eenduidig te definiëren zijn. Je kan 
proberen de exacte oppervlakte te berekenen 
aan de hand van gebiedsdekkende kaarten 
zoals de Biologische Waarderingskaarten van 
Vlaanderen (De Blust et al. 1985). Een belang
rijk nadeel is echter dat allerlei relicten vaak 
niet in deze kaarten werden opgenomen. 
Bepaalde plantensoorten zijn voornamelijk 
gebonden aan kleine landschapselementen 
die bij dergelijke karteringen niet opgenomen 
zijn. Voorbeelden zijn schrale heiderelicten in 
brandgangen en op bospaden en bloemrijke 
wegbermen. In bepaalde regio's staan alleen 
dergelijke relicten nog borg voor de botani
sche diversiteit. Bovendien wordt er bij 
gebiedsdekkende kartering weinig rekening 
gehouden met de ontwikkeling en soorten
rijkdom van de ecotopen. Met andere woor
den, of er nu zeer veel of juist weinig typische 
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Aantal soorten per uurhok 
1-169 

• 170-249 

• 250-349 

soorten aanwezig zijn in het gebied, het 
gebied wordt steeds gelijkwaardig geëvalu
eerd. Een van de belangrijkste nadelen is ech
ter dat er geen vergelijking met het verleden 
mogelijk is. Voor de verspreiding van de flora 
is die vergelijking wel mogelijk. Daarom werd 
een methode uitgewerkt om op basis van de 
aan- of afwezigheid van bepaalde soorten 
een ecotoop te evalueren naar zeldzaamheid 
en bedreigingstoestand. Er werd enkel reke
ning gehouden worden met een selectie van 
soorten die typisch zijn voor het ecotoop. 
Voor deze selectie werd aan elke soort een 
indicatorwaarde voor een bepaald ecotoop 
toegekend. Deze waarde kan variëren van 1/3 
(de soort komt in 3 ecotopen voor) tot 1 (de 
soort is beperkt tot 1 enkel ecotoop). Zeer 
typische soorten wegen dus sterker door dan 
minder typische soorten. Soorten die in meer 
dan drie ecotopen kunnen voorkomen - en 
dus niet typisch zijn - werden niet gebruikt. 
Tabel 1 geeft een overzicht van alle ecotopen 
die behandeld werden. 
Per kwartierhok of uurhok werd vervolgens 
een score berekend voor ieder ecotoop, door 
de indicatorwaarden van de soorten van dit 
ecotoop in elk hok te sommeren. Op basis 
van deze scores werden kaarten (naar analo
gie met Witte & van der meijden 1990, 1995; 
Witte 1998) opgemaakt met de botanische 
diversiteit van de ecotopen in Vlaanderen op 
kwartierhok-schaal (bv. Fig. 5) van de perio
de 1972-2000 en kaarten op uurhok-schaal 
voor de periode 1940-1971 en de periode 
1972-2000 (Fig 6). Afhankelijk van de score 
werd een onderscheid gemaakt tussen hok
ken waar het ecotoop goed, matig of zwak 
ontwikkeld is. Het onderscheid tussen goed, 
matig of zwak ontwikkeld werd bepaald aan 
de hand van waarden berekend op basis van 
de best ontwikkelde hokken per ecotoop. 
De kaarten van de botanische diversiteit van 
ecotopen kunnen dienen om de mate van 
bedreiging van de ecotopen af te wegen. Deze 
bedreigingstoestand werd gemeten door 
twee factoren, nl. de zeldzaamheid en de ach
teruitgang van de botanische diversiteit van 
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Buiten selectie 

Figuur 4: Geselecteer

de uurhokken waar in 

beide perioden mini

maal 170 soorten wer

den gevonden. 

het ecotoop. Zeldzame ecotopen zijn alleen 
al bedreigd door hun actuele zeldzaamheid. 
Infrastructuurwerken of lokale veranderingen 
in het milieu kunnen dergelijke ecotopen op 
korte termijn uit Vlaanderen doen verdwij
nen. Denken we maar aan de brakke graslan
den die door havenuitbreiding onder een laag 
opgespoten zand verdwenen zijn bij Doel of 
nog dreigen te verdwijnen nabij de haven van 
Zeebrugge, of aan de duinpannen die verdr
ogen door lokale waterwinning. Een tweede 
criterium voor bedreiging is de trend van het 
ecotoop in de tijd. Ecotopen die nog niet echt 
zeldzaam zijn maar die overal in Vlaanderen 
sterk achteruitgaan, zullen in de toekomst in 
de categorieën 'zeldzaam' terechtkomen. Een 
typisch voorbeeld hiervan is droge heide 
(ecotoop K61). In de periode 1940-1972 is 
droge heide nog een zeer algemeen ecotoop 
in de Kempen. Door factoren zoals toene
mende stikstofdepositie en het wegvallen 
van het traditioneel beheer die over de hele 
regio plaatsvonden is de botanische diversi
teit van het ecotoop sterk gedaald waardoor 
het in de toekomst ook in de categorieën 
'zeldzaam' kan terecht komen. 
De actuele zeldzaamheid van ecotopen werd 
gemeten aan de hand het aantal kwartier
hokken waarin een ecotoop goed, matig of 
zwak ontwikkeld is (Fig. 7). Dit aantal kwar
tierhokken is een relatieve maat aangezien 
niet alle kwartierhokken bekeken werden. 
Zeldzaamheid dient dus afgewogen te wor-
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den tegenover het meest algemeen voorko
mende ecotoop. 
Door een vergelijking te maken tussen de 
scores in periode 1940-1971 en periode 
1972-2000 kan de evolutie van de ecotopen 
achterhaald worden. Deze trend werd bere
kend door de som van de scores waar een 
ecotoop voorkwam in de periode 1940-
1971 af te trekken van de som van de scores 
waar een ecotoop voorkwam in de periode 
1972-2000 en dit resultaat te delen door de 
som van de scores uit de laatste periode. Om 
enigszins het effect van de betere inventari
satiegraad weg te werken werden de trends 
per ecotoop gecorrigeerd op basis van de 
trends in soorten rijkdom van de hokken 
waar die ecotopen voorkwamen in één van 
beide periodes. Het blijkt immers dat de 
soortenrijkdom in de geselecteerde hokken 
per regio relatief gelijkmatig stijgt. Dit kan 
niet gezegd worden van de trends van de 
scores van de ecotopen. 
Tabel 2 geeft een samenvatting van de 
bedreigingsgraad van de ecotopen op basis 
van trend en zeldzaamheid. Opvallend iS,dat 
de zeldzaamste ecotopen ook het sterkst 
achteru itgaan. 
De volgende ecotoopgroepen zijn in Vlaan
deren sterk bedreigd: 

waterplanten- en verlandingsvegetaties 
van voedselarme waters 
kruidachtige vegetaties van kalkriJke, 
voedselarme, natte bodem (kalkmoeras
sen en vochtige duinvalleien) 
kruidachtige vegetaties van droge brakke 
bodem (hoogstrand en zeereep) 
kruidachtige vegetaties van zure, voedse
larme, natte bodem (natte heiden en 
hoogvenen) 
kruidachtige vegetaties op neutrale, 
voedselarme, natte bodem (o.a. blauw
graslanden) 
kruidachtige vegetaties op zure, voedse
larme, vochtige bodem (o.a. heischrale 
graslanden) 

Figuur 5: Verspreiding 

en ontwikke/ingsgraad 

van "Pioniers vege ta

ties en graslanden op 

natte, voedselarme, 

basische bodem" in de 

periode 1972-2000 op 

kwartierhok-schaal 

voorde duinstreek. 

Roniersvegetillies en ~ op voc:htige, yoeds.etiume en bl~e bodem 
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K23 pioniersvegetaties en graslanden op natte, voedselarme, kalkrijke bodem 

Slecht geinventariseerd in de 
periode 1930-1971 011972-2000 

o zwak ontwikkeld 
CD matig ontwikkeld 
• goed ontwikkeld 

Figuur 6: Verspreiding en ontwikkelingsgraad van "Pioniersvegetaties en graslanden op natte, 

voedselarme, basische bodem" voorde periode 1940-1971 en de periode 1972-2000 op uurhok

schaaL De achteruitgang is vooral opvallend in de kustduinen_ Op opgespoten terreinen zijn 

nieuwe locaties voor dit ecotoop ontstaan, deze zijn echter meestal van tijdelijke aard. 

kruidachtige vegetaties op kalkrijke, voed
selarme, vochtige bodem (mesofiele kalk
graslanden en mesofiele duingraslanden) 

De volgende drie ecotoopgroepen zijn in 
Vlaanderen kwetsbaar: 

kruidachtige vegetaties van natte zilte 
bodem (zilte slikken en schorren) 
kruidachtige vegetaties op vochtige, 
voedselarme, neutrale bodem 
kruidachtige vegetaties op droge, voed
selarme, zure bodem (droge heiden) 

allicht veel sterker is gedaald dan de analyse 
laat blijken. Toegenomen inventarisatie doet 
de scores van de ecotopen in het algemeen 
stijgen maar dit kan niet éénduidig gecorri
geerd worden. Ten tweede, wordt door de 
vergelijking te maken tussen de periode 
1930-1971 en de periode 1972-2000 een 
verspreidingsbeeld gegenereerd dat voor 
bepaalde ecotopen alweer verouderd is. De 
achteruitgang van bepaalde groepen is 
immers vooral na 1972 sterk doorgegaan. Dit 
is onder ander het geval voor veel waterplan
tenvegetaties. Ten derde, wordt op streeplijs-
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ten niets genoteerd over de talrijkheid 
(abundantie) van de aangetroffen soort en 
kan een uurhok dus opgenomen worden op 
basis van één enkel exemplaar van die soort 
(Thomas & Abery 1995; Van Dyck 2000). 
Men kan zich afvragen of men niet dezelfde 
conclusies kan bekomen door per socio-eco
logische groep (Stieperaere & Fransen 1982) 
het aantal soorten van de rode lijst te tellen 
zoals vroeger reeds enkele malen gebeurde 
(Vanhecke 1985, Cosyns et al. 1994). Door 
enkel met de soorten van de rode lijst te 
werken wordt de evolutie van het ecotoop 
enkel geschetst door de zeldzaamste soor
ten. Soorten die het goed doen worden niet 
in rekening genomen. Dit heeft als gevolg 
dat ecotopen met een sterk wisselende flo
rasamenstelling snel in een sterk bedreigde 
categorie terechtkomen. Een typisch voor
beeld hiervan zijn soorten van kalkrijke 
akkers. De soortensamenstelling van akkers 
is zeer variabel. Vele, vroeger reeds zeldzame 
- of misschien zelf adventieve - soorten (bv. 
Zomeradonis) zijn nu uitgestorven en bepa
len dus de bedreigingsgraad van deze groep. 
Nieuw opduikende soorten uit dezelfde 
groep worden niet meegerekend. 

Conclusie 
De combinatie van de lijst met de bedreigde 
ecotopen en de meest recente versprei
dingskaarten kan een belangrijk beleidson
dersteunend middel zijn. Lang niet alle loca
ties die belangrijk zijn voor het behoud van 
de diversiteit van de flora zijn momenteel 
afdoende beschermd. Dit kan zijn omdat een 
gebied nog niet de beschermde status van 
natuurreservaat heeft gekregen of omdat 
deze bescherming niet voldoende is om 
invloed van buitenaf (bv. verdroging, ver
mesting) te remmen of te stoppen. 

Andere onderzochte ecotoopgroepen zijn 
zeldzaam (8) of momenteel niet bedreigd. 
Bij de analyse zijn enkele kanttekeningen te 
maken. Ten eerste, zijn de voornaamste 
tekortkomingen te wijten aan verschillen in 
inventarisatiegraad. Een verder doorgedreven 
inventarisatie zal in de eerste plaats het ver
spreidingsbeeld van de ecotopen moeten 
preciseren. Aan de relatieve zeldzaamheid 
van de ecotopen zal dit weinig veranderen. 
Het grootste probleem is de vergelijking tus
sen beide perioden. Het blijkt dat er in de 
tweede periode een toegenomen inventari
satie is van bepaalde ecotoopgroepen. Dit 
geldt met name voor de waterplantenvege
taties waarvan de botanische diversiteit 

~~~~~~~~~sa~~~s~!~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~N ; 

Figuur 7: Talrijk

heid of abundantie 

van de ecotoop

groepen (voorde 

codes zie tabel 7) 
in aantal kwartier

hokken waarin de 

ecotoopgroep 

goed (zwart), 
matig (grijs) of 

zwak (wit) ontwik

keldis. 
Ecotoopgroepen 
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uiterst zeer zeldzaam vrij vrij algemeen zeer 

zeldzaam zeldzaam zeldzaam zeldzaam algemeen 

zeer sterke achteru itgang K61 

(-40 tot -100%) 

sterke achteruitgang K42 

(-20 tot -40 %) 

matige achteruitgang 

(-10 tot -20 %) 

geen evolutie merkbaar bk20, H22 A1? K2?, K62, K68 

(-10 tot +10 %) H62 

geringe vooruitgang K63 H43 K6? 

(+ 10 tot +20 %) 

matige vooruitgang bK40 H4? A18,H28, H41-61, K4? 

(+20 tot +40 %) H42 H2? 

sterke vooruitgang H63 K28 

(+30 tot + 100%) 

Tabel 2: Rode lijst van ecotoopgroepen (voor de codes zie tabel 1 ). Zwart: met verdwijning bedreigd - donkergrijs: bedreigd -lichtgrijs: kwetsbaar-

grijs gearceerd: achteruitgaand - andere: momenteel niet bedreigd of zeldzaam. 

/ 

SUMMARY BOX: 

Van Landuyt W. 2002. Rareness and degree of threat of sev
eral ecotopes in Flanders: assessment using distributional 
data of plants [in Dutch]. Natuur.focus 1(2): 56-60. 

Calculating the conservation status of ecotopes is not a self
evident task. The Biological Validation Map is a possible 
source to do so, but carries several constraints as species rich
ness and completeness of the flora can, for instance, not be 
taken into account. An alternative method was developed 
using the extensive database on the distribution of higher 
plants. Species lists have been collected at a scale of I x I km 
grid cells since 1940, although there are spatial and temporal 
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biases in recording intensity. Presencejabsence of typical 
plant species for particular ecotopes was used. For each grid 
cell indicator values oftypical species (e,g., nutritional values) , 
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servation status of an ecotope. Examples of threatened -eco
topes are: vegetations of water plants and of peat-formation in ' 
nutrient poor waters, nutrient poor grasslands on wet acid 
and neutral soil conditions. Examples of vulnerable ecotopes 
are: vegetations of brackish saltings and mud flat and dry 
heathland vegetations. 
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