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De Biologische Waarderingskaart: 
een wetenschappelijk 
instrument voor het beleid
Geert de knIjf, desIré PaeLInckx, HeIdI deMoLder, steVen de saeGer & roBIn GueLInckx

De Biologische Waarderingskaart (BWK) is een gebiedsdekkend document waarop, aan de hand van 

een reeks vooraf gedefinieerde karteringseenheden, de aanwezigheid van biotopen wordt 

weergegeven. Deze eenheden zijn in belangrijke mate gebaseerd op de gezamenlijke aanwezigheid 

van karakteristieke plantensoorten, de daardoor gevormde vegetatiestructuur en het vegetatieaspect. 

Na een korte voorstelling van de BWK, haar onstaan en evolutie, illustreert dit artikel aan de hand van 

enkele voorbeelden hoe BWK-kaarten te lezen en te interpreteren zijn. Vervolgens geven we een 

overzicht van toepassingen van dit instrument, gaande van beleidsondersteuning in het kader van het 

gebiedsgericht beleid tot een hulpmiddel in de natuurbeheerpraktijk. Tot slot bespreken we de huidige 

sterkten en minpunten van de BWK en blikken we vooruit op de toekomst.

Historiek
In 1978 verzocht de toenmalige Minister 
van Volksgezondheid en Leefmilieu aan een 
stuurgroep van wetenschappers om een 
eenvormige landschapskartering en een 
evaluatiemethode uit te werken voor het 
gehele Belgische grondgebied. Bedoeling 
hiervan was om in het natuurbeleid een 
éénvormige en goed gestructureerde 
inbreng te hebben van landschapsecologi-
sche adviezen. Onder hun impuls evolu-
eerde het project tot een grondige kartering 
van het gehele grondgebied. In 1979 werd 
een eerste, voorlopige lijst van karterings-
eenheden voorgesteld (Noirfalise et al. 

1985), welke steeds de basis is blijven vor-
men voor al het verdere veldwerk.
Dit federale project liep van 1978 tot 1986 
en werd gecoördineerd door het Instituut 
voor hygiëne en epidemiologie (Ihe). het 
eigenlijke werk gebeurde door verschillende 
karteercentra. Vanaf 1987 werd het project 
in Vlaanderen verder gezet door het Insti-
tuut voor Natuurbehoud (nu Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek - INBO). In Wal-
lonië stopte dit project. In de periode 1988-
1996 werkte een kleine groep verder aan de 
Biologische Waarderingskaart, versie 1. De 
nodige fondsen ontbraken echter om alle 
kaarten te drukken, wat leidde tot de situ-

atie weergegeven in Figuur 1. In 1997 start-
te een grote groep karteerders aan de versie 
2. Aanleiding hiertoe was het afbakenen van 
gebieden met verstrengde bemestingsnor-
men voor natuur. Dit resulteerde onder 
meer in de publicatie van de overblijvende 
kaartensets (Figuur 2).

Wat is de Biologische 
Waarderingskaart?
De Biologische Waarderingskaart, kortweg 
BWK, is een uniforme inventarisatie en eva-
luatie van het biologische milieu cartogra-
fisch voorgesteld. De kaarten bestrijken het 
volledige Vlaamse en Brusselse grondge-

Figuur 1. Overzicht van de gepubliceerde kaarten (schaal 1/50.000) en digitaal 
beschikbare bestanden van de BWK versie 1.

Figuur 2. Overzicht van de gepubliceerde kaarten (schaal 1/50.000) en digitaal 
beschikbare bestanden van de BWK versie 2.
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bied. De inventarisatie is gebaseerd op een 
gestandaardiseerde lijst van een 180-tal 
karteringseenheden. Deze komen groten-
deels overeen met vegetatiegemeenschap-
pen, zoals bvb. dotterbloemgrasland, natte 
heide of eikenberkenbos. Andere eenheden 
staan voor structurele landschapskenmer-
ken (bvb. bomenrijen, hagen, taluds, holle 
wegen…) of geven enkel het landgebruik 
weer (bvb. boomgaarden, parken, industrie-
zones…). een overzicht van de hoofdklassen 
van de karteringseenheden is te vinden in 
Tabel 1.
het werken met een gestandaardiseerde lijst 
van karteringseenheden is noodzakelijk 
omdat de kartering gebeurt door verschil-
lende personen. De lijst karteringseenheden 
werd uitgebreid beschreven in de Algemene 
Verklarende Tekst (De Blust et al. 1985). De 
ervaring wees echter uit dat het gebruik ervan 
niet altijd tot een eenduidige interpretatie 
van de concrete veldsituatie leidt. Om hieraan 
te verhelpen werden in de BWK versie 2 (sinds 
1997) regelmatig veldsessies georganiseerd 
voor alle karteerders om de manier van wer-
ken en het inschatten van de situatie op het 
terrein op elkaar af te stemmen.

elke karteringseenheid komt overeen met 
een vaste waardering. Die globale biologi-
sche waarde is gebaseerd op een combina-
tie van de criteria zeldzaamheid, kwetsbaar-
heid, natuurlijkheid en vervangbaarheid (De 
Blust et al. 1985). De waardering van elke 
karteringseenheid is een ‘best professional 
judgement’ van een groep deskundigen 
zonder gebruik te maken van kwantitatieve 
gegevens. Zij wordt uitgedrukt in drie basis-
klassen: biologisch zeer waardevol, biolo-
gisch waardevol en biologisch minder waar-
devol. Deze klassen kunnen ook met elkaar 
gecombineerd worden (=mengwaardering) 
indien een perceel getypeerd wordt door 
het samen voorkomen van verschillende 
karteringseenheden. Zo krijgt een soorten-
arm grasland afgegrensd door een bomenrij 
een waardering van biologisch minder 
waardevol (het grasland) met biologische 
waardevolle elementen (de bomenrijen).

Vergelijking versie 1 
met versie 2
Al door De Blust et al. (1985) wordt er gewe-
zen op een aantal beperkingen van de BWK 
versie 1 (1978-1986). Die hebben onder 

meer betrekking op de gebruikte lijst van 
karteringseenheden. Zo is die lijst te hete-
rogeen om als ecotopenlijst te mogen door-
gaan. er werden immers zowel vegetatie-
kundige als pure morfologische criteria (bvb. 
een talud) door elkaar gebruikt. Zo kunnen 
we op een talud zowel zeer ruderale, banale 
vegetaties aantreffen als zeer zeldzame 
vegetatietypen. Ook werd er door de 
samenstellers van BWK versie 1 meer aan-
dacht besteed aan halfnatuurlijke gemeen-
schappen. Aandacht voor relicten van half-
natuurlijke graslanden en voor soortenrijke 
cultuurgraslanden, welke in Vlaanderen veel 
talrijker voorkomen dan de halfnatuurlijke, 
ontbrak grotendeels in de eerste versie. In 
BWK versie 2 (1997-2007) worden, door 
combinatie van de eenheid ‘hp’ en het sym-
bool ‘*’ voor goed ontwikkeld,samen ‘hp*’, 
die graslanden bedoeld die nog een zekere 
botanische waarde en belang hebben voor 
het natuurbehoud hebben. het betreft 
zowel verarmde vormen van halfnatuurlijke 
graslanden als andere soortenrijke graslan-
den. Onder die karteringseenheid kunnen 
verschillende types onderscheiden worden, 
variërend van voedselarmere tot voedsel-
rijke graslanden die zowel op droge als 
natte standplaatsen voorkomen (Demolder 
2008).
uit deze en andere beperkingen, werden een 
aantal vereisten afgeleid en nuances aange-
bracht waaraan de BWK versie 2 moest vol-
doen. De belangrijkste zijn:
– een grotere nauwkeurigheid en meer 

detaillering tot op perceelsniveau; zo 
werd er overgegaan van kaarten op schaal 
1/25.000 naar kaarten op 1/10.000;

– meer aandacht voor kleine landschaps-
elementen;

– aandacht voor en toename van de vari-
atie aan karteringselementen voor lijn-
vormige, niet opgaande vegetaties;

A stilstaande wateren f/Q mesofiele bossen

C heiden V valleibossen, moerasbossen en veenbossen

T hoogveen R ruderale bossen

D duinen, slikken en schorren L populierenaanplanten

M moerassen P naaldhoutaanplanten

B akkers N andere aanplanten

h graslanden K andere gekarteerde elementen

S struwelen u urbane gebieden

Tabel 1. Klassen van BWK-karteringseenheden. Deze klassen komen overeen met de vegetatiekundige formaties 
van het landschap (fysiognomie). Zij dienen als hoofdkader voor de indeling van de karteringseenheden, maar 

hebben op zich geen enkele syntaxonomische waarde.

Figuur 3. De Biologische Waarderingskaart versie 1 (links) en versie 2 (rechts) van het natuurgebied De Brand in de vallei van de Itterbeek te Neeroeteren-Kinrooi. 
Donkergroen=biologisch zeer waardevol, bleekgroen=biologisch waardevol, wit=biologisch minder waardevol.

fragment uit de topografische kaart met toelating nr. A2407
van het Nationaal geografisch Instituut – www.ngi.be 

fragment uit de topografische kaart met toelating nr. A2407
van het Nationaal geografisch Instituut – www.ngi.be 
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– het vermijden van ecologisch heterogene 
complexen;

– meer aandacht voor graslanden, in het 
bijzonder relicten van halfnatuurlijke 
graslanden en andere soortenrijke gras-
landen;

– meer aandacht voor de typering en vari-
atie in bossen, en voor de ondergroei van 
aanplanten, in het bijzonder populieren-
bestanden;

– typering van het vegetatietype bij mor-
fologisch getypeerde eenheden (bvb. 
vegetatie op talud);

– rekening houden met regionale verschil-
len in verspreiding van de typische soort-
en van een bepaalde karteringseenheid 
(zie verder onder graslanden);

– inconsequenties wegwerken in de waar-
dering en complexen beter naar hun bio-
logische waarde schatten;

– stelselmatige werkwijze en controleer-
bare criteria voor de fauna-afbakening.

het verschil tussen de BWK versie 1 en 2 
wordt geïllustreerd in Figuur 3. het betreft 
een overzicht van de BWK van het natuur-
gebied De Brand in de vallei van de Itterbeek 
te Neeroeteren-Kinrooi in Noord-Limburg. 
het veldwerk van versie 1 dateert uit de 
periode 1978-1979 met een gedeeltelijke 
actualisatie in 1986. In 1997 en 1998 werd 
het gebied opnieuw gekarteerd (De Knijf et 
al. 2000) volgens de vereisten van de BWK 
versie 2. het grote verschil tussen beide 
kaarten is hoofdzakelijk te wijten aan het 
meer gedetailleerd karteren, het gebruik van 
de eenheid ‘hp*’ en het vermijden van het 
gebruik van heterogene complexen, bvb. 
geen bossen en graslanden samen of soort-
enrijk grasland en akker als één polygoon 
karteren. Op die manier benadert de BWK 
versie 2 de gedetailleerde en werkelijke situ-
atie op het terrein. Dit in tegenstelling tot 
de BWK versie 1 die eerder de meest waar-
devolle zones, vooral gelegen in de bossfeer 
weergeeft. een vergelijking tussen beide 
versies laat niet toe om veranderingen op 
schaal Vlaanderen te detecteren. Voor klei-
nere gebieden is het voor bepaalde bioto-
pen soms mogelijk om een vergelijking te 
maken. Zo kwamen Van Landuyt et al. 
(1999) tot de conclusie dat de vergelijking 
van de oppervlakte ingenomen door heiden, 
vennen en heischrale graslanden tussen 
beide versies van de BWK slechts mogelijk 
was voor 2,5 tot 5% van de oppervlakte van 
heiden en venen in Vlaanderen.

Karteren
het veldwerk bestaat uit een eenmalig 
bezoek aan elk gebied, waarbij getracht 
wordt om elk biotooptype in de meest gun-

stige periode van het jaar te karteren. Zo 
worden bossen met voorjaarsaspect gekar-
teerd in de periode eind maart tot begin mei. 
Vanaf eind april tot eind juni worden de 
meeste graslanden bezocht, of toch min-
stens de graslanden gelegen binnen de 
diverse groene bestemmingen van het 
gewestplan, de habitat- en Vogelrichtlijnge-
bieden en de meest waardevolle beek- en 
riviervalleien. Poldergraslanden komen best 
aan bod in de maanden juli en augustus 
omdat dan de soorten van zilt milieu bloei-
en. Tijdens die maanden worden ook de 
natte heide (juli) en de droge heide (augus-
tus) gekarteerd.
In principe wordt aan een gebruiksperceel, 
bvb. een bepaald weiland of bosperceel, een 
karteringseenheid toegekend. Als dit wegens 
de heterogeniteit op die kleine schaal niet 
mogelijk is, wordt er gewerkt met een com-
binatie van karteringseenheden (=com-
plexen). De eerst vermelde eenheid domi-
neert, gevolgd door de tweede, enz. een 
zogenaamde ‘/’-verhouding wijst op een 
evolutie in de tijd of een gelaagdheid (bvb. 
droge struikheidevegetatie onder naald-
hout). Verder komen van elke eenheid ook 
nog drie varianten voor, waarbij de basiseen-
heid op zich staat. Die basiseenheid gevolgd 
door een ‘*’ staat voor goed tot zeer goed 
ontwikkeld of veel voorkomend, diezelfde 
basiseenheid gevolgd door een ‘°’ staat voor 
zwak ontwikkeld of weinig voorkomend. 
hieronder geven we enkele voorbeelden van 
het gebruik van de karteringseenheden bin-
nen de graslanden en de loofbossen.

Graslanden
Natte graslandvegetaties met soorten zoals 
Tweerijige zegge Carex disticha, echte koe-
koeksbloem Lychnis flos-cuculi, grote rate-
laar Rhinanthus angustifolius en Dotter-
bloem Caltha palustris zijn typische dotter-
bloemgraslanden en worden gekarteerd als 
‘hc’. Indien hierin maar een paar kenmer-
kende soorten of enkel minder typische 
soorten aanwezig zijn, wordt dit weergege-
ven als ‘hc°’. Indien de kenmerkende soor-
ten van een dotterbloemgrasland slechts in 
een deel van het perceel zijn te vinden en de 
rest van het perceel een andere vegetatie 
heeft met bvb. soorten als Pinksterbloem 
Cardamine pratensis en Scherpe boterbloem 
Ranunculus acris, wordt dit genoteerd als 
een complex van hp* + hc. Tevens wordt er 
rekening gehouden met de geografische 
verschillen en de aanwezigheid van typische 
soorten. Zo vind je in de heuvelachtige 
Leemstreek veel sneller soorten als Bosbies 
Scirpus sylvaticus, Reuzenpaardenstaart 
Equisetum telmateia en Dotterbloem en 

ontbreekt grote ratelaar er nagenoeg vol-
ledig. In de voedselarmere Kempense vari-
ant van dit type grasland tref je al sneller 
Veldrus Juncus acutiflorus, egelboterbloem 
Ranunculus flammula, hazenzegge Carex 
ovalis en zelfs al eens Zwarte zegge Carex 
nigra aan. Dergelijke percelen worden steeds 
gekarteerd als ‘hc’.
De karteringseenheid hp* is een bijzonder 
geval omdat ze de status van een afzonder-
lijke karteringseenheid heeft verkregen. Tot 
die eenheid behoren die graslanden waar 
onder meer volgende soorten aanwezig zijn: 
Pinksterbloem, Scherpe boterbloem, Veldzu-
ring Rumex acetosa, Zilverschoon Potentilla 
anserina, gewoon reukgras Anthoxanthum 
odoratum, Beemdkamgras Cynosurus crista-
tus en Veldgerst Hordeum secalinum (Demol-
der 2008). Voor deze eenheid wordt gekozen 
van zodra één soort vrij talrijk voorkomt of 
indien twee of meerdere soorten samen vrij 
talrijk aanwezig zijn. het gaat meestal om 
‘overgangstypes’ tussen halfnatuurlijke en 
soortenarme graslanden. Ze ontstonden 
vaak als gevolg van degradatie van halfna-
tuurlijke graslanden. Behalve hoger genoem-
de soorten die indicatief zijn voor hp* wor-
den ook tal van andere soorten gebruikt om 
voor deze eenheid te kiezen. het gaat om 
soorten die een zekere botanische waarde 
vertonen in grasland zonder dat daaraan een 
bestaande karteringseenheid kan gekoppeld 
worden, bvb. Beekpunge Veronica becca-
bunga of Slanke sleutelbloem Primula ela-
tior in weiland. graslandpercelen met een 
geringe botanische waarde, maar waar in de 
rand of onder het prikkeldraad nog één of 
meerdere van hoger vermelde soorten aan-
wezig zijn, worden als hp + k(hp*) genoteerd. 
De k( ) staat voor een klein landschapsele-
ment en het deel tussen haakjes op de daar 
aanwezige vegetatie.

Alluviale bossen al dan niet met populier 
ingeplant
Valleibossen of alluviale bossen worden 
benoemd met de letter ‘v’. Indien in derge-
lijke bossen, met een boom- of struiklaag 
van Zwarte els Alnus glutinosa en/of gewo-
ne es Fraxinus excelsior een uitbundige 
voorjaarsvegetatie te vinden is van onder 
meer Bosanemoon Anemone nemorosa, 
gele dovenetel Lamiastrum galeobdolon, 
Slanke sleutelbloem, Muskuskruid Adoxa 
moschatellina en (minder frequent) Das-
look Allium ursinum en eenbes Paris quadri-
folia, wordt dit getypeerd als ‘va’. Wordt de 
boomlaag echter gekenmerkt en gedomi-
neerd door de inplant van populier dan 
wordt deze ‘va + pop’.
Onder de eenheid lh/va beschouwen we die 
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populierenbossen (lh) die nog wel een dui-
delijke kruidlaag bezitten die typisch is voor 
‘va’-bossen met ondermeer Slanke sleutel-
bloem, gevlekte aronskelk Arum maculatum, 
Muskuskruid en Speenkruid Ranunculus 
ficaria. Meer karakteristieke soorten als Das-
look, eenbes en Bosanemoon ontbreken dan 
vaak. Andere boomsoorten dan populier 
ontbreken of zijn slechts occasioneel aanwe-
zig. In een aantal gevallen komt in de kruid-
laag enkel maar Dagkoekoeksbloem Silene 
dioica, Speenkruid, Muskuskruid, geel nagel-
kruid Geum urbanum en een weinig Slanke 
sleutelbloem voor, dergelijke percelen wer-
den getypeerd als lh/va°. Onder de eenheid 
‘lhb’ verstaan we die percelen waar typische 
bossoorten in de kruidlaag afwezig zijn en 
waar een struik- of boomlaag afwezig is.

Beleidstoepassingen
Al vanaf het prille begin was de BWK een 
basisdocument in vele dossiers met ruimte-
lijke impact op natuur en landschap. In het 
begin betrof het vooral lokale toepassingen, 
bvb. gebruik ervan in ecologische effecten-
studies en bij wijzigingen van het gewest-
plan. gaandeweg werd dit verruimd naar 
toepassing op Vlaamse schaal, zoals bvb. de 
afbakening van de Speciale Beschermings-
zones van de habitatrichtlijn. Sinds de 
goedkeuring van het Decreet natuurbehoud 
en het natuurlijk milieu in 1997 verkregen 
de BWK-karteringseenheden zelfs een wet-
telijke toepassing (de BWK zelf is geen juri-
disch instrumentarium, wel kan ze in de 
rechtspraak als referentiedocument aange-
wend worden). Deze verankering van de 
karteringseenheden in decreten en uitvoe-
ringsbesluiten (Tabel 2) zorgde ervoor dat 
de BWK geëvolueerd is tot een basisinstru-
mentarium voor de uitvoering van belang-
rijke onderdelen van het Vlaams gebiedsge-
richt beleid. De BWK laat tevens toe om de 
beleidsevaluatie (bvb. Natuurrapport), de 
beleidsplanning en de uitvoering (bvb. afba-
kening van het Vlaamse ecologisch Net-
werk) op Vlaams niveau mee gestalte te 
geven. Ook voor de uitvoering van europese 
verplichtingen in Vlaanderen is de BWK van 
belang. een voorbeeld hiervan is de rappor-
tering over de staat van instandhouding van 
de Natura 2000 habitattypen in Vlaanderen 
(De Bruyn & Paelinckx 2007), als onderdeel 
van de bepaling van de europese staat van 
instandhouding.
een overzicht van het gebruik van de BWK 
in diverse toepassing is te vinden in 
Tabel 2.

Bodembedekkingskaart
Om wetgevingen en richtlijnen optimaal te 

interpreteren is het belangrijk de veelheid 
aan informatie in de BWK op een gerichte 
wijze te vertalen. De ruime set van karte-
ringseenheden, met inbegrip van hun goed 
(*) of zwak (°) ontwikkelde vormen, in com-
binatie met hun oneindige waaier aan 
mogelijkheden van complexen en /- ver-
houdingen, zorgt ervoor dat de Biologische 
Waarderingskaart te complex, te moeilijk en 
een te grote mate aan inhoudelijk detail 
bezit voor het efficiënt toepassen van tal 
van juridische beleidstoepassingen. Voor 
gebruik op regionaal niveau en voor gebrui-
kers die minder vertrouwd zijn met de BWK 
werd eenvoudiger instrument ontwikkeld. 
Die vereenvoudiging van de BWK is de 
natuurgerichte bodembedekkingkaart en is 
raadpleegbaar via het geoloket (www.agiv.
be). De BWK werd hierbij herleid tot een 
32-delige schaal waarbij de relatie tussen de 
biologische waardering, het zeldzaam-
heidscriterium zoals berekend voor het eer-
ste Natuurrapport (Van Landuyt et al. 1999) 
en het juridisch instrumentarium als lei-
draad werd genomen bij de vereenvoudi-
ging. De indeling van de bodembedekkings-
kaart heeft in eerste instantie een juridische 
basis, specifiek voor de implementatie van 
het besluit (BVR 23.6.1998) inzake verbods-
bepalingen en een regelgeving voor natuur-
vergunning voor de wijziging van vegetaties 
en kleine landschapselementen. Bepaalde 
categorieën werden verder opgesplitst op 
basis van hun ecologische verwantschap en 
het zeldzaamheidscriterium, dit om te vol-
doen aan verdere gebruiksnoden, bijvoor-
beeld voor de opmaak van de Natuurrap-
porten. Zo werden bijvoorbeeld de halfna-
tuurlijke graslanden ‘mesofiel hooiland’, 

‘dotterbloemgrasland’, ‘blauwgrasland’, 
‘zinkgrasland’ en ‘kalkgrasland’ samenge-
voegd tot één groep. Al deze graslanden 
hebben de waardering ‘biologisch zeer 
waardevol’ en worden juridisch als ‘histo-
risch permanent grasland’ beschouwd. Voor 
deze graslanden geldt een verbod op vege-
tatiewijziging binnen groen-, park-, buffer- 
en bosgebieden volgens het gewestplan. en 
is er een vergunningsplicht op vegetatiewij-
ziging binnen vallei-, bron- en natuuront-
wikkelingsgebied maar ook binnen de agra-
rische gebieden met ecologisch belang of 
met bijzondere waarde, of aangeduid als 
habitat in Ramsargebied, in de perimeter 
van Vogel- of habitatrichtlijngebied.

Van BWK naar vergunningenbeleid en 
implementatie van Europese richtlijnen
een eerste belangrijke beleidstoepassing 
van de BWK op Vlaams niveau gebeurde in 
1994, toen de habitats werden afgebakend 
in de niet integraal beschermde Vogelricht-
lijngebieden. Omdat deze afbakening vol-
ledig gebaseerd was op de BWK versie 1, 
werd een actualisatie uitgevoerd in 1999. In 
het kader van de milieueffectrapportering 
werd bij het bepalen van de impact van de 
effecten ecotoopverlies, versnippering, ver-
zuring en eutrofiëring de BWK gebruikt bij 
de opmaak van de kwetsbaarheidkaarten 
(Peymen et al. 2000). In 1996 werd in het 
kader van het toenmalige Mestactieplan 
door de Mestbank de vraag gesteld om per-
celen af te bakenen die in aanmerking kwa-
men voor ontheffing van de zogenaamde 
nulbemesting binnen de groene bestem-
mingen van het gewestplan. Deze onthef-
fing heeft enkel betrekking op akkers en 

Gebruik Juridisch kader

Mestactieplan (MAP) BVR 09/02/1999

Afbakening habitats binnen de 
Vogelrichtlijngebieden

BVR 20/12/1995

Afbakening habitats binnen de 
habitatrichtlijngebieden

europese habitatrichtlijn

Rapportering staat van instandhouding europese habitatrichtlijn

Milieueffectrapportage

erkenningsdossier terreinbeherende instanties BVR 18/09/1999

Vergunningsplicht vegetatiewijziging BVR 23/06/1998

Passende beoordeling europese habitat- en vogelrichtlijn

Opmaak groene ruimtelijke uitvoeringsplannen

Afbakening Vlaams ecologisch Netwerk

Omzendbrief bebossing valleigebied

gemeentelijk Natuur Ontwikkelingsplan (gNOP)

Tabel 2. Overzicht van het gebruik van de Biologische Waarderingskaart in diverse beleidstoepassingen.
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graslanden met een geringe natuurwaarde 
en werd afgeleid uit de BWK versie 2. een 
ander juridisch instrument regelt het ver-
bod en de vergunningsplicht op het wijzigen 
van vegetaties. Daar het noch voor de toe-
zichthoudende gemeentelijke overheid, 
natuurwachter, natuurvereniging of burger 
eenvoudig is de in de wetgeving opgesomde 
vegetatietypen te onderscheiden, werd de 
BWK vereenvoudigd tot een natuurgerichte 
bodembedekkingkaart (versie 2003). Ieder-
een kan dit via het geoloket raadplegen om 
te weten komen of een perceel bv. een ‘his-
torisch permanent grasland’ is of niet. De 
juridische consequentie voor wat er dan kan 
of mag, is hier op evenwel niet te vinden. 
een update van deze tool is voorzien voor 
2009. De laatste jaren staat de implemen-
tatie van de habitatrichtlijn hoog op de 
agenda van het beleid. Zowel bij de rappor-
tering van de Natura-2000 gebieden, een 
zesjaarlijkse verplichting voor elke eu-lid-
staat, als bij de opmaak van de Instandhou-
dingsdoelen en de Passende Beoordeling 
wordt er bijna steeds vertrokken vanuit de 
situering van de habitats, die gebaseerd is 
op de BWK. hoewel de omzetting van BWK 
naar een bepaald habitattype niet steeds 
eenduidig is (Sterckx et al. 2007), is op dit 
moment de BWK vaak de enige beschikbare 
informatie.

Oppervlakteberekening van habitats
eén van de meest voor de hand liggende toe-
passingen is de bepaling van de oppervlakte 

van een bepaalde karteringseenheid, habi-
tattype of van de verschillende biologische 
waarderingsklassen in een bepaald gebied, 
gemeente, ecoregio of niveau Vlaanderen.
Figuur 4 toont de oppervlakte van een aantal 
karteringseenheden zoals berekend in 1999 
en 2007. In 1999 was dit in het kader van 
een analyse van de oppervlakte en de ver-
spreiding van biotopen in Vlaanderen voor 
het Natuurrapport (Van Landuyt et al. 1999). 
het aandeel van BWK versie 2 bedroeg toen 
16%. De resterende 84% was afkomstig van 
BWK versie 1. In 2007 kaderde de berekening 
binnen de studie ‘Indicatieve situering van 
de Natura 2000 habitats in Vlaanderen’ 
(Paelinckx et al. 2007, en een vernieuwde 
versie raadpleegbaar op www.inbo.be/natu-
ra2000) en was nagenoeg volledig geba-
seerd op BWK versie 2, namelijk 98,7%.
In 1999 werd voor elke karteringseenheid 
de oppervlakte berekend, waarbij rekening 
gehouden werd met het veelvuldig gebruik 
van complexen. Voor elke karteringseenheid 
werd daartoe zowel een minimum (het 
zekere aandeel) als een maximum (het 
mogelijke aandeel) berekend. Voor de cijfers 
uit 2007 werd het cijfer afgeleid uit de bere-
kening van de oppervlakte van de europese 
habitattypen in Vlaanderen. Omdat bij de 
rapportering aan europa slechts één opper-
vlaktegetal mogelijk was, werd niet met een 
minimum en maximumaandeel gewerkt, 
maar met een vaste verdeelsleutel. Dit bete-
kent dat de gerapporteerde oppervlakten 
niet noodzakelijk overeenkomen met de 

situatie op het terrein, waarbij bijvoorbeeld 
de tweede eenheid soms maar 10% van het 
perceel inneemt in plaats van het vaste aan-
deel van 30% in het geval van het gebruik 
van twee karteringseenheden in een com-
plex. Dit geeft de valse indruk van een nauw-
keurige berekening. In werkelijkheid hebben 
die cijfers een vergelijkbare foutenmarge als 
de cijfers uit 1999.
Voor de eenheden hu (mesofiel hooiland), hf 
(natte ruigte met moerasspirea), dd (zeereep-
duinen) en qe & fe (eiken- of beukenbossen 
met Wilde hyacint) zien we dat de opper-
vlakte in 2007 groter is dan die in 1999. De 
oppervlakte van vochtige of natte dopheide-
vegetaties (ce) in 2007 komt overeen met 
het maximaal aandeel in 1999. Voor droge 
struikheidevegetaties (cg) ligt het cijfer uit 
2007 tussen de minimale en maximale bere-
kening uit 1999. hieruit kan niet met zeker-
heid afgeleid worden dat een bepaald bio-
toop of habitattype toe- of afgenomen is in 
Vlaanderen. Deze verschillen zijn in hoofd-
zaak toe te schrijven aan een sterke afname 
van het aandeel BWK versie 1 en daarmee 
samenhangend een veel grote detaillering en 
nauwkeurigheid van de recente BWK kaar-
ten. hierdoor worden tal van kleine percelen 
in BWK versie 2 als afzonderlijk vlak weerge-
geven, terwijl ze voordien soms deel uit-
maakten van een groter geheel of zelfs hele-
maal niet werden vermeld.
De ruimtelijke spreiding van droge struik-
heidevegetatie (cg) en vochtige of natte 
dopheidevegetatie (ce) in Vlaanderen wordt 
weergegeven in Figuur 5 (boven). hierbij 
worden alle polygonen weerhouden waarbij 
de betreffende eenheid te vinden is. Dus ook 
heidevegetaties onder bvb. loofbos of 
naaldhout. hoewel beide vegetatietypes in 
alle ecoregio’s in Vlaanderen voorkomen, 
zijn ze toch vooral te vinden in de Kempen. 
Belangrijke oppervlakten buiten de Kempen 
treffen we aan in de Vlaamse zandstreek 
tussen Brugge en gent. Opmerkelijk zijn de 
verschillende vlekken in de Leemstreek. hei-
devegetaties vinden we hier vooral op de 
armere schralere heuvelkoppen. De ver-
spreiding van eiken- en beukenbossen (qe & 
fe), al dan niet met inplant van populier, en 
die gekenmerkt worden door de aanwezig-
heid van Wilde hyacint hyacinthoides non-
scripta is bijna volledig beperkt tot de Leem-
streek (Figuur 5), vooral het gedeelte ten 
westen van Brussel.

De BWK in relatie met natuurbeheer
Behalve via het vergunningbeleid, en in het 
bijzonder de wijziging van vegetaties en 
beperkte bemesting op percelen binnen het 
visiegebied van het reservaat, komt elke ter-

Figuur 4. Oppervlakte van een aantal karteringseenheden zoals berekend voor het Natuurrapport in 1999 (BWK 
versie 2=16%, BWK versie 1=84%) en voor de Habitatrapportering (BWK versie 2 afwerking=99%). cg=droge 

struikheidevegetatie; ce=vochtige of natte dopheidevegetatie; hu=mesofiel hooiland; hf=natte ruigte met 
moerasspirea; dd=zeereepduinen; qe & fe=eiken- of beukenbossen met Wilde hyacint.
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reinbeheerder en conservator ook op ande-
re manieren in contact met de BWK. Bij de 
opmaak van het erkenningsdossier van zijn/
haar reservaat wordt de beheersubsidiëring 
bepaald zowel door het actuele natuurtype 
als het natuurstreefbeeld en deze worden 
uitgedrukt in BWK-karteringseenheden. De 
BWK is echter niet gemaakt en geschikt om 
geringe veranderingen in de evolutie van 
een perceel vast te stellen, zoals bvb. veran-
deringen in bestaand bos of in de evolutie 
van de plantenrijkdom in een soortenrijk 
cultuurgrasland. hiervoor zijn meer tijdro-
vende methoden geschikter, zoals het 
maken van vegetatieopnames en het bepa-
len van de structuurvariatie in een perceel.
Bij de opmaak van de bosbeheerplannen is 
de BWK één van de verplicht te raadplegen 
documenten. Landbouwers kunnen pas een 
beheerovereenkomst ‘botanisch beheer’ 
afsluiten indien het perceel op de BWK 
getypeerd werd als een grasland waar mini-
maal een deels soortenrijke graslandvege-
tatie is te vinden.

Een kritische noot
De doelstellingen van de BWK versie 2 
waren bij de opstart de volgende: (1) een 
volledige en gedetailleerde kartering, (2) 
een uniforme methode, (3) werken met de 
bestaande lijst van karteringseenheden en 
(4) een resultaat dat ruim bruikbaar moest 
zijn.
De grote waarde en het belang van de Bio-
logische Waarderingskaart ligt vooral in het 
feit dat dit een gebiedsdekkende en gede-
tailleerde kartering van het grondgebruik in 
Vlaanderen betreft. Vooral de kartering van 
het volledige Vlaamse grondgebied, dus niet 
alleen de voor natuur meer waardevolle 
gebieden, maar tevens van het agrarisch 
landschap en van de open groene ruimtes in 
het verstedelijkt gebied, maken de BWK 
uniek.
een terugblik leert dat de vooropgestelde 
doelen niet volledig waargemaakt werden. 
Ook BWK versie 2 kampt met een aantal 
knelpunten en problemen. Die hebben voor-
al te maken met onduidelijkheden in ver-

band met de karteringseenheden, het ont-
breken van uniforme beslissingsregels waar-
door de beoogde uniformiteit niet werd 
gehaald, de evaluatie van eenheden en 
complexen, en het tijdsbereik waarbinnen 
er gekarteerd werd. In belangrijke mate zijn 
deze euvels te wijten aan de hoge tijdsdruk 
waaronder BWK versie 2 in 1997 opgestart 
werd. er werd namelijk gevraagd om in één 
jaar tijd alle graslanden binnen de groene en 
geelgroene bestemmingen van het gewest-
plan te karteren en alle overblijvende kaart-
bladen tegen eind 1998 uit te geven. Vooral 
dit laatste bleek een onmogelijke opdracht. 
hierdoor was er minder tijd om te leren uit 
de ‘fouten’ van BWK versie 1. Ook ontbrak 
de tijd om onduidelijkheden in verband met 
bepaalde eenheden door gericht onderzoek 
uit te klaren en om de methodologie waar 
nodig grondiger aan te passen.
Ook binnen de BWK versie 2 is de nauwkeu-
righeid niet overal even groot. In de begin-
jaren van versie 2 werden kaartbladen 
(topografische kaart 1/50.000) afgewerkt in 
een jaar. Later evolueerde dit snel tot ver-
schillende jaren voor eenzelfde areaal. Bij-
gevolg werd de eerste jaren niet alles even 
grondig en op het meest geschikte tijdstip 
bezocht. Verschillende habitats zijn slechts 
gedurende een korte periode van het jaar 
optimaal te karteren (bvb. bossen met voor-
jaarsbloei). Dit was niet steeds mogelijk 
zodat die ook in minder gunstige periode 
gekarteerd werden. Ook was er toen geen 
tijd om meer dan één veldbezoek aan een 
bepaald perceel te brengen. Dit is onder-
meer nodig voor graslandpercelen die net 
gemaaid zijn waardoor een juiste typering 
op dat moment niet mogelijk is.
Om optimaal bruikbaar te kunnen zijn, 
moeten de bestaande karteringseenheden 
gebaseerd zijn op goed onderbouwde clas-
sificaties. Daar hier niet altijd aan voldaan 
wordt, is het soms moeilijk om een eendui-
dige link te leggen met andere indelingen 
zoals de Vlaamse natuurtypen, die na de 
BWK werden uitgewerkt, of de habitats van 
de habitatrichtlijn. De karteringseenheden 
moeten duidelijk bepaald, omschreven en 

eenduidig herkenbaar zijn. In de huidige set 
van karteringseenheden zitten nu een aan-
tal ‘vuilbakeenheden’, waarin veel wordt 
gestopt, gewoon om alles wat we op het 
terrein tegenkomen te kunnen klasseren. 
een voorbeeld hiervan is de eenheid ‘qs’, die 
oorspronkelijk staat voor zuur eikenbos. In 
de BWK versie 2 werd de inhoud van deze 
eenheid uitgebreid tot oude aanplanten, 
ruderale bossen, loofbossen die gedomi-
neerd worden door Tamme kastanje en/of 
Amerikaanse eik en bossen die door bramen 
gedomineerd worden in de kruidlaag. Voor 
goed ontwikkelde en typische vegetatiety-
pen wordt een hoge graad van nauwkeurig-
heid bereikt. Deze types zijn echter zeld-
zaam in het sterk geürbaniseerde Vlaande-
ren. Voor veel veldsituaties moest men zich 
zo goed mogelijk behelpen met de bestaan-
de, maar beperkte set karteringseenheden. 
Zo bestaan er bvb. geen eenheden voor 
natte eikenbossen, is er het probleem om de 
variatie in soortenrijke graslanden weer te 
geven, en is het zeer moeilijk om pionierve-
getaties en sterk verstoorde terreinen te 
kunnen differentiëren.
hoewel er gewerkt wordt met een vaste set 
karteringseenheden, bestaan er vaak geen 
duidelijke en eenduidige beslissingscriteria 
om de karteringseenheden strikt van elkaar 
te scheiden of om het detailniveau van de 
kartering en het gebruik van complexen te 
bepalen. In de BWK versie 2 werd getracht 
hieraan te verhelpen door regelmatig met 
alle karteerders gemeenschappelijke veld-
werk te verrichten. Om in de toekomst hier-
aan volledig tegemoet te komen, kan bij-
voorbeeld gebruik worden gemaakt van 
gestandaardiseerde beslissingscriteria zoals 
door Bunce et al. (2008) voorgesteld. 
Wegens het ontbreken van dergelijke regels 
en criteria, stelt zich de vraag naar de her-
haalbaarheid van de BWK in de tijd, waar-
door de BWK slechts beperkt bruikbaar is als 
monitoringsinstrument.
De waardering is gebaseerd op ‘best profes-
sional judgement’ van de toenmalige stuur-
groepleden (De Blust et al. 1985). houtige 
begroeiingen, ook aanplanten, werden stan-

Figuur 5. Verspreiding van enkele vegetatietypes in Vlaanderen volgens de Biologische Waarderingskaart. Links: droge struikheidevegetatie (rood) en vochtige of natte 
dopheidevegetatie (paars). Rechts: Eiken- of beukenbossen die gekenmerkt worden door de aanwezigheid van Wilde hyacint.
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daard als ‘biologisch waardevol’ beschouwd 
en na enige decennia van bosevolutie werd 
dit al snel ‘biologisch zeer waardevol’. Behal-
ve voor de zeer zeldzame halfnatuurlijke 
graslanden, werden graslandvegetaties bij-
na standaard als biologisch minder waarde-
vol aanzien. Ook in de BWK versie 2 kregen 
de soortenrijkste kamgraslanden (bvb. kalk-
rijk type) maar een waardering van ‘biolo-
gisch waardevol’, terwijl het hier gaat om de 
best ontwikkelde graslandtypes op leembo-
dems onder deze beheersvorm (begrazen).
De tijdsperiode (1997-2007) waarbinnen 
heel Vlaanderen werd gekarteerd is te lang 
om de situatie anno 2007 weer te geven. 
Verandering (bvb. van grasland naar akker) 
en intensivering van het landgebruik (o.a. 
mestdruk) en de hoge druk op de open 
ruimte leiden tot een grote temporele 
dynamiek, waardoor BWK kaarten soms al 
gedateerd zijn na enkele jaren.

Toekomst
Om de zeer belangrijke rol die de BWK op 
dit moment vervult in de toekomst verder 
te verbeteren, is het belangrijk te streven 
naar het zoveel mogelijk wegwerken van de 
huidige problemen. Dit kan enkel maar door, 
alvorens met een eventuele BWK versie 3 
wordt begonnen, alle methodologische pro-
blemen uit te klaren. In hoofdzaak gaat het 
om: opmaken van strikte beslissingscriteria; 
onderbouwing van de karteringseenheden 
met bestaande classificaties en een eendui-
dige link met andere indelingen (natuurty-
pen, habitattypologie, bostypologie…); toe-
voegen van karteringseenheden om tal van 
veldsituaties beter te duiden, bvb. voor 
diverse types van soortenrijke cultuurgras-
landen, tal van pioniervegetaties, soorten-
rijke ruigtes, boszomen, extensief begraasde 
percelen die een mozaïek vormen van gras-
land, struweel en opgaande bomen… Dit 
alles moet ook leiden tot een grotere her-
haalbaarheid van de BWK in de tijd, zodat 

deze kan evolueren tot een echt monito-
ringsinstrument. Daarbij kan het noodzake-
lijk zijn niet louter de veldsituatie te vertalen 
naar een vooraf gedefinieerde lijst van types, 
maar extra informatie te verzamelen, zoals 
bvb. vegetatieopnamen.
gezien vele nieuwe beleidsbehoeften en 
uitdagingen betreffende het karteren en 
opvolgen betrekking hebben op de Natura 
2000 habitats en hun ontwikkelingsgraad, 
zal ook hiermee rekening moeten gehouden 
worden. Of een BWK versie 3 daardoor zal 
beperkt blijven tot de voor het natuurbe-
houd belangrijkste gebieden in Vlaanderen 
of toch geheel Vlaanderen nog zal kunnen 
omvatten is op dit moment geen uitge-
maakte zaak.

Beschikbaarheid
De BWK en de grondgebruikskaart zijn 
vrij beschikbaar, deels via gepubliceerde 
kaarten en volledig online raadpleegbaar 
via www.agiv.be en www.inbo.be/bwk.

SuMMARy BOx:
de knIjf G., PaeLInckx d., deMoLder H., de saeGer s.& GueLInckx r. 
2008. The Biological Valuation Map: a scientific tool in nature con-
servation policy. Natuur.focus 7(3): 100-106 [in Dutch].

The Biological Valuation Map (BWK) is a standardized survey and 
evaluation of the biotic environment. It covers the whole of flan-
ders, form nature reserves, the wider countryside to green urban 
areas. for the survey a set of mapping units is used based on vege-
tation types, habitats and structure of the vegetation. After a brief 
historical synopsis, we point to the differences between the first 

and the second version (=the present) of the BWK and explain how 
to read and interpret the maps. The Biological Valuation Map is 
primarily used for the overall description of nature, e.g. the geograp-
hical distribution and estimation of the area of habitats. The last 
years it is also used for different tools in nature conservation policy, 
e.g. implementation of habitat and Bird Directive, in relation to 
nature reserves and in management agreements. We emphasize 
that before going on with a next version of the Biological Valuation 
Map, a profound revision is needed and more attention has to be 
paid to the precise definition of legend units and that explicit cri-
teria should be formulated permitting an unambiguous mapping. 
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