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1 Samenvatting 
 
De soortendiversiteit in voorheen meer uitgestrekte maar nu sterk gefragmenteerde habitats 
kan langzaam blijven achteruitgaan door een openstaande extinctieschuld. Natuurherstel van 
het historische habitat vooraleer de extinctieschuld is afgeleverd is een mogelijke oplossing 
om waardevolle biodiversiteit in Vlaanderen te behouden, maar is echter niet altijd succesvol 
door een zogenaamd kolonisatiekrediet. In deze studie werd een eerste poging gedaan na te 
gaan in hoeverre de waarnemingen.be databank voor natuurwaarnemingen kan gebruikt 
worden om te testen in welke mate soorten meeliften met het habitatherstel (de zogenaamde 
Meelifthypothese) dat in recente decennia in toenemende mate in Vlaanderen plaatsheeft, 
en welke verklaringen hiervoor gevonden kunnen worden. Datasets met telgegevens, 
beheerinformatie en soort-kenmerken werden voor goed onderzochte percelen in vier 
verschillende habitattypen in Vlaanderen (Europese habitats 6410, 6510 en 4010, en rbbhc) 
geanalyseerd. Eerst werd een lijst opgesteld met habitattypische planten- (en dier)soorten op 
basis van een combinatie van de voor Vlaanderen afgebakende typische soorten (INBO) en 
een eigen analyse van waarnemingen.be van de (gecorrigeerde) exclusiviteit van de soorten 
voor het habitat. Vervolgens werd een eerste test van de Meelifthypothese uitgevoerd op 
basis van een verschil tussen twee periodes (2008-2012 en 2013-2017) in (1) het geschat 
aantal typische plantensoorten per habitateenheid, en (2) de verspreiding van de typische 
plantensoorten. Gepaarde t-testen wezen op een algemene stijging van het Chao1 geschatte 
aantal habitattypische plantensoorten per ruimtelijke eenheid in de tweede periode t.o.v. de 
eerste periode voor elk habitattype, maar niet voor het rarefied aantal. Er kon eveneens een 
toename in verspreiding van de habitattypische plantensoorten tussen beide periodes 
aangetoond worden voor drie van de vier habitats. De mogelijkheid van een soort om zich in 
de tijd (zaadbank) en ruimte (luchtdispersie) door te zetten kon binnen habitats verschillen 
tussen soorten niet verklaren. Tot dusver staat dit rapport. Het verder uitwerken van sets van 
verklarende variabelen op zowel perceelsniveau als wat betreft soortkenmerken, het gebruik 
van meer gesofisticeerde statistische methodes voor analyse van (verklaringen voor) trends 
in het aantal soorten per habitateenheid en van habitattypische soorten, en tenslotte de 
uitbreiding naar alle relevante habitattypes en bijkomende soortgroepen moeten kunnen 
resulteren in een meer uitgebreide en robuuste test van de Meelifthypothese. 
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2 Inleiding 
 
Habitatverlies door veranderend landgebruik en bijgevolg habitatfragmentatie van historisch 
meer aaneengesloten ecosystemen is kenmerkend voor het Antropoceen. Door intensieve 
industrialisatie resteren van de Vlaamse (half)natuurlijke habitats slechts kleine en/of 
aangetaste fragmenten. Algemeen wordt verwacht dat deze historische fragmenten nog zeer 
waardevol kunnen zijn en een hoge biodiversiteit herbergen, ondanks vele van de soorten 
slechts relictpopulaties overhouden (Honnay, Ceulemans, & Goovaerts, 2018). Met gericht 
regulier detailbeheer wordt getracht deze kleine populaties in stand te houden. Diverse 
oorzaken liggen aan de basis waarom gericht beheer vaak niet voldoende is om dergelijke 
populaties te redden: (i) kleine fragmenten kunnen in theorie minder kolonisatoren herbergen 
dan grote habitats en bovendien hebben de kolonisatoren (bv. pollen) en pollinatoren minder 
kans om kleine fragmenten te vinden door de kleine oppervlakte en de grotere isolatiegraad. 
(ii) Bij kleine fragmenten wegen mogelijke toevalseffecten, zoals bijvoorbeeld een 
overstroming, zwaarder door dan bij grotere stukken habitat. (iii) Kleine fragmenten kunnen 
slechts kleine populaties van de aanwezige soorten herbergen waardoor er meer kans is op 
genetische verarming (Bender, Tischendor, & Fahrig, 2003; Jacquemyn, Butaye, & Hermy, 
2003; Soons, 2003; Honnay, Ceulemans, & Goovaerts, 2018). De biodiversiteit in historische 
relicten kan bijgevolg achteruitgaan ten gevolge van habitatfragmentatie door een 
openstaande extinctieschuld, waarbij bepaalde soorten (vnl. specialisten) na dergelijke 
veranderende condities nog enige tijd aanwezig zijn (dit noemt met de relaxatietijd) maar 
uiteindelijk zullen uitsterven bij het bereiken van een nieuw evenwicht (Lindborg & Eriksson, 
2004; Vellend, et al., 2006; Jackson & Sax, 2009; Kuussaari, et al., 2009; Honnay, Ceulemans, 
& Goovaerts, 2018). Zelfs in historische habitats die al decennia gefragmenteerd zijn en nog 
steeds een (schijnbaar) hoge diversiteit vertonen kan men mogelijks ooit een achteruitgang 
verwachten omdat de relaxatietijd zeer lang kan duren (Vellend, et al., 2006; Kuussaari, et al., 
2009). 
 
Hierdoor werd er de laatste decennia meer aandacht gevestigd op natuurherstel naar het 
historische habitat vooraleer de extinctieschuld is afgeleverd (Vellend, et al., 2006; Hylander 
& J., 2013). Habitatherstel blijkt echter niet altijd succesvol te zijn, te zien aan het mogelijks 
uitblijven van habitattypische soorten na herstel. De herstelde habitats vertonen dan een 
kolonisatiekrediet, waarbij de herstelde gebieden wel geschikt zijn voor deze soorten maar ze 
toch uitblijven doordat ze niet in staat zijn het gebied te koloniseren (Naaf & Kolk, 2015; 
Honnay, Ceulemans, & Goovaerts, 2018). Redenen hiervoor die reeds gekend zijn: (i) de 
soorten hebben geen zaadbank, (ii) de soorten kennen een lage dispersiecapaciteit en/of (iii) 
het herstelde gebied kent een te lage connectiviteit met historische -of met succes herstelde 
habitats en is dus te geïsoleerd (Jacquemyn, Butaye, & Hermy, 2003; Bender, Tischendor, & 
Fahrig, 2003; Lindborg & Eriksson, 2004; Loeb & Weijters, 2013; Naaf & Kolk, 2015; Honnay, 
Ceulemans, & Goovaerts, 2018). 
 
De Meelifthypothese is een arbitraire term die stelt dat habitats herstellen volstaat opdat de 
soorten wel meeliften met het habitatherstel. In deze studie wordt de hypothese getest op 
basis van de gegevens in waarnemingen.be. Waarnemingen.be is een erg grote databank 
samengesteld door een grote gemeenschap natuurwaarnemers en de belangrijkste bron voor 
recente verspreidingsgegevens van soorten in Vlaanderen. Doordat veruit de meeste 
waarnemingen zogenaamde “losse waarnemingen” zijn zonder vast protocol betreft het 
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zogenaamde “presence-only” data, waardoor het bepalen van trends niet vanzelfsprekend is. 
De onderzoeksperiode loopt over een periode van tien jaar, vanaf de start van 
waarnemingen.be (aanvang 2008), tot eind 2017 (om consequent te zijn in de analyses die 
over meerdere maanden verspreid zijn). Als het uitblijven van soorten in het tweede deel van 
de onderzoeksperiode (2013-2017) t.o.v. het eerste deel van de onderzoeksperiode (2008-
2012) aangewezen wordt, wordt gezocht naar verklaringen zoals: (i) blijven de soorten uit na 
herstel door een kolonisatiekrediet, of (ii) gaat de biodiversiteit achteruit in historische 
relicten ten gevolgen van een openstaande extinctieschuld. Bijkomend wordt in deze studie 
eveneens gekeken naar verbanden van de veranderingen in biodiversiteit met (i) de 
uitgangssituatie zijnde het initieel natuurtype waaruit men percelen naar het historische 
habitattype hersteld, of het habitattype zelf als het gaat om een historisch relict, (ii) de 
oppervlakte van het perceel, (iii) het aantal jaar dat het perceel in natuurbeheer is. Er wordt 
naast de verandering in het aantal habitattypische soorten per perceel eveneens gekeken naar 
het totale aantal habitattypische soorten per perceel en de verspreiding ervan.  
 
Concreet wordt er hier dus een antwoord gezocht op volgende onderzoeksvragen : 

(1) Is er een recente toename in het aantal habitattypische soorten per perceel in 
natuurgebied? 

(2) Neemt de verspreiding van habitattypische soorten recent toe? 
(3) Nemen soorten die mechanismen hebben om zich gemakkelijk te verspreiden in 

tijd (langlevende ruststadia) en ruimte (dispersie door de lucht), en die dus in 
principe snel kunnen reageren op habitatherstel, meer toe dan andere? 

(4) Wat is het effect van de uitgangssituatie, oppervlakte, isolatiegraad, aantal 
percelen in projectgebied van natuurpunt en aantal jaar in natuurbeheer op het 
aantal habitattypische plantensoorten en veranderingen in het aantal 
habitattypische plantensoorten over de periodes 2008-2012 en 2013-2017? 

 
In deze studie spreekt men geregeld over habitattypen. In Europa is er naast de Vogelrichtlijn 
eveneens de Habitatrichtlijn die lijsten en richtlijnen opstelt van beschermde habitats en- 
soorten (behalve vogels) (INBO, et al., 2007).  Volgens de Habitatrichtlijn die dateert van 1992 
moeten deze afgebakende biotopen en soorten in gunstige staat van instandhouding blijven 
of komen uiterlijk tegen 2050. Alle beschermde habitats in Europa vormen samen het Natura 
2000 netwerk (ANB & INBO; De Knijf & Paelinckx, 2013). Europees beschermde habitats 
worden weergegeven met een viercijferig codesysteem met een logische indeling. 
Graslandtypes starten allemaal met een zes, heidevegetaties starten doorgaans met een vier 
(INBO, et al., 2007; De Knijf, Paelinckx, & Van Elegem, 2013). Naast habitattypen komen ook 
Regionaal belangrijke biotopen (rbb) aan bod. Deze habitats zijn niet beschermd door de 
Europese wetgeving volgens de Habitatrichtlijn, maar zijn wel in Vlaanderen beschermd 
dankzij hun zeldzaamheid (ANB & INBO). 
 
De Biologische Waarderingskaart (BWK) komt in deze studie ook geregeld aan bod. De BWK is 
een Vlaams (en Brussels) inventarisatiesysteem gelijkaardig aan de Europese beschermde 
habitats, maar welke behalve een codesysteem eveneens overzichtelijk kaartmateriaal 
beschikbaar stelt (Vriens, et al., 2011). Op deze kaarten duidt de inkleuring in groentinten in 
één oogopslag  op de biologische waarde van het biotoop. De karteringseenheden op basis 
van codes zijn ook hier logisch ingedeeld. De eerste letter duidt hier niet enkel op het 
vegetatietype, maar is uitgebreid tot alle soorten bodemgebruik aangezien het bij de BWK niet 
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enkel over beschermde natuur gaat: van vegetatietypes tot waterlopen tot akkers tot 
bebouwing (Vriens, et al., 2011). Zo wijst bv. de letter ‘h’ altijd op graslanden en de letter ‘c’ 
op heide. De tweede en eventueel derde letter specifieert de voorgaande met bv. de 
waterbeschikbaarheid, de soortenrijkdom en/of bijkomende soorten uit een naburig 
vegetatietype. Soms wordt de code voorafgegaan door ‘k’(), dit wijst op een klein 
landschapselement zoals perceelrand, berm, poel, dijk,… Een ‘*’ na de karteringseenheid wijst 
op goed ontwikkeld, soortenrijk of veel voorkomend. De karteringseenheid gevolgd door ‘°’ 
wijst op een klein aandeel in het habitat. Complexen van karteringseenheden kunnen 
voorkomen, gescheiden door een plusteken, en zijn dan steeds in volgorde van oppervlakte-
aandeel (Vriens, et al., 2011). Dergelijke toevoegingen aan de code werden in deze studie 
benoemd als afgeleiden. 
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3 Methodiek 
 

3.1 Selectie van habitattypen en percelen 
 
Voor de analyses werd in eerste instantie een selectie gemaakt van vier Europees beschermde 
of regionaal belangrijke habitattypen, waarvoor de laatste paar decennia grote inspanningen 
zijn geleverd voor herstel, en die sterk verschillen in zowel oppervlakte, geografische spreiding 
en ontwikkelingstijd. 
 
Het eerste type is grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem 
(Europees habitattype met code 6410), ook wel ‘Blauwgrasland’ genoemd. Blauwgraslanden 
kwamen in Vlaanderen vrij algemeen voor tot de 19e eeuw (INBO, et al., 2007). Hedendaags 
zijn er nog slechts enkele kleine relicten over, die in mozaïek voorkomen met andere 
habitattypen. Herstelde kleine gebieden komen verspreid voor in Vlaanderen, maar ze zijn 
nog steeds uiterst zeldzaam (INBO, et al., 2007). Beheer van blauwgraslanden omvat jaarlijks 
maaien of begrazing. Een gunstige waterhuishouding is eveneens zeer belangrijk. De 
Biologische Waarderingskaart (BWK) benoemt deze blauwgraslanden als ‘vochtige 
schraalgraslanden’ met code hm, hmm of hme. Ook Veldrusgraslanden (behorende tot de 
voedselarme Dotterbloemgraslanden, hc + hm°) worden hiertoe gerekend (INBO, et al., 2007). 
 
Het tweede type is laaggelegen schraal hooiland (Europees habitattype met code 6510). Dit 
tegenwoordig zeldzaam type hooiland komt verspreid voor in Vlaanderen, maar sterk 
versnipperd en zeer regelmatig in mozaïek met andere graslandtypen (INBO, et al., 2007). Dit 
type wordt naast vlakvormig in graslanden ook regelmatig teruggevonden op wegbermen, 
hellingen of dijken. Instandhouding gebeurt door tweemaal per jaar maaien, maaien met 
nabegrazing of lichte seizoens-begrazing. Op de BWK is dit type aangeduid als  mesofiel 
hooiland (code hu en afgeleiden) (INBO, et al., 2007). 
 
Het derde graslandtype is een regionaal belangrijk biotoop, namelijk rbbhc of 
‘Dotterbloemgrasland’. Dit vrij zeldzaam type komt geografisch verspreid voor in Vlaanderen 
en eveneens regelmatig in mozaïek met andere typen (INBO, et al., 2007). Geschikt beheer is 
voor de instandhouding van dit type grasland cruciaal. Dotterbloemgrasland werd gekozen 
voor deze studie omdat ze een relatief korte ontwikkelingstijd heeft (i.t.t. blauwgrasland) en 
binnen natuurpuntgebieden een relatief grote oppervlakte van dit habitattype wordt hersteld. 
Dotterbloemgraslanden wordt volgens de BWK met code hc (en/of afgeleiden hiervan)  
aangeduid (INBO, et al., 2007; Vriens, et al., 2011). 
 
Het laatste Europese habitattype is Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix 
(Europees habitattype met code 4010). Deze heidevegetatie is uiterst zeldzaam in Vlaanderen 
en de relicten komen eveneens regelmatig voor in mozaïek met diverse andere habitattypen. 
De geografische spreiding beperkt zich voornamelijk tot de Antwerpse en Limburgse Kempen 
(INBO, et al., 2007). Instandhouding gebeurd door maaien, plaggen en/of begrazing. Als men 
spreekt over natte heide met kenmerkend een permanent hoge waterstand is er nagenoeg 
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geen beheer nodig daar de successie voldoende langzaam verloopt. De BWK benoemt dit type 
heide met ‘vochtige tot natte dopheidevegetatie’ (code ce of ces) (INBO, et al., 2007). 
 
Selectie van ruimtelijke eenheden in Natuurpunt gebied met de betreffende habitattypes 
werd uitgevoerd op basis van de BWK v2016 in QGIS 2.18.6. Voor elk van de vier habitattypen 
zijn de BWK-eenheden die dat specifieke habitattype bevatten op Vlaamse schaal in beeld 
gebracht. Vervolgens werd een selectie gemaakt welke zowel in Natuurpunt projectgebied 
liggen alsook minstens gedeeltelijk overlappen met percelen in eigendom of in huur van 
Natuurpunt. Aaneengesloten BWK-eenheden die hetzelfde habitattype bevatten werden 
samengevoegd tot een enkele ruimtelijke eenheid. 
 

3.2 Selectie van habitattypische soorten 
 
De lijst met habitattypische soorten voor elk van de vier onderzochte habitats werd opgesteld 
aan de hand van een combinatie van (i) de lijst van kensoorten zoals opgesteld door het 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (De Knijf & Paelinckx, 2013; De Knijf, Paelinckx, & Van 
Elegem, 2013), en (ii) een eigen analyse van de exclusiviteit  van soorten voor de onderzochte 
habitats ( (Dufrene & Legendre, 1997; De Cáceres, Legendre, Wiser, & Brotons, 2012)). Dit 
werd uitgevoerd voor de best onderzochte soortgroepen in waarnemingen.be, met name 
hogere planten en dagvlinders, vogels, zoogdieren, sprinkhanen en krekels, lieveheersbeestjes 
en macronachtvlinders. Libellen werden niet meegenomen aangezien deze soortgroep in zijn 
geheel afhankelijk is van waterhabitats. 
 
Exclusiviteit voor een habitat werd berekend op basis van waarnemingen.be als het aantal 
BWK-eenheden waar de soort voorkomt behorende tot het habitattype gedeeld door het 
totaal aantal BWK-eenheden waar de soort voorkomt, na een eenvoudige correctie voor 
verschillen in zoekinspanning. Deze informatie werd bekomen via een SQL query van de 
waarnemingen_be databank met behulp van PgAdmin lll. Correctie voor het verschil in 
zoekinspanning werd gedaan door het aantal percelen buiten het habitattype te delen door 
de ratio van de som van het aantal percelen buiten het habitattype over alle soorten heen en 
de som van het aantal percelen binnen het habitattype over alle soorten heen. Van deze 
exclusiviteiten werd per soort de significantie berekend d.m.v. een Chi² test (Rstudio 1.1.442, 
test : chisq.test, package: MASS), om uiterst zeldzame soorten die slechts op een paar 
percelen voorkomen en die dus mogelijk per toeval geassocieerd zijn met een habitat, uit te 
sluiten. 
 
Soorten werden vervolgens weerhouden als habitattypisch indien ze een significante 
exclusiviteit >75% hebben die in geen enkel ander Europees of regionaal belangrijk habitat 
hoger is. De ondergrens werd ingevoerd om enkel sterk met het habitat geassocieerde soorten 
mee te nemen als habitattypisch. Het laatste criterium diende om uit te sluiten dat soorten 
worden aangeduid als habitattypisch terwijl ze eigenlijk nog meer typisch zijn voor een ander 
habitattype. Bij de vergelijking werd geen rekening gehouden met habitattypen die in 
Vlaanderen nog zeer weinig percelen hebben (<20 BWK-eenheden), aangezien een soort die 
daar voorkomt al snel een hoge exclusiviteit krijgt. Het gaat hier om Embryonale duinen (code 
2110), Ontkalkte duinen (code 2150), Galigaanvegetaties (code 7210), Actief hoogveen (code 
7110) en Aangetast hoogveen (code 7120), Hardhoutooibos (code 91f0), Veenbos (code 
91d0), Vossenstaartgrasland (rbbvos) en Oud Grove dennenbos (rbbppm) (INBO, et al., 2007).  
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Bovendien werd bij de telling van het aantal eenheden met habitattype 6510 de eenheden 
waar eveneens kalkgraslanden (habitattype met code 6210) voorkomen verwijderd omdat 
kalkgraslanden in Vlaanderen zeer versnipperd zijn en doorgaans voorkomen in combinatie 
met habitattype 6510 (INBO, et al., 2007). Hierdoor werd vermeden dat in de analyse voor 
habitattypische soorten voor habitattype 6510 typische kalkgraslandsoorten inslopen. Bij de 
finale selectie werden waterplanten verwijderd aangezien deze niet behoren tot de 
graslandvegetatie zelf. 
 
Analyses werden vervolgens in eerste instantie uitgevoerd op de habitattypische 
plantensoorten. 
 

3.3 Verband tussen aantal waarnemingsdatums van planten en aantal 
habitattypische plantensoorten voor alle ruimtelijke eenheden samen 

 
Het verband tussen het aantal waarnemingsdatums van planten en het aantal habitattypische 
plantensoorten in waarnemingen_be werd bepaald in eerste plaats voor alle ruimtelijke 
eenheden met PgAdmin III. Het algemeen verband tussen beide voor alle ruimtelijke 
eenheden samen werd voor elk habitat weergegeven door het fitten van een niet-lineaire 
least-squares regressie met als functie aantal_habitattypische_soorten = 
a1*aantal_datums_met_plantenwaarnemingen/(a2 + 
aantal_datums_met_plantenwaarnemingen) (Rstudio 1.1.442, test: nls, package: nlstools). 
Hieruit kan onder andere afgeleid worden hoeveel habitattypische plantensoorten van het 
totale aantal een goed onderzochte ruimtelijke eenheid in Vlaanderen bevat. 
Vervolgens werd nagegaan of het aantal habitattypische plantensoorten al dan niet 
toegenomen is de laatste vijf jaar vergeleken met de voorafgaande vijf jaar door de 
bovenstaande fit van niet-lineaire least-squares regressie op te splitsen in de periodes 2008-
2012 en 2013-2017. Indien er een algemene toename is in aantal habitattypische 
plantensoorten per ruimtelijke eenheid verwachten we dat de curve voor de tweede periode 
hoger ligt dan die voor de eerste periode. 
 

3.4 Data matrix ruimtelijke eenheden 
 
Om voor elke ruimtelijke eenheid in te schatten hoeveel habitattypische plantensoorten 
aanwezig zijn werden vervolgens individual-based rarefaction (Rstudio 1.1.442, test:  rarefy, 
package: vegan) en de Chao1 diversiteitsschatter (Rstudio 1.1.442, test:  estimateR, package: 
vegan) toegepast op het aantal waarnemingsdatums van habitattypische plantensoorten. 
Hiervoor werden enkel die ruimtelijke eenheden geselecteerd die over beide periodes samen 
minstens tien verschillende datums met waarnemingen van habitattypische soorten hebben. 
Voor deze ruimtelijke eenheden is de onderzoeksgraad van de habitattypische soorten vrij 
hoog en blijven er toch nog voldoende in aantal over om mee te nemen in de analyse. 
Uitzonderlijk werd er uit de finale lijsten nog een ‘splinterpolygoon’ weg geselecteerd. Bij het 
aftekenen van BWK-eenheden in QGIS kunnen tekenfoutjes gebeuren waardoor slechts een 
zeer kleine oppervlakte van de eenheid overlapt met een perceel. De selectie leverde voor 
habitattype 6410 een uiteindelijk aantal van 39 op een totaal van 77 ruimtelijke eenheden op. 
Voor habitattype 6510 bleven er hierna nog 48 op een totaal van 593 ruimtelijke eenheden 
over. Voor habitattype 4010 bleven er 58 van 196 ruimtelijke eenheden over en voor rbbhc 
resteerden er 72 op een totaal van 942 ruimtelijke eenheden. 
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Voor elk habitattype werd voor deze geselecteerde ruimtelijke eenheden een data matrix 
gemaakt met voor elke ruimtelijke eenheid naast het (i) aantal waarnemingsdatums van 
planten, (ii) aantal waarnemingsdatums van habitattypische plantensoorten en (iii) aantal 
waargenomen habitattypische plantensoorten ook (iv) het aantal habitattypische 
plantensoorten na rarefaction op tien waarnemingsdatums van habitattypische soorten en (v) 
de Chao1 diversiteitsschatter van het totaal aantal aanwezige habitattypische plantensoorten. 
Rarefaction is een eerste methode om een schatting te maken van het aantal soorten 
gecorrigeerd voor een oneven staalname (refereert hier naar het aantal bezoeken, dus het 
aantal waarnemingsdatums) door middel van interpolatie van de data (Gotelli & Colwell, 2011; 
Vavrek, 2011). Het aantal habitattypische soorten wordt hierbij bepaald doordat elke 
ruimtelijke eenheid “gerarefied” wordt naar een gelijk aantal bezoeken. Rarefaction gebeurd 
best naar een zo hoog mogelijk aantal waarnemingsdatum zodat er nog zoveel mogelijk 
verschil in aantal soorten tussen de twee periodes resteert. Echter hoe hoger dit aantal, hoe 
meer ruimtelijke eenheden niet gerarefied kunnen worden doordat er niet voldoende 
waarnemingsdatums van habitattypische plantensoorten beschikbaar zijn. Er werd gekozen 
voor rarefaction van de ruimtelijke eenheden waarvoor in zowel de 2008-2012 als de 2013-
2017 periode minstens tien waarnemingsdatums van habitattypische plantensoorten 
beschikbaar zijn, dit is een goed gemiddelde. Diversiteitsschatters extrapoleren de 
beschikbare data naar de asymptoot om te bepalen hoeveel soorten er werkelijk aanwezig 
zouden zijn. De schatter berekend hierbij de waarschijnlijkheid van het aantal soorten die niet 
geteld zijn (Gotelli & Colwell, 2011; Vavrek, 2011). Chao1 is een schatter voor abundantie data, 
waarbij hier het aantal waarnemingsdatums de abundantie weergeeft. Chao1 
diversiteitsschatter werd toegepast op alle ruimtelijke eenheden. Om na te gaan of er een 
algemeen verschil is in aantal habitattypische soorten in beide periodes, werd het aantal 
habitattypische soorten voor beide periodes vergeleken op basis van rarefaction en Chao1 
schatter. Hiervoor werd in Rstudio 1.1.442 gepaarde Student’s t-tests (test: t.test, package: 
MASS) of Wilcoxon Signed-Rank tests (test: wilcox.test, package: MASS) toegepast, afhankelijk 
of de assumpties voor een parametrische test wel resp. niet voldaan zijn. Hierbij werden de 
ruimtelijke eenheden beschouwd als replicate observaties en het aantal habitattypische 
soorten in de eerste en de tweede periode als gepaarde variabelen. 
 
Verder werd in de data matrix voor elke ruimtelijke eenheid nog manueel uit de verschillende 
beheerplannen en monitoringrapporten de volgende beheerinformatie toegevoegd: (i) het 
projectgebied van Natuurpunt (ii) het initieel natuurtype waaruit hersteld wordt (de 
uitgangssituatie), (iii) de wijze van omvorming naar het habitattype, (iv) het jaartal van 
omvorming en (v) de evolutie van habitattypische soorten, eveneens voor 2008 indien 
toepasselijk. 
 
Hierna werd eveneens volgende informatie toegevoegd, geanalyseerd met QGIS 2.18.6: (i) het 
aantal ruimtelijke eenheden van het habitattype in projectgebied van Natuurpunt, (ii) het 
jaartal waarop (een deel van) de ruimtelijke eenheid in beheer kwam bij Natuurpunt, (iii) de 
oppervlakte van het habitattype in de gehele ruimtelijke eenheid en (iv) de connectiviteit van 
de ruimtelijke eenheid volgens het “Areaal-gebaseerde isolatie metrisch systeem” (Bender, 
Tischendor, & Fahrig, 2003). Connectiviteit werd gedefinieerd als het aantal ruimtelijke 
eenheden met het betreffende habitat in een bereik met een bepaalde afstand rond de 
ruimtelijke eenheid. De afstand vanaf elk punt van de buitenrand van de ruimtelijke eenheid 
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werd afgetekend in QGIS 2.18.6 en hierbij is het gebruikelijk de gemiddelde dispersieafstand 
van de soorten in kwestie te nemen (Bender, Tischendor, & Fahrig, 2003). Er werd voor een 
afstand van 100 meter gekozen, wat de grens is tussen korte-afstand dispersie (<100m) en 
lange-afstand dispersie (>100m)  bij planten (Ozinga W. , 2008). Het jaartal waarop de 
ruimtelijke eenheid in beheer bij Natuurpunt ging werd bepaald door de oudste datum te 
nemen waarop één van de percelen in een ruimtelijke eenheid in beheer kwam bij 
Natuurpunt. Hier werden ook splinterpolygonen verwijderd om te vermijden dat de oudste 
datum die toegewezen wordt aan de ruimtelijke eenheid, net van een perceel afkomstig is dat 
slechts met een zeer klein oppervlakte overlapt met de ruimtelijke eenheid. 
 

3.5 Data matrix habitattypische soorten 
 
Een habitattypische soorten-data matrix werd opgesteld met volgende informatie: (i) de 
dispersiecapaciteit d.m.v. wind, (ii) dispersiecapaciteit d.m.v. vogels en (iii) aan –of 
afwezigheid van een zaadbank. Informatie over dispersiemethode, de hoogte vanwaar het 
zaad wordt verspreid, de valsnelheid van het zaad, de aanwezigheid van een vlezige vrucht 
om vogels aan te trekken, een index voor de maximale ouderdom van zaden en de 
aanwezigheid van een zaadbank werd gehaald uit de LEDA database voor 
planteneigenschappen in Noordwest Europa (Kleyer, et al., 2008; Carl von Ossietzky 
Universität Oldenburg, 2017). In deze studie werd enkel gekeken naar dispersiecapaciteit voor 
lange-afstand dispersie (>100m) d.m.v. water en vogels, daar deze in een gefragmenteerd 
landschap de meest effectieve dispersiemethodes zijn (Ozinga, et al., 2009). Voor de bepaling 
van de aanwezigheid van een zaadbank werden alle data van alle staalnames per soort 
verzameld. Als ≥1/5 van de genomen stalen duidden op een aanwezige zaadbank werd 
besloten dat de soort beschikt over een zaadbank. Conform met de werkwijze in Ozinga, et 
al., 2009 werd aan de variabelen een binaire classificatie gegeven waarbij elke soort voor elke 
variabele in één van twee classen verdeeld wordt: ‘1’ resp. ‘0’ als de soort (i) een hoog resp. 
laag potentieel heeft voor wind-dispersie en/of (i) door vogels resp. niet door vogels verbreidt 
wordt en/of (iii) beschikt resp. niet beschikt over een zaadbank. 
 

3.6 Verband tussen aantal waarnemingsdatums van planten en aantal 
habitattypische plantensoorten voor alle kilometerhokken samen 

 
Het verschil in aantal habitattypische plantensoorten in beide periodes werd naast de eerste 
gebiedsgerichte aanpak vervolgens ook bekeken vanuit het perspectief van de habitattypische 
soorten in het habitattype. Er werd voor elk van de vier habitattypen een analyse naar trends 
in verspreiding van habitattypische plantensoorten uitgevoerd voor de twee perioden o.b.v. 
het aantal kilometerhokken dat de habitattypische plantensoorten in het habitat bezetten. 
Ook hier werd gekeken naar het contrast van soorten die wel of niet over de mechanismen 
beschikken om snel te verspreiden. Om na te gaan of habitattypische plantensoorten recent 
terug toenemen in verspreiding werden enkel de zekere tot op soort gedetermineerde 
waarnemingen tussen begin 2008 en eind 2017 meegenomen. Eerst werd een selectie gedaan 
van 114 gebruikers die waarnemingen hebben van meer dan de helft van het totaal aantal 
waarnemingen van habitattypische plantensoorten, om zeker te zijn dat de waarnemingen 
komen van gebruikers die voldoende kennis hebben om de betreffende soorten te herkennen. 
Deze gebruikers totaliseren samen 1 781 026 waarnemingen. De gegevens werden vervolgens 
opgedeeld in een eerste en tweede periode van vijf jaar, en toegewezen aan 1x1 km hokken. 
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Om enkel die hokken te gebruiken met een voldoende onderzoeksgraad werd per periode en 
per habitattype het verband bepaald tussen het aantal waarnemingsdatums van planten en 
het aantal waargenomen habitattypische soorten door het fitten van een niet-lineaire least-
squares regressie met als functie aantal_habitattypische_soorten = 
a1*aantal_datums_met_plantenwaarnemingen/(a2 + 
aantal_datums_met_plantenwaarnemingen) (Rstudio 1.1.442, test: nls, package: nlstools). 
Vervolgens werd per habitat en per periode voor elke habitattypische plantensoort het aantal 
voldoende onderzochte kilometerhokken waarin de soort werd waargenomen meegenomen. 
 

3.7 Trendanalyse van de verspreiding van habitattypische plantensoorten 
 
Per habitattypische plantensoort werd vervolgens het aantal kilometerhokken in de eerste en 
tweede periode bepaald. Voor Harlekijn (Anacamptis morio) werd in de eerste periode geen 
enkel kilometerhok gemeld. Aangezien er toen nog steeds één kleine populatie aanwezig was 
in Vlaanderen hebben we het aantal hokken daar manueel op één gezet. Vervolgens werd 
gecorrigeerd voor het verschil in aantal goed onderzochte kilometerhokken tussen beide 
periodes door het aantal hokken in de tweede periode te vermenigvuldigen met de 
verhouding van het aantal goed onderzochte hokken in de eerste periode over het aantal in 
de tweede periode. De significantie van het verschil werd nagegaan in Rstudio 1.1.442 aan de 
hand van niet-parametrische Wilcoxon Signed-Rank tests (test: wilcox.test, package: MASS) 
met de soorten als replicate observaties en het aantal hokken in de eerste en de tweede 
periode als gepaarde variabelen. Deze niet-parametrische test werd gebruikt in plaats van 
gepaarde Student’s t-tests gezien de duidelijke niet-normaliteit van een histogram van het 
aantal hokken in elke periode. 
 
Tenslotte werd aan de hand van de niet-parametrische Mann-Whitney U test per habitattype 
nog nagegaan of er een verschil in procentuele toe/afname van de verspreiding is tussen 
plantensoorten die zich doorzetten in tijd (zaadbank) en/of ruimte (dispersie door de lucht) 
en de andere. 
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4 Resultaten 
 

4.1 Kenmerken van de habitattypen 
 
Overzichtsgrafieken van het aantal ruimtelijke eenheden van elk habitattype worden gegeven 
in Figuur 1. Blauwgraslanden zijn zoals verwacht erg zeldzaam in Vlaanderen. Er kan eveneens 
bevestigd worden dat deze nog slechts in kleine relictvorm en als kleine herstelde gebieden 
voorkomen (Bijlage l). Van de natte heides zijn er inderdaad heel wat percelen verspreid in 
Vlaanderen en zijn de meesten heel klein. Ze behoren tot een eerder beperkt aantal 
projectgebieden. Van zowel mesofiele hooilanden als dotterbloemgraslanden zijn er zoals 
verwacht heel wat percelen, behorende tot een groot aantal natuurgebieden verspreid in 
Vlaanderen. De meeste mesofiele hooilanden zijn inderdaad kleine gebieden, zoals 
wegbermen. Vooral van de blauwgraslanden en in wat mindere mate dotterbloemgraslanden 
ligt een groot aandeel binnen Natuurpunt projectgebied. In projectgebied worden inderdaad 
grote oppervlaktes dotterbloemgraslanden hersteld, vnl. één tot vijf hectare. 
 

 
Figuur 1. Overzichtsgrafieken van het aantal percelen en aantal in natuurgebied Natuurpunt van de habitattypen 6410 

(Blauwgrasland), 6510 (Laaggelegen schraal hooiland), 4010 (Noord-Atlantische vochtige heide) en rbbhc 
(Dotterbloemgrasland). 
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A.d.h.v. de informatie uit de beheerplannen en monitoringrapporten werd aangetoond dat 
blauwgraslanden (code 6410) doorgaans komen vanuit een verboste en/of verruigde situatie 
waarbij vaak nog relictpopulaties aanwezig zijn. Omvorming gebeurd dan voornamelijk door 
kappen van bomen en/of struweel en het frezen van de stronken. Door bijkomend te plaggen 
wordt de hervestiging van blauwgraslandsoorten uit de zaadvoorraad gestimuleerd. Bij de 
mesofiele hooilanden (code 6510) is er meer variatie in de initiële natuurtypes. Dit type 
hooiland wordt geregeld hersteld vanuit een ander type grasland d.m.v. aangepast regulier 
maaibeheer, of vanuit een akker d.m.v. het stopzetten van bemesting en het invoeren van een 
aangepast maaibeheer. Omvorming vanuit verbossing komt eveneens bij habitattype 6510 
voor. Voor habitats 4010 en rbbhc werd deze informatie nog niet uit de beheerplannen en 
monitoringrapporten gehaald. 
 

4.2 Habitattypische soorten 
 
De lijsten met habitattypische plantensoorten voor de vier onderzochte habitats die werden 
opgesteld aan de hand van een combinatie van de literatuur en de eigen analyse worden 
hieronder weergegeven. Tabel 1 geeft 28 habitattypische plantensoorten weer van habitat 
6410. Tabel 2 toont de 29 habitattypische plantensoorten van habitat 6510. Tabel 3 bevat de 
30 habitattypische plantensoorten voor habitat 4010 en voor rbbhc konden 17 plantensoorten 
afgebakend worden als habitattypisch, weergegeven in Tabel 4. 
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Tabel 1: 6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem 

Latijnse naam Nederlandse naam Soortgroep Bron 

Briza media 
Juncus conglomeratus 
Succisa pratensis 
Carex panicea 
Carex pallescens 
Carex hostiana 
Dactylorhiza majalis 
Carex flava 
Dactylorhiza maculata 
Gymnadenia conopsea 
Carex ovalis 
Selinum carvifolia 
Scutellaria minor 
Scorzonera humilis  
Valeriana dioica 
Carum verticillatum 
Ajuga reptans 
Crepis paludosa  
Viola palustris 
Lysimachia nummularia 
Molinia caerulea 
Galium uliginosum 
Cirsium dissectum  
Danthonia decumbens 
Potentilla erecta 
Juncus acutiflorus 
Carex pulicaris  
Carex flacca 
Gallinago gallinago 
Pseudochorthippus montanus 
Stetophyma grossum 
Omocestus viridulus 
Adscita statices 

Bevertjes  
Biezenknoppen 
Blauwe knoop 
Blauwe zegge 
Bleke zegge 
Blonde zegge  
Brede orchis 
Gele zegge 
Gevlekte orchis 
Grote muggenorchis  
Hazenzegge 
Karwijselie 
Klein glidkruid 
Kleine schorseneer  
Kleine Valeriaan 
Kranskarwij  
Kruipend zenegroen 
Moerasstreepzaad 
Moerasviooltje 
Penningkruid 
Pijpenstrootje 
Ruw walstro 
Spaanse ruiter 
Tandjesgras 
Tormentil 
Veldrus 
Vlozegge  
Zeegroene zegge 
Watersnip 
Zompsprinkhaan 
Moerassprinkhaan 
Wekkertje 
Metaalvlinder 

Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Vogels 
Sprinkhanen en krekels 
Sprinkhanen en krekels 
Sprinkhanen en krekels 
Macronachtvlinders 

A 
A+ L 
A + L 
L 
A + L 
A + L  
A 
A 
A + L  
A + L 
A 
A + L 
L 
A + L 
L 
A + L 
A 
L 
L 
A 
L 
A + L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
A + L 
A 
A 
A 

Legenda: De informatie komt ofwel uit de analyse (A) en/of uit de literatuur (L). 
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Tabel 2: 6510 Laaggelegen schraal hooiland 

Latijnse naam Nederlandse naam Soortgroep Bron 

Lathyrus tuberosus 
Knautia arvensis 
Briza media 
Agrimonia eupatoria 
Carex spicata 
Leucanthemum vulgare 
Galium mollugo 
Trisetum flavescens 
Lathyrus nissolia 
Crepis biennis 
Pimpinella major 
Sanguisorba officinalis L. 
Primula veris 
Anacamptis pyramidalis 
Orobanche minor 
Pimpinella saxifraga 
Rhinanthus minor 
Saxifraga granulata 
Centaurea Jacea 
Allium vineale 
Allium oleraceum 
Crepis vesicaria 
Campanula rapunculus 
Lathyrus hirsutus 
Leontodon hispidus 
Lathyrus pratensis  
Carex caryophyllea 
Oenanthe silaifolia 
Campanula patula 
Cyaniris semiargus 
Erynnis tages 
Cupido minimus 
Colias hyale 
Coturnix coturnix 
Crex crex 
Saxicola rubetra 
Stetophyma grossum 
Siona lineata 

Aardaker 
Beemdkroon  
Bevertjes  
Gewone agrimonie 
Gewone bermzegge 
Gewone margriet  
Glad walstro  
Goudhaver  
Graslathyrus  
Groot streepzaad  
Grote bevernel  
Grote pimpernel  
Gulden sleutelbloem  
Hondskruid 
Klavervreter 
Kleine bevernel 
Kleine ratelaar  
Knolsteenbreek  
Knoopkruid 
Kraailook  
Moeslook 
Paardenbloemstreepzaad 
Rapunzelklokje  
Ruige lathyrus 
Ruige leeuwentand  
Veldlathyrus  
Voorjaarszegge 
Weidekervel-torkruid 
Weideklokje 
Klaverblauwtje  
Bruin dikkopje 
Dwergblauwtje 
Gele luzernevlinder 
Kwartel 
Kwartelkoning 
Paapje    
Moerassprinkhaan 
Vals witje 

Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Dagvlinders 
Dagvlinders 
Dagvlinders 
Dagvlinders 
Vogels 
Vogels 
Vogels 
Sprinkhanen en krekels 
Macronachtvlinders 

A 
A + L 
L 
A 
A 
A + L 
L 
A + L 
A + L 
A + L 
A + L 
A + L 
L 
A 
A 
A 
L 
A + L 
A + L 
L 
A 
A 
A + L 
A 
L 
A + L 
A 
A + L 
A 
L 
A 
A 
A 
L 
L 
L 
L 
A 

Legenda: De informatie komt ofwel uit de analyse (A) en/of uit de literatuur (L). 
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Tabel 3: 4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix 

Latijnse naam Nederlandse naam Soortgroep Bron 

Narthecium ossifragum 
Carex panicea 
Rhynchospora fusca 
Blechnum spicant 
Eriophorum vaginatum 
Carex demissa 
Dactylorhiza maculata 
Erica tetralix 
Illecebrum verticillatum 
Lycopodium clavatum 
Pedicularis sylvatica 
Pyrola minor 
Oxycoccus palustris 
Drosera intermedia 
Gentiana pneumonanthe 
Osmunda regalis 
Polygala serpyllifolia 
Lycopodiella inundata 
Littorella uniflora 
Molinia caerulea 
Vaccinium vitis-idaea 
Drosera rotundifolia 
Oreopteris limbosperma 
Calluna vulgaris 
Juncus squarrosus 
Carex binervis 
Scirpus cespitosus 
Eriophorum polystachion 
Myrica gale 
Rhynchospora alba 
Phengaris alcon 
Callophrys rubi 
Plebejus argus 
Circaetus gallicus 
Loxia pytyopsittacus 
Falco vespertinus 
Lanius excubitor 
Lanius senator 
Ciconia nigra 
Saxicola rubetra 
Vipera berus 
Rana arvalis 
Coronella austriaca 
Lacerta vivipara 
Metrioptera brachyptera 
Coccinella hieroglyphica 

Beenbreek 
Blauwe zegge 
Bruine snavelbies 
Dubbelloof 
Eenarig wollegras 
Geelgroene zegge 
Gevlekte orchis 
Gewone dophei 
Grondster 
Grote wolfsklauw 
Heidekartelblad 
Klein wintergroen 
Kleine veenbes 
Kleine zonnedauw 
Klokjesgentiaan 
Koningsvaren 
Liggende vleugeltjesbloem 
Moeraswolfsklauw 
Oeverkruid 
Pijpenstrootje 
Rode bosbes 
Ronde zonnedauw  
Stippelvaren 
Struikhei 
Trekrus 
Tweenervige zegge  
Veenbies 
Veenpluis 
Wilde gagel 
Witte snavelbies 
Gentiaanblauwtje 
Groentje 
Heideblauwtje 
Slangenarend 
Grote Kruisbek 
Roodpootvalk 
Klapekster 
Roodkopklauwier 
Zwarte Ooievaar 
Paapje 
Adder 
Heikikker 
Gladde slang  
Levendbarende hagedis 
Heidesabelsprinkhaan 
Hiëroglyfenlieveheersbeestje 

Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Dagvlinders 
Dagvlinders 
Dagvlinders 
Vogels 
Vogels 
Vogels 
Vogels 
Vogels 
Vogels 
Vogels 
Reptielen en amfibieën 
Reptielen en amfibieën 
Reptielen en amfibieën 
Reptielen en amfibieën 
Sprinkhanen en krekels 
Lieveheersbeestjes 

A + L 
A + L 
A + L  
L 
A 
A 
L 
A + L 
A 
L 
A 
L 
L 
A + L 
A + L 
A 
A 
A + L  
A 
L 
L 
A + L  
L 
L 
A 
A + L  
A + L 
A + L  
L 
A + L 
L 
A + L 
A + L 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A + L 
A 
L 
L 
A + L 
A 
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Exochomus nigromaculatus 
Orgyia antiquoides 
Lithophane lamda 
Pelosia obtusa 
Acronicta menyanthidis 
Diacrisia sannio 
Idaea muricata 
Nola aerugula 
Deltote bankiana 
Cyclophora albipunctata 
Falcaria lacertinaria 

Zwart lieveheersbeestje 
Heidewitvlakvlinder 
Gageluil 
Klein muisbeertje 
Veenheide-uil 
Roodbandbeer 
Geelpurperen spanner 
Licht visstaartje 
Zilverstreep 
Berkenoogspanner 
Bleke eenstaart 

Lieveheersbeestjes 
Macronachtvlinders 
Macronachtvlinders 
Macronachtvlinders 
Macronachtvlinders 
Macronachtvlinders 
Macronachtvlinders 
Macronachtvlinders 
Macronachtvlinders 
Macronachtvlinders 
Macronachtvlinders 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Legenda: De informatie komt ofwel uit de analyse (A) en/of uit de literatuur (L). 
 
 

Tabel 4: rbbhc Dotterbloemgrasland 

Latijnse naam Nederlandse naam Soortgroep Bron 

Festuca pratensis 
Dactylorhiza majalis 
Caltha palustris 
Silene flos-cuculi 
Ranunculus flammula 
Hypericum tetrapterum 
Rhinanthus angustifolius 
Anacamptis morio 
Equisetum palustre 
Lotus pedunculatus 
Crepis paludosa 
Myosotis scorpioides 
Carex acuta 
Bromus racemosus 
Carex disticha 
Carex vulpina 
Jacobaea aquatica 
Crex crex 

Beemdlangbloem 
Brede orchis 
Dotterbloem 
Echte koekoeksbloem 
Egelboterbloem 
Gevleugeld hertshooi 
Grote ratelaar 
Harlekijn 
Lidrus 
Moerasrolklaver 
Moerasstreepzaad 
Moerasvergeet-mij-nietje 
Scherpe zegge 
Trosdravik 
Tweerijige zegge 
Voszegge 
Waterkruiskruid 
Kwartelkoning 

Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Planten 
Vogels 

A 
L 
L 
A+L 
A 
L 
L 
L 
A 
A 
L 
A 
A 
A 
A + L 
A 
L 
A 

Legenda: De informatie komt ofwel uit de analyse (A) en/of uit de literatuur (L). 
 
  



19 
 

4.3 Verband tussen aantal waarnemingsdatums van planten en aantal 
habitattypische plantensoorten voor alle ruimtelijke eenheden samen 

 
Er is een duidelijk verband tussen het aantal waarnemingsdatums van planten en het aantal 
habitattypische planten voor de ruimtelijke eenheden samen in een gebied (Figuur 2). In de 
best onderzochte ruimtelijke eenheden (>50 waarnemingsdatums) van habitattype 6410 zijn 
er gemiddeld 15,85 habitattypische plantensoorten op een totaal van 28. In habitattype 6510 
zijn er gemiddeld 8,58 habitattypische plantensoorten op een totaal van 29. De best 
onderzochte percelen in habitattype 4010 tellen gemiddeld 17,76 habitattypische 
plantensoorten op een totaal van 30 en voor rbbhc bedraagt dit 8,64 habitattypische 
plantensoorten op een totaal van 17. 

 
Figuur 2. Fit (rode volle lijn) van niet-lineaire least-squares regressie met regressievergelijking aantal_habitattypische_soorten = 

a1 * aantal_datums_met_plantenwaarnemingen / (a2 + aantal_datums_met_plantenwaarnemingen). Op de x-as staat het 
aantal waarnemingsdatums van planten (maat voor onderzoeksgraad) en op de y-as het aantal getelde habitattypische 

plantensoorten voor alle ruimtelijke eenheden (RE) (blauwe punten).. 

 
Figuur 3 toont bovenstaande fit opgesplitst in de twee aparte periodes, samen met de 
betrouwbaarheidsinterval van elke fit. Er is voor alle vier habitattypen geen algemene 
verandering waarneembaar in het effectieve aantal habitattypische soorten in de tijd want 
beide fits liggen in elkaars betrouwbaarheidsinterval. 
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Figuur 3. Fit (volle lijnen) van niet-lineaire least-squares regressie voor de periodes 2008-2012 en 2013-2017 met op de x-as 

het aantal waarnemingsdatums van planten en op de y-as het aantal getelde habitattypische soorten voor alle ruimtelijke 
eenheden (RE) (punten) samen in elk habitat. 

 

4.4 Rarefied en Chao1 geschat aantal habitattypische soorten 
 
Voor habitat 6410 verschilde o.b.v. rarefaction (Figuur 4) het gemiddeld aantal habitattypische 
soorten voor de eerste periode niet significant met het gemiddeld aantal habitattypische 
soorten voor de tweede periode (n=2x21 rarefied aantal habitattypische soorten, tweezijdige 
Wilcoxon Signed-Rank test, V=94, p=0,4733). Eenzelfde analyse o.b.v. rarefaction maar dan 
uitsluitend voor de habitattypische plantensoorten die mechanismen hebben om zich 
gemakkelijk te verspreiden in tijd en ruimte gaf eenzelfde resultaat (n=2x16 rarefied aantal 
habitattypische soorten, tweezijdige Wilcoxon Signed-Rank test, V=66, p=0,9399). Het 
gemiddeld aantal habitattypische soorten was voor 2013 significant lager dan het gemiddeld 
aantal habitattypische soorten na 2013 o.b.v. Chao1 schatter (n=2x39 Chao1 geschat aantal 
habitattypische soorten, éénzijdige gepaarde t-test, t=-5,00, p=6,58E-06). 
 
O.b.v. rarefaction verschilde voor habitat 6510 het gem. aantal habitattypische soorten voor 
de eerste periode niet met het gem. aantal habitattypische soorten voor de tweede periode 
(n=2x16, gepaarde t-test, t=-0,29, p=0,7742). Eenzelfde analyse uitsluitend met de 
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habitattypische plantensoorten met langeafstand dispersiemechanismen en/of een zaadbank 
duidde eveneens op een gelijk aantal soorten (n=3, tweezijdige gepaarde t-test, t=-0,07, 
p=0,9492). O.b.v Chao1 schatter werd aangetoond dat het gem. aantal habitat habitattypische 
soorten na 2013 significant hoger is dan het gem. aantal soorten in de eerste periode (n=2x48, 
éénzijdige gepaarde t-test, t=-3,55, p=0,0008). 
 
Eveneens voor habitattype 4010 werd o.b.v. rarefaction geen verschil aangetoond tussen het 
gem. aantal habitattypische soorten voor en na 2013 (n=2x36, tweezijdige gepaarde t-test, 
t=0,48, p=0,6352). Eveneens de analyse enkel met de habitattypische plantensoorten met 
langeafstand dispersiemechanismen en/of een zaadbank wees op een gelijk aantal 
habitattypische soorten (n=2x32, tweezijdige gepaarde t-test, t=0.33, p=0.7470). Het gem. 
aantal habitattypische soorten is gestegen in de tweede periode o.b.v. Chao1 schatter t.o.v. 
de eerste periode (n=2x58, éénzijdige gepaarde t-test, t=-2,23, p=0,0150). 
 
Voor habitattype rbbhc is opnieuw geen verschil aangetoond tussen het gem. aantal 
habitattypische soorten in de eerste periode en de tweede periode o.b.v. rarefaction (n=2x23, 
tweezijdige gepaarde t-test, t=1,27, p=0,2192). Eenzelfde analyse uitsluitend met de 
habitattypische plantensoorten met langeafstand dispersiemechanismen en/of een zaadbank 
duidde eveneens op een gelijk aantal soorten (n=2x15, tweezijdige gepaarde t-test, t=-1,65, 
p=0,1219). Ook hier werd o.b.v. Chao1 schatter aangetoond dat het gemiddeld aantal 
habitattypische plantensoorten gestegen is in de tweede periode vergeleken met de 
voorgaande periode (n=2x72, éénzijdige Wilcoxon Signed-Rank test, V=626, p=0,0007). 
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Figuur 4. Verandering in rarefied aantal habitattypische plantensoorten (links) en Chao1 geschat aantal habitattypische 

plantensoorten (rechts) tussen de eerste periode (2008-2013) en de tweede periode (2013-2017) per ruimtelijke eenheid. 
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4.5 Trendanalyse van de verspreiding van habitattypische plantensoorten 
 
Er is slechts een zwak verband tussen het aantal waarnemingsdatums van planten en het 
aantal habitattypische plantensoorten per 1x1 kilometerhok voor elk van de vier onderzochte 
habitats in beide perioden (bijlage II). Bijgevolg beschouwen we een kilometerhok reeds als 
vrij goed onderzocht vanaf drie waarnemingsdatums. Dit resulteerde in 3090 goed 
onderzochte kilometerhokken in de eerste periode en 5606 kilometerhokken in de tweede 
periode. 
 
Het aantal hokken in de eerste en tweede periode voor elke soort gegroepeerd per habitat 
wordt weergegeven in Figuur 5. Na correctie voor het verschil in aantal goed onderzochte 
hokken tussen beide periodes bleek dat een habitattypische soort voor habitat 6410 in 2013-
2017 in gemiddeld 35 bijkomende hokken werd waargenomen (+11%) tegenover 2008-2012, 
voor habitat 6510 waren dit 36 extra hokken (+15%), voor habitat rbbhc 38 extra hokken 
(+37%) en voor habitat 4010 10 extra hokken (+4%).  De Wilcoxon signed-rank test geeft aan 
dat deze toename zeer significant is voor habitat 6410 (p=0,0020), habitat 6510 (p=0,0001) en 
habitat rbbhc (p=0,0026) en niet significant voor habitat 4010 (p=0,6089). 
 
Er was geen duidelijk verschil tussen planten met of zonder mogelijkheden om zich in tijd en 
ruimte te verspreiden (luchtdispersie en/of zaadbank) voor drie van de vier habitats (Mann-
Whitney U test, habitat 6410: p=0,52, 6510: p=0,19, 4010: p=0,31), terwijl voor rbbhc het 
verband zelfs omgekeerd was met een sterkere toename (p=0,04) voor de soorten zonder 
luchtdispersie of zaadbank (63%) tegenover de soorten zonder dergelijke mechanismen 
(14%). 
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Figuur 5. Verandering in aantal 1x1 km hokken waarbinnen de habitattypische plantensoorten werden waargenomen in de 

eerste versus de tweede periode voor elk van de soorten gegroepeerd per habitat. Enkel waarnemingen van ervaren 
waarnemers werden gebruikt en enkel hokken met >3 waarnemingsdatums, waarbij voor de tweede periode werd gecorrigeerd 

voor het toegenomen aantal van deze hokken.. 
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5 Discussie 
 
Een stijging van het totale aantal bezoeken na 2013 t.o.v. voor 2013 in alle habitattypen kan 
visueel afgeleid worden uit Figuur 3 doordat de rode punten talrijker aanwezig zijn dan de 
blauwe punten aangezien de betrouwbaarheidsinterval van de rode curve minder spreiding 
kent dan die van de blauwe curve. Dit wijst op meer ruimtelijke eenheden met 
plantenwaarnemingsdatums na 2013 t.o.v. voor 2013. Bovendien ligt ook het aantal hokken 
met meer dan drie waarnemingsdatums veel hoger in de tweede dan in de eerste periode, te 
zien in Figuur 6. Dit heeft onmiskenbaar te maken met dat waarnemingen.be aan populariteit 
wint en de industrialisatie van smartphones en hun apps: Obsmapp en iObbs. 
 
Dat er geen algemene toename van habitattypische soorten voor elk habitattype te zien is in 
de tweede periode t.o.v. de eerste wil echter niet betekenen dat er geen verandering is in het 
aantal habitattypische soorten per ruimtelijke eenheid. Het enige dat hieruit besloten kan 
worden is dat de mogelijke veranderingen in het effectieve aantal habitattypische soorten in 
de ruimtelijke eenheden elkaar opheffen. Een meer gedetailleerd onderzoek per ruimtelijke 
eenheid die corrigeert voor het gestegen aantal bezoeken in de tweede periode is bijgevolg 
noodzakelijk voor de analyse. Dit gebeurde a.d.h.v. rarefaction en Chao1 schatter. Wanneer 
de verandering in het aantal habitattypische soorten van de eerste periode met de tweede 
periode vergeleken werd bleek na rarefaction in geen enkel habitat een significant verschil 
waargenomen te zijn, zelfs niet na eliminatie van de habitattypische plantensoorten met een 
lage dispersiecapactieit en geen zaadbank. Hierbij moet echter wel benadrukt worden dat de 
staalname (aantal ruimtelijke eenheden) na rarefying sterk daalde, en nog verder daalde na 
de uitsluiting. Wanneer éénzelfde analyse uitgevoerd werd met Chao1 diversiteitsschatter 
werd in alle vier habitats een significante stijging waargenomen van het aantal geschatte 
habitattypische soorten na 2013 t.o.v. voor 2013. Hierbij was de staalname, het totale aantal 
ruimtelijke eenheden die voldoende hoge onderzoeksgraad hebben, dus veel hoger en is de 
test statistisch gezien krachtiger. 
 
Manueel opzoekwerk in de beheerplannen en monitoringrapporten neemt erg veel tijd in 
beslag. De laatste stageweken waren er eveneens regelmatig server-problemen waardoor de 
beheer-files ten tijde niet beschikbaar waren. De informatie in de data matrix van de 
ruimtelijke eenheden is bijgevolg enkel voor habitattypen 6410 en 6510 compleet. Hierdoor 
kan er nog geen resultaat gegeven worden voor de wijze waarop en waaruit de vochtige tot 
natte heidevegetaties en de dotterbloemgraslanden doorgaans hersteld worden. Er wordt 
enigszins verwacht dat natte heide voornamelijk hersteld wordt uit vergraste/verruigde en 
verboste heide d.m.v. maaien en/of plaggen respectievelijk kappen en frezen (INBO, et al., 
2007). Voor dotterhooilanden wordt er meer variatie verwacht zoals herstel uit moerassen, 
verruigde en verboste gebieden, verdroogde vegetaties en rietvegetaties (INBO, et al., 2007).  
Door de onvolledige beheer-informatie zijn eveneens de analyses die het effect bepalen van 
verklarende variabelen op de soortendiversiteit en de veranderingen in het aantal 
habitattypsche plantensoorten nog niet gemaakt. Er werd wel al kort gewerkt aan een 
modelselectie in Rstudio 1.1.442. Voorlopig werd aan een poisson verdeelde GLM met log link 
functie gewerkt waarbij de effecten kunnen bekeken worden van categorisch verklarende: (i) 
oppervlakte in categorieën, (ii) aantal jaar in beheer in categorieën en (iii) initieel natuurtype, 
en continue verklarende variabelen: (i) aantal ruimtelijke eenheden in projectgebied en (ii) 
connectiviteit op de afhankelijke count variabelen. Deze laatste zijn (i) totaal aantal 
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habitattypische soorten rarefied geschat, (ii) totaal aantal Chao1 geschat aantal 
habitattypische soorten, (iii) Verandering in het aantal habitattypische soorten rarefied 
geschat over de periodes 2008-2012 en 2013-2017 en (iv) verandering in het Chao1 geschat 
aantal  habitattypische sooten over de periodes 2008-2012 en 2013-2017. In gedachten 
hebben we reeds om het beste model te kiezen volgens het AIC criterium. Interactie effecten 
tussen verklarende variabelen (door multicollineariteit) kan worden gecontroleerd d.m.v.  de 
variantie inflatie factor (VIF). Overdispersie kan worden gecontroleerd d.m.v. de quasipoisson 
verdeelde GLM te fitten. Bij een dispersie parameter >1 zou dan de laatste fit gebruikt worden 
i.p.v. de poisson verdeelde GLM. 
 
Algemeen gesproken worden er wel enkele verbanden verwacht. Zo wordt verwacht dat de 
connectiviteit van ruimtelijke eenheden een significant effect kan hebben, met een positieve 
coëfficiënt, op het aantal habitattypische plantensoorten en de veranderingen in dit aantal 
vanuit de eerste periode naar de tweede, daar reeds aangetoond werd in vroegere studies dat 
isolatiegraad een rol speelt in een mogelijks openstaand kolonisatiekrediet. Het effect van het 
aantal ruimtelijke eenheden in een projectgebied op de soortendiversiteit en de 
veranderingen in het aantal habitattypische plantensoorten zal duidelijk maken wat de 
bijdrage is van zaaddispersie d.m.v. anthropochorie, aangezien een projectgebied bij 
Natuurpunt wordt beheerd door één beheerteam. 
 
Tijdens het opzoekwerk in monitoringsrapporten werd tot de conclusie gekomen dat het 
jaartal waarop een eenheid in beheer ging vaak lang niet overeenkomstig is met het jaartal 
waarop de omvorming naar het historische habitat startte. Hierdoor werd reeds in de data 
matrix van de ruimtelijke eenheden van habitats 6410 en 6510 een betere variabele 
toegevoegd: het jaartal van omvorming. Wanneer ook al dit opzoekwerk volbracht is voor 
habitats 4010 en rbbhc, is het beter om hierop dezelfde categorieën toe te passen als op 
variabele aantal jaar in beheer en de variabele ‘aantal jaar habitatherstel’ te maken en te 
gebruiken voor de analyse. Deze variabele zal mogelijks nog gerichtere informatie geven over 
de ontwikkelingsperiode van een habitat en wanneer en of men na het verstrijken van een 
termijn nog enig positief resultaat van habitatherstel mag verwachten. 
 
Het effect van het initieel natuurtype op de soortendiversiteit en de veranderingen in het 
aantal habitattypische plantensoorten levert hopelijk belangrijke informatie voor 
herstelbeheer aan Natuurpunt vzw. Als er na analyse met de poisson verdeelde GLM, gevolgd 
door ANOVA van de fit, een significant effect van het initieel natuurtype wordt gevonden kan 
o.a. de vergelijking gemaakt worden tussen herstelde eenheden enerzijds en historische 
referentie-eenheden anderzijds. Hieruit kan afgeleid worden of herstel van een habitat tot nu 
toe (eind 2017) algemeen over de eenheden succesvol was, of dat historische percelen zwaar 
doorwegen en een grotere soortendiversiteit dragen. Hiernaast kan eveneens bekeken 
worden welke (andere) groepen van initiële natuurtypen allemaal goede predictors zijn van 
de soortendiversiteit en de veranderingen hierin en dit kan gunstig bijdragen aan 
herstelbeheer. Op die manier kan grondiger worden uitgekozen welke initiële habitattypen 
van percelen uitgekozen worden om eerst te herstellen. Zo is bijvoorbeeld geweten uit Loeb 
& Weijters (2013) dat in voormalige landbouwgronden regelmatig nauwelijks nog een 
zaadbank aanwezig is door het jarenlang ploegen en bemesten en de zaden bijgevolg meestal 
al gekiemd waren. Dit kan bijgevolg een mogelijkse verklaring geven voor het uitblijven van 
soorten na herstel van initiële akkers, zoals regelmatig bij herstelling van mesofiele hooilanden 
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gebeurd. De oppervlakte wordt bijgevoegd als variabele voornamelijk omdat deze een zeer 
belangrijke variabele is als het gaat om historische relicten waarbij men een daling in 
biodiversiteit mogelijks kan verklaren als een openstaande extinctieschuld. 
 
Het zwakke verband tussen het aantal waarnemingsdatums van planten en het aantal 
waargenomen habitattypische plantensoorten voor alle kilometerhokken samen wordt 
mogelijk veroorzaakt door (i) de focus van de meer ervaren plantenwaarnemers op de betere 
habitats en de er bijhorende soorten, en (ii) de mogelijkheid om op een enkel bezoek een 
relatief hoog aandeel van de aanwezige plantendiversiteit vast te stellen, waardoor een paar 
bezoeken kunnen volstaan om de meeste aanwezige habitattypische soorten te noteren. 
 
In deze eerste versie van het Natuurrapport is reeds een eerste verkennende analyse naar 
trends in verspreiding van habitattypische soorten volbracht. Deze liet reeds een algemene 
toename van de verspreiding van habitattypische soorten voor drie van de vier habitattypen 
zien. De uitzondering was 4010, vochtige heide. Nochtans is er in heel wat gebieden herstel 
geweest van vochtige heide, maar waarschijnlijk vooral in kilometerhokken waar reeds 
(relicten van) vochtige heide, en dus ook de bijhorende plantensoorten aanwezig waren, 
gezien de regionaal beperkte verspreiding van het habitat vergeleken met de andere 
onderzochte habitats. Meer verrassend was dat zich in tijd en ruimte doorzettende 
plantensoorten niet duidelijk meer toenamen dan andere. Mogelijk speelt de grote 
zeldzaamheid van een soort of de voedselrijkdom hierin een rol. In een volgende fase zouden 
volgende stappen kunnen genomen worden: 

(1) Meenemen FLOWER databank voor langere tijdsreeks, waarbij er wel voor moet 
gezorgd worden dat de gegevens vergelijkbaar zijn, bv. door enkel 
kilometerhokken te gebruiken waar minstens evenveel soorten werden 
waargenomen als in de FLOWER hokken met een minimaal soortenaantal. 

(2) Testen of ook een jaarlijkse index op basis van site-occupancy modelling op basis 
van de habitattypische soorten tot de mogelijkheden behoort in plaats van een 
vijfjarige periode. Die laatste werd in eerste instantie gebruikt, gezien er althans op 
perceelsniveau voor één jaar niet voldoende gegevens voorhanden zijn in de 
waarnemingen_be databank. 

(3) Nagaan in hoeverre de toename van habitattypische soorten op het conto te 
schrijven is van natuur(punt)gebieden. 

(4) Toevoegen voorkeuren voor voedselrijkdom (Ellenberg waarde) aan de 
habitattypische soorten matrix, en gelijktijdig testen van de invloeden van alle 
verklarende variabelen op veranderingen in verspreiding van de soorten. 

 
Samengevat kan geconcludeerd worden dat er een toename is in het aantal habitattypische 
plantensoorten per ruimtelijke eenheid in natuurgebied in de tweede periode tegenover de 
eerste periode op basis van het Chao1 geschatte aantal habitattypische plantensoorten.  Voor 
drie van de vier geteste habitats nam ook de verspreiding op kilometerhok niveau van de 
habitattypische plantensoorten toe. Statistische analyses zijn nodig om het effect van diverse 
variabelen op het aantal habitattypische plantensoorten en de verandering hierin in beide 
periodes te verkrijgen. De analyses naar trends in verspreiding van habitattypische 
plantensoorten dienen nog verder uitgebreid te worden. Finaal worden alle analyses hierna 
uitgebreid naar alle Europese beschermde habitats en Regionaal belangrijke biotopen die in 
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Vlaanderen voldoende percelen hadden om de habitattypische soorten te bepalen en met alle 
beter gekende faunatische soortgroepen.  
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7 Bijlagen 
 
7.1 Bijlage 1: Oppervlakte van de ruimtelijke eenheden voor de vier 

onderzochte habitats. 
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7.2 Bijlage 2: Verband tussen aantal waarnemingsdatums van planten 
(onderzoeksgraad) en aantal habitattypische plantensoorten voor alle 
kilometerhokken samen en dit voor de vier onderzochte habitats in de 
twee onderzoeksperiodes. 
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