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� De noodzaak voor een nieuwe atlas

Hogere planten zijn zowat de meest gebruikte groep organismen in natuurbeleid en natuurbeheer, zowel voor de beschrijving

en de classificatie van natuurgebieden als voor de planning en de evaluatie van het beheer. De Atlas van de Belgische en

Luxemburgse flora (VAN ROMPAEY & DELVOSALLE 1972, 1979) was gedurende drie decennia de referentie bij uitstek voor

iedereen die informatie zocht betreffende de verspreiding van planten in België. Alhoewel de flora-inventarisaties daarna

gewoon doorgingen en het aantal inventarisaties zelfs gevoelig steeg, bleef die extra informatie moeilijk toegankelijk. De

archieven van het IFBL (Instituut voor de Floristiek van België en Luxemburg) lieten weliswaar toe om gebiedsgericht informatie

op te zoeken, maar het maken van een overzicht voor heel België of Vlaanderen van een aparte soort was een monnikenwerk,

laat staan dat het mogelijk was om algemene trends voor de gehele flora te analyseren. De start van de digitalisering van de

verspreidingsgegevens in 1996 liet toe om op een vlotte manier nieuwe inzichte en te verkrijgen in de verspreiding van de soor-

ten. Toch bleef voor velen de Belgische atlas, hoewel verouderd, het meest gebruikte werkinstrument waarnaar in tal van rap-

porten en artikels werd gerefereerd. 

Botanisch belang van de nieuwe atlas

De Belgische Atlas geeft voor veel soorten al lang geen correct beeld meer van de huidige verspreiding. De samenstelling van

de flora verandert snel onder de toenemende invloed van de mens. Sommige soorten verdwijnen of worden teruggedrongen in

reservaten, andere breiden zich als een gevolg van veranderende milieuomstandigheden sterk uit. Soorten die enkele decennia

geleden nog door de grote meerderheid van de bevolking gekend waren, zoals korenbloem, zijn nagenoeg verdwenen uit het

landschap. Vermoedelijk zullen ze binnenkort ook verdwijnen uit het collectieve geheugen van de bevolking. Ook zeldzame en

door het natuurbehoud hoog gewaardeerde soorten, zoals harlekijn, zijn bijzonder sterk achteruitgegaan. Al die wijzigingen in

de flora krijgen in de Atlas uitgebreid aandacht en voor zover mogelijk wordt gepeild naar de oorzaken en gevolgen van die

evoluties. 

De nieuwe Atlas besteedt ook veel aandacht aan talrijke ‘exoten’, waarvan in sommige gevallen nog niet helemaal duidelijk is

of ze in het gebied van de Atlas al dan niet volledig ingeburgerd zijn. We achten het belangrijk ook van die soorten een beeld te

geven van de huidige verspreiding. Een deel ervan zal hier immers ongetwijfeld vaste voet aan de grond krijgen, inburgeren en

uiteindelijk ervaren worden als een inheemse soort, zoals nu ook al decennialang het geval is met bijvoorbeeld schijfkamille en

tengere rus. Ook in de Belgische Atlas werden indertijd soorten opgenomen waarvan gezegd werd dat het vermoedelijk slechts

efemere adventieven waren. Iedereen die de verspreidingkaarten van soorten als bezemkruiskruid, beklierde bastaardwederik

of kleine varkenskers in de huidige Atlas bekijkt, zal vaststellen dat die soorten in 1972 terecht in de Belgische Atlas waren

opgenomen en dat het ruim drie decennia later voor een aantal soorten hoog tijd was dat er een nieuwe verspreidingsatlas

gepubliceerd werd. Lang niet alle botanici beseffen vandaag dat de snelle uitbreiding van sommige planten een fenomeen van

vrij recente datum is. 

Extra redenen waarom een nieuwe Atlas meer dan wenselijk was, zijn de veranderde taxonomische inzichten, de toegenomen

soortenkennis van moeilijke genera, de zeer sterk verhoogde inventarisatiegraad en het feit dat de botanici in het veld nu veel

meer dan vroeger de neiging hebben om verwilderde plantensoorten te noteren, die vroeger door de meeste botanici gewoon

genegeerd werden.

Belang voor het natuur- en milieubeleid

De vraag naar recente informatie over de verspreiding van plantensoorten is de laatste decennia zeer sterk toegenomen. Zo

zijn er in 2005 meer dan 300 gegevensaanvragen binnengekomen bij Florabank, waarvan 90 % in functie van beheerplannen,

milieueffectenrapportages en beleidsondersteunende studies. Vaak beschikken de beleidsmakers, terreinbeheerders en con-

servators over onvoldoende of verouderde informatie betreffende de algemene verspreiding en trend van plantensoorten. Niet

alleen voor het lokale natuurbeleid is er nood aan verspreidingsgegevens. Ook in het kader van internationale verdragen groeit

de vraag naar recente gegevens, bijvoorbeeld om te voldoen aan de verplichte rapporteringen in het kader van de Conventie

van Bern (1979), de Europese Habitatrichtlijn (1992) en het Biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro (1992). Het feit dat in de

Atlas ook een nieuwe Rode Lijst is opgenomen (hoofdstuk 5), afgeleid van hetzelfde gegevensbestand Florabank dat ook aan

de basis ligt van de verspreidingskaarten, beklemtoont het belang van dit werk als informatiebron voor het natuur- en milieu-

beleid. 

�������
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� Samenwerking tussen vrijwilligers, wetenschappelijke 
instituten en overheid

De kracht van het atlasproject lag in de samenwerking van vele individuele vrijwilligers, lokale en regionale verenigingen,

wetenschappelijke instituten en andere overheidsinstanties. Het initiatief voor en de coördinatie van het atlasproject was weg-

gelegd voor Flo.Wer (Floristische Werkgroepen), de overkoepelende vereniging die van bij de aanvang expliciet de doelstelling

had het floristische onderzoek in Vlaanderen te stimuleren, te coördineren en de resultaten ervan te verspreiden. Onmiddellijk

van bij de oprichting van Flo.Wer in 1995 werd de publicatie van een nieuwe Atlas als een topprioriteit ervaren. De realisatie

van dat programmapunt zou echter nooit mogelijk geweest zijn zonder de steun van de twee belangrijkste instellingen die

betrokken zijn in het atlasproject, namelijk het Instituut voor Natuurbehoud en de Nationale Plantentuin van België. De direc-

teurs van de beide instituten, Eckhart Kuijken en Jan Rammeloo, lieten hun wetenschappelijk personeel de mogelijkheid om

veel van hun tijd in het project te steken. Daardoor kon volop worden gesteund op de technische en wetenschappelijke kennis

die aanwezig was. Tal van andere organisaties hebben evenzeer hun steentje bijgedragen aan de atlas; een (ongetwijfeld

onvolledig) overzicht vind je in tabel 1.1.

Organisatie Rol in het Atlasproject

Flo.Wer (Floristische Werkgroepen vzw) • opstarten en trekken van het Atlasproject 

• coördinatie van de vrijwilligers

• verzamelen van basisgegevens

• auteursbijdragen aan de Atlas

Nationale Plantentuin van België • bewaring en beheer van de streeplijstarchieven van het IFBL en

Flo.Wer

• ter beschikking stellen van het herbarium

• ondersteuning van de floristiek in België, o.a. door de publicatie

van Dumortiera

• digitalisering van streeplijsten, het herbarium en de literatuur

• auteursbijdragen aan de Atlas

• redactioneel werk aan de Atlas

• verzamelen basisgegevens

• initiatief en begeleiding VLINA-projecten

Instituut voor Natuurbehoud (vanaf 2006 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) • technische ondersteuning en ontwikkeling van de databank 

Florabank

• algemene coördinatie

• digitalisering van streeplijsten

• auteursbijdragen aan de Atlas

• redactioneel werk aan de Atlas

• verzamelen basisgegevens

• initiatief en begeleiding VLINA-projecten

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Natuur • financiering van de digitalisering van de verspreidingsgegevens 

via de VLINA-projecten

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, MMIS (Milieu Management Informatie Systemen) • financiering en technische ondersteuning van de webapplicatie 

van Florabank

Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed • auteursbijdragen aan de Atlas

• redactioneel werk aan de Atlas 

• verzamelen basisgegevens

• initiatief en begeleiding VLINA-projecten

Natuurpunt • verzameling van basisgegevens via de lokale plantenwerkgroe-

pen en de Nationale Werkgroep Botanie

LIKONA (Limburgse Koepel voor Natuurstudie) • ter beschikking stellen van de databank van de Limburgse 

plantenatlas

• coördinatie van de inventarisaties in Limburg

BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer) • ter beschikking stellen van de databank met de verspreidings-

gegevens uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; de gegevens 

werden o.a. verzameld door vrijwilligers van het A.E.F. 

(Amicale Européenne de Floristique)

Universiteit Gent • ter beschikking stellen van het herbarium

• initiatief en begeleiding eerste VLINA-project

KULeuven • partner in het VLINA-project Register Flora Vlaanderen

�������

Tabel 1.1: Partners in het
atlasproject.

Table 1.1: Partners in the
Atlas project.
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Aan de eerste kartering van de Belgische en Luxemburgse flora werd 33 jaar gewerkt. Aan het vervolgproject van de kartering

van Vlaanderen en Brussel werd eveneens 33 jaar gewerkt. Dat heeft meer met toeval te maken dan met magie. De complexi-

teit van een dergelijk project en de toewijding van een hele schare betrokkenen maken het onmogelijk een dergelijke opdracht

‘op een drafje’ af te werken. Achteraan in dit boek (bijlage 2) is de volledige lijst opgenomen van alle medewerkers – alles bij

elkaar zowat 1400 personen – die in die voorbije 33 jaar hebben bijgedragen tot de realisatie van de Atlas. Tijdens de periode

1972-2004 zorgden ze samen voor bijna 3 miljoen verspreidingsgegevens. 

Oorspronkelijk was gepland om de tweede karteerperiode en het veldwerk eind 2002 af te sluiten. Tijdens de redactionele

voorbereiding van de Atlas deed zich de gelegenheid voor om een grote hoeveelheid gegevens met betrekking tot het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest in het gegevensbestand te integreren. Om die reden werd de einddatum van de inventarisatie een paar

jaar opgeschoven.

Ondertussen werd een redactieploeg samengesteld, die de krijtlijnen uitzette voor het ontwerp en de praktische verwezenlij-

king van het boek. Vanzelfsprekend is de nieuwe Atlas in hoge mate schatplichtig aan de vorige. De methodiek van de gege-

vensverzameling werd vrijwel ongewijzigd overgenomen en van de verspreidingsgegevens van de vorige Atlas werd dankbaar

gebruik gemaakt om de inventarisatiegegevens van de tweede karteringsperiode te duiden.

De grotere omvang van het beschikbare gegevensbestand en de meer gelijkmatige bedekkingsgraad van het atlasgebied (zie

hoofdstuk 3), gekoppeld aan de grotere mogelijkheden om de digitale gegevens cartografisch te verwerken, bood de mogelijk-

heid om de frequentie van de soorten binnen de uurhokken gedifferentieerd weer te geven (zie inleiding hoofdstuk 7). Ook ver-

nieuwend ten opzichte van de vorige Atlas is dat in de Vlaamse Atlas elke opgenomen soort van een begeleidende commen-

taartekst en van een tabelletje met numerieke gegevens omtrent verspreiding en frequentie is voorzien. Om de commentaren

te schrijven werd een beroep gedaan op 21 auteurs die stuk voor stuk kennis en ervaring bezitten betreffende specifieke groe-

pen plantensoorten, milieus of regio’s.

Een belangrijk aandachtspunt voor de redactie was de keuze van de op te nemen soorten. Gelet op de snelle toename van

inburgerende soorten en op de sterk gestegen belangstelling voor dat fenomeen (zie resp. hoofdstuk 4 en 2), werd de redactie

veel vaker dan de samenstellers van de Belgische Atlas geconfronteerd met de vraag welke soorten wel of niet dienden te wor-

den behandeld. Inheemse soorten (inclusief archeofyten) en ingeburgerde soorten werden de facto weerhouden. Voor de niet-

inheemse soorten werd in de regel de lijst van VERLOOVE 2002 gevolgd. In een aantal uitzonderingsgevallen werd echter van die

lijst afgeweken. Vaak immers is het onderscheid tussen enerzijds goed ingeburgerde soorten en anderzijds zeer frequente

adventieven of lokaal standhoudende planten onduidelijk. In dergelijke gevallen achtte de redactie het voorbarig om een aan-

tal twijfelgevallen eenduidig aan de eerste of tweede categorie toe te wijzen. Omdat mag worden verondersteld dat een aantal

van die soorten op termijn definitief zullen inburgeren, is ervoor gekozen dit dynamisch fenomeen alvast te documenteren door

ze op te nemen in de Atlas. Een gevolg daarvan is evenwel dat de keuze van de behandelde soorten in de Atlas niet mag wor-

den gezien als een officiële checklist van de flora van Vlaanderen en Brussel.

De verspreidingskaarten en bijhorende commentaren vormen vanzelfsprekend de hoofdmoot van de Atlas. In een aantal inlei-

dende hoofdstukken is gepoogd de kartering in een breder kader te situeren. Een historisch overzicht van de gebeurtenissen

die voorafgingen aan de totstandkoming van de Vlaamse Atlas wordt gegeven in hoofdstuk 2. De methoden die aan de basis

liggen van de gegevensverzameling en -verwerking, samen met een overzicht van de inventarisatie-inspanning vormen het

onderwerp van hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 behandelt een aantal globale resultaten van het Atlasproject 1972-2004: enerzijds de

bevestiging van de verdere achteruitgang van bepaalde soorten en soortengroepen, anderzijds het verschijnen en zich uitbrei-

den van niet-inheemse plantensoorten. De voorbije 33 jaar lijken een scharnierperiode te zijn in de ontwikkeling van de West-

Europese flora: meer dan ooit lijken de effecten van de mondialisering zich te laten gelden in de samenstelling van de flora. Dat

proces wordt in hoofdstuk 4 geplaatst in de ruimere context van de landschappelijke en economische ontwikkelingen van de

19de en 20ste eeuw. In het verlengde van bovenstaand verhaal, dat onder meer de achtergronden van de achteruitgang van tal-

rijke soorten verduidelijkt, geeft hoofdstuk 5 een overzicht van de Rode-Lijstsoorten in het karteergebied van de Atlas.

Geografische en geomorfologische achtergrondinformatie over het gekarteerde gebied wordt verstrekt in hoofdstuk 6. Dat

hoofdstuk biedt concrete aanknopingspunten voor de interpretatie van de kaartbeelden van de individuele plantensoorten die

in hoofdstuk 7 gepresenteerd worden met een praktische leeswijzer bij de kaarten en commentaren.

Bijlage 1 geeft een samenvattende tabel van een aantal basisgegevens, zoals aantal uurhokken in de verschillende perioden,

trendindex en Rode Lijst. Bijlage 2 geeft een overzicht van de medewerkers aan het atlasproject.

�������
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� Toekomst van de florakartering

De florakartering zal na het verschijnen van de Atlas niet stilvallen, net zo min als na de vorige atlas. Ook de vraag naar recente

floragegevens zal blijven bestaan. Via de webapplicatie van Florabank (http://flora.inbo.be) komen nu al weer gegevens bin-

nen die nog niet in deze Atlas staan. De website laat toe om zeer kort op de bal te spelen. Gegevens die vandaag binnenkomen

via de website, zijn in vele gevallen al na een week geïntegreerd in de grote databank en beschikbaar voor allerlei toepassin-

gen. De gegevens worden ook steeds nauwkeuriger gelokaliseerd. De kunst zal erin bestaan om een evenwicht te vinden tus-

sen een gedetailleerde en regelmatige kartering van bedreigde soorten en een minder gedetailleerde kartering met een lange-

re herhalingstermijn voor alle soorten. 

�������

� Summary

The last atlas of the Belgian flora was published in 1972, with a second edition in 1979. For the last 33 years it has been the stan-

dard reference work concerning plant distribution in Belgium. However recently gathered botanical data were not easily accessi-

ble as they existed only as lists in the archives of the National Botanical Garden in Meise. The start of the digitizing process in

1996 began to make the data more accessible, but the first atlas continued as the main reference source. 

Today, the Belgian atlas is outdated and does not give an adequate view of the current distribution of many plant species.

Species such as Cornflower (Centaurea cyanus) have almost disappeared form our countryside and many other, mostly exotic,

species which are now omnipresent such as Narrow-leaved Ragwort (Senecio inaequidens) hardly figured in the first atlas. The

Atlas of Flanders and the Brussels Capital Region includes many introduced species such as garden escapes. The old inaccurate

information and the increased use of such data for policy making meant a new atlas was urgently needed. However, as nature

conservation policy is regionalised in Belgium, it was not possible to finance a national atlas project.

This new Atlas is the result of the teamwork of many individuals, NGOs, scientific institutes and governmental organisations. The

initiative for the atlas came from the NGO Flo.Wer (‘Floristische Werkgroepen’, which translates as ‘botanical working groups’),

although, the atlas project would not have been possible without the co-operation of the National Botanical Garden of Belgium

and the Institute for Nature Conservation. Staff members of both institutes were in charge of the co-ordination of the project and

of the editing of the Atlas. Table 1.1 shows the major organisations which were involved in the atlas project. In total, 1400

botanists made a contribution to the database that contains about 3 million records. Twenty one authors worked on the species

accounts, all of whom are specialists in certain species, habitats or regions.

A major concern was the list of species which were to figure in this atlas. Naturally, all indigenous species and archeophytes are

included in this atlas and the list of neophytes that were studied is based on the work of Verloove (2002) on naturalised alien

species in Flanders. The major part of this book is chapter 7 which deals with the maps and the species accounts. In the intro-

ductory chapters the whole atlas project is looked at in a wider context. Chapter 2 deals with the history of the atlas project, chap-

ter 3 deals with the methodology and chapter 4 deals with changes in the flora. Chapter 5 presents a red list for Flanders and the

Brussels Capital Region and chapter 6 deals with the geographical aspects of plant distribution.
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� In vogelvlucht

In dit hoofdstuk zullen we aandacht hebben voor het karteren zelf. Hoe is de tweede kartering tot stand gekomen? In hoeverre

is de eerste kartering bepalend geweest voor de tweede? Welke waren de doelstellingen? Hoe waren de floristen georgani-

seerd? Welke voorvallen en gebeurtenissen hebben een rol gespeeld? Welke tendensen zijn er vast te stellen? Dit zijn maar

enkele van de vragen die vanzelf naar boven borrelen.

Voor alle duidelijkheid: met de eerste kartering of eerste karteerperiode wordt de IFBL-kartering bedoeld, die liep van 1939 tot

en met 1971 en die leidde tot de Atlas van de Belgische en Luxemburgse flora (VAN ROMPAEY & DELVOSALLE 1972). Die karte-

ring noemen we kortweg IFBL-1. Met de tweede karteerronde of tweede kartering bedoelen we de kartering van 1972 tot 2004,

met de hier voorliggende Atlas van de flora van Vlaanderen en het Brusselse Gewest als eindproduct. Binnen die tweede karte-

ring zijn op organisatorisch en bestuurlijk vlak een drietal fasen te onderscheiden, met name twee IFBL-perioden en de

Flo.Wer-fase. We kunnen de tweede kartering in haar geheel ook omschrijven als de IFBL-2/Flo.Wer-kartering.

Het eindpunt van de eerste kartering vormde tevens het begin van de tweede kartering, ze gingen naadloos in elkaar over.

Daarom is het niet overbodig eerst stil te staan bij enkele aspecten van de kartering 1939-1971. Vervolgens bekijken we de kar-

tering 1972-2004 meer in detail. Het verloop ervan wordt aan de hand van belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen min

of meer chronologisch geschetst. Deels daarin verweven, deels als aparte kaderstukjes, besteden we aandacht aan themati-

sche onderwerpen die de periodegrenzen overschrijden.

� Wat voorafging: de eerste karteerperiode (1939-1971)

Over de eerste kartering is vroeger al herhaaldelijk en uitvoerig gepubliceerd, onder meer door de auteurs in de inleiding van

de Belgische Atlas en in het bijhorende, maar apart gepubliceerde tekstgedeelte van de Atlas (VAN ROMPAEY & DELVOSALLE

1972, VAN ROMPAEY† 1978). Zie verder ook diverse voorbereidende, wervende publicaties – zoals VAN ROMPAEY (1963) (in

1996 hernomen in Streepzaad 2/1), DELVOSALLE (1954, 1959, 1964) – en twee artikels geschreven door DE LANGHE (1976) en

LAWALRÉE (1987). Door de recente invoering van de kopgegevens van de individuele streeplijsten en losse aantekeningen uit

die periode zijn die gegevens nu digitaal beschikbaar en is het voor het eerst mogelijk een betere kijk te krijgen op het verloop

van de eerste kartering in Vlaanderen. (Ter herinnering: voordien waren van de eerste karteerperiode alleen de floristische

gegevens op uurhokniveau beschikbaar.) Ook is het daardoor mogelijk geworden de karteerinspanningen in de loop van de

jaren beter te evalueren en de beide perioden met elkaar te vergelijken. Zie figuur 2.1, waarop voor Vlaanderen (inclusief het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest) het jaarlijkse aantal onderzochte kilometerhokken (met minimaal 90 gestreepte soorten) is

weergegeven voor het geheel van de beide karteerperioden (1939-2004).

Aanvankelijk kende het karteerwerk een snelle groei, maar de start van het project kwam op een slecht moment. Om begrijpe-

lijke redenen was er op het einde van de Tweede Wereldoorlog, toen ons land weer het toneel werd van krijgsactiviteit, en tij-

dens de nasleep van de oorlog een duidelijke daling in de karteeractiviteit.

Aansluitend op die eerste crisisperiode was er eerst een geleidelijk herstel en vervolgens een ononderbroken verdere groei van

de inventarisatieactiviteit, waarbij een piek werd bereikt tussen 1953 en 1955, halfweg de eerste karteerperiode. Die piek valt

samen, toevallig of niet, met de verschijning van de eerste afleveringen van de Flore générale de Belgique (LAWALRÉE 1953),

waarin vanaf de tweede aflevering van het eerste volume (gewijd aan Polygonaceae, Chenopodiaceae en Amaranthaceae) een

aantal voorlopige verspreidingskaarten volgens de IFBL-methode opgenomen werden. Het allereerste verspreidingskaartje vol-

gens de IFBL-methode was al verschenen in een artikel over Himantoglossum hircinum (DE LANGHE 1944), nauwelijks vijf jaar

na de start van de IFBL-kartering. De nood aan voorlopige kaartjes was zo hoog en het succes van de IFBL-karteermethode zo

groot, dat tussen 1944 en 1964 niet minder dan 225 voorlopige verspreidingskaartjes gepubliceerd werden (DELVOSALLE 1964).

Een beetje verrassend is de geleidelijke en systematische afname van het jaarlijkse aantal onderzochte kilometerhokken in

Vlaanderen in de tweede helft van de jaren 50. Rond 1956 was het Belgische territorium op uurhokniveau grotendeels al

gebiedsdekkend gekarteerd, waarna vooral energie besteed werd aan het opvullen van lokale gaten (VAN ROMPAEY† 1978). De

afname van de karteeractiviteit in Vlaanderen had daarom aanvankelijk te maken met het verleggen van een deel van de inven-

tarisatie-inspanning naar Wallonië, waar zich toen nog de grootste concentraties van niet-onderzochte hokken bevonden. Het

�������



Hoofdstuk 2: Met vallen en opstaan: het verhaal van de tweede kartering, 1972-2004 | 17

Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest

waren grotendeels dezelfde personen, zeker de meest actieve onder hen, die uitzwermden naar meer afgelegen regio’s. Hoewel

men in 1961 nog nauwelijks begonnen was met het opvullen van de aangrenzende zones in Nederland, Duitsland en Frankrijk,

werd bovendien ook nog eens de oostgrens van het karteergebied oostwaarts verlegd en het Groothertogdom Luxemburg aan

het karteergebied toegevoegd. Dat kwam neer op een globale uitbreiding met twee kaartbladen of 80 uurhokken. De laatste

tien jaar van de eerste kartering bleef de karteerinspanning gelijkmatig, maar laag. De meeste aandacht werd in die tijd

besteed aan het karteren van de buiten België gelegen kaartgedeelten. Tegen 1966 was het Franse deel daarvan grotendeels

ingevuld. De resterende tijd werd gebruikt om de andere randgebieden – vaak zeer grofschalig – te karteren. Het is onnodig

erop te wijzen dat allerlei logistieke problemen de intensiteit van de kartering in de ‘buitengebieden’ erg beïnvloed hebben,

waardoor de publicatie van de Belgische Atlas herhaaldelijk vertraagd werd. 

Alles samen hebben de eerste generaties IFBL-floristen een grondgebied gekarteerd dat meer dan driemaal zo groot was als

het huidige Vlaamse en Brusselse karteergebied. Bij de vergelijking van de inventarisatie-inspanningen in de tweede karteer-

periode is dat hoe dan ook een factor die beter niet uit het oog verloren wordt. Anderzijds ging men ook veel sneller door een

hok dan tegenwoordig, wat zeker gevolgen moet hebben gehad voor de kwaliteit van de inventarisaties. DELVOSALLE (1959)

beschreef bijvoorbeeld hoe het voor een ijverige botanist mogelijk moest zijn vijf hokken per dag te inventariseren; zie kader-

stukje over Delvosalle. Gemiddeld werden over het geheel van de 33 inventarisatiejaren van de eerste karteerperiode, in

Vlaanderen jaarlijks een 90-tal kilometerhokken onderzocht (zie tabel 2.1). 

Periode Duur (jaren) n KH n KH / jaar

1ste kartering IFBL-1 1939-1971 33 3011 91

2de kartering IFBL-2 1972-1992 21 3534 168

Flo.Wer 1993-2004 12 4031 336

Vergelijking met de inventarisatie-inspanning van latere perioden (IFBL-2 en vooral Flo.Wer) wordt evenwel bemoeilijkt door de

hierboven geschetste territorialiteitsverschillen. De tabel vereist daarom een belangrijke randbemerking: de cijfers zeggen

niets over de globale karteerinspanningen in elke periode. Ze zijn beperkt tot de inspanning met betrekking tot Vlaanderen en

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Door de verschillen in doelstellingen en middelen was een andere aanpak toen onvermij-

delijk. Overigens was het aantal karteerders in die tijd ook aanzienlijk kleiner dan nu.

� Voortgaan op het elan: de tweede kartering, eerste fase (1972-1981)

Kort na het afsluiten van de eerste kartering en de publicatie van de Belgische Atlas gaf Emiel Van Rompaey te kennen zich uit

de actieve floristiek te willen terugtrekken. Het secretariaat met alle IFBL-documentatie werd in 1973, op zijn verzoek, overge-

dragen aan de Nationale Plantentuin – een logische voortzetting van de goede relaties tussen de toenmalige IFBL-top en de

directie van de Plantentuin – en toen waarschijnlijk ook de enig mogelijke keuze. Van Rompaey zou enkele jaren later op 80-

jarige leeftijd overlijden (DE LANGHE 1976). Onderdeel van de afspraak tussen IFBL en Plantentuin was ook dat Leo Vanhecke,

toen in zijn eerste jaar werkzaam aan de Plantentuin, het secretariaatswerk zou overnemen. 

De eerste jaren na de publicatie van de Atlas werden vooral gekenmerkt door hun continuïteit met de voorbije periode: een

aantal van de meest actieve karteerders uit de eerste periode, vooral diegenen die pas relatief laat in het project waren gestapt

(Delvosalle, D’hose, Rabbijns, Vannerom e.a.), zagen in de publicatie van de Atlas geen reden om hun karteeractiviteiten stop

te zetten. Meteen werd opnieuw hoofdzakelijk in België gekarteerd. De groei van het aantal onderzochte kilometerhokken tus-

sen 1972 en 1980 is goed vergelijkbaar met de naoorlogse groei uit de eerste periode. Duidelijke doelstellingen waren er in die

eerste jaren nog niet: het nieuwe karteerproject was eerder een vage wens dan een concreet project. Ook organisatorisch

stond men nog nergens. Het IFBL zou nog tot 1977 een vereniging ‘de facto’ blijven, dus zonder statuten en administratieve

verantwoordelijkheid. Tot zolang werden alle bestuurskwesties informeel besproken en geregeld in samenspraak met L.

Delvosalle en A. Lawalrée. L. Delvosalle zou de eerste (en enige) voorzitter van de vzw Institut Floristique Belgo-

Luxembourgeoise worden.

Een jaar na de Belgische plantenatlas verscheen de eerste editie van de ‘Nouvelle Flore’ (DE LANGHE et al. 1973), een grondige

herwerking van de ‘Flore de la Belgique’ (DE LANGHE et al. 1967). De nieuwe editie bracht tal van nomenclatorische veranderin-
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Tabel 2.1: Overzicht van het
aantal onderzochte kilome-
terhokken in Vlaanderen
met minstens 90 soorten (n
KH) gedurende de verschil-
lende inventarisatieperio-
den en subperioden.

Table 2.1. Number of survey-
ed grid cells (n KH) for each
(sub)period.  
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gen met zich mee en noopte tot een nieuwe streeplijst (model 1973) en de nodige toelichtingen voor het gebruik ervan (DELVO-

SALLE 1977b, 1977c, 1977d). Weinige jaren later zou de tweede editie van de Nouvelle Flore (DE LANGHE et al. 1978) opnieuw

voor grote veranderingen zorgen. Belangrijker nog was de aansluitende verschijning van een aangepaste streeplijst

(Schumacker, Delvosalle, Gehu, Lambinon & Vignon 1978), die geconcipieerd was voor de kartering van Noord-Frankrijk en die

dus heel wat meer taxa bevatte. Op die lijsten komen we verder nog terug (zie kadertekst over de soepelheid van de streper).

Merkwaardig was inderdaad hoezeer de IFBL-karteertechniek en de Atlas grote indruk hadden gemaakt op onze zuiderburen.

In Saint-Valery-sur-Somme werd in 1974 overgegaan tot de stichting van het Institut floristique Franco-Belge (IFFB), een heuse

vereniging met statuten, waaraan deelgenomen werd door de toenmalige fine fleur van de Noord-Franse botanie (zie kader-

tekst hieronder). Voor dat Franse project (DELVOSALLE 1977e) werd het bestaande IFBL-rooster verder oost-, zuid- én noord-

waarts uitgebreid van de oorspronkelijke 76 kaartbladen van het Belgische karteergebied (inclusief de niet volledig Belgische

kaartbladen) naar een gebied van 293 kaartbladen dat zich zuidwaarts tot voorbij Parijs en noordwaarts tot over de Maas uit-

strekte! Op het eerste gezicht lijkt dat alles weinig te maken te hebben met de tweede karteerperiode van de Vlaamse flora,

maar niets is minder waar: het Noord-Franse karteerproject was er de oorzaak van dat aanvankelijk heel wat Belgische karteer-

kracht – in de persoon van Delvosalle, De Langhe en D’hose, Parent e.a. – op de inventarisatie van Franse hokken gericht werd

(zie kadertekst over de IFFB-kartering).
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De IFFB-kartering ‘Normandie-Rhin’

Het karteergebied van het IFFB was van in het begin reeds

zeer groot, maar is aan het begin van de jaren 80 nog eens

met 20 kaartbladen uitgebreid, zodat ook het Armoricaanse

Massief kon worden ingesloten (Anoniem 1981). Het enorme

karteergebied, dat in het noorden begrensd wordt door de Rijn

en in het zuiden door Normandië en waarover het Belgische

uurhokkensysteem werd uitgesmeerd, wordt sedertdien ook

wel aangeduid als de kartering ‘Normandie-Rhin’. 

Het is binnen dat project nooit de bedoeling geweest om de

Belgische en Nederlandse gedeelten opnieuw te karteren,

maar wel om de bestaande gegevens van de beïindigde en

lopende nationale atlasprojecten in te werken in het geheel.

Origineel zijn de waarnemingen vooral in het enorme Franse

gedeelte. Kort na de verschijning van de Belgische Atlas was

een aantal Belgische floristen (Delvosalle, De Langhe,

D’hose,…) zeer actief in het project, waardoor ze hun floristi-

sche horizon konden verruimen en kennis konden maken met

nieuwe, vaak nog zeer waardevolle landschappen. De karte-

ring verliep aanvankelijk vlot en via de Documents floristi-

ques, het tijdschrift van het IFFB (‘Institut Floristiqe Franco-

Belge’), werden regelmatig grote sets voorlopige versprei-

dingskaarten gepubliceerd (542 précartes tussen 1981 en

1986; na een onderbreking van meerdere jaren zouden er nog

meer volgen). De streeplijstgegevens werden door de

‘Service du Patrimoine Naturel’ van het ‘Muséum National

d’Histoire Naturelle’ in Parijs gedigitaliseerd.

Een officiële aankondiging in 1997 dat de publicatie van de

Atlas van het gebied ‘Normandie-Rhin te verwachten was

tegen eind 1998, of ten laatste in 1999 (overigens zonder 

enige vorm van consultatie met de Vlaamse floristen) vormde

de aanleiding om met Flo.Wer niet langer voorlopige werk-

kaarten van bijzondere soorten te publiceren in Streepzaad

(zoals in nummer 3(3) van 1997). 

Toch kwam het ambitieuze project nog in ademnood, wellicht

door een structureel gebrek aan lokale karteerders en mede-

werkers en/of omdat het project achterhaald was door ande-

re initiatieven, met name vooral de kartering op basis van

tetradeneenheden geregisseerd door het Conservatoire

Botanique National van Bailleul. Het IFFB-karteerproject

‘Normandie-Rhin’ zou zich momenteel toch in een eindfase

bevinden. 

‘Déjeuner sur l’herbe’ op 29
april 1973 in de omgeving
van het ‘Station des recher-
ches écologiques’ te Saint-
Valery-sur-Somme, ter gele-
genheid van de stichtings-
vergadering van het Institut
Floristique Franco-Belge. In
het centrum zit Emiel Van
Rompaey en achter hem
(grotendeels verborgen) 
J.-E. De Langhe en R. D’hose.
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In België zelf werd spoedig overgegaan tot de creatie van regionale centra die instonden voor de hoofdzakelijk provinciale

organisatie van de gegevenswerving. In de praktijk kwam daar relatief weinig van terecht, op enkele centra en een beperkte

periode na. Voortrekkers in dat verband waren de karteerders uit de provincie Limburg (Vannerom en medewerkers), die op

eigen initiatief en al tijdens de eerste karteerronde aan een eigen provinciale kartering werkten. Daarin waren ze alleen vooraf-

gegaan door apotheker Vande Vyvere die, grotendeels op eigen houtje, de kartering van de provincie West-Vlaanderen had tot

stand gebracht (VANDE VYVERE 1958). In de eerste jaren van de tweede kartering kregen alle regionale centra logistieke steun

van de Plantentuin onder de vorm van vijf volledige sets van topografische kaarten op schaal 1/25.000 van de regio waarvoor

ze zich verantwoordelijk gesteld hadden.

Dit is ook de periode waarin een nieuw floristisch tijdschrift het licht zag. ‘Dumortiera’ werd naar Nederlands model (Gorteria)

in het leven geroepen, omdat vooral aan Nederlandstalige kant een lacune bestond voor berichtgeving over floristisch en ander

botanisch veldwerk betreffende Belgische lokaliteiten, habitats, vegetaties en soorten. Een primeur was dat vrijwel van bij het

begin systematisch de IFBL-coördinaten aan geciteerde plaatsnamen toegevoegd werden, een goede gewoonte die later in

andere tijdschriften navolging zou krijgen. Al in het eerste nummer van Dumortiera (1.4.1975) werden elementaire vragen

gesteld over het waarom, het hoe en de zin van de nieuwe kartering (VANHECKE 1975). Niet iedereen was overtuigd dat zo

nodig een totaal nieuw karteerproject diende te worden aangevat. Was het niet meer aangewezen voort te werken aan de

bestaande Atlas? Was het niet efficiënter om de voornaamste tekortkomingen voor wat betreft de ongelijke karteringsintensi-

teit, de slecht onderzochte habitats, de onvoldoende voorjaarsdekking en de weinig bekende soorten weg te werken door

gericht te inventariseren? In de eerste plaats ging het in het artikel dus eigenlijk over de afweging van noden en inspanningen

van een nieuw karteerproject in relatie tot de betekenis van de bestaande Atlas. De Atlas als referentiepunt en het gericht stu-

ren van het floristische onderzoek, het zou niet de laatste keer zijn dat beide aspecten aan bod kwamen.

� De Atlas als referentiekader, werkboek, inspiratie- en gegevensbron

Reeds kort na het verschijnen kreeg de Belgische Atlas in internationale besprekingen naast lof ook kritische opmerkingen te

verduren. Punten van kritiek waren de afwezigheid van geomorfologische en andere kaarten met informatie over omgevingsfac-

toren en de afwezigheid van informatie over de regionale verschillen in gebiedsdekking, waardoor verspreidingskaarten onvol-

doende konden worden geïnterpreteerd (PERRING 1973). Het in 1979 verschenen, aparte tekstgedeelte bij de Atlas (VAN ROM-

PAEY & DELVOSALLE 1979) kwam in dat verband veel te laat en heeft nooit een vergelijkbaar verkoopsucces gekend als de

Atlas zelf. Ook de vastgestelde onvolledigheid van de verspreidingsgegevens, vooral met betrekking tot de buitenlandse zones,

werd gehekeld (MENNEMA 1974). Dat soort opmerkingen was echter minder relevant voor binnenlands gebruik en in eigen

land was de lof dan ook groot. De Atlas werd ervaren als een zeer bruikbaar instrument (cfr. VANHECKE 1975, die vooral de

positieve kanten beklemtoonde). Kritischer was BOON (1979) die na digitalisering en ver doorgedreven analyses van de uur-

hokgegevens in de Atlas tot het besluit kwam dat er grote tekortkomingen aan de kaartjes waren tengevolge van te grote

regionale verschillen in inventarisatiegraad. Heel wat regio’s moesten als onvoldoende geïnventariseerd beschouwd worden.

Vooral overtuigend in zijn verhaal was het zeer hoge positieve verband tussen het aantal streeplijsten per uurhok en het totale

aantal in dat hok waargenomen soorten. 

Toevallig werd in hetzelfde Dumortieranummer een voorstel gepubliceerd om op drie jaar tijd over het gehele Belgische grond-

gebied vier lijsten per uurhok te verwezenlijken (DELVOSALLE 1979). Belangrijk aan het voorstel was vooral dat eruit bleek dat

voortwerken aan en verbeteren van de bestaande Atlas nog steeds als een reële optie werd aanzien. Origineel in het voorstel

was echter de aanzet tot de kwantificatie van de regionale verschillen door de kaartsymbolen te laten variëren in relatie tot het

aantal bezette kilometerhokken per uurhok, een manier van voorstellen waarvoor ook in de Vlaamse Atlas is geopteerd. Van

minder visie getuigde de passage “il n’est pas nécessaire, dans le cas des « déserts culturaux » de Hesbaye ou de Flandre inté-

rieure, d’y revenier autant de fois que cela ce justifie dans les régions accidentées du Sud du sillon Sambre-Meuse”.

Ondanks, of misschien vooral door die tekortkomingen is men de Atlas als referentiepunt blijven gebruiken. Intern, binnen het

IFBL, leidde dat tot de oprichting van een werkgroep corrigenda en addenda. In eerste instantie echter uitte dat zich in pogin-

gen om aan de Atlas te sleutelen via de publicatie van tientallen lange lijsten met aanvullingen en, veel minder vaak, correcties

in Dumortiera of later in tijdschriften als Documents Floristiques, IFBL-Contactblad, De Wielewaal en zelfs het prestigieuze

Bulletin van de Koninklijke Belgische Botanische Vereniging. Waren de criteria voor de samenstelling van dergelijke lijsten ver-

schillend van tijdschrift tot tijdschrift (nieuwe vindplaatsen, opname van alle gegevens van zeldzame soorten, aanwezigheid in

minder dan drie uurhokken per kaartblad...), steeds was het de situatie die vastgelegd was in de Atlas die als referentiepunt

fungeerde. In Dumortiera 10, in 1978, verscheen de laatste ongenietbare ‘blote’ lijst van waarnemingen. Nadien was commen-

taar per soort een must.
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De ijver om de Atlas te verbeteren mondde in 1979 uit in een aangevulde en gecorrigeerde tweede uitgave (VAN ROMPAEY & DEL-

VOSALLE 1979), waarin, naast 12 extra verspreidingskaarten, voor talrijke soorten de tussen 1970 (!) en 1977 binnengekomen

gegevens aan de bestaande kaarten waren toegevoegd. Het monnikenwerk van het manueel uitpluizen van de aangeleverde

streeplijsten (ongeveer 2500) en andere (al dan niet gepubliceerde) gegevens werd op vrijwillige basis uitgevoerd door G. Bruyn-

seels. Hoewel het mogelijk was aan de hand van aan de kaartlegendes toegevoegde symbolen de aard van de veranderingen op

de kaart te typeren, bleek het in de praktijk niet altijd heel duidelijk welke bronnen voor de bijsturing gebruikt waren. Ondanks

die bijkomende onzekerheid werd de nieuwe editie van de Atlas een succesartikel dat op relatief korte tijd opnieuw uitverkocht

was. Over enkele kwantitatieve gegevens met betrekking tot de tweede editie van de Atlas berichtte Boon (Boon 1981). Het bleek

dat de ruimtelijke heterogeniteit van de prospectie-intensiteit nog was toegenomen door de in de tweede uitgave aangebrachte

aanvullingen en, belangrijk, dat er in de periode tussen de beide uitgaven niet verder was gewerkt aan de invulling van de onvol-

doende geïnventariseerde hokken. Van een systematische aanpak van het probleem was niets in huis gekomen. 

Ook op een andere wijze werkten de beide edities van de Atlas van bij de publicatie – en tot lang erna – inspirerend en schie-

pen zij tot dan toe onbestaande mogelijkheden voor de analyse van floristische gegevens in een Belgisch fytogeografisch of

macro-ecologisch kader (BOON 1974, 1975, 1978, APPERMONT et al. 1978, PETIT 1986, DUFRÉNE & LEGENDRE 1991...). Merk-

waardig is dat het niet de botanici zelf geweest zijn die dat potentieel hebben uitgebuit, waardoor kansen onbenut zijn geble-

ven. Sommige van de aanzetten bleven als ongepubliceerde licentiaatsverhandelingen in de laden van de botanische laborato-

ria zitten.

Een floristisch-fytogeografische studie van het landschap tussen Beernem en Tielt (STIEPERAERE 1974, 1977) analyseerde op

professionele manier volgens de geijkte IFBL-methoden met behulp van kilometerhokken een landschappelijke gradiëntsitua-

tie. Het onderzoek zou nadien aanleiding geven tot beschouwingen over de relatie tussen soortenrijkdom en oppervlakte

(LETEN et al. 1980), waardoor meteen de Belgische vaatplantenflora in een Europees perspectief kon worden geplaatst. Het

leidde ook tot een ‘Standaardlijst van de Belgische vaatplanten, met aanduiding van hun zeldzaamheid en socio-oecologische

groep’ (STIEPERAERE & FRANSEN 1982). Dit laatste document, het best verkochte Dumortieranummer ooit, was voor alle indi-

caties van frequentieklassen volledig op de Atlas gebaseerd: verspreidingskaarten werden tot frequentiecijfers omgezet. De

Standaardlijst werd jarenlang zeer frequent en voor heel diverse doeleinden gebruikt. De combinatie van zeldzaamheidscate-

gorieën met de ecologische affiniteit van de 1488 opgenomen soorten is, vooral in Vlaanderen, aangegrepen als een handig

werkinstrument bij de samenstelling van allerlei rapporten in verband met verwerving, bescherming, beheer en documentering

van natuurgebieden en landschappen.

� Oude wijn in nieuwe zakken: de tweede kartering, tweede fase (1981-1993)

De oude wijn van de tussentitel verwijst naar de traditionele verworvenheden van het stilaan eerbiedwaardige IFBL: de inven-

tarisatiemethoden (die hun waarde hadden bewezen), de organisatorische structuur (gekenmerkt door een sterk centraal

gezag), de geregionaliseerde delegatie van de gegevensverzameling (provinciaal niveau), en de gepaste eerbied voor de cory-

feeën van het eerste uur bij de bestuursleden. Nieuw daarentegen, was de deels veranderde bestuursploeg, waarin andere

provinciale vertegenwoordigers opgenomen werden en een nieuwe bestuurssecretaresse. Het lijdt geen twijfel dat het vooral

de energieke en vastberaden inbreng van deze laatste dame was, Mevr. Jacqueline Saintenoy-Simon, die voor een nieuwe

dynamiek en een nieuwe stijl zorgde.

Het nieuwe bestuur nam spoedig de bestuurszaken ter harte. In eerste instantie en in hoofdzaak werd gestreefd naar een

directer en beter contact met de basis. Een belangrijke stap in die richting was de creatie van een eigen verenigingsblaadje (de

eerste nummers uit 1983 bestonden letterlijk uit een dubbelgevouwen A4-blad). Het valt niet te ontkennen dat Dumortiera,

hoewel in essentie bedoeld voor de floristiek, nooit het lijfblad is geweest van de doorsnee florist. Als tijdschrift van een

wetenschappelijke instelling van de overheid, moest Dumortiera nu eenmaal een bepaald niveau nastreven. De nodige redac-

tionele ingrepen daartoe werden niet altijd op sympathie onthaald. Voor een verenigingsblad gelden andere normen en het

IFBL bouwde op korte tijd zijn Contactblad uit tot een efficiënt instrument ter bevordering van de interne werking. De inhoud

van het pretentieloze mededelingenblad was precies afgestemd op de noden van de IFBL-leden: een hartverwarmend editori-

aal, de aankondiging van excursies, excursieverslagen, verslagen over de algemene jaarvergaderingen, verslagen van de regio-

nale vertegenwoordigers, verzoeken tot medewerking, een interessant artikeltje, nieuws over projecten, maar vooral ook

mededelingen over de stand van zaken van de flora-inventarisatie en aanvullingen op de Atlas of meldingen van nieuwe vond-

sten. Beide laatste onderwerpen verzekerden een directe en zeer efficiënte feedback op de door de leden-floristen geleverde

inventarisatie-inspanningen. 
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De informatie over de stand van het onderzoek was oorspronkelijk beperkt tot uurhokkenkaarten van België waarop op een of

andere manier aangeduid stond in welke mate de uurhokken onderzocht waren. Dergelijke kaarten verschenen jaarlijks in de

Contactbladen van de jaargangen 1983 tot 1986. In 1987 groeide het overzicht van de stand van het onderzoek voor het eerst

uit tot een stevige extra bijlage, waarin per kaartblad de informatie op kilometerhokniveau gegeven werd. Daarna gebeurde

dat jaarlijks tot en met 1991. Er was, grotendeels samenvallend met die laatste periode, een merkbare verhoging van het aantal

onderzochte kilometerhokken per jaar (met minimum 90 soorten ) in Vlaanderen (figuur 2.1). Het IFBL zat in die jaren op volle

kruissnelheid, zoals ook duidelijk blijkt uit de gevarieerde samenstelling van het jubileumnummer (nr. 4 van de 4de jaargang,

1986) ter gelegenheid van het 10-jarige bestaan van de vereniging. In dat nummer wordt in grote mate gerapporteerd over de

aan gang zijnde regionale karteringen, die, een niet onbelangrijk detail, alle in Vlaanderen gesitueerd waren.

Ook voor wat betreft de publicatie van floristische vondsten (vooral als aanvullingen op de Atlas) vervulde het Contactblad zijn

opgedragen rol. Nadat die artikels door Dumortiera afgestoten werden, nam het Contactblad de publicatie van deze rijke bron

puur floristische informatie over. Aanvankelijk gebeurde dat via individuele bijdragen en rapporten van de provinciale afgevaar-

digden, die de interessantste waarnemingen van het voorbije jaar in de verf konden zetten. Vanaf 1985 werd alle aangeleverde

floristische documentatie in alle individuele bijdragen eerst gecentraliseerd en gesynthetiseerd met behulp van een speciaal

daartoe ontworpen invulformulier (FABRI & SAINTENOY-SIMON 1985, BRUYNSEELS et al. 1986, LETEN 1987, 1988, ANONIEM

1989). Het voordeel van die werkwijze was dat de gegevens als het ware op een hoger niveau getild werden en toegankelijker

werden voor derden. Een nadeel was dat de gegevensleveranciers nog extra werk hadden (gebruik van invulformulier) en een

eigen publicatie aan hun neus voorbij zagen gaan. Bovendien zouden alle lijsten later ook nog eens voor een dubbele invoer

van die gegevens in Florabank zorgen. 

�������

Leon Delvosalle

Leon Delvosalle is in België ongetwijfeld de meest bedrijvige

streper ooit. Hij is er op zijn eentje in geslaagd in ongeveer

elk uurhok van het Belgische karteergebied floristische lijs-

ten te maken. Als geneesheer in dienst bij de Belgische

spoorwegen had hij goede faciliteiten om via het spoor gratis

overal in het land te geraken. In tegenstelling tot andere stre-

pers, was hij nooit geïnteresseerd in het behalen van een

‘streeprecord’ met het hoogste aantal aangestreepte soorten.

Zijn eerste zorg betrof integendeel het systematisch wegwer-

ken van de leemtes in het karteergebied. Daarom ging hij ook

tot in de meest afgelegen hoeken en ondankbare hokken. In

bepaalde perioden had hij de gewoonte om op zijn streeplijst

het aantal gestreepte soorten en de daarvoor benodigde tijd

te vermelden (vaak minder dan één uur), wat ons een goed

idee geeft van zijn werkmethode. Zonder Delvosalle zou de

eerste kartering nooit tot een goed einde gebracht zijn. Het

totale aantal streeplijsten, losse aantekeningen en herbari-

umgegevens alleen al met betrekking tot Vlaanderen en het

Brusselse Gewest tijdens die eerste kartering bedraagt

12.466 eenheden. Van de 6637 streeplijsten zijn er 2496 van

de hand van Delvosalle, evenals 3115 ‘losse aantekeningen’.

Korte stopplaatsen op perrons en dergelijke werden benut

voor het noteren van korte soortenlijstjes. Figuur 2.2 geeft

een voorbeeld van een dergelijk ’doktersbriefje’.

Daarnaast was Delvosalle ook onvermoeibaar bij het samen-

stellen van lijsten met naamsveranderingen na elke nieuwe

editie van de Nouvelle Flore en de Flora van België.

In 1992, op 77-jarige leeftijd, is hij nog begonnen met de sys-

tematische kartering volgens de IFBL-principes van het

departement Var in het zuiden van Frankrijk. Aanvankelijk

alleen werkend, nu omgeven door een goed functionerend

netwerk van lokale karteerders en botanisten, is ook dat ini-

tiatief een bewijs van zijn enthousiasme voor de floristiek en

zijn voorbeeldgevende dynamiek. 

Figuur 2.2: Een ‘doktersbriefje’ van L. Delvosalle, gemaakt in het noordooste-
lijke gedeelte van het Elverdingebos in kilometerhok E1.12.33 in 1956. In de
linkerbovenhoek heeft E. Van Rompaey genoteerd dat een afschrift bezorgd
werd aan apotheker P. Van de Vyvere.

Figure 2.2: A ‘doctor’s note’ from L. Delvosalle made in grid cell E1.12.33, the
location is called Elverdinge forest. 
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Het was de verdienste van de nieuwe bestuursploeg dat een paar tijdelijke werkkrachten konden worden aangetrokken om

administratief werk uit te voeren en voor het (nog steeds manuele) gegevensbeheer. Guy Bruynseels kon een eerste keer in

1984-85 en een tweede keer in 1986 een tijdlang aan de slag. Zijn opdracht bestond er vooral in de binnengekomen streeplijs-

ten per uurhok te synthetiseren en in literatuur en herbaria op zoek te gaan naar aanvullende gegevens van bijzondere soor-

ten. In 1986 kon ook Marc Leten aangeworven worden in het derde arbeidscircuit (DAC), in principe voor een project van onbe-

perkte duur. M. Leten werd vooral ingezet in het digitaliseringsproces dat kort tevoren, in 1986, was opgezet (FABRI 1987). Zijn

taak bestond er hoofdzakelijk in de gegevens van traditionele lijsten (die nog steeds volop gebruikt werden) over te schrijven

naar de optisch leesbare lijsten (model 1978). De vrij plotse groei in de karteeractiviteit in Vlaanderen vanaf 1986 is wellicht

grotendeels te danken aan de enthousiaste inzet van deze tijdelijke krachten, die fulltime konden worden ingezet voor het IFBL

en die naast hun hoofdtaken een extra impuls gaven aan het Contactblad door artikels te schrijven (cfr LETEN 1986), nieuwe

aanwinsten te verwerken en door karteerinitiatieven en contacten op het terrein met de strepers.

Hoewel vanuit het IFBL-bestuur voortdurend getracht werd te communiceren met de achterban, was er misschien toch te wei-

nig openheid en aandacht voor nieuwe, maar constructieve ideeën vanuit de basis. Zo werden enerzijds bijvoorbeeld voorstel-

len om de periodegrenzen te veranderen en tot het opstellen van een checklist van de Belgische flora door het bestuur niet

echt au sérieux genomen. Anderzijds stuitte een bestuursinitiatief uit 1990 om een derde, verbeterde uitgave van de bestaande

Atlas uit te geven op groot verzet bij de basis, omdat het stilaan als opgewarmde kost werd ervaren. Ook technische communi-

catiestoornissen, mede in de hand gewerkt door het door elkaar gebruiken van de verschillende voertalen, werkten de efficiën-

tie van het overleg niet in de hand. Het duiden van mogelijke verwarringen op de streeplijsten tengevolge van taxonomische

veranderingen in opeenvolgende edities van de flora (DE WAELE 1988) werd aanvankelijk begrepen als een poging om de

streeplijst te vereenvoudigen. Meningsverschillen ontstonden over het nut van de door de vereniging te verwezenlijken doel-

stellingen en over de manier waarop die konden worden verwezenlijkt. Door te nadrukkelijke alternatieve voorstellen en wen-

sen werd de interne verdeeldheid alleen maar verder aangescherpt. Dat leidde tot hevige discussies en een verdere polarisatie

binnen het IFBL tussen ouderen en jongeren, Franstaligen en Nederlandstaligen, amateur- en beroepsbotanici en uiteindelijk

ook tot een onhoudbare situatie waarbinnen redelijk overleg niet meer mogelijk was. Wat in 1987 begonnen was als een uit de

hand lopend generatieconflict, geënt op meningsverschillen over de invulling van de dagelijkse werking, mondde uit in een min

of meer taalgroep en socio-cultureel georiënteerd debat en uiteindelijk tot de feitelijke opdeling van het IFBL in 1992 en tot de
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Figuur 2.1: Jaarlijks verloop
van het aantal onderzochte
kilometerhokken (met min-
stens 90 soorten) in de peri-
ode 1939-2004 in relatie tot
belangrijke floristische
gebeurtenissen. 
1939-1971: eerste kartering
(IFBL-1); 1972-1981: tweede
kartering, eerste fase (IFBL-
2a); 1981-1992: tweede kar-
tering, tweede fase (IFBL
2b); 1993-2004: tweede kar-
tering, derde fase (Flo.Wer). 

Figure 2.1: Number of 1 km
squares surveyed each year
in relation to major events
in the history of botanical
study in Belgium and
Flanders.



Hoofdstuk 2: Met vallen en opstaan: het verhaal van de tweede kartering, 1972-2004 | 23

Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest �������

wettelijke opheffing in 1994. De voortzetting van het karteerwerk in België zou voortaan door twee aparte verenigingen gebeu-

ren. Vast staat ook dat in die periode, in het zog van de federalisering van het Belgisch staatsbestel, de ‘regionalisering’ zich op

alle niveaus en in alle geledingen van de maatschappij voltrok. Het zat ’in de lucht’ en het was onwaarschijnlijk dat een overi-

gens onschuldig floristenclubje daaraan zou ontsnappen. Belangrijker nu, is te erkennen dat de directe oorzaak van de split-

sing wellicht meer een kwestie van aanleiding dan van reden was. Het mag een wonder heten dat in die jaren van dispuut,

afbraak en onduidelijkheid (1989-1991) nog bijna even dapper als voorheen werd voort gewerkt. Of misschien toch niet: wel-

licht bewijst het vooral dat de karteerders aan de basis zich weinig aantrokken van het gekrakeel aan de top.

Los van gebeurtenissen binnen het IFBL rolde tijdens de tweede fase van de kartering 1972-2004 de eerste Nederlandstalige

editie van de ‘Nouvelle Flore’ van de persen (DE LANGHE et al. 1983). Het boek verscheen in hetzelfde jaar als de derde editie

van de Franstalige editie (DE LANGHE et al. 1983b). Onvermoeibaar schreef Delvosalle ook nu weer een lijst met naamsveran-

deringen bijeen die het de strepers gemakkelijker maakte om voort te werken met de streeplijst Model 1973 (DELVOSALLE

1983). In 1988 werd de tweede uitgave van de flora gepubliceerd (DE LANGHE et al. 1988). Welhaast zeker ligt het verschijnen

van de Nederlandstalige versie van de flora mede aan de basis van de stijging van het aantal onderzochte kilometerhokken in

Vlaanderen vanaf 1983 (figuur 2.1). In 1986 ten slotte, zag ook een nieuwe wetenschappelijke overheidsinstelling het licht.

Niemand kon toen voorspellen dat het Instituut voor Natuurbehoud op korte tijd een zo belangrijke rol zou gaan spelen in het

floristische gebeuren in Vlaanderen.

� Het woord is aan de jeugd: de tweede kartering, derde fase (1993-2004)

‘Wat we zelf doen, moeten we beter doen’ was een bekend, zij het meestal verkeerd geciteerd, leidmotief uit de jaren volgend

op de staatshervorming. Onder de Vlaamse floristen leefde al een hele tijd de wens om de floristiek in België een nieuwe dyna-

miek te geven. Dat dat binnen het IFBL niet door iedereen op gejuich werd onthaald, was een van de grondredenen voor de uit-

eindelijke splitsing ervan. Merkwaardig genoeg bleven na die splitsing vooral de Vlaamse floristen een tijdlang stuurloos en

enigszins verweesd achter. Dat was niet het geval bij het grootste gedeelte van de Franstalige floristen uit Brussel en Wallonië,

die zich al in juni 1992 wisten te hergroeperen en in 1993 officieel van wal staken met de ‘Amicale Européenne de Floristique’.

Nog in hetzelfde jaar verscheen het eerste nummer van hun tijdschrift Adoxa, dat sedertdien met bewonderenswaardige regel-

maat is blijven verschijnen. 

Aan Vlaamse zijde ging het allemaal wat trager. Lange voorbereidende gesprekken over statuten en doelstellingen mondden uit-

eindelijk pas in 1995 uit in de stichtingsvergadering van Flo.Wer, acroniem voor Floristische Werkgroepen. Reeds voor de splitsing

van het IFBL was er in Vlaanderen een diverse activiteit geweest van in mindere of meerdere mate georganiseerde regionale en

lokale werkgroepen (zie kadertekst over lokale karteringen). In de periode zonder centrale organisatie die volgde op de opheffing

van het IFBL was die werking vanzelfsprekend nog meer verzelfstandigd. De enige logische oplossing was dan ook om de decen-

tralisatie en verzelfstandiging van het karteerwerk in Vlaanderen in de nieuwe vereniging in te bedden. Het concept van de relatie-

ve autonomie van de diverse werkgroepen werd nooit in vraag gesteld, maar eerder gestimuleerd. Dit en het lange wachten op

initiatief verklaart het grote succes van de Eerste Vlaamse floristendag op 29 januari 1995, tevens het stichtingsevenement van

Flo.Wer. Er waren 140 floristen aanwezig en een 40-tal posters in verband met floristische activiteit werden tentoongesteld; zie de

verslaggeving in 1996 in Dumortiera 64-65 en in Streepzaad 2(2). Tijdens de floristendag werd, middels een enquète, bij de aan-

wezigen gepeild naar hun verwachtingen omtrent Flo.Wer. Er bleek een grote nood te bestaan aan communicatie en een vraag

naar sturing en coördinatie van het wetenschappelijke onderzoek, hulp bij inventarisatie en veldwerk, bijstand bij de determina-

tie, organisatie van het gegevensbeheer, enz. Als nieuwe overkoepelende vereniging stelde Flo.Wer zich tot doel zoveel mogelijk

de bestaande kleine en grotere kernen te respecteren en te begeleiden, en tegelijk het beheer van de geïntegreerde gegevens te

centraliseren en te organiseren. Geleerd door de bestuursperikelen in de voorbije periode, werd doelbewust gekozen voor relatief

korte bestuursmandaten ‘om de dynamiek van de vereniging beter te kunnen waarborgen en de bestuursleden niet in hun functie

te laten vastroesten’ (BERTEN & VAN DEN BREMT 1995). Die regeling zorgde bij de latere noodzakelijke doorstroming voor een

ander soort problemen, omdat gegadigden voor een bestuursfunctie nu eenmaal niet dik gezaaid rondlopen. In de statutenaan-

passing van 2004 (RONSE 2005) werd ze noodgedwongen teruggeschroefd.

Volop in de periode waarin de floristiek in Vlaanderen nog aan heroriëntatie en herorganisatie toe was, verschenen op initiatief

van het Instituut voor Natuurbehoud (M. Hermy) een drietal wetenschappelijke studies (COSYNS 1992, COSYNS et al. 1993,

1994) die op Vlaams niveau de beste samenvatting gaven van wat op dat moment over de flora van het Vlaamse Gewest

bekend was. Ze maakten een berekende inschatting van de voor- en achteruitgang van de diverse soorten en leidden tot een



eerste, voorlopige Rode Lijst voor Vlaanderen van de vaatplanten. Door hun uiterst beperkte verspreiding hebben die rappor-

ten helaas nooit de aandacht gekregen die ze verdienden, maar ze gaven reeds aan voor welke doeleinden de floristische

gegevens konden worden gebruikt. Eind 1995 verhuisde het Instituut voor Natuurbehoud vanuit het verre Hasselt naar hartje

Brussel, waardoor het voor veel mensen beter bereikbaar werd. Het Instituut voor Natuurbehoud bood een aantal jonge perso-

neelsleden de mogelijkheid om het floristische onderzoek professioneel te ondersteunen. Door hun enthousiasme en door de

moderne infrastructuur en informaticamogelijkheden waarover het beschikte, zou het Instituut voortaan een sterk stimulerend

en sturend effect hebben op de floristische karteeractiviteit in Vlaanderen.

� Streepzaad en de communicatie met de streper

In 1995 verscheen het eerste nummer van Streepzaad, mededelingenblad van Flo.Wer en nieuwe spreekbuis van de floristen in

Vlaanderen. In de periode voor de stichting was het misschien stil geweest, maar men had niet stilgezeten en dus was de start

grondig voorbereid. Het eerste nummer was een voltreffer, met de voorstelling van de vereniging en de presentatie van de

nieuwe, op Vlaamse noden geschoeide streeplijst, waaraan vooral door Marc Leten en Wouter Van Landuyt gewerkt was.

Bovendien was daaraan reeds de mogelijkheid tot rechtstreekse digitale invoer gekoppeld: een grote stap vooruit, hoewel dat

op dat ogenblik door de meeste mensen niet zo aangevoeld werd. Het extra dikke, tweede nummer van Streepzaad, dat even-

eens in 1995 verscheen, was opgevat als een handleiding voor floristische inventarisatie (LETEN & VAN LANDUYT 1995). Er was

een uurhokkenkaart van Vlaanderen in opgenomen waarop de hokken aangeduid stonden waar aanvullend floristisch onder-

zoek het meest nodig was. Op dit alles hadden de Vlaamse floristen zitten wachten en meer hadden ze niet nodig: vanaf 1996

bereikte de karteerinspanning in Vlaanderen ongekende hoogten (figuur 2.1). 

24 | Hoofdstuk 2: Met vallen en opstaan: het verhaal van de tweede kartering, 1972-2004

Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest�������

In bijgaande tabel werden alleen de lokale karteerprojecten

opgenomen die tot een publicatie hebben geleid. Tal van

andere projecten, die al dan niet nog lopen en die doorgaans

in meerdere of mindere mate onder de koepel van Flo.Wer te

plaatsen zijn (sommige zijn dat zelfs helemaal niet meer,

maar gebruiken wel nog altijd dezelfde methodiek), kunnen

ook vermeld worden. Voorbeelden zijn (in willekeurige volg-

orde) diverse beperkte karteringen door lokale plantenwerk-

groepen van Natuurpunt, de kartering van het Waasland (R.

De Meirsman en D. De Beer), de detailkartering van de dui-

nen (Instituut voor Natuurbehoud), de kartering van West-

Vlaanderen (H. Ruysseveldt), de kartering van de omgeving

van Turnhout (A. Vermeijen) en de kartering van het noord-

westen van de Antwerpse Kempen (J. Pinseel). Daarnaast

lopen of liepen er ook tal van meer thematisch georiënteerde

karteringsprojecten, zoals de bramenkartering (H. Vanne-

rom), de water- en moerasplantenkartering in de maritieme

Polders (L. Vanhecke), de kartering van thalassochore kust-

planten (G. Rappé), de kartering van heide- en bosplanten in

de omgeving van Torhout (F. Jonckheere), diverse FON-karte-

ringen in opdracht van afdeling Natuur, enz.

Auteurs Publicatie Karteerperiode Karteerregio

Stieperaere H. 1977 1973-1974 Beernem-Tielt

Van den Bremt P. et al. 1980 1977-1979 Osbroekpark

De Waele K. 1985 1972-1985 Schelde-Leie

Berten B. 1993 1970-1992 Limburg

De Wael E. & Kampen A. 1993 1986-1991 Herdersem

Hoste I. 1996 1988-1990 Bellem

Stemgée D. et al. 1998 1994-1996 Honegem

Gryseels M. & Saintenoy-Simon J 1999 1991-1994 Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Caluwé Ch. & Brichau I. 2003 1934-2001 Essenbeek

Stuckens J. & Vercoutere B. 2003 1975-2002 Dijleland

De Waele K. et al. 2005 1972-2001 Vlaamse Ardennen

Allemeersch L. et al. 2006 2004-2006 Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Lokale en regionale karteerprojecten in Vlaanderen en 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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Streepzaad heeft in zijn korte leven vier redacteurs gehad en kende een vrij onregelmatige verschijningsfrequentie, of, zoals

een van hen zelf ooit schreef: “Uit de verschijningsfrequentie van Streepzaad valt het nauwelijks af te leiden, maar toch durven

we zonder blozen te stellen dat Flo.Wer leeft.” Symptomatisch is dat vooral voor het drukke bestaan van de redacteurs. Toch

stond Streepzaad er op de belangrijke momenten en het blad heeft zeker bijgedragen tot het succes van de kartering in de

laatste periode. Kan het niet de bedoeling zijn om hier een overzicht te geven van alle behandelde onderwerpen, toch willen we

bij enkele aspecten even stilstaan. Vernieuwend was Streepzaad bijvoorbeeld door zijn geïntegreerde excursiekalender, waar-

door Flo.Wer meteen ook een beetje zijn rol van centrale coördinator kon waarmaken. 

In 1997 verscheen een nummer dat volledig gevuld was met 180 voorlopige verspreidingskaarten en bijhorende commentaren.

Het was bedoeld als werkboek voor het opsporen van foutieve en ontbrekende gegevens (LETEN & VAN LANDUYT 1997). De oefe-

ning werd nadien niet voortgezet uit vrees dat de voorlopige karteerresultaten geïntegreerd zouden worden in de aangekondigde

publicatie van de IFFB-kartering (zie kadertekst). Zo kwam het alfabetisch gerangschikte overzicht niet verder dan de letter D.

In 1998 was een volledig nummer gewijd aan de toestand van de inventarisatie in 1997 (VANHECKE & VAN LANDUYT 1998). De

problematiek van de zogenaamde ‘zwarte gaten’ (later uitgebreid tot de ‘zwarte en grijze gaten’) was enkele jaren voordien al

aan de orde geweest (VANHECKE & COSYNS 1996) en had de aandacht gevestigd op prioritair te onderzoeken gebieden en

aspecten (leemtes in voorjaarsonderzoek). Het overzicht in het Streepzaadnummer bood op zich niets nieuws, want reeds tij-

dens de laatste fase van de IFBL-2-kartering (zie aldaar) waren jaarlijks dergelijke overzichten verschenen, maar de laatste

ervan dateerde van 1991. Er was dus echt nood aan een actualisering. Voor het eerst werden de gegevens van voor 1972 niet

meer in het overzicht per kaartblad meegenomen, een duidelijk signaal dat men met een nieuwe kartering bezig was, niet lan-

ger met een bijgewerkte heruitgave van de eerste Atlas. Ook werd voor het eerst een kwaliteitscriterium gebruikt om een hok

al dan niet als geïnventariseerd te beschouwen (minstens 80 soorten aanwezig). Nog diverse vergelijkbare overzichten zouden

nadien verschijnen en hebben de karteerders op het goede spoor geleid bij de keuze van hun hokken. Uiteindelijk werd er

overgestapt naar hokkenadoptiekaarten, waarbij geïnteresseerde floristen zich konden melden voor het peterschap van een

aantal hokken naar hun keuze (VAN LANDUYT 2001, 2002). Het werd een zeer succesvolle formule, die in 2002 bekroond werd

met een recordaantal onderzochte kilometerhokken (figuur 2.1). 

Bij het zelf organiseren van ‘zwarte gaten’ excursies was Flo.Wer snel minder succesvol, deels door onvoldoende opvolging en

aandacht vanwege de initiatiefnemers zelf, maar ook door de steeds overvollere excursieagenda’s van de meeste regionaal

georganiseerde karteerders. Het heeft enige tijd gevergd vooraleer ten volle duidelijk werd dat de huidige generatie karteer-

ders het routineuze ‘dagelijkse’ karteerwerk liever in eigen streek, met eigen mensen en lokale belangstellenden, en vaak bin-

nen de beslotenheid van een eigen groep uitvoeren. Grote afstanden worden niet afgelegd om in een vreemde regio zwarte

gaten te gaan karteren – men kan dat ook in eigen streek doen. Ver verplaatst men zich alleen nog voor speciale, thematische

excursies waarop bijgeleerd kan worden. Grote publiekstrekkers waren bijvoorbeeld de adventievenexcursies, een voorjaarsex-

cursie op zoek naar Gagea’s en gedetailleerde monitoringsexcursies in de duinen. Dit gegeven is bijna symbolisch voor de hoge

kwaliteit van de doorsnee strepersgroepen: sterk uit zichzelf, zijn ze niet snel tevreden en komen ze alleen uit hun schelp voor

iets extra. Keerzijde van die ontwikkeling is dat het er niet gemakkelijker op geworden is om het karteerwerk, dat de inzet van

velen vergt, te sturen.

In 2001 verscheen ten slotte een Nederlandstalige, Vlaamse streeplijst, samen met een gebruikshandleiding als een Streep-

zaadnummer (HOSTE 2001). Het was opnieuw een element in de service naar de karteerders, die al lang aandrongen op een

dergelijke lijst. De oorspronkelijk vooropgestelde einddatum van de tweede kartering was gesteld op 2002 en werd gehaald.

Om eerder vermelde redenen werd ze met twee jaar verlengd. Gedurende die twee extra jaren viel het aantal onderzochte kilo-

meterhokken drastisch terug (figuur 2.1): voor de strepers was in 2002 psychologisch het eindpunt bereikt.

� De ontsluiting van de streeplijsten: een kleine stap voor de overheid, 
maar een gigantische sprong voor de floristiek

Karteren is één zaak, het digitaliseren van de gegevens en het organiseren van de gegevens in een gegevensbank een andere.

Het was duidelijk op dit laatste vlak in eerdere perioden van de tweede kartering al een paar keer misgelopen. 

Een eerste keer was dat het geval in het begin van de jaren 80 (ANONIEM 1981), dus in een vroeg stadium van de tweede karte-

ring, toen een succesvol pilootproject op initiatief en kosten van de Rijksdienst voor Monumenten en Landschappen op gang

getrokken werd door een bekend computerbedrijf. Bij wijze van proef werden toen de gegevens van een beperkt aantal kaart-

bladen via een digitaliseertafel ingelezen en tot een functionele database omgebouwd. Toen alles werkte en de gegevens pro-
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bleemloos konden worden ingevoerd om vervolgens te worden geselecteerd, gecombineerd of tot verspreidingskaarten gesyn-

thetiseerd, werd het project, dat moest gebaseerd zijn op een overeenkomst tussen de Vlaamse overheid, het IFBL en de

Nationale Plantentuin, om financiële redenen afgeblazen.

Een tweede keer, nog in de tweede helft van de jaren 80, mislukte de digitalisering omdat de methode niet op punt stond en

omslachtig was, en omdat de speciaal ontworpen streeplijsten – geschikt om ingelezen te worden door machines – niet ‘aan-

sloegen’ bij de karteerders (zie ook kadertekst over de soepelheid van strepers). Hoewel het in essentie een grote stap vooruit

had moeten betekenen, bracht het geen echte vooruitgang omdat de verwerkingsmogelijkheden achterop bleven (er was

slechts een tweetal leestoestellen beschikbaar in heel België en de kinderziekten van het systeem werden nooit helemaal over-

wonnen). Ondanks alle goede intenties en energie die in het project gestopt werden, heeft deze poging meer kwaad dan goed

gedaan, omdat gedurende meerdere jaren (1985-1987) een paar betaalde, tijdelijke medewerkers het grootste deel van hun tijd

hebben besteed aan het overschrijven (‘hertalen’) van de binnengekomen, oudere traditionele streeplijsten naar optisch lees-

bare lijsten. Dat betekende ook een verdubbeling van de streeplijstdocumentatie op papier. Uiteindelijk heeft het project in

relatie tot de Vlaamse en Brusselse Atlas weinig of niets opgebracht, want ook alle optisch leesbare lijsten moesten later

opnieuw op een andere wijze ingevoerd worden.

Uiteindelijk kon in 1997 voor het eerst een goed functionerend gegevensbanksysteem met grote potenties voor opslag van de

streeplijstgegevens en andere floristische gegevens aan het karteerderspubliek voorgesteld worden (VAN LANDUYT 1997). De

inbreng van de knowhow vanuit het Instituut voor Natuurbehoud bij de verwezenlijking van die ‘Florabank’ was van cruciaal

belang. Net als de vroegere inbreng van de Nationale Plantentuin – vooral in de eerste fasen van de kartering – bewijst het dat

een goede verstandhouding en een intensieve samenwerking tussen medewerkers van de wetenschappelijke instituten, de lief-

hebbers-karteerders en (in dit geval) een vereniging waarin alle activiteit kan samensmelten, noodzakelijk zijn en iedereen ten

goede komen. Zie in dat verband diverse inleidende woordjes in Streepzaad (bv. DE BEER 2000, 2001).

De invoer zelf van alle opgestapelde en weinig toegankelijke gegevens bleef echter een groot probleem. Toen verscheen de

Vlaamse overheid ten tonele. In 1996 was het mogelijk om, in het kader van het ‘Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikke-

ling’, onderzoeksprojecten in te dienen die, zeer algemeen gesteld, het natuurbehoud en de kennis over natuurgerelateerde

parameters ten goede moesten komen. In een samenwerkingsverband dienden Flo.Wer, het Instituut voor Natuurbehoud, de

Nationale Plantentuin en de Universiteit Gent een project in: ‘Een Database Flora Vlaanderen ten behoeve van het monitoren

van floristische verschuivingen en het bepalen van de actuele en potentiële verspreiding van kwetsbare habitats door middel

van combinaties van indicatorsoorten’. Het project werd binnengehaald en een kleine onderzoeksequipe werd samengesteld,

bestaande uit twee wetenschappers om de technische gegevensinvoer te begeleiden en herbarium- en literatuurgegevens te

verzamelen, een informaticus en twee technici voor de invoer van de floristische gegevens in de Florabank (zie voor meer infor-

matie hoofdstuk 3 over de methodiek). Het project liep drie jaar en op die tijd kon het gros van de beschikbare gegevens inge-

voerd worden. De digitale ontsluiting van de floragegevens in Vlaanderen was een feit. In het rapport werd aandacht besteed

aan de evolutie van de kwaliteit van de ecotopen in Vlaanderen op basis van de ingevoerde floristische gegevens (VAN LAN-

DUYT et al. 2000). Wellicht veel belangrijker voor de toekomst van het floristische onderzoek in Vlaanderen was dat men nu

over een moderne gegevensbank beschikte.

Bovendien kon aan het eerste project later nog een vervolgproject gekoppeld worden. Grotendeels met dezelfde partners

(behalve dat nu de Leuvense universiteit in plaats van de Gentse in het samenwerkingsverband zat) werd in dat project de

gegevensbank verder uitgebreid met allerlei informatie betreffende de individuele soorten. Het project resulteerde in een

Floraregister en een gebruiksvriendelijke interface (BIESBROUCK et al. 2001).

Ten slotte kon in 2003 nog eens gebruik gemaakt worden van overheidssteun, ditmaal voor het ontsluiten van de databank via

een elektronisch loket op het internet. Ondanks enige interne commotie in relatie tot het potentiële gebruik door derden van

de met veel moeite vergaarde floragegevens, betekende ook dit weer een nieuwe stap vooruit, omdat het de gebruiksmogelijk-

heden en de maatschappelijke relevantie van alle beschikbare gegevens meteen optimaliseerde. De interne discussies bleven

enige tijd nazinderen en waren binnen Flo.Wer een bron van onrust en verzet. Toch kon na lang ‘palaveren’ uiteindelijk een con-

venant worden afgesloten dat het gebruik van de gegevens regelt tussen strepers, Flo.Wer, de instituten en derden.
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Floristen – en in het bijzonder strepers – moeten wel soepele,

geduldige mensen zijn. Voortdurend moeten zij rekening hou-

den met veranderingen in de nomenclatuur (naamgeving van

de taxa) en de taxonomie (veranderingen ten gevolge van ver-

schillen in conceptuele opvattingen). Ook komen er voortdu-

rend nieuwe soorten bij. Gedurende de laatste decennia is dat

zelfs behoorlijk de pan uitgerezen (zie hoofdstuk 4). Daar

komt nog bij dat strepers ook vertrouwd moeten zijn met het

jargon van de wetenschappelijke namen. Streeplijsten met

Nederlandse namen kwamen slechts op het einde van de kar-

tering, in 2001, ter beschikking. Maar om taalkundige en ande-

re redenen is in de voorbije periode ook in die lijsten herhaal-

delijk geschoffeld (VAN DER MEIJDEN & VANHECKE 1986, VAN-

HECKE 1987, HOSTE & VANHECKE 1998). Alles bij elkaar geno-

men moet een karteerder zich dus voortdurend bijscholen.

Omdat namen van soorten, om welke reden dan ook, veran-

deren en omdat er voortdurend nieuwe soorten bijkomen

dienen streeplijsten van tijd tot tijd te worden aangepast,

want taxa die niet op een streeplijst opgenomen zijn, worden

veel minder systematisch gestreept en dreigen onvoldoende

aandacht te krijgen.

Tijdens de eerste kartering (1939-1971) zijn de soortopvattin-

gen grotendeels stabiel gebleven. Men werkte voornamelijk

met de sterk verouderde flora van Crépin en met de verschil-

lende edities van Goffart (LAWALRÉE 1987). De nomenclatuur

van de eerste IFBL-streeplijsten was gebaseerd op de Flora

van Goffart. Pas tegen het einde van de eerste kartering ver-

scheen een totaal nieuwe flora (DE LANGHE et al. 1967).

Ondanks die relatieve stabiliteit, werden 7 opeenvolgende

modellen van streeplijsten gedrukt en gebruikt (versies 1940,

1948, 1956, 1959, 1962, 1964 en 1969), wat gemiddeld eens

om de 4,7 jaar een nieuw model betekende. Vaak betrof het

echter minimale aanpassingen.

Tijdens de tweede kartering was de nomenclaturale en taxo-

nomische onstabiliteit veel groter. Tussen 1972 en 2004 ver-

schenen vijf versies van de Nouvelle Flore (in 1972, 1978,

1983, 1992 en 2004) en drie versies van de Nederlandse ver-

taling ervan (in 1983, 1988 en 1996), telkens met nomenclatu-

rale aanpassingen. Er werden in die periode slechts vier ver-

schillende modellen van streeplijsten gebruikt (plus een

facultatief model met Nederlandse namen), maar de verschil-

len tussen opeenvolgende versies waren wel veel ingrijpen-

der: de versie 1972 werd aangepast aan de Flore de la

Belgique uit 1967, de versie 1973 aan de eerste editie van de

Nouvelle Flore uit 1973, en de zgn. ‘Optisch leesbare’ streep-

lijsten uit 1978 aan de tweede editie van de Nouvelle Flore

van 1978. De compleet nieuwe Flo.Wer streeplijst uit 1995

(wetenschappelijke namen) werd aangepast aan de derde

editie van de Nouvelle Flore uit 1992. Dat was ook het geval

met de Flo.Wer streeplijst met Nederlandse namen uit 2001.

Het is niet te verwonderen dat lokaal werkende groepen

soms eigen, stabielere streeplijsttypes gebruiken. Dat brengt

dan wel weer meer ongemak mee bij het centraal invoeren

van de gegevens in Florabank.

Een van de streeplijsten, de optisch leesbare lijst uit 1978,

was overigens typografisch een ‘monster’ met fel rode letters

en fel gele ondersteuningsbalkjes, en met een moeilijk lees-

baar lettertype in een te kleine corpus. Ontworpen als ket-

tingformulier met genummerde bladen, kwetsbare geperfo-

reerde randen en vaste invulhokjes voor de soorten, was de

lijst fundamenteel anders dan alle vorige types. Ze was nooit

populair en het gebruik ervan kon wel aanbevolen, maar niet

verplicht worden. De vraag naar kopieën van vroegere streep-

lijstversies is lang blijven bestaan. 

Gelukkig heeft zich bij al die veranderingen steeds iemand ont-

fermd over de nodige omschakelingen tussen de opeenvolgen-

de edities van de flora’s en streeplijsten. L. Delvosalle heeft in

dat verband onschatbare, slaafse arbeid verricht, waarvan elke

streper kon profiteren (DELVOSALLE 1977a, 1977b, 1977c,

1977d, 1983, 1984, 1985, 1989; zie ook De Waele 1986). 

En dan hebben we het nog niet gehad over moeilijkheden in

verband met het vastleggen van het karteringsrooster op de

nieuwe edities van de topografische kaarten of over het stil-

aan sterk aanbevolen gebruik van de digitale invoermodules.

één ding is zeker: strepers zijn soepel en bevlogen!

Moderne karteringen vergen soepele strepers
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Duizenden extra gegevens,
vnl. betreffende zeldzame

soorten, konden aan
Florabank toegevoegd wor-

den op basis van herbari-
ummateriaal. Hier een voor-

beeld van een exemplaar
van grote wolfsklauw

(Lycopdium clavatum) uit
de collectie van Pierre

Troch, door G. Dutrainoit
ingezameld in september

1891 te Groenendaal.
Herbarium Nationale

Plantentuin van België.
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� Van retro naar neo: een merkwaardige verschuiving in de belangstelling 
van de florist

De beginperiode van de tweede kartering situeerde zich tijdens de volle bewustwording van de milieuproblematiek. Kort tevoren

nog hadden DELVOSALLE et al. (1969) op overtuigende wijze de achteruitgang van honderden plantensoorten in België aange-

toond. De Belgische Atlas van 1972, waarin die achteruitgang in beeld gebracht werd door middel van verspreidingskaarten,

droeg daar mee aan bij. De jaren 70 werden gekenmerkt door allerlei internationale activiteiten rond natuurbescherming en 

-behoud. Op nationaal vlak was de realisatie van de landsdekkende biologische waarderingskaarten in te schatten als een over-

heidsinitiatief bedoeld om waardevolle terreinen in kaart te brengen en beter te kunnen behoeden tegen verdere aftakeling. Op

soortniveau werden voor verschillende groepen organismen Rode Lijsten samengesteld. Op landschappelijk niveau werden in de

jaren 80 grote inspanningen geleverd om de resterende traditionele landschappen een beschermd statuut te geven. Ook

Europees ontstond een hele regelgeving in verband met de bescherming van Habitat- en Vogelrichtlijngebieden, later gebundeld

tot de Natura 2000-gebieden. Natuur is in die 33-jarige karteringsperiode dus zeker niet minder belangrijk geworden. Toch kan

men vaststellen dat in onze botanische tijdschriften minder en minder aandacht geschonken werd aan de ‘klassieke natuur’. 

In een tijdschrift als Dumortiera, waarvan de start zich situeert in het begin van de tweede karteerperiode, is die evolutie duide-

lijk te volgen in het veranderende spectrum van de aangeboden artikels. We maakten een globale analyse op basis van drie groe-

pen van artikels: enerzijds de fanerogamenartikels, verder opgesplitst in twee subgroepen, en anderzijds de artikels over crypto-

gamen (zwammen, algen, korstmossen, mossen, levermossen). Bij de vaatplantenartikels werden twee categorieën onderschei-

den. Artikels over vondsten van inheemse soorten, vegetaties, fenomenen van achteruitgang, plaatselijke inventarisaties in tradi-

tionele habitats, aanvullingen op de Atlas enz. vormen de groep van de ‘retro’-artikels. Tot de andere categorie behoren de arti-

kels over adventieven en/of ingeburgerde soorten, over adventieventerreinen en dergelijke meer: dit is de ‘neo’-groep.

Wordt het procentuele aandeel van retroartikels en neoartikels, per jaargang gebundeld, in een grafiek uitgezet, dan blijkt dui-

delijk de geleidelijke toename van het aandeel van de adventievenartikels (figuur 2.3). Is die figuur op zich voldoende duide-

lijk, dan moet er toch op gewezen worden dat het aantal bijdragen over adventieven over het geheel van de periode vrijwel

gelijk is gebleven. Het aandeel van de ‘retroartikels’ is daarentegen gestaag afgenomen en werd geleidelijk vervangen door

artikels over cryptogamen. Het is pas in het laatste decennium dat de adventievenartikels ook in absolute aantallen het

belangrijkst werden. Omdat daarbij alleen rekening is gehouden met het aantal artikels, is dat resultaat enigszins misleidend.

Indien men dezelfde grafiek zou maken op basis van het aantal pagina’s gewijd aan elk van de drie groepen zou de relatieve en

de absolute toename van de adventievenartikels nog veel belangrijker zijn. 
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Figuur 2.3: Het procentuele
aandeel van artikels over
neofyten binnen de groep
artikels handelend over
vaatplanten in Dumortiera,
vanaf nummer 1 (1975) tot
en met nummer 85-87
(2005), gebundeld per jaar-
gang. 

Figure 2.3: Percentage of
articles dealing with neop-
hytes in the Belgian botani-
cal journal Dumortiera from
issue 1 (1975) up until issue
85-87 (2005).
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Betreffende de tijdsbesteding van floristen kan men daaruit afleiden dat meer en meer aandacht gaat naar uitheemse soorten

en naar de terreinen waar die soorten te vinden zijn. Zoals elders geschetst is, is de Vlaamse Atlas op dat gebied trouwens

grensverleggend en uniek. In geen enkele andere plantenverspreidingsatlas is zoveel aandacht besteed aan de nieuwkomers in

de flora. Omgaan met bedreigde en meer banale soorten is stilaan uit de belangstelling en valt nu meer onder de hoede van de

administratie rond natuurbehoud en de private natuurbeschermingsverenigingen. Maar het zou een gevaarlijke attitude kunnen

worden om niet langer vanuit wetenschappelijke hoek aandacht te besteden aan de grote groep van bedreigde en achteruitboe-

rende soorten. De floristen en hun organisaties dragen een grote verantwoordelijkheid in het blijven monitoren van veranderin-

gen in de toestand van de gehele flora, want grootschalig onderzoek, zoals het uitvoeren van een karteerproject op de schaal

van een gewest of van een nog grotere entiteit, is zonder de toegewijde hulp van een menigte vrijwilligers niet te realiseren. 

�������

� Summary

This chapter deals with the history of the creation of this atlas. The first Belgian atlas dealt with the period 1939-1971 (VAN

ROMPAEY & DELVOSALLE 1972) and dated from the period preceding databases and digitized maps. The maps were drawn by

hand.

After the first atlas was completed, the same people continued to work with the same methods as developed for that first atlas.

During the initial stages of the new atlas, between 1972 and 1981, mapping activity was largely influenced by the existing atlas.

All new records were compared with the existing atlas and all work served only to  correct and add to the first Belgian atlas. When

the old atlas was finally digitized, this led to several critical analyses and to a phytogeographical classification of the territory

based on the distribution data. In the meantime, the introduction of a new botanical journal, ‘Dumortiera’, served as a commu-

nication channel for this research.During the same period,the IFBL-methodology found its way across the border into the north

of France (IFFB-mapping). 

During the period 1981-1993, the mapping effort focused again on a completely fresh mapping of the territory instead of addi-

tions and corrections to the first Belgian atlas. Every year since 1972, information on recently mapped grid-squares has been pub-

lished together with information about important (rare) plant populations. However, it was still not yet clear if this should result

in a completely new atlas or an updated version of the original, although it was obvious that a more detailed coverage of the ter-

ritory was necessary. Around 1993, the former botanical organisation IFBL, was split due to  socio-cultural differences. The French

speaking organisation A.E.F. (Amicale Européenne de Floristique) took on the Brussels Capital Region and the Walloon Region

and the Dutch speaking organisation Flo.Wer, concentrated on the Flemish Region. 

The last stage (1994-2004) started a little later in Flanders than in the French speaking parts of Belgium. In 1995 the creation of

Flo.Wer and its journal Streepzaad made a good start possible and guaranteed the continuation of the IFBL-mapping on Flemish

territory. Until then, the National Botanical Garden was the major institute concerning botanical field recording, but during  the

final stage, the Institute for Nature Conservation (a Flemish scientific institute) became an important partner. Staff members of

this institute had to co-ordinate the new mapping of the Flemish territory. The first step in this process was the development of

the ‘Florabank’ database, in which all the botanical data were gathered. This database was made available on the internet

(http://flora.inbo.be), with regular updates, allowing unsurveyed grid squares to be easily identified and mapped by botanists

who could ‘adopt’ such squares. This resulted in a complete coverage and a more or less equally spread recording effort for the

whole territory of the atlas.
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Een herbariumexemplaar van tengere rus (Juncus tenageia) uit de collectie van H. Callens, ingezameld te Steenokkerzeel op 27 juni 1943. Herbarium Universiteit Gent.
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� De inventarisatiemethode

De methodiek die aan de basis ligt van de Atlas van de flora van Vlaanderen en Brussel is grotendeels dezelfde als die van de

Atlas van de Belgische en Luxemburgse Flora (VAN ROMPAEY & DELVOSALLE 1972). De IFBL-methodiek werd in 1939 door Van

Rompaey op punt gesteld voor het Belgisch grondgebied (VAN ROMPAEY 1943). Deze methodiek wordt gekenmerkt door twee

belangrijke principes: (1) er wordt ‘overal’ binnen het afgebakende territorium naar planten gezocht (dus niet alleen maar op

interessante plaatsen), en (2) de aanwezigheid van alle soorten wordt genoteerd (dus niet alleen maar de ‘speciale’ soorten).

Om deze doelstellingen te kunnen verwezenlijken wordt over het grondgebied een rooster gelegd en met streeplijsten gewerkt

(zie verder). Op basis van een reguliere indeling van de kaartbladen van de topografische kaart van België wordt het volledige

grondgebied opgedeeld in rastereenheden van 1 km2, de kilometerhokken. Omdat de inspanning om elk kilometerhok te

inventariseren dermate groot is, worden deze kilometerhokken gegroepeerd tot rastereenheden van 4x4 km (de uurhokken)

(Fig. 3.1). Bij het karteren wordt er naar gestreefd per uurhok een aantal kilometerhokken te onderzoeken op de aanwezige

flora. Het eigenlijke veldwerk gebeurt in hoofdzaak op het niveau van de kilometerhokken. Er wordt geprobeerd een zo volledig

mogelijk overzicht van alle aanwezige plantensoorten te bekomen. Hiertoe gebruikt men streeplijsten, formulieren waarop met

behulp van afkortingen alle plantensoorten die in het te onderzoeken gebied voorkomen opgenomen zijn. Tijdens veldexcur-

sies doorstreept men op het formulier alle soorten die men waarneemt binnen eenzelfde kilometerhok. Nieuwe inburgerende

soorten of adventieven die nog niet op de lijst staan, werden en worden in de marge of achteraan toegevoegd. Belangrijk bij

deze basistechniek is dat men in principe eenzelfde hok zowel in het (vroege) voorjaar als tijdens de volle zomer doorkruist:

een aantal vroege voorjaarssoorten verdwijnen snel en kunnen later op het jaar niet meer waargenomen worden, terwijl niet

alle zomersoorten al vroeg in het voorjaar waarneembaar of herkenbaar zijn. Dit is allicht de regel waartegen het meest gezon-

digd werd. Binnen een overeen te komen periode probeert men op die manier het volledige grondgebied op min of meer gede-

tailleerde wijze onderzocht te krijgen. Een minimale eis hierbij is dat minstens voor elk uurhok één of meerdere kilometerhok-

ken onderzocht worden.

Aan deze basisbeginselen van de IFBL-methode werd niets gewijzigd. Alleen hebben we in deze Atlas het territorium in de loop

van de kartering tot het grondgebied van het Vlaamse en het Brusselse Gewest teruggebracht en werden aangepaste streep-

lijsten gebruikt. Omdat er op dit punt geen methodologische verschillen zijn tussen beide karteringen zijn alle vanaf 1972 ver-

zamelde gegevens ruimtelijk perfect vergelijkbaar over de beide perioden.
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Figuur 3.1: Het inventarisa-
tieraster van de IFBL-metho-

de is gebaseerd op een
indeling van de kaartbladen

van de topografische kaart
volgens een vast schema.

Elk kaartblad wordt onder-
verdeeld in 40 eenheden

(vijf rijen van telkens acht
hokken) van 4x4 km2. Elk

deze uurhokken wordt ver-
der onderverdeeld in 16 kilo-

meterhokken. De eerste 2
karakters van de IFBL-code

geven het kaartblad weer,
de volgende 2 cijfers het

uurhok en de laatste 2 cij-
fers het kilometerhok.

Figure 3.1: the IFBL-grid 
system
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� Periodes

In deze Atlas worden drie perioden onderscheiden. De periodegrenzen vallen samen met de begin- en einddata van de twee

systematische karteringen volgens de IFBL-methode. De eerste periode had betrekking op geheel België en liep van 1939 tot

en met 1972 (VAN ROMPAEY 1943, VAN ROMPAEY & DELVOSALLE 1978), De tweede kartering, waarop deze Vlaamse Atlas is

gebaseerd, liep van 1972 tot en met 2004 (zie hoofdstuk 2 over de historiek van deze kartering voor meer details). In de Atlas

van de Belgische en Luxemburgse flora (VAN ROMPAEY & DELVOSALLE 1972) werd, puur en alleen omdat men de periodegren-

zen wou gelijk schakelen met die van de Britse Atlas (PERRING & WALTERS 1962) de ondergrens van de eerste karteerperiode

op 1930 geplaatst (VAN ROMPAEY & DELVOSALLE 1979). In onze Atlas hebben we onze voorgangers hierin niet gevolgd, omdat

het verzamelen van gegevens in die korte periode voor het begin van de eerste systematische kartering (1930-1938) methodo-

logisch volkomen aansluit op de er aan voorafgaande niet systematische manier van gegevenswerving. Beide systematische

karteringsronden beslaan dus een gelijke periode van 33 jaar.

De oudste periode die in deze Atlas onderscheiden wordt eindigt dus in 1938 en begint bij de eerste gepubliceerde waarnemin-

gen en ingezamelde specimens die voldoende nauwkeurig te lokaliseren zijn. In praktijk situeert zich dit voor de meeste soor-

ten rond 1850.

Voor alle opgenomen soorten wordt, gecombineerd in eenzelfde verspreidingskaart, een beeld gegeven van de verspreiding in

de perioden 1939-1971 (eerste kartering) en 1972-2004 (tweede kartering). Alleen bij soorten waarvan relevante bijkomende

verspreidingsgegevens beschikbaar zijn uit de periode voor 1939 is een extra verspreidingskaart toegevoegd. De gegevens uit

die oudste periode zijn dus niet gebaseerd op een systematische inventarisatie, maar op het bijeenbrengen van allerlei infor-

matie uit herbaria en literatuur. Wat dit laatste betreft is de ‘Prodrome de la Flore Belge’ (DE WILDEMAN & DURAND 1899) nog

steeds een basiswerk. Daarnaast werden ook op een min of meer systematische wijze, maar wegens tijdsgebrek helaas niet

voor alle soorten, de herbaria van de Nationale Plantentuin (BR) en van de botanische laboratoria van de Universiteit Gent

(GENT) en de universiteit van Luik (LG) op etiketgegevens nageplozen en werd de soortspecifieke literatuur geraadpleegd.

� Kwantificering van de gegevensbronnen

Het leeuwendeel van de gegevens is afkomstig van streeplijsten (zie tabel 3.1). Verder werd gebruik gemaakt van secundaire

gegevensbronnen die zelf gebaseerd zijn op streeplijsten, maar waarvan het niet mogelijk was de achterliggende originele

streeplijsten in te voeren. Voorbeelden hiervan zijn de Atlas van de Belgische en Luxemburgse flora (VAN ROMPAEY & DELVO-

SALLE 1972), regionale atlassen (BERTEN 1993, BIM 1999) en ongepubliceerde regionale verspreidingskaartjes.

Daarnaast werd ook gebruik gemaakt van andere primaire bronnen zoals literatuur, herbaria, losse waarnemingen en allerlei

gegevens verzameld in de marge van ander onderzoek. Deze minder gestandaardiseerde bronnen geven vooral voor zeldzame

soorten een belangrijke aanvulling. Ook gerichte zoektochten naar bepaalde algemener verspreide soorten kunnen aanzienlij-

ke aanvullingen geven voor soorten die bij de gestandaardiseerde inventarisaties om allerlei redenen vaak over het hoofd

gezien worden. Voorbeelden hiervan zijn najaarsinventarisaties van maïsakkers voor C4-grassen (HOSTE & VERLOOVE 2001),

inventarisaties van poldersloten voor waterplanten (VANHECKE 1976, VANHECKE 1996), inventarisaties van de oevers van getij-

denrivieren op Bolboschoenus en Schoenoplectus (HOFFMANN et al. 1996), inventarisaties van thalassochore vaatplanten

langs de Belgische kust (RAPPÉ 1996), voorjaarsinventarisaties van spoorwegterreinen voor heelbeen (HOSTE & VERLOOVE

1999) en inventarisaties van oorlogsbegraafplaatsen voor draadklaver (VAN LANDUYT et al. 2004), enz..

Bron voor 1939 1939-1971 1972-2004

Streeplijsten 23440 1722046

Atlas van de Belgische en Luxemburgse flora 1972 2752 244910

Regionale atlassen en karteringen 414181

Losse waarnemingen 3 7 61237

Herbaria 19539 5373 7923

Literatuur 330 158 15934

Biologische Waarderingskaart 82652

Vlaamse Vegetatie Databank 445 281296

Gewestelijke Bosinventarisatie 39206

Andere 280048

Totaal 22624 274333 2904523
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Tabel 3.1: Aantal gegevens
per bron en per karteerperio-
de. De gegevens uit atlassen
zijn in vele gevallen samen-
gevatte gegevens per uur-
hok waardoor de getallen
niet vergelijkbaar zijn met
deze voor andere bronnen.

Table 3.1: Number of data
for the different sources and
periods.
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Bij de interpretatie van tabel 3.1 moet men voor ogen nemen dat met een gegeven elke combinatie van een soort met een be-

paalde plaats en een bepaald tijdstip en een bepaalde bron bedoeld wordt. Zo kan eenzelfde gegeven dat doorgegeven werd

via een streeplijst, ook nog eens via een herbariumspecimen of/en een literatuurreferentie in de databank opgenomen worden.

Het aantal gegevens refereert dus niet exclusief naar uitsluitend unieke plaats/datum/soort combinaties.

De gegevens afkomstig uit de Atlas van de Belgische en Luxemburgse flora (1978) en van andere regionale atlassen en karte-

ringen zijn rechtstreeks afgeleid van verspreidingskaarten en betreffen dus de tot uurhokniveau of kilometerhok gesyntheti-

seerde gegevens. Dit betekent dat het aantal achterliggende, originele streeplijstgegevens en bij voorbeeld losse waarnemin-

gen veel hoger ligt, maar momenteel onbekend is. 

De cijfers in de tabel 3.1 geven alleen een idee van de totale hoeveelheid gegevens in Florabank, opgesplitst naar bron. Dit is

vooral van belang voor wat betreft de tweede kartering en de Atlas van Vlaanderen en Brussel. Deze cijfers kunnen dus niet, of

hooguit met grote omzichtigheid, gebruikt worden om de karteerinspanning in de verschillende perioden onderling te vergelijken.

Streeplijstgegevens

Het overgrote deel van de gegevens uit de Atlas is afkomstig van streeplijsten (zie tabel 3.1). Een streeplijst is meer dan een

formulier waarop in principe alle soorten aangeduid staan. Naast het aanduiden van de soorten die men vindt tijdens het door-

lopen van een kilometerhok noteert men tevens de datum, het toponiem van het gebied, de (mede)waarnemer(s) en de IFBL-

code van het kilometerhok waarin de inventarisatie plaatsvindt. Ook wordt de afgelegde weg schematisch ingetekend in een

daartoe voorbestemd gedeelte van de streeplijst en wordt aangeduid welke types van biotopen werden onderzocht. Bij het

strepen probeert men zoveel mogelijk verschillende types biotopen binnen het kilometerhok te doorlopen. Op die manier krijgt

men een zo volledig mogelijk overzicht van de biodiversiteit en van de aanwezige plantensoorten binnen een hok. 

Literatuurgegevens

Alleen voor de periode 1972-2004 werd de literatuur systematisch gescreend op verspreidingsgegevens. Daarbij werden de

meest voor de hand liggende tijdschriften bekeken (zie tabel 3.2) . 

Adoxa

Belgian Journal of Botany

Bulletin van de Koninklijke Belgische Botanische Vereniging

De Wielewaal

Dumortiera

IFBL-Contactblad

Jaarbulletin van de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud

Les Naturalistes Belges

Natura – Limburg

Natura Mosana

Herbariumgegevens

Herbaria worden bewaard in verschillende universiteiten en in de Nationale Plantentuin van België. De belangrijkste herbaria

voor Vlaanderen zijn die van de Nationale Plantentuin van België, van de Universiteit Gent en van de Universiteit Luik. Het her-

barium van de Nationale Plantentuin is het grootste (ongeveer 250.000 specimens voor België). De andere herbaria herbergen

kleinere collecties die vaak een beperktere regio bestrijken. Vaak werd vooral in de wijde omgeving van de universiteitsstad

ingezameld en in een aantal traditionele excursiegebieden. In het herbarium van de Nationale Plantentuin zijn alle regio’s ver-

tegenwoordigd.

Herbaria aantal behandelde specimens aantal behandelde soorten

Herbarium Nationale Plantentuin van België 21924 815

Herbarium Universiteit Gent 5971 793

Herbarium Universiteit Luik 3457 345

Herbariumgegevens vormen een belangrijke bron van aanvullende gegevens. Voor de periode voor 1939 (voor de systemati-

sche florakarteringen) is het zelfs de belangrijkste bron van verspreidingsgegevens. Voor de opmaak van deze Atlas werd een

selectie gemaakt van de zeldzame soorten waarvoor het aangewezen was om het herbariummateriaal na te kijken. Voor alge-

mene soorten geven herbariumgegevens over het algemeen weinig aanvullende informatie. Een uitzondering hierop zijn soor-
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Tabel 3.2: Tijdschriften die
systematisch gescreend zijn

op verspreidingsgegevens
voor de periode 1972-2004.

Table 3.2: Journals which
have been screened for flo-

ristic data for the period
1972-2004.

Tabel 3.3: Overzicht van de
gebruikte herbariumbronnen.

Table 3.3: Number of speci-
mens and number of species

from three major herbaria
that are included in the

database.



Hoofdstuk 3: Verzameling en verwerking van de basisgegevens | 37

Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest

ten die moeilijk te determineren zijn. Hier kan aan de hand van het herbariummateriaal een controle gebeuren. Voor sommige

soorten zijn de veldwaarnemingen zelfs zo onbetrouwbaar dat kaarten alleen op basis van herbariumgegevens kunnen aange-

maakt worden.

Een moeilijkheid bij het werken met herbariumgegevens is de onzekerheid en onnauwkeurigheid van de locatie van de vond-

sten. Vooral herbariumexemplaren uit de negentiende eeuw blinken vaak uit in vage omschrijvingen van de vindplaats. Vol-

gend voorbeeldje van een herbariumspecimen uit het Herbarium van Luik van de soort Engels gras, gevonden door Kickx in

1873, geeft aan welke foute interpretaties mogelijk zijn. Het opschrift “Berges du canal de Bruges” zou aanleiding kunnen

geven tot het lokaliseren van de vondst in Brugge. Andere herbariumspecimens van Engels gras uit dezelfde periode uit de her-

baria van Gent en de Nationale Plantentuin van België geven uitsluitsel: “Gand”, “Le long du canal de Gand à Bruges”, “Berge

du Canal de Bruges entre Gand et Mariakerke (naturalisé et abondant depuis longtemps)”. Al deze gegevens slaan vermoede-

lijk op een en dezelfde populatie van Engels gras. De compilatie van dergelijke gegevens is essentieel om een juist beeld te

krijgen van de verspreiding van bepaalde soorten in de negentiende eeuw.

Over de vele valkuilen die gepaard gaan met dit soort werk berichtte ondermeer Leten herhaaldelijk (LETEN 1986, 1991). Dit

soort werk gebeurde vooral tijdens de Vlina-projecten (zie ook Hoofdstuk 2). 

� Florabank

In 1995 werd gestart met het digitaliseren van de basisgegevens die sinds 1972 via streeplijsten verzameld waren en die opge-

slagen lagen in het archief van het IFBL (Instituut voor de Floristiek van België en Luxemburg) in de Nationale Plantentuin van

België. De gegevens werden opgeslagen in een relationele databank met de naam “Florabank”. Bij de verwerking van het IFBL-

archief werden alle streeplijsten twee maal ingevoerd (door twee verschillende personen), zodat toevallige invoerfouten gro-

tendeels op eenvoudige wijze konden gedetecteerd worden (VAN LANDUYT et al. 2000). Alle lijsten uit het IFBL-archief werden

via een digitaliseertablet ingevoerd en daarna opgeslagen in een Access databank. De literatuur en een selectie van soorten uit

het herbarium werden rechtstreeks via een Access applicatie in de databank ingevoerd. De verspreidingsgegevens in de data-

bank kunnen geografisch weergegeven worden via een Mapobject-module die in de Access applicatie ingebouwd is. Deze

module laat toe de basisgegevens onmiddellijk om te zetten naar verspreidingskaarten en bovendien de databank te bevragen

door op de kaart te klikken. Dit systeem liet een grondige visuele controle van de gegevens toe.

In 2002 werd de databank omgezet van Access naar SQL-server om het gebruik door meerdere medewerkers tegelijk toe te

laten. Via de Vlaamse Gemeenschap werd een financiering gevonden om de databank toegankelijk te maken via het internet

(http://flora.inbo.be). Deze internetsite laat toe om verspreidingsgegevens op te vragen, maar ook om nieuwe verspreidings-

gegevens in te voeren. De site voorziet in een uitgebreid controlesysteem van de nieuw ingevoerde gegevens en laat de waar-

nemers toe hun eigen gegevens on-line te bekijken. Daarnaast geeft de site allerlei informatie per soort en is van vele soorten

ook fotomateriaal beschikbaar.

� Inventarisatie-inspanning

Al vlak na het verschijnen van de Atlas van de Belgische en Luxemburgse flora in 1972 werd er terecht op gewezen dat in bota-

nisch minder interessante gebieden de inventarisatie-inspanning vrij laag was (VANHECKE 1975). Dit had als gevolg dat kleine

populaties vaker over het hoofd werden gezien. Er werd ook een voorstel geformuleerd om in elk uurhok minimaal vier kwar-

tierhokken te inventariseren. In 1996 werd aan dit laatste voorstel een nieuw elan gegeven door de start van het zogenaamde

“zwarte gaten project” (VANHECKE & COSYNS 1996). In het kader van dit project werd aan de veldwaarnemers dan ook

gevraagd om specifiek die hokken te gaan bezoeken waar minder dan vier kilometerhokken geïnventariseerd waren. Om de

veldwaarnemers te stimuleren om prioritair niet- onderzochte kilometerhokken te inventariseren, werd vanaf dan regelmatig

een overzicht gepubliceerd van de reeds geïnventariseerde kwartierhokken (zie o.a. VANHECKE & VAN LANDUYT 1998 en

hoofdstuk 2). In de daaropvolgende jaren is intensief gewerkt om voor alle uurhokken van Vlaanderen aan dit criterium te vol-

doen. Voor uurhokken die slechts gedeeltelijk in Vlaanderen liggen werd als minimumnorm aangehouden dat minstens een

vierde van de kilometerhokken binnen Vlaanderen moest geïnventariseerd worden. Op enkele uitzonderingen na is voor de

periode 1972-2004 voor heel Vlaanderen aan deze voorwaarde voldaan; de inventarisatie-inspanning voor de eerste karteerpe-

riode ligt opmerkelijk lager (Figuur 3.2). 
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Figuur 3.2: Aantal geïnven-
tariseerde kwartierhokken
(minimaal 90 soorten) per

uurhok voor de periode
1939-1971 en 1972-2004.

Figure 3.2: Number of 1x1
Km squares that have been

surveyed in each 16 Km2
square.
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Figuur 3.3: Effect van de
inventarisatie inspanning op

het aantal soorten per uur-
hok.

Figure 3.3: Effect of the
recording effort: number of

1x1 Km squares that have
been surveyed in each 16

Km2 square against the
number of species in a 16

Km2 square.
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In tegenstelling tot wat in bepaalde projectvoorstellingen werd gesuggereerd (DELVOSALLE 1979), is het niet voldoende om

drie kilometerhokken per uurhok te inventariseren om een volledig beeld te krijgen van de botanische rijkdom van een uurhok.

Zoals uit Figuur 3.3 blijkt, garanderen zelfs vier onderzochte kilometerhokken per uurhok geen volledige inventarisatie van een

uurhok. Pas vanaf 9 tot 10 geïnventariseerde kilometerhokken leveren bijkomende kilometerhokken niet veel extra soorten

meer op, behalve in landschappelijk zeer gevarieerde uurhokken.

De start van het “zwarte gaten project” had tot gevolg dat het vooropgestelde minimum aantal onderzochte kilometerhokken

per uurhok bereikt werd, maar kon niet verhelpen dat bepaalde uurhokken uitsluitend zeer recent werden geïnventariseerd en

andere uitsluitend kort na 1972. Dit onevenwicht in de spreiding van de inventarisatie over het geheel van de tweede karteer-

periode is vooral te merken op de verspreidingskaartjes van soorten die sterk zijn toegenomen of afgenomen (vb. korenbloem

(Centaurea cyanus)) of juist toegenomen (vb. bezemkruid (Senecio inaequidens)).

Over het geheel van Vlaanderen en Brussel is de tweede kartering niettemin vrij homogeen verlopen over de 33 jaar van de

kartering. Op figuur 3.4 is per decade te zien hoe de bedekking van het grondgebied voortschrijdt. De grootste leemten situe-

ren zich in de eerste decade in West- en Oost-Vlaanderen en in de tweede decade in Limburg.

Daarnaast moet men rekening houden met het feit dat niet voor alle uurhokken voorjaars- en/of najaarsinventarisaties voor-

handen zijn. Niet alle soorten zijn immers van de lente tot de herfst zichtbaar. Soorten die slechts gedurende een korte periode

van het jaar te herkennen zijn, zijn op de verspreidingskaarten ondervertegenwoordigd in vergelijking met soorten die het

gehele jaar herkenbaar zijn. Soorten waarbij dergelijke effecten zichtbaar zijn, zijn o.a. vroegeling (Erophila verna) en klimop-

ereprijs (Veronica hederifolia). Het valt aan te bevelen bij verspreidingspatronen van echte voorjaarsplanten rekening te hou-

den met de stand van de lente-inventarisaties, zoals afgebeeld op figuur 3.5 (toestand maart-mei).
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Figuur 3.4:
Geïnventariseerde uurhok-
ken (minimum 90 waarne-
mingen) in de periodes
1972-1980, 1981-1990 en
1991-2004.

Figure 3.4: Surveyed grid
squares (minimum 90 spe-
cies) in the periods 1972-
1980, 1981-1990 and 1991-
2004.
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Figuur 3.5:
Geïnventariseerde uurhok-

ken in het voorjaar (mini-
mum 50 soorten), de zomer

(minimum 90 soorten) en
het najaar (minimum 50

soorten).

Figure 3.5: Surveyed grid
squares in spring (March-

May), summer (June-August)
and autumn (September-

November).

Figuur 3.6: Aantal waarge-
nomen soorten per uurhok

voor de periode 1972-2004.

Figure 3.6: Number of obser-
ved species found in each

grid square during the peri-
od 1972-2004. 
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� Soortenrijkdom

Figuren 3.6, 3.7, 3.8 en 3.9 geven een beeld van het aantal waargenomen soorten per uurhok, respectievelijk voor alle soorten,

de inheemse soorten, de archeofyten en de neofyten die opgenomen zijn in de atlas. Op deze kaartenbeelden heeft vooral,

maar niet uitsluitend de inventarisatie-inspanning een groot effect.

Het aantal soorten dat in een uurhok gevonden werd, wordt bepaald door de werkelijke diversiteit aan soorten in dat uurhok,

maar eveneens door de geleverde inventarisatie-inspanning. Deze beide factoren staan niet los van elkaar, maar versterken

elkaar in zekere mate. Soortenrijke gebieden worden immers vaker bezocht dan soortenarme gebieden. MAES et al. 2005

maakten op basis van de gegevens uit Florabank een model dat de soortenrijkdom voorspelt aan de hand van de landschaps-

kenmerken. Hieruit blijkt dat de soortenrijke gebieden over het algemeen ook goed geïnventariseerd zijn maar hier en daar zijn

er toch regio’s waar relatief meer soorten verwacht worden en die dus onvoldoende geïnventariseerd zijn. De soortenrijkdom is

vooral hoog in uurhokken met een hoge diversiteit aan habitats (HONNAY et al. 2003) en bodemtypes. Dit is vooral het geval in

verstedelijkte gebieden, in valleigebieden en in overgangszones tussen verschillende ecoregio’s. Ook de kust blijkt een bijzon-

der soortenrijke regio voor hogere planten. Het aantal neofyten (figuur 3.9) wordt in belangrijke mate bepaald door de ligging

van de urbane gebieden.
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Figuur 3.7: Aantal waarge-
nomen inheemse soorten
per uurhok voor de periode
1972-2004.

Figure 3.7: Number of obser-
ved indigenous species
found in each grid square
during the period 1972-
2004.

Figuur 3.8: Aantal waarge-
nomen archeofyten per uur-
hok voor de periode 1972-
2004.

Figure 3.8: Number of obser-
ved archeophytes found in
each grid square during the
period 1972-2004.
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� Summary

The methodology on which this atlas is based is the same as that for the Belgian atlas (VAN ROMPAEY & DELVOSALLE 1972). The

atlas area is covered by a grid of 4 x 4 Km squares, which is further  divided into 1 x 1 Km squares. All the species observed dur-

ing a visit were recorded. In each 4 Km square, several 1 Km squares where surveyed. In this atlas we distinguish between two

mapping periods. The first period (1939-1971), is the period of the Belgian atlas (VAN ROMPAEY & DELVOSALLE 1972), the sec-

ond mapping period covers unpublished data from 1972-2004. Mapping effort was less intense during the initial period com-

pared to the second (figure 3.2). The goal for the period 1972-2004 was to survey at least 4 different 1 Km grid squares within

each 4 Km square, preferably during different seasons (spring, summer or autumn). Although the surveying during the second

period was an improvement on the first and achieved a fairly comprehensive coverage of Flanders and Brussels, the surveying

effort was not constant throughout the 33 years (figure 3.4). This has consequences for the maps of species which have shown

considerable change during those 33 years, such as Senecio inaequidens, which has increased and Centaurea cyanus, which has

declined spectacularly. Another problem is the lack of spring or autumn surveys in some 4 Km squares (figure 3.5) which can dis-

tort the distribution maps for certain species. The total number of observed species for the 1972-2004 period is shown in figure

3.6. Although survey intensity has a significant effect on the map it is not the only influence. Another important factor is habitat

diversity within each grid cell. The distribution of neophytes (3.9) closely follows the distribution of urbanized areas.
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Figuur 3.9: Aantal waarge-
nomen neofyten per uurhok
voor de periode 1972-2004.

Figure 3.9: Number of obser-
ved neophytes found in

each grid cell during the
period 1972-2004.
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� Inleiding

Begin 21ste eeuw is Vlaanderen een dicht bevolkte en zeer welvarende regio. Bovendien fungeert de regio als een economisch

knooppunt met een nooit eerder gekend niveau van invoer en doorvoer van goederen en grondstoffen, zowel uit de buurlanden

als uit overzeese gebieden. Zeven miljoen inwoners benutten vandaag intensief de beperkte oppervlakte van Vlaanderen en

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (samen 13.683 km2) om er te wonen, te werken, zich te ontspannen en zich te verplaatsen.

Die situatie is nauwelijks vergelijkbaar met die van een of twee eeuwen geleden. Dat geldt ook voor fauna en flora, die binnen

de beperkte ruimte zich altijd weer hebben moeten aanpassen aan de veranderingen.

“Partout et toujours, on fait une guerre acharnée à la plus minuscule des mauvaises herbes. Les bois qui autrefois étaient touf-

fus et devaient permettre au botaniste de fructueuses récoltes, sont presque entièrement détruits: il n’en reste plus que des

débris épars.” (VANDER MEERSCH 1874). Moeiteloos kan voor de hele 19de en 20ste eeuw een goed gevulde bloemlezing wor-

den samengesteld van botanici die erover klagen dat het met de flora treurig gesteld is. Keer op keer geven ze te kennen dat

sinds hun jeugdjaren veel verloren is gegaan. Ongetwijfeld speelt in dat soort omzien naar vroeger de subjectiviteit mee van de

waarnemer die zijn of haar persoonlijke ervaringen en herinneringen – alles bijeen enkele decennia overspannend – projecteert

tegen de achtergrond van de veronderstelde stabiliteit van ‘vroeger’. “Ik had het grote voorrecht dus zelf het quasi onaangetas-

te platteland van mijn geboortestreek te kunnen verkennen, eerst als sterk geïnteresseerde jongeling, later als biologiestudent

en lid van Dodonaea”, zoals HUBLÉ (1988) het verwoordt. Referentiebeelden voor het waarderen van natuur en landschap gaan

in de regel terug tot de waargenomen leefwereld van de kinder- en jeugdjaren, wat minstens voor een deel het gemak verklaart

waarmee een generatie jongere floristen vandaag probleemloos ook allerlei habitats in de sterk verstedelijkte gebieden tot

haar werkterrein rekent.

In welke mate weerspiegelen de indrukken van verandering – meestal verwoord in termen als aftakeling, achteruitgang en ver-

arming – de werkelijkheid? En hoe valt zo een niet aflatende opeenvolging van negatieve evaluaties te rijmen met de versprei-

dingskaarten uit voorliggende atlas, waaruit op het eerste gezicht toch blijkt dat Vlaanderen anno 2005 nog altijd een heel

gevarieerde flora bezit?

� Een veranderend landschap, 19de en 20ste eeuw

De huidige samenstelling van de flora van Vlaanderen kan niet louter worden verklaard en begrepen op grond van de fysische en

chemische kenmerken van de bodem, de geomorfologie, de hydrografie, het klimaat en een complex geheel van ecologische

processen. Daarnaast bepaalt ook de opeenvolging van steeds wisselende menselijke activiteiten in heel belangrijke mate de

rijkdom of armoede van de flora. In dit hoofdstuk beperken we ons tot enkele aspecten van de 19de- en 20ste-eeuwse geschie-

denis, zonder daarom het belang van het verre verleden te minimaliseren, zoals onder meer de opeenvolging van ijstijden, het

ontstaan van de landbouw in West-Europa (gepaard met de introductie van talrijke mediterrane of Zuidwest-Aziatische akker-

onkruiden), de massale ontbossingen tijdens de periode van de grote Europese ontginningen van de 11de tot 13de eeuw en de

grote ontdekkingsreizen (die onder meer resulteerden in een kennismaking met nieuwe voedingsgewassen en sierplanten).

Enkele globale cijfers betreffende veranderende bodembestemming (tabel 4.1 en 4.2) maken reeds duidelijk dat van een langdu-

rige landschappelijke onveranderlijkheid in de voorbije twee eeuwen nooit echt sprake is geweest. Met name de verhouding tus-

sen het landbouwareaal en de ‘restcategorie’ – huizen, industrieterreinen, verkeersinfrastructuur enz. – is ingrijpend gewijzigd.

Werd in de vroege 19de eeuw nog in het vooruitzicht gesteld dat de ontginning van de woeste gronden zou leiden tot nieuwe,

rationeel ontworpen, agrarische landschappen, dan is nadien gebleken dat andere vormen van grondgebruik belangrijker zijn

geworden. In andere gevallen was de omschakeling subtieler en veranderde niet zozeer het uitzicht van het landschap, maar wel

de naam: woeste grond werd natuurgebied – in bijgaande tabel daarom overigens nog niet overgeheveld naar de restgroep!

1846 1895 1978

Landbouw 1.793 1.916 1.446

Bos 485 521 616

Woeste gronden 524 169 66

Rest 143 339 924
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Tabel 4.1: Grondgebruik in
België in de 19de en 20ste

eeuw (x 1.000 ha; bron:
KEERIS 1981).

Table 4.1: Land use in
Belgium in the 19th and

20th century (x 1.000 ha;
source: KEERIS 1981).
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1846 1895 1950 1978

Grasland 362 445 827 721

Tarwe 233 180 173 178

Rogge 283 283 89 15

Aardappelen 115 184 98 35

Suikerbieten 2 54 62 109

De globale cijfers camoufleren grote regionale verschillen. Zo verloor bijvoorbeeld Limburg tussen 1842 en 1980 ‘slechts’ drie-

kwart van zijn oppervlakte aan woeste gronden, terwijl in dezelfde periode de oppervlakte bos verdubbelde (DUFRANE 1985).

Ook dienen we ons te realiseren dat de precieze inhoud van de grote categorieën grote verschillen vertoont. De totale opper-

vlakte bos in België steeg tussen 1846 en 1959 van 485.666 ha naar 601.064 ha. Het positieve saldo van 115.398 ha is vooral

toe te schrijven aan de uitbreiding van naaldhoutbestanden (+227.186 ha). De met loofbomen beplante oppervlakte naam in

diezelfde periode met 111.788 ha af (VAN MIEGROET 1976). Achter die cijfers gaat bovendien een belangrijke ruimtelijke ver-

schuiving schuil, namelijk de uitbreiding van de beboste oppervlakte op arme gronden en de inkrimping van de oppervlakte

bos op rijkere bodems.

De naar verschillende gewassen opgesplitste cijfers betreffende de landbouwgronden (tabel 4.2) geven een eerste indicatie

van de voortdurende aanpassingen van de Belgische landbouw aan de nationale en internationale marktsituatie in de voorbije

anderhalve eeuw. Maar opnieuw vertellen de naakte cijfers slechts een deel van het verhaal. Dat de teelt van bijvoorbeeld

rogge in de twintigste eeuw heel sterk verminderd is, suggereert op zich reeds dat de plantengemeenschappen van roggeak-

kers onder druk kwamen te staan. Maar andere factoren zijn minstens even belangrijk, zoals de sterk verbeterde zaaigoedzui-

vering en onkruidbestrijding en de gaandeweg veel intensievere teeltwijze, waardoor onkruid nauwelijks nog een kans kreeg

om zich te ontwikkelen. Zo steeg de roggeopbrengst per hectare in België van 1326 kg in 1846 tot 2167 kg in 1910 en tot 4000 à

4500 kg vandaag (VERHULST & BUBLOT 1980; http://statbel.fgov.be). De relatieve stabiliteit van het tarweareaal in de tijd is

om gelijkaardige redenen slechts schijn wanneer het erop aankomt de evolutie van de flora van graanakkers te evalueren.
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Tabel 4.2: Agrarisch grond-
gebruik in België in de 19de
en 20ste eeuw (x 1.000 ha;
bron: KEERIS 1981).

Table 4.2: Agricultural land
use in Belgium in the 19th
and 20th century (x 1.000
ha; source: KEERIS 1981).

Eeklo, circa 1939: een kleinschalig landschap met een mozaïek van akkertjes, aardewegen met schrale bermen, bomenrijen en
hagen. Bron: M.J. Vander Vaeren (1939), Le livre d’or de l’agriculture belge.
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Van agrarische zelfvoorziening naar een mondiaal economisch systeem

Tot een eind in de negentiende eeuw was zelfvoorziening kenmerkend voor de Vlaamse landbouw. Begin 19de eeuw woonde

ongeveer 70 tot 80 % van de bevolking op het platteland en was de invloed van de industrialisering op het landschap nog

beperkt tot een handvol stedelijke locaties. Rond 1810 werd in Oost- en West-Vlaanderen slechts 6 % van de rogge en 11 % van

de tarwe verhandeld via de stedelijke markten. De rest bleef op de hoeve voor eigen verbruik of werd via het lokale handels- en

transportcircuit aan de man gebracht (VANHAUTE & VAN MOLLE 2004). Het gemengde bedrijf was de regel, want iedere land-

bouwer had zijn vee broodnodig voor de productie van mest voor op de akkers. Het mestprobleem was in die tijd nog in de eer-

ste plaats een kwestie van tekorten, die de landbouwer met veel creativiteit probeerde op te lossen.

Dat betekende niet dat de dorpen landbouwkundig functioneerden als strikt geïsoleerde eilandjes. Er bestonden allerlei han-

delscircuits over grotere afstand, maar kwantitatief stelde het allemaal niet zo veel voor. Vooral meststoffen werden van buiten-

af aangevoerd, zoals bijvoorbeeld turfas uit Holland, afval van allerlei kleinindustriële en ambachtelijke bedrijven (zoals leer-

looierijen, slachthuizen en olieslagerijen) en huishoudelijk afval uit de steden. Stadsmest werd door de Vlaamse landbouwers

onder meer ook in Nederland en Noord-Frankrijk aangekocht (VANHAUTE & VAN MOLLE 2004). Met het op gang komen van de

import van guano uit Zuid-Amerika, vanaf de jaren 1840 (SMIL 2001), kondigde zich gaandeweg een nieuwe tijd aan, die zou

worden gekenmerkt door de integratie van de Belgische landbouw in een wereldomspannend handelsnetwerk. Pas enkele

decennia na de komst van guano zou kunstmest de landbouw – en meteen de plantengemeenschappen van akkeronkruiden –

nog verder helpen transformeren. De hoeveelheid toegediende stikstof als meststof per hectare steeg in België met een factor

vijf in 1950 en zelfs met een factor veertien in 1978 ten opzichte van het referentiejaar 1895 (DE BAEREMAEKER et al. 1980).

De toenemende handelscontacten met diverse delen van de wereld boden allerlei ongewenste onkruidzaden steeds meer kan-

sen om zich over grote afstand te verspreiden. Samen met zaaigoed bereikten heel wat onkruidzaden Vlaanderen. Een paar

vermeldingen in ‘De Akkerbouw. Weekblad der Landbouwmaatschappij van Oost-Vlaanderen’ beschrijven niet alleen de risico’s

die verbonden waren aan dat soort handelsbetrekkingen, maar maken ook duidelijk dat sommige planten die wij vandaag niet

langer als agrarische gewassen beschouwen, ooit als zaaigoed verkocht en verspreid werden. Dit laatste punt wordt bijvoor-

beeld goed geïllustreerd door de agronomische opmerkingen bij tal van soorten in de ‘Flore complète de la Belgique’ van DE

VOS (1885). In een reeks artikelen over de aanleg van nieuwe weilanden in ‘De Akkerbouw’ werd begin jaren 1880 bij herhaling

gewezen op het probleem van onkruidzaden in zaadmengsels, maar evenzeer werd het nut onderstreept van grassoorten als

goudhaver (Trisetum flavescens) of zelfs – zij het alleen in beperkte hoeveelheden – reukgras (Anthoxanthum odoratum). Bij

deze laatste soort was er soms sprake van vervalsing: het uit Noord-Duitsland ingevoerde zaad bestond wel eens grotendeels

uit slofhak (Anthoxanthum aristatum), dat “hoegenaamd geene waarde bezit”, maar dat door weinig scrupuleuze zaadhandela-

ren gemakkelijker dan reukgras in grote hoeveelheden kon worden geoogst en gecommercialiseerd.

Een correspondent van ‘De Akkerbouw’ signaleerde in 1884 enerzijds problemen met “amerikaansche violetklaver” (= rode kla-

ver) die, “na nauwelijks een jaar afwezigheid naar hier terugkomt vergezeld van de overzeesche kwade kruiden...”, zoals 

alsemambrosia (Ambrosia artemisiifolia). Anderzijds merkt BAGUET (1883) op dat samen met ingevoerde wol, waarvan het
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afval als meststof gebruikt werd, grote hoeveelheden vruchten en zaden vanuit Zuid-Amerika op Belgische akkers terechtkwa-

men. Dit soort berichten en problemen werd echter helemaal overschaduwd door een veel grotere bedreiging voor de West-

Europese landbouw, namelijk de sinds 1870 razendsnel toenemende import van goedkoop Amerikaans graan. Als een gevolg

van die zogenaamde ‘agricultural invasion’ belandde de Vlaamse landbouw in een diepe crisis. Dat gelijk met die massale

graaninvoer ook het aantal adventiefplanten en potentieel inburgerende planten toenam, was voor de Vlaamse flora slechts

een relatief marginaal verschijnsel. Op de lange termijn waren de gevolgen van een zich helemaal heroriënterende landbouw

heel ingrijpend. Veeteelt werd veel belangrijker en in functie daarvan werden veel akkers omgezet in weiland. Tussen 1880 en

1950 steeg het aandeel weiland van minder dan 20 % tot 40 à 50 % van het Belgische landbouwareaal (KEERIS 1981). Dat had

belangrijke gevolgen voor de hele landschapsinfrastructuur en de bijhorende flora langs knotwilgenrijen, elzenkanten enz. In

de jaren 1880, amper een tiental jaar na de uitvinding ervan, doken in ‘De Akkerbouw’ overigens ook advertenties op voor

“kunstmatige doornen voor afsluitingen” (prikkeldraad) (RAZAC 2000).

Een ander gevolg van de ‘agricultural invasion’ en het loslaten van het gemengde bedrijf was dat diverse streken zich meer gin-

gen specialiseren in teelten waarvoor de klimaat-, bodem- en marktcondities het best waren. Dat leidde tot een grotere regio-

nale landschappelijke verscheidenheid. Een voorbeeld van die ontwikkeling was het tuinbouwgebied tussen Antwerpen en

Brussel. Overigens had de streekspecialisatie ook veel te danken aan een snel evoluerende transportinfrastructuur. Vijftig jaar

nadat in 1835 de eerste spoorlijn in gebruik was genomen, omvatte het Belgische net reeds 4.361 km; rond 1950 werd met

ruim 5.000 km de maximale uitbreiding bereikt. Vanaf 1885 werd het spoorwegennetwerk aangevuld met een fijnmaziger net-

werk van lokale en regionale buurtspoorwegen. Dertig jaar later was de totale lengte van de geëxploiteerde lijnen opgelopen

tot circa 4.100 km (VAN DER HERTEN et al. 2001).

De steile opgang van het autoverkeer en de uitbouw van het autowegennet kwamen er pas veel later. Tijdens het interbellum

steeg het aantal private personenwagens in België van ongeveer 10.000 tot 150.000, vanuit 21ste-eeuws perspectief nog altijd

een zeer bescheiden aantal. Kort voor de Tweede Wereldoorlog werden de eerste autosnelwegen gepland (VAN ISACKER 1983).

De uitbouw van al die verkeersnetwerken creëerde allerlei nieuwe habitats, zoals bermen, stenen bruggen en duikers enz., die

gaandeweg door planten werden gekoloniseerd. Bovendien zouden diverse plantensoorten die verkeersassen spoedig gaan

gebruiken om zich naar nieuwe gebieden te verbreiden.

Lange-termijnontwikkelingen van de economie waren doorgaans de motor achter belangrijke landschappelijke ingrepen, zowel

in tijden van hoogconjunctuur als in tijden van crisis. Zo leidde bijvoorbeeld de diepe economische crisis van het midden van

de 19de eeuw tot belangrijke initiatieven om de economische groei te stimuleren en de armoede te bestrijden. Dat bleef niet

zonder landschappelijke gevolgen. Tussen 1847 en 1880 werd in België ongeveer 90.000 ha woeste gronden ontgonnen; zowat

de helft daarvan werd bebost. Het effect van die ontginningsijver op de landbouwproductie werd geraamd op 2 à 3 %. De

balans van winst en verlies op de langere termijn voor de flora van de betrokken gebieden laat zich vanzelfsprekend moeilijker

in procenten uitdrukken. Ook werden tussen 1850 en 1875 ongeveer 250.000 ha ‘waterzieke’ gronden gedraineerd (VANHAUTE

& VAN MOLLE 2004). Niet veel later veranderden grote delen van de Kempen grondig van uitzicht door de uitbreiding van den-
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Intensieve vlees- en melk-
productie tekent vandaag in
grote delen van Vlaanderen,
bv. ook in Tielt, het agrari-
sche landschap: grazend
vee, veevoederkuilen, voe-
dersilo’s en grote stallen.
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nenaanplanten (mijnhout) voor de Waalse steenkoolmijnen, de inplanting van zinkfabrieken in Overpelt (1888) en Lommel

(1904), het in exploitatie nemen van de eerste Limburgse steenkoolmijnen in Winterslag (1917) en Beringen (1919) en al de

daardoor veroorzaakte demografische en stedenbouwkundige ontwikkelingen (KEERIS 1981). Een en ander leidde tot ernstige

vervuiling en aftakeling van natuurgebieden, maar ook tot nieuwe habitats en de vestiging van voorheen in de regio onbeken-

de plantensoorten.

De golden sixties en het einde van de geleidelijkheid

Na de Tweede Wereldoorlog – vooral vanaf de jaren zestig – nam de welvaart in Vlaanderen een hoge vlucht. Parallel daarmee

voltrokken veel ontwikkelingen in het landschap zich sneller dan ooit tevoren. In België verdubbelde tussen 1960 en 2000 het

door de landbouwsector geproduceerde volume (VAN HECKE et al. 2004). Door schaalvergroting, mechanisering, chemische

bestrijdingsmiddelen en grote verschuivingen in het bodemgebruik raakten diverse akkeronkruiden sterk gemarginaliseerd.

Zeer opvallend was de toename van de maïsteelt: van amper 2.400 ha in 1959 en 18.000 ha in 1970, klom het Belgische areaal

van snijmaïs vanaf de jaren zeventig pijlsnel tot het huidige niveau van circa 170.000 ha (VAN HECKE et al. 2004; http://stat-

bel.fgov.be). Daarnaast knabbelde de verstedelijking aan een nooit gezien tempo aan de open ruimte. Stellen we 1980 gelijk

aan 100 %, dan was een kwarteeuw later de oppervlakte landbouwgrond gedaald tot 91,3 % (in absolute cijfers 17.434 km2). In

diezelfde periode steeg de index voor de woongebieden tot 156 % (2.379 km2) en voor de handelsgebouwen en handelsterrei-

nen zelfs tot 334 % (147 km2) (http://statbel.fgov.be).

De snelle opeenvolging van veranderingen vanaf de golden sixties verleidde velen ertoe om die nieuwe, flitsende ontwikkelin-

gen sterk te contrasteren met een beeld van het verleden dat gekenmerkt werd door stabiliteit, continuïteit en onveranderlijk-

heid. Uit het voorgaande is inmiddels duidelijk geworden dat het stempel van onveranderlijkheid niet echt van toepassing is op

welke periode dan ook tijdens de voorbije twee eeuwen. Had HUBLÉ (1988) dan ongelijk wanneer hij schreef dat zijn dorp rond

1950 zo’n verscheidenheid aan biotopen en evenwichtig functionerende levensgemeenschappen vertoonde dat een beschrij-

ving ervan kon dienen als een voorbeeld van “natuur vroeger”? Ja en neen. Voor 1950 was het landschap wel degelijk voort-

durend in beweging, maar dat gebeurde allemaal relatief geleidelijk en kleinschalig. Daardoor kregen tal van plantensoorten

meestal de kans om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de omzetting van akkerland naar

weiland vanaf het laatste kwart van de 19de eeuw. Traditionele punten en lijnen in het landschap, zoals de door MAC LEOD

(1893-1894) beschreven ‘kanten’ – d.w.z. een systeem van greppels, houtkanten en smalle grasstroken rondom elke kleine

akker – kunnen voor talrijke planten als refugium én uitvalsbasis voor nieuwe uitbreiding gefungeerd hebben. Voorwaarde was

dan wel dat de veranderingen niet al te bruusk optraden. Zo lang fenomenen als ruilverkaveling, zeer sterk toenemende

bemesting, moderne herbiciden en dergelijke zich niet lieten gelden, was zowat elke verandering van een andere orde dan dat-

gene waarmee botanici vanaf de jaren vijftig, zestig in toenemende mate werden geconfronteerd.
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Groene naaldaar –
Setaria viridis 

(Wouter Van Landuyt)
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Een verrassende consequentie van het erkennen van het belang van veranderlijkheid in de evolutie van het 19de- en 20ste-

eeuwse landschap is dat een aantal beschrijvingen van ‘eeuwenoude’, heel langzaam gerijpte landschappen en biotopen voor

een deel een illusie blijkt te zijn. De hooilanden in valleigebieden buiten beschouwing gelaten, hebben bijvoorbeeld veel wei-

landcomplexen in minder dan een eeuw tijd de hele cyclus van kunstmatige aanleg (inzaaien van grasmengels op voormalig

akkerland), geleidelijke ontwikkeling tot bloemrijke weiden en ten slotte ‘vergroening’ tot quasi bloemloos productief grasland

doorlopen. Hoe ver gaan veel kleine elementen in het agrarische landschap, zoals knotwilgenrijen en elzenkanten, terug in de

tijd? En in welke mate heeft deze en de vroegere infrastructuur van kleine landschapselementen planten de nodige stapstenen

en schuiloorden geboden om zich te verbreiden of simpelweg te overleven? Het zijn moeilijke, doorgaans niet evident te beant-

woorden vragen, die echter van groot belang zijn voor de botanicus en de natuurbeheerder. Veel van de huidige floristische

variatie is niet verklaarbaar zonder een goede kijk op de historiek van de omgeving. Bedreigde, maar soms verrassend taaie

florarelicten vertellen vaak meer over het verleden dan over de huidige ecologische omstandigheden. In de Atlas weerspiege-

len de kaartbeelden van de verspreiding in de tweede karteringsperiode (1972-2004) niet alleen heden en recent verleden,

maar voor een deel ook het lang-etermijngeheugen van het landschap.

� En de florist deint mee

In het licht van wat voorafgaat, is het duidelijk dat de huidige atlas, ondanks pogingen om voor talrijke individuele planten-

soorten kort de historische ontwikkeling te schetsen, toch vooral moet worden beschouwd als een momentopname. Het tijds-

gebonden karakter van de Atlas wordt bovendien onderstreept door de wisselende invulling die botanici en floristen in de loop

van de tijd aan het begrip ‘floristiek’ hebben gegeven.

Een centrale vraag die François Crépin, een van de sleutelfiguren van de 19de-eeuwse botanie in België, telkens weer beant-

woord wilde zien wanneer zeldzaamheden of nieuwigheden werden gesignaleerd, betrof het al dan niet inheemse karakter van

de plant. Niet-inheemse soorten waren voor hem niet veel meer dan curiosa in de marge, die voor de studie van de Belgische

flora nauwelijks relevant werden geacht. Floristen moesten er zich voor hoeden hun soortenlijsten uit te breiden met “une foule

d’espèces dont l’indigénat était plus que suspect” (CRÉPIN 1863). Onder de niet oorspronkelijk inheemse planten kregen alleen

de sinds onheuglijke tijden ingevoerde en ingeburgerde akkeronkruiden bij Crépin wat meer krediet. Dat hadden die planten

vooral te danken aan de vaststelling dat ze karakteristiek waren voor bepaalde plantengeografische districten (CRÉPIN 1877).

Dat neemt niet weg dat in de 19de en 20ste eeuw bij een deel van de floristen altijd een warme belangstelling voor adventie-

ven en inburgerende soorten heeft bestaan. Talrijke korte tot uitgebreide waarnemingenlijsten van ‘exoten’ in de oude jaargan-
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Stijve zonnebloem -
Helianthus laetiflorus
(Wouter Van Landuyt)
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gen van het Bulletin van de Société royale de Botanique de Belgique waren daarvan het resultaat. Een voorloper in de 19de-

eeuwse studie van de flora van adventieven en inburgerende soorten was Charles Baguet. In 1883 publiceerde hij een uitge-

breide lijst waarnemingen in Brabant, voorafgegaan door een korte inleidende tekst, die sommigen misschien eerder laat

20ste-eeuws dan 19de-eeuws in de oren klinkt: “Il y a vingt ans, bien rarement on rencontrait en Belgique quelques espèces

étrangères égarées loin de leur pays natal… La navigation, le commerce et l’industrie ont pris en Belgique un essor aussis rapi-

de qu’incroyable… Le long des voies, dans les gares, les trains sèment des graines… Et que l’on ne s’imagine pas que ces intro-

ductions soient toutes éphémères.” (BAGUET 1883). Alleen al deze korte beschouwingen van Baguet ontkrachten het idee als

zou ‘onveranderlijkheid’ bij uitstek kenmerkend zijn geweest voor de 19de en een groot gedeelte van de 20ste eeuw.

In hoge mate parallel aan de belangstelling voor niet-inheemse planten, is een groeiend aantal floristen sinds kort ook meer

aandacht gaan schenken aan de flora van het urbane gebied. De aanwezigheid van al dan niet spontaan verwilderende tuin-

planten – onder meer door de actieve tussenkomst van bessenetende vogels of plantenafval wegwerpende tuinvijverbezitters –

leidt tot het aftasten van weer nieuwe vervagende grenszones in de floristiek. Welke planten zijn de aandacht van de florist

waard? En wat is louter ‘spielerei’?

In het licht van de huidige belangstelling voor topics als natuurbehoud, biodiversiteitscrisis en invasieve soorten kan de rele-

vantie van de studie van efemere en inburgerende plantensoorten – en meteen ook van de bijbehorende oude gepubliceerde

lijsten en herbariumcollecties – vandaag nauwelijks nog worden betwist. Dat is onder meer weerspiegeld in de brede selectie

van soorten voor deze Atlas, inclusief een reeks plantensoorten die zich anno 2005 situeren in de vage grensgebieden tussen

efemere adventief, standhoudende exoot en ingeburgerde nieuwkomer. Vandaag ligt beslist niet de wens “d’augmenter le

nombre des plantes de son pays” (CRÉPIN 1863) aan de basis van de wat minder strikte selectiecriteria voor de Atlas, maar het

streven om de veranderende flora van Vlaanderen aan het begin van de 21ste eeuw zo precies mogelijk in kaart te brengen.

� Relatieve veranderingen in de verspreiding van soorten tussen 1939-1971 
en 1972-2004

De fijnste schaal waarbij we over voldoende gegevens beschikken voor het meten van veranderingen in de verspreiding van

planten in Vlaanderen is het uurhokniveau (16 km2). Het nadeel van die grove schaal is dat de veranderingen vrij groot moeten

zijn vooraleer ze gedetecteerd kunnen worden. Een wijziging in de basisgegevens treedt pas op wanneer een soort uit een uur-

hok verdwenen is – of er althans een tijdlang niet meer is waargenomen. Veranderingen op een fijner schaalniveau kunnen op

basis van de verspreidingsgegevens in de Atlas dus niet aangetoond worden. Van een aantal algemene soorten weten we dat

ze op perceelsniveau sterk achteruitgegaan zijn en dat ze vaak alleen nog frequent voorkomen in perceelsranden en wegber-

men. Het detecteren van dat soort veranderingen valt buiten het opzet en de mogelijkheden van de Atlas.

Indien we de veranderingen in de verspreiding van een soort tussen de eerste en de tweede karteerperiode (resp. 1939-1971 en

1972-2004) willen meten op basis van de aan- of afwezigheid ervan in uurhokken, stoten we op een ernstig probleem. Zoals

aangehaald in hoofdstuk 3 heeft de inventarisatie-inspanning een belangrijk effect op het aantal waargenomen soorten per

uurhok. Hoe groter de inventarisatie-inspanning, hoe meer soorten er gevonden worden. Aangezien de inventarisatie-inspan-

ning in de periode 1972-2004 veel groter was dan in de periode 1939-1971, kan worden verwacht dat bepaalde soorten in 1972-

2004 in meer hokken gevonden zullen zijn, hoewel hun werkelijke verspreiding gelijk is gebleven of zelfs is ingekrompen. Het

tellen en met elkaar vergelijken van het aantal uurhokken van een soort in de beide karteerperioden geeft dus in de meeste

gevallen een foutief beeld van de toename of afname. Door bij de analyse te werken met relatieve in plaats van absolute veran-

deringen wordt het probleem grotendeels opgelost en zijn de gegevens van de twee karteerperioden beter met elkaar verge-

lijkbaar (zie kader). 

Het zou vanzelfsprekend heel interessant zijn om voor dit soort berekeningen ook gegevens uit de 19de eeuw of uit de eerste

decennia van de 20ste eeuw te kunnen gebruiken. Omdat het gegevensbestand van die jaren niet voldoende omvangrijk is en

te disparaat samengesteld, zijn we helaas genoodzaakt ons te beperken tot de gegevens die vanaf 1939 werden verzameld ten

behoeve van de Belgische plantenkartering (zie hoofdstuk 2 en 3). 
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Methodiek voor het meten van relatie-
ve veranderingen in de verspreiding
van soorten

Om de relatieve veranderingen tussen de karteerperioden

1939-1971 en 1972-2004 te meten, werd het aantal uurhok-

ken waar een soort gevonden werd in de eerste karteerperio-

de uitgezet ten opzichte van het aantal uurhokken van dezelf-

de soort tijdens de tweede periode. Om te komen tot een

lineair verband tussen de beide perioden werd een logit-

transformatie uitgevoerd op de verhouding tussen het aantal

uurhokken waar een soort gevonden is en het totale aantal

uurhokken. De regressielijn geeft de gemiddelde verandering

weer van alle soorten. De residuele waarde ten opzichte van

dat lineaire verband (verticale afstand van elk punt tot de

lijn) is een maat voor de relatieve verandering in de versprei-

ding van een soort ten opzichte van alle andere soorten.

Soorten die onder de lijn liggen zijn in relatief minder uur-

hokken gevonden dan verwacht kon worden als er geen ach-

teruitgang of vooruitgang is. Soorten die boven de lijn liggen

zijn in relatief meer uurhokken gevonden. De methodiek

wordt uitgebreid besproken in TELFER et al. (2002) en werd

ook al toegepast voor de Britse plantenatlas (PRESTON et al.

2002). De residuele waarde voor elke soort wordt verder in

de tekst de trendindex van die soort genoemd. Een trendin-

dex die gelijk is aan nul betekent dat de soort, rekening hou-

dend met de toegenomen inventarisatiegraad, niet toegeno-

men of afgenomen is. Een positieve waarde betekent een

vooruitgang, een negatieve waarde een achteruitgang. De

trendindex gaat van - 3.13 tot + 6.06.

Voor het berekenen van de regressielijn en voor de algemene

analyse in dit hoofdstuk werd een aantal soorten uitgesloten:

• soorten die in de eerste karteerperiode in minder dan 5

uurhokken waren gevonden;

• soorten waarvan een relatief groot deel van de vondsten

betrekking heeft op adventiefvondsten;

• soorten die in de Atlas van VAN ROMPAEY & DELVOSALLE

1972) geen kaartje hadden gekregen omdat ze nagenoeg

overal voorkwamen (de zogenaamde ubiquisten), waardoor

voor die soorten geen verspreidingsgegevens beschikbaar

zijn voor de periode 1939-1971;

• een aantal bomen en struiken die tijdens de eerste karteer-

periode niet of onvoldoende in kaart werden gebracht (bv.

grove den) of waarvan een aanzienlijk deel van de vondsten

in tenminste een van de beide karteerperioden vermoedelijk

betrekking heeft op aanplantingen;

• soorten waarvan de verandering van het aantal vindplaat-

sen het gevolg is van nieuwe taxonomische inzichten of van

een zeer specifieke toegenomen aandacht voor een bepaalde

plantengroep.
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Figuur 4.1: Regressie van het relatieve aantal uurhokken in de peri-
ode 1972-2004 tegenover het relatief aantal uurhokken in de perio-
de 1939-1972. Elk punt stelt één soort voor. Het relatieve aantal
uurhokken wordt voorgesteld als de verhouding tussen het aantal
uurhokken waar een soort voorkomt en het totaal aantal uurhok-
ken (deze verhoudingen zijn in de assen weergegeven als een logit-
transformatie).

Figure 4.1: Regression of range size during the 1939-1971 survey
period against the 1972-2004 survey period. Each point represents
a single species. The 16 km2 range sizes have been expressed as
the total number of squares recorded and logit-transformed.
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Succesvolle soorten 

Van de 100 soorten die het sterkst zijn vooruitgegaan (tabel 4.3), behoren er 83 tot de neofyten. Dat is veel meer dan de globa-

le proportie aan neofyten die in de Atlas behandeld worden (19 %). Bijna de helft van de 100 soorten die het sterkst zijn voor-

uitgegaan zijn soorten die in het atlasgebied als tuinplant ingevoerd werden en van daaruit verwilderden. Voorbeelden zijn late

guldenroede (Solidago gigantea), reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) en vlinderstruik (Buddleja davidii).

Bovendien zijn meerdere succesvol verwilderde sierplanten al tijdens de eerste karteerperiode (1939-1971) sterk vooruitge-

gaan. Die soorten zijn niet opgenomen in tabel 4.3. Een voorbeeld daarvan is Japanse duizendknoop (Fallopia japonica), waar-

van het aantal kilometerhokken tijdens de tweede karteerperiode ‘slechts’ verdubbelde. 

Ook onder de sterk vooruitgaande inheemse planten of archeofyten bevinden zich diverse soorten die frequent als tuinplant

gekweekt worden en die gemakkelijk kunnen verwilderen. Voorbeelden daarvan zijn taxus (Taxus baccata) en prachtklokje

(Campanula persicifolia). Sommige van die gekweekte planten komen slechts in een beperkt gedeelte van het atlasgebied van

nature voor. Buiten dat natuurlijke areaal moeten ze als neofyt beschouwd worden.

Onder de neofyten bevindt zich een hele reeks soorten die hier terechtgekomen zijn met ingevoerde agrarische producten,

zoals granen, grondstoffen voor de veevoederproductie of wol. Sommige ervan hebben zich wijd verspreid als akkeronkruiden,

zoals bijvoorbeeld kale gierst (Panicum dichotomiflorum) en kleine varkenskers (Coronopus didymus), terwijl andere, zoals

bezemkruiskruid (Senecio inaequidens), zich ook in meer natuurlijke milieus gevestigd hebben. Vooral akkeronkruiden produ-

ceren vaak grote hoeveelheden zaden en kennen een snelle ontwikkeling, waardoor vaak meerdere generaties per groeiseizoen

mogelijk zijn. Een grote zaadproductie en snelle generatiewisseling verklaart minstens voor een deel het succes van diverse

ingeburgerde onkruidsoorten. Bovendien zijn die eigenschappen gunstig voor het ontstaan van herbicidenresistente popula-

ties, wat hun succes nog kan vergroten. 

Een aparte groep wordt gevormd door de onkruiden in maïsakkers, zoals stekelige hanenpoot (Echinochloa muricata), kale

gierst (Panicum dichotomiflorum), Chinese naaldaar (Setaria faberi), kransnaaldaar (Setaria verticillata) en – zij het voorlopig

nog beperkt – knolcyperus (Cyperus esculentus) en draadgierst (Panicum capillare). Onlangs is over die planten intensief

onderzoek verricht, waardoor – althans voor een beperkt deel van het atlasgebied, namelijk de regio tussen Brugge en Gent –

een goed beeld is ontstaan van hun huidige verspreiding (HOSTE & VERLOOVE 2001). Onder de 100 soorten die het sterkst zijn

vooruitgegaan, bevindt zich slechts één inheemse onkruidsoort, namelijk kleine veldkers (Cardamine hirsuta). Voor dat opmer-

kelijke en alleenstaande feit hebben we niet direct een eenduidige verklaring. 
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Vlinderstruik - Buddleja davidii Wegberm met hertshoornweegbree, Deens lepelblad en muurpeper Bleke morgenster – Tragopogon dubius 
(fotos Wouter Van Landuyt)
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Een opvallende trend tijdens de tweede karteerperiode was de spectaculaire opmars van halofyten (zoutminnende soorten) in

het binnenland. Door het gebruik van strooizout tijdens de winter langs de grote wegen, dikwijls gecombineerd met bodemver-

storing in de bermstroken erlangs, ontstond op veel plaatsen in het binnenland een ideale habitat voor soorten die oorspronke-

lijk enkel in het maritieme district voorkwamen. De meest opvallende vertegenwoordiger van de groep is ongetwijfeld Deens

lepelblad (Cochlearia danica) (ROBYNS 1978, MENNEMA 1986, 1992, ZWAENEPOEL 1994, OLIVIER 1996). Die soort wordt nu

gevonden in meer dan 150 uurhokken, terwijl ze tijdens de eerste karteerperiode slechts in tien uurhokken was gevonden (bijna

uitsluitend in het maritieme district). Bovendien is de reële trend nog veel meer uitgesproken, want soorten die voornamelijk

langs autosnelwegen een toename hebben gekend, zijn vaak niet of erg onvoldoende geïnventariseerd. Bovendien zijn veel

recente gegevens betreffende Deens lepelblad nog niet in het hier geanalyseerde gegevensbestand (Florabank) opgenomen. 

De expansie van halofyten houdt overigens niet op bij Deens lepelblad. Hoewel het nog niet blijkt uit de tabel van soorten die

vooruitgegaan zijn, is ook de uitbreiding van vooral stomp kweldergras (Puccinellia distans), maar recenter ook van herts-

hoornweegbree (Plantago coronopus), vrij spectaculair te noemen. In beperktere mate werden de laatste jaren ook steeds

vaker soorten als strandmelde (Atriplex littoralis), zeevetmuur (Sagina maritima) en zilte schijnspurrie (Spergularia marina) in

het binnenland aangetroffen (VANDEN BERGHEN 1994, DUVIGNEAUD & FASSEAUX 1991, VANDERPOORTEN 1997, VANNEROM

1997). Die vindplaatsen in het binnenland kunnen eventueel de voorboden zijn van een toekomstige sterke expansie.

Aanvankelijk breidden de halofyten zich voornamelijk uit langs druk bereden autosnelwegen. Na verloop van tijd werden ze

ook steeds vaker aangetroffen langs drukke gewestwegen en tegenwoordig groeien ze bovendien op talrijke plaatsen in het

stedelijk gebied en langs secundaire wegen.

Bij de lijst van soorten die vooruitgegaan zijn, dient een aantal nuances geformuleerd te worden. Aan sommige soorten is tij-

dens de tweede karteerperiode in verhouding meer aandacht besteed. Deze opmerking geldt in grote lijnen voor alle neofyten.

Behalve met een reële toename, moet voor deze categorie plantensoorten beslist ook rekening gehouden worden met de

effecten van een meer intensieve onderzoeksactiviteit. 

Van diverse genera met neofyten – maar ook van andere ‘moeilijke’ groepen! – is de soortenkennis bij botanici in de voorbije

decennia gevoelig toegenomen, waardoor tijdens de tweede karteerperiode een beter beeld werd verkregen van de reële ver-

spreiding in Vlaanderen van talrijke plantensoorten. Dat kan het relatieve aandeel van de waarnemingen van die soorten in het

totale gegevensbestand positief hebben beïnvloed. Dat geldt echter niet voor alle successoorten: van sommige staat het zo

goed als vast dat ze zich sinds kort werkelijk expansief zijn gaan gedragen. Dat kon onder meer worden aangetoond aan de

hand van herbariumstudie. Soorten als hoge fijnstraal (Conyza sumatrensis) en klein robertskruid (Geranium purpureum) –

mogelijk te verwarren met respectievelijk Canadese fijnstraal (Conyza canadensis) en gewoon robertskruid (Geranium robertia-

num) – bleken na revisie van herbariumcollecties van deze laatste soorten niet eerder met de verwante nieuwkomers verward

te zijn geweest. Hun recente expansie in Vlaanderen lijkt met andere woorden niet te verklaren door een betere herkenning

maar door een reële toename. Zodra een inburgerende soort een bepaalde drempel van talrijkheid overschrijdt, mag worden

aangenomen dat ze af en toe in herbaria zal terechtkomen, zij het vaak als niet of foutief gedetermineerde soort. Dat is

onlangs bijvoorbeeld gebleken bij controle van herbariummateriaal van Europese hanenpoot (Echinochloa crus-galli), waaruit

is gebleken dat de inburgeringshistoriek in België van stekelige hanenpoot (E. muricata) teruggaat tot de late 19de eeuw

(HOSTE 2004).

Met betrekking tot de herkomst van de 100 soorten die het sterkst zijn vooruitgegaan kunnen eveneens enkele conclusies

getrokken worden. Bijna de helft is oorspronkelijk inheems in Europa (een heel kleine minderheid zelfs in Vlaanderen), boven-

dien vaak in regio’s die dicht aansluiten bij Vlaanderen. Tot die laatste categorie behoort bijvoorbeeld stijf barbarakruid

(Barbarea stricta). Het lijkt erop dat die soort in de voorbije decennia haar natuurlijke areaal heeft uitgebreid. In andere geval-

len kadert de sterke toename op Vlaams niveau in een geografisch veel ruimere uitbreiding, meestal vanuit Zuid-Europa. Dat is

onder meer het geval bij klein liefdegras (Eragrostis minor) en klein robertskruid (Geranium purpureum). 

Opvallend is verder het grote aandeel taxa van Amerikaanse origine: meer dan 35 soorten uit de top-100 zijn afkomstig uit

Amerika. Het gaat zowel om verwilderde sierplanten als om onkruiden (bv. diverse maïsonkruiden). Een relatief groot aantal suc-

cessoorten is afkomstig uit Azië, waarbij opvalt dat het vrijwel uitsluitend gaat om verwilderde cultuurplanten. Net zoals in de

omringende landen, is het assortiment van vooruitgaande soorten afkomstig uit Afrika of Oceanië verwaarloosbaar klein, met

respectievelijk 2 soorten en 1 soort. Dat heeft wellicht in hoofdzaak te maken met minder gunstige klimatologische omstandig-

heden in West-Europa voor planten uit die gebieden, maar ook met de beperktere handelsbetrekkingen met die continenten.
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Solidago gigantea Ait. Late guldenroede 6.06 neofyt

Solidago canadensis L. Canadese guldenroede 5.94 neofyt

Senecio inaequidens DC. Bezemkruiskruid 5.59 neofyt

Lunaria annua L. Tuinjudaspenning 5.12 neofyt

Amaranthus hybridus L. subsp. hybridus Basterdamarant 4.85 neofyt

Cotoneaster horizontalis Decaisne Vlakke dwergmispel 4.85 neofyt

Heracleum mantegazzianum Somm. et Lev. Reuzenberenklauw 4.77 neofyt

Eragrostis pilosa (L.) Beauv. Straatliefdegras 4.77 neofyt

Sorghum halepense (L.) Pers. Wilde sorgo 4.62 neofyt

Rumex patientia L. Spinaziezuring 4.44 neofyt

Lemna minuta Humb., Bonpl. et Kunth Dwergkroos 4.19 neofyt

Hydrocotyle ranunculoides L. f. Grote waternavel 4.16 neofyt

Prunus cerasifera Ehrh. Kerspruim 4.16 neofyt

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Hemelboom 4.15 neofyt

Acer negundo L. Vederesdoorn 4.08 neofyt

Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker Hoge fijnstraal 4.08 neofyt

Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm. Spaanse hyacint 4.08 neofyt

Portulaca oleracea L. Postelein 4.03 neofyt

Cerastium tomentosum L. Viltige hoornbloem 3.95 neofyt

Amaranthus hybridus L. subsp. bouchonii (Thell.) O. Bolòs et Vigo Franse amarant 3.93 neofyt

Spiraea douglasii Hook. Douglaspluimspirea 3.88 neofyt

Hieracium aurantiacum L. Oranje havikskruid 3.87 neofyt

Epilobium ciliatum Rafin. Beklierde basterdwederik 3.86 neofyt

Syringa vulgaris L. Sering 3.85 neofyt

Echinochloa muricata (Beauv.) Fernald Stekelige hanenpoot 3.81 neofyt

Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritsch Valse wingerd 3.8 neofyt

Persicaria wallichii Greuter et Burdet Afghaanse duizendknoop 3.71 neofyt

Aster novi-belgii L. Nieuw-Nederlandse aster 3.56 neofyt

Aster lanceolatus Willd. Smalle aster 3.51 neofyt

Fallopia aubertii (L. Henry) Holub Chinese bruidssluier 3.49 neofyt

Tragopogon dubius Scop. Bleke morgenster 3.46 neofyt

Geranium purpureum Vill. Klein robertskruid 3.46 neofyt

Myriophyllum aquaticum (Velloso) Verdc. Parelvederkruid 3.46 neofyt

Duchesnea indica (Andrews) Focke Schijnaardbei 3.44 neofyt

Cornus sericea L. Canadese kornoelje 3.44 neofyt

Buddleja davidii Franch. Vlinderstruik 3.43 neofyt

Barbarea stricta Andrz. Stijf barbarakruid 3.41 archeofyt

Setaria faberi F. Herrmann Chinese naaldaar 3.41 neofyt

Helianthus laetiflorus Pers. Stijve zonnebloem 3.41 neofyt

Sisymbrium orientale L. Oosterse raket 3.39 neofyt

Vulpia ciliata Dum. Duinlangbaardgras en gewimperd 

langbaardgras 3.3 inheems

Cyperus esculentus L. Knolcyperus 3.21 neofyt

Coronopus didymus (L.) Smith Kleine varkenskers 3.19 neofyt

Panicum dichotomiflorum Michaux Kale gierst 3.17 neofyt

Hieracium piloselloides Vill. Florentijns havikskruid 3.17 neofyt

Setaria verticillata (L.) Beauv. Kransnaaldaar 3.15 neofyt

Ribes alpinum L. Alpenbes 3.07 neofyt

Iberis umbellata L. Schermscheefbloem 3.07 neofyt

Ribes sanguineum Pursh Rode ribes 3.07 neofyt

Elaeagnus angustifolia L. Smalle olijfwilg 2.99 neofyt

�������

Tabel 4.3: De 100 soorten
die de sterkste vooruitgang

vertonen in de periode 1972-
2004 in vergelijking met

1939-1971. 

Table 4.3: The 100 taxa
which have shown the grea-

test relative increase
between 1939-1971 and

1972-2004.
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Angelica archangelica L. Grote engelwortel 2.94 neofyt

Symphytum asperum Lepechin Ruwe smeerwortel 2.91 neofyt

Claytonia sibirica L. Roze winterpostelein 2.91 neofyt

Amsinckia micrantha Suksd. Kleinbloemige amsinckia 2.91 neofyt

Veronica peregrina L. Vreemde ereprijs 2.88 neofyt

Solanum physalifolium Rusby var. nitidibaccatum (Bitter) Edmonds Glansbesnachtschade 2.87 neofyt

Senecio squalidus L. Glanzend kruiskruid 2.87 neofyt

Cardamine hirsuta L. Kleine veldkers 2.81 inheems

Campanula portenschlagiana Schult. Dalmatiëklokje 2.77 neofyt

Campanula persicifolia L. Prachtklokje 2.77 inheems

Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter et Burdet Waterteunisbloem 2.72 neofyt

Crambe maritima L. Zeekool 2.62 inheems

Aconitum napellus L. Blauwe monnikskap 2.62 neofyt

Lagurus ovatus L. Hazenstaart 2.62 neofyt

Crassula helmsii (T. Kirk) Cock. Watercrassula 2.62 neofyt

Rosa rugosa Thunb. Rimpelroos 2.57 neofyt

Hordeum jubatum L. Kwispelgerst 2.56 neofyt

Mimulus guttatus DC. Gele maskerbloem 2.56 neofyt

Euphorbia lathyris L. Kruisbladige wolfsmelk 2.54 neofyt

Atriplex glabriuscula Edmondst. Kustmelde 2.5 inheems

Alcea rosea L. Stokroos 2.5 neofyt

Barbarea verna (Mill.) Aschers. Vroeg barbarakruid 2.5 neofyt

Alchemilla mollis (Buser) Rothm. Fraaie vrouwenmantel 2.5 neofyt

Eragrostis minor Host Klein liefdegras 2.49 neofyt

Euphorbia maculata L. Straatwolfsmelk 2.43 neofyt

Hieracium maculatum Schrank Bochtig havikskruid 2.43 inheems

Xanthium orientale L. Grote stekelnoot 2.43 neofyt

Mentha spicata L. Groene munt 2.38 archeofyt of neofyt

Phytolacca esculenta Van Houtte Oosterse karmozijnbes 2.36 neofyt

Elatine hydropiper L. Klein glaskroos 2.36 inheems

Sagina apetala Ard. Tengere vetmuur 2.36 archeofyt

Fallopia sachalinensis (F. Schmidt Petrop.) Ronse Decraene Sachalinse duizendknoop 2.35 neofyt

Lactuca serriola L. Kompassla 2.29 inheems

Ceterach officinarum Willd. Schubvaren 2.29 inheems

Baccharis halimifolia L. Struikaster 2.29 neofyt

Amaranthus deflexus L. Liggende majer 2.29 neofyt

Bromus carinatus Hook. et Arnott Gekielde dravik 2.28 neofyt

Impatiens glandulifera Royle Reuzenbalsemien 2.27 neofyt

Cochlearia danica L. Deens lepelblad 2.25 inheems

Panicum capillare L. Draadgierst 2.22 neofyt

Panicum schinzii Hack. Zuid-Afrikaanse gierst 2.21 neofyt

Cotoneaster rehderi Pojark. Rimpelige cotoneaster 2.21 neofyt

Chenopodium berlandieri Moq. Texaanse ganzenvoet 2.21 neofyt

Malva alcea L. Vijfdelig kaasjeskruid 2.16 archeofyt

Lonicera xylosteum L. Rode kamperfoelie 2.15 inheems

Viburnum lantana L. Wollige sneeuwbal 2.14 inheems

Campanula latifolia L. Breed klokje 2.12 neofyt

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Rich. Hondskruid 2.08 inheems

Epilobium tetragonum L. Kantige basterdwederik 2.05 inheems

Juncus foliosus Desf. Gestreepte greppelrus 2.02 neofyt
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Achteruitgaande soorten

Van de 100 soorten die tussen de eerste en tweede karteerperiode het sterkst zijn achteruitgegaan (tabel 4.4), behoren er 8 tot

de archeofyten en 88 tot de inheemse soorten. Dat is telkens wat meer dan het globale aandeel van die categorieën planten in

de Atlas (resp. 5 en 75 %). Neofyten komen in de lijst amper voor (3 soorten). Ook bij de soorten waarvan de achteruitgang

reeds grotendeels had plaatsgevonden tijdens of zelfs reeds voor de eerste karteerperiode (tabel 4.5) bevinden zich nauwelijks

neofyten. 

De meest opvallende groep neofyten die een sterke achteruitgang heeft gekend, omvat de vlasonkruiden vlasdolik (Lolium

remotum), vlashuttentut (Camelina alyssum) en vlaswarkruid (Cuscuta epilinum). Die soorten zijn als een gevolg van cultuur-

technische veranderingen (zaaigoedschoning, onkruidbestrijding) in Vlaanderen helemaal verdwenen. Ook andere traditionele

akkeronkruiden – zowel archeofyten als inheemse soorten – staan opvallend veel in de lijst: korenschijnspurrie (Delia segeta-

lis), korenbloem (Centaurea cyanus), naaldenkervel (Scandix pecten-veneris), akkerboterbloem (Ranunculus arvensis), bolderik

(Agrostemma githago) enz. Maar liefst vijftien soorten uit de lijst van de 100 soorten met de sterkste achteruitgang zijn akker-

onkruiden. In vele gevallen betreft het specifieke graanonkruiden.

Twee andere belangrijke tendensen kunnen uit de lijsten van tabel 4.4 en 4.5 worden afgelezen. Veel waterplanten zijn sterk

achteruitgegaan, evenals talrijke soorten van voedselarme, kruidachtige vegetaties. Over die tendensen wordt in de volgende

paragrafen van dit hoofdstuk verder uitgeweid. 
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Korenbloem - Centaurea cyanus (Rollin Verlinde) Bolderik - Agrostemma githago (Rollin Verlinde)
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Delia segetalis (L.) Dum. Korenschijnspurrie -3.13 inheems

Calamintha ascendens Jord. Opstijgende steentijm -3.05 inheems

Alyssum alyssoides (L.) L. Bleek schildzaad -2.58 inheems

Antennaria dioica (L.) Gaertn. Rozenkransje -2.52 inheems

Lolium remotum Schrank Vlasdolik -2.52 neofyt

Hordeum marinum Huds. Zeegerst -2.37 inheems

Liparis loeselii (L.) L.C.M. Rich. Groenknolorchis -2.35 inheems

Centaurea cyanus L. Korenbloem -2.09 archeofyt

Orchis morio L. Harlekijn -2.01 inheems

Scandix pecten-veneris L. Naaldenkervel -2.01 archeofyt

Arnoseris minima (L.) Schweigg. et Körte Korensla -1.97 inheems

Ranunculus arvensis L. Akkerboterbloem -1.94 archeofyt

Alopecurus bulbosus Gouan Knolvossenstaart -1.77 inheems

Agrostemma githago L. Bolderik -1.7 archeofyt

Herminium monorchis (L.) R. Brown Honingorchis -1.66 inheems

Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze Veenmosorchis -1.66 inheems

Carex flava L. Gele zegge -1.66 inheems

Scleranthus perennis L. Overblijvende hardbloem -1.66 inheems

Galium tricornutum Dandy Driehoornig walstro -1.66 inheems

Lobelia dortmanna L. Waterlobelia -1.62 inheems

Schoenoplectus triqueter (L.) Palla Driekantige bies -1.62 inheems

Filago vulgaris Lam. Duits viltkruid -1.55 inheems

Carex lepidocarpa Tausch Schubzegge -1.55 inheems

Marrubium vulgare L. Malrove -1.54 archeofyt

Blysmus compressus (L.) Panzer ex Link Platte bies -1.51 inheems

Teucrium scordium L. Moerasgamander -1.51 inheems

Thymus pulegioides L. Grote tijm -1.48 inheems

Aconitum lycoctonum L. Gele monnikskap -1.46 inheems

Cyperus flavescens L. Geel cypergras -1.46 inheems

Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Rich. Zomerschroeforchis -1.46 inheems

Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande Spiraalruppia -1.46 inheems

Ruppia maritima L. Snavelruppia -1.46 inheems

Subularia aquatica L. Priemkruid -1.46 inheems

Botrychium matricariifolium (A. Braun ex Döll) Koch Vertakte maanvaren -1.46 inheems

Genista tinctoria L. Verfbrem -1.43 inheems

Thymus serpyllum L. Kleine tijm -1.38 inheems

Schoenus nigricans L. Knopbies -1.37 inheems

Gymnadenia conopsea (L.) R. Brown Grote muggenorchis -1.37 inheems

Trisetum flavescens (L.) Beauv. Goudhaver -1.36 inheems

Stratiotes aloides L. Krabbenscheer -1.35 inheems

Hypochaeris glabra L. Glad biggenkruid -1.35 inheems

Pedicularis sylvatica L. Heidekartelblad -1.34 inheems

Cicendia filiformis (L.) Delarbre Draadgentiaan -1.33 inheems

Najas minor All. Klein nimfkruid -1.32 inheems

Carex limosa L. Slijkzegge -1.32 inheems

Carex diandra Schrank Ronde zegge -1.31 inheems

Briza media L. Bevertjes -1.28 inheems

Carlina vulgaris L. Driedistel -1.28 inheems

Carex hostiana DC. Blonde zegge -1.26 inheems

Chenopodium chenopodioides (L.) Aell. Beursjesganzenvoet -1.25 inheems

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman Gebogen driehoeksvaren -1.25 inheems

Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O. Kuntze Watergentiaan -1.24 inheems

Potamogeton lucens L. Glanzig fonteinkruid -1.24 inheems

Polygala vulgaris L. Gewone vleugeltjesbloem -1.24 inheems

Danthonia decumbens (L.) DC. Tandjesgras -1.23 inheems

Deschampsia setacea (Huds.) Hack. Moerassmele -1.22 inheems

Scleranthus annuus L. Eenjarige hardbloem -1.19 inheems

Veronica triphyllos L. Handjesereprijs -1.16 inheems

Chenopodium vulvaria L. Stinkende ganzenvoet -1.16 inheems

Succisa pratensis Moench Blauwe knoop -1.15 inheems

Hydrocharis morsus-ranae L. Kikkerbeet -1.15 inheems

Melampyrum pratense L. Hengel -1.14 inheems

Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert Koekruid -1.14 inheems of archeofyt

Eriophorum gracile Koch ex Roth Slank wollegras -1.13 inheems

Genista pilosa L. Kruipbrem -1.13 inheems

Eriophorum latifolium Hoppe Breed wollegras -1.13 inheems

Rhinanthus minor L. Kleine ratelaar -1.13 archeofyt

Valerianella rimosa Bast. Geoorde veldsla -1.13 inheems

Lithospermum arvense L. Ruw parelzaad -1.12 inheems

Viola canina L. Hondsviooltje -1.11 inheems

Parnassia palustris L. Parnassia -1.11 inheems

Anthemis arvensis L. Valse kamille -1.1 archeofyt

Cynosurus cristatus L. Kamgras -1.1 inheems
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Tabel 4.4: De 100 soorten die
de sterkste achteruitgang ver-
tonen in de periode 1972-
2004 in vergelijking met
1939-1971. 

Table 4.4: The 100 taxa which
have shown the greatest rela-
tive decrease between 1939-
1971 and 1972-2004.
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Cirsium eriophorum (L.) Scop. Wollige distel -1.08 inheems

Leontodon hispidus L. Ruige leeuwentand -1.08 inheems

Centaurea calcitrapa L. Kalketrip -1.08 archeofyt

Epipactis atrorubens (Hoffmann) Besser Bruinrode wespenorchis -1.08 inheems

Hieracium lachenalii C.C. Gmel. Dicht havikskruid -1.08 inheems

Euphorbia exigua L. Kleine wolfsmelk -1.07 inheems

Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub Kleine wolfsklauw -1.07 inheems

Lycopodium clavatum L. Grote wolfsklauw -1.07 inheems

Genista anglica L. Stekelbrem -1.06 inheems

Sium latifolium L. Grote watereppe -1.06 inheems

Ononis spinosa L. Kattedoorn -1.06 inheems

Cuscuta epithymum (L.) L. Klein warkruid -1.05 inheems

Solidago virgaurea L. Echte guldenroede -1.05 inheems

Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins Geschubde mannetjesvaren -1.04 inheems

Anthyllis vulneraria L. Wondklaver -1.04 inheems

Hieracium pilosella L. Muizenoor -1.04 inheems

Filago lutescens Jord. Geel viltkruid -1.03 inheems

Tephroseris helenitis (L.) Nordenstam Spatelkruiskruid -1.03 inheems

Potamogeton praelongus Wulfen Langstengelig fonteinkruid -1.03 inheems

Hieracium lactucella Wallr. Spits havikskruid -1.03 inheems

Drosera rotundifolia L. Ronde zonnedauw -1.03 inheems

Lilium bulbiferum L. Roggelelie -1.03 neofyt

Geum rivale L. Knikkend nagelkruid -1.03 inheems of archeofyt

Gentianella campestris (L.) B_rner Veldgentiaan -1.03 inheems

Eriophorum angustifolium Honck. Veenpluis -1.01 inheems

Rudbeckia laciniata L. Slipbladige rudbeckia -1.01 neofyt

Galium spurium L. Akkerwalstro -0.99 inheems

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Aantal uurhokken Status

1800-1938 1939-1971 1972-2004

Adonis aestivalis L. Zomeradonis 7 0 0 archeofyt

Adonis annua L. Herfstadonis 5 0 0 archeofyt

Alopecurus bulbosus Gouan Knolvossenstaart 7 3 0 Inheems

Anagallis tenella (L.) L. Teer guichelheil 44 13 14 Inheems

Andromeda polifolia L. Lavendelhei 37 27 20 Inheems

Antennaria dioica (L.) Gaertn. Rozenkransje 45 7 0 Inheems

Apium inundatum (L.) Reichenb. f. Ondergedoken moerasscherm 69 27 25 Inheems

Apium repens (Jacq.) Lag. Kruipend moerasscherm 23 10 6 Inheems

Aristolochia clematitis L. Pijpbloem 32 17 17 Archeofyt

Armeria maritima Willd. Engels gras 16 7 12 Inheems

Arnica montana L. Valkruid 2 0 0 Inheems

Artemisia maritima L. Zeealsem 6 3 3 Inheems

Baldellia ranunculoides (L.) Parl. Moerasweegbree 88 37 41 Inheems

Bassia hirsuta (L.) Aschers. Ruig zoutkruid 3 0 0 Inheems

Blysmus compressus (L.) Panzer ex Link Platte bies 14 5 1 Inheems

Botrychium lunaria (L.) Swartz Gelobde maanvaren 19 5 6 Inheems

Botrychium simplex Hitchc. Kleine maanvaren 1 0 0 Inheems

Bromus grossus Desf. ex DC. Zware dreps 5 1 2 Archeofyt

Bupleurum rotundifolium L. Doorwas 11 2 5 Inheems

Bupleurum tenuissimum L. Fijn goudscherm 7 0 0 Inheems

Camelina alyssum (Mill.) Thell. Vlashuttentut 18 0 0 Neofyt

Carex bohemica Schreb. Cyperzegge 1 0 0 Inheems

Carex dioica L. Tweehuizige zegge 13 1 3 Inheems

Carex distans L. Zilte zegge 33 22 26 Inheems

Carex divisa Huds. Kustzegge 2 1 1 Inheems

Carex extensa Good. Kwelderzegge 10 2 2 Inheems

Carex hostiana DC. Blonde zegge 11 8 4 Inheems

Carex limosa L. Slijkzegge 6 4 1 Inheems

Carex pulicaris L. Vlozegge 31 6 3 Inheems

Carex trinervis Degl. Drienervige zegge 16 11 11 Inheems

Carum verticillatum (L.) Koch Kranskarwij 12 0 4 Inheems

Centaurea calcitrapa L. Kalketrip 38 3 0 Archeofyt

Centunculus minimus L. Dwergbloem 43 5 5 Inheems

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce Bleek bosvogeltje 5 0 3 Inheems

Chenopodium vulvaria L. Stinkende ganzenvoet 43 11 4 Inheems

Cicendia filiformis (L.) Delarbre Draadgentiaan 45 13 5 Inheems

Cicuta virosa L. Waterscheerling 55 53 36 Inheems

Cirsium dissectum (L.) Hill Spaanse ruiter 9 6 5 Inheems

Cirsium eriophorum (L.) Scop. Wollige distel 4 3 0 Inheems

Coeloglossum viride (L.) Hartm. Groene nachtorchis 24 1 1 Inheems
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Tabel 4.5: Soorten waarvan
de achteruitgang reeds

duidelijk zichtbaar was in
de periode 1939-1971 in

vergelijking met de perio-
de voor 1939.

Table 4.5: Taxa which had
already a decrease

between 1800-1938 and
1939-1971.
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Corrigiola litoralis L. Riempjes 65 16 26 Inheems

Crassula tillaea Lester-Garland Mosbloempje 2 0 1 Inheems

Cuscuta epilinum Weihe Vlaswarkruid 32 0 0 Neofyt

Cyperus flavescens L. Geel cypergras 20 2 0 Inheems

Cyperus fuscus L. Bruin cypergras 39 14 29 Inheems

Delia segetalis (L.) Dum. Korenschijnspurrie 47 13 0 Inheems

Deschampsia setacea (Huds.) Hack. Moerassmele 48 23 10 Inheems

Dianthus armeria L. Ruige anjer 30 14 20 Inheems

Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub Kleine wolfsklauw 28 15 6 Inheems

Drosera anglica Huds. Lange zonnedauw 12 0 0 Inheems

Eleocharis quinqueflora (F.X. Hartm.) O. Schwartz Armbloemige waterbies 45 8 10 Inheems

Epipactis atrorubens (Hoffmann) Besser Bruinrode wespenorchis 4 3 1 Inheems

Epipactis palustris (L.) Crantz Moeraswespenorchis 40 30 28 Inheems

Equisetum variegatum Schleich. Bonte paardenstaart 10 5 2 Inheems

Eriophorum latifolium Hoppe Breed wollegras 14 7 2 Inheems

Eryngium campestre L. Kruisdistel 18 16 14 Inheems

Filago arvensis L. Akkerviltkruid 26 0 0 Inheems

Filago lutescens Jord. Geel viltkruid 11 1 0 Inheems

Filago vulgaris Lam. Duits viltkruid 29 8 2 Inheems

Fritillaria meleagris L. Kievitsbloem 6 0 0 Inheems

Fumaria densiflora DC. Dichtbloemige duivekervel 26 1 3 Inheems

Gagea villosa (Bieb.) Sweet Akkergeelster 12 0 2 Inheems

Galeopsis speciosa Mill. Dauwnetel 29 11 20 Inheems

Galium tricornutum Dandy Driehoornig walstro 15 9 1 Inheems

Genista tinctoria L. Verfbrem 24 12 4 Inheems

Gentianella campestris (L.) B_rner Veldgentiaan 3 1 0 Inheems

Gentianella germanica (Willd.) B_rner Duitse gentiaan 5 0 0 Inheems

Gentianella uliginosa (Willd.) B_rner Duingentiaan 9 5 3 Inheems

Geum rivale L. Knikkend nagelkruid 3 1 0 inheems of archeofyt

Gratiola officinalis L. Genadekruid 7 0 1 Inheems

Groenlandia densa (L.) Fourr. Paarbladig fonteinkruid 31 29 28 Inheems

Gymnadenia conopsea (L.) R. Brown Grote muggenorchis 15 9 2 Inheems

Gypsophila muralis L. Gipskruid 31 0 1 Inheems

Halimione pedunculata (L.) Aell. Gesteelde zoutmelde 3 1 1 Inheems

Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze Veenmosorchis 37 9 2 Inheems

Herminium monorchis (L.) R. Brown Honingorchis 11 9 2 Inheems

Herniaria hirsuta L. Behaard breukkruid 41 4 36 Archeofyt

Hordeum marinum Huds. Zeegerst 18 6 0 Inheems

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Dennenwolfsklauw 11 0 1 Inheems

C.F.P. Mart.

Hypericum montanum L. Berghertshooi 26 2 2 Inheems

Hypochaeris glabra L. Glad biggekruid 63 28 10 Inheems

Hyssopus officinalis L. Hyssop 3 1 2 Neofyt

Isoetes echinospora Durieu Kleine biesvaren 7 4 3 Inheems

Juncus anceps Laharpe Duinrus 2 0 0 Inheems

Juncus capitatus Weigel Koprus 26 1 1 Inheems

Juncus pygmaeus L.C.M. Rich. Dwergrus 4 0 0 Inheems

Juncus tenageia L. f. Wijdbloeiende rus 50 6 9 Inheems

Lactuca saligna L. Wilgsla 10 2 1 Inheems

Lathyrus japonicus Willd. Zeelathyrus 1 0 0 Inheems

Lathyrus linifolius (Reichard) B_ssler Knollathyrus 15 3 9 Inheems

Lathyrus nissolia L. Graslathyrus 52 16 41 Inheems

Legousia hybrida (L.) Delarbre Klein spiegelklokje 22 1 4 Archeofyt

Leucojum aestivum L. Zomerklokje 10 6 8 Inheems

Limosella aquatica L. Slijkgroen 18 1 13 Inheems

Liparis loeselii (L.) L.C.M. Rich. Groenknolorchis 16 12 1 Inheems

Littorella uniflora (L.) Aschers. Oeverkruid 39 28 28 Inheems

Lobelia dortmanna L. Waterlobelia 61 20 5 Inheems

Lolium remotum Schrank Vlasdolik 40 7 0 Neofyt

Ludwigia palustris (L.) S. Elliott Waterlepeltje 31 7 14 Inheems

Lycopodium annotinum L. Stekende wolfsklauw 1 0 0 Inheems

Lysimachia thyrsiflora L. Moeraswederik 41 26 39 Inheems

Marrubium vulgare L. Malrove 35 16 5 Archeofyt

Mentha pulegium L. Polei 7 1 4 Inheems

Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin Tengere veldmuur 13 3 1 Inheems

Moenchia erecta (L.) P. Gaertn., B. Mey. Et Sch. Kruismuur 33 1 1 Inheems

Muscari botryoides (L.) Mill. Blauwe druifjes 30 8 18 Neofyt

Najas minor All. Klein nimfkruid 21 4 1 Inheems

Neotinea ustulata (L.) R.M. Bateman, Pridgeon 

et M.W. Chase Aangebrande orchis 2 0 0 Inheems

Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Rich. Vogelnestje 14 4 9 Inheems

Nepeta cataria L. Wild kattenkruid 38 8 20 Archeofyt
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Aantal uurhokken Status

1800-1938 1939-1971 1972-2004

Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O. Kuntze Watergentiaan 45 29 13 Inheems

Oenanthe lachenalii C.C. Gmel. Zilt torkruid 14 10 10 Inheems

Oenanthe pimpinelloides L. Beverneltorkruid 6 1 3 Inheems

Oenanthe silaifolia Bieb. Weidekervel-torkruid 11 2 6 Inheems

Ophrys insectifera L. Vliegenorchis 8 2 1 Inheems

Ophrys sphegodes Mill. Spinnenorchis 2 0 0 Inheems

Orchis anthropophora (L.) All. Poppenorchis 3 0 2 Inheems

Orchis coriophora L. Wantsenorchis 12 0 0 Inheems

Orchis mascula (L.) L. Mannetjesorchis 7 3 6 Inheems

Orchis morio L. Harlekijn 34 17 3 Inheems

Orchis palustris Jacq. Moerasorchis 3 0 0 Inheems

Orobanche ramosa L. Hennepvreter 21 0 1 Archeofyt

Parnassia palustris L. Parnassia 55 14 8 Inheems

Pedicularis palustris L. Moeraskartelblad 43 24 15 Inheems

Pilularia globulifera L. Pilvaren 52 26 45 Inheems

Pinguicula vulgaris L. Vetblad 2 0 0 Inheems

Platanthera bifolia (L.) L.C.M. Rich. Welriekende nachtorchis 36 23 15 Inheems

Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. Bergnachtorchis 16 3 8 Inheems

Polygala comosa Schkuhr Kuifvleugeltjesbloem 4 0 0 Inheems

Potamogeton acutifolius Link Spits fonteinkruid 52 14 19 Inheems

Potamogeton alpinus Balb. Rossig fonteinkruid 71 9 6 Inheems

Potamogeton coloratus Hornem. Weegbreefonteinkruid 18 5 7 Inheems

Potamogeton friesii Rupr. Puntig fonteinkruid 27 7 4 Inheems

Potamogeton gramineus L. Ongelijkbladig fonteinkruid 21 18 10 Inheems

Potamogeton obtusifolius Mert. et Koch Stomp fonteinkruid 53 13 42 Inheems

Potamogeton praelongus Wulfen Langstengelig fonteinkruid 21 1 0 Inheems

Potentilla supina L. Liggende ganzerik 13 3 8 Inheems

Pulicaria vulgaris Gaertn. Klein vlooienkruid 38 5 12 Inheems

Pyrola minor L. Klein wintergroen 22 19 14 Inheems

Radiola linoides Roth Dwergvlas 46 15 10 Inheems

Ranunculus ololeucos Lloyd Witte waterranonkel 35 28 20 Inheems

Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande Spiraalruppia 3 2 0 Inheems

Ruppia maritima L. Snavelruppia 4 2 0 Inheems

Sagina nodosa (L.) Fenzl Sierlijke vetmuur 55 17 40 Inheems

Salicornia pusilla J. Woods Eenbloemige zeekraal 2 0 0 Inheems

Scheuchzeria palustris L. Veenbloembies 9 1 1 Inheems

Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla Stekende bies 3 0 1 Inheems

Schoenus nigricans L. Knopbies 20 9 3 Inheems

Scleranthus perennis L. Overblijvende hardbloem 23 12 3 Inheems

Senecio paludosus L. Moeraskruiskruid 26 14 18 Inheems

Serratula tinctoria L. Zaagblad 21 14 18 Inheems

Silene gallica L. Franse silene 23 4 9 Archeofyt

Silene noctiflora L. Nachtkoekoeksbloem 29 4 14 Inheems

Sparganium natans L. Kleinste egelskop 56 34 31 Inheems

Spartina maritima (Curt.) Fernald Klein slijkgras 4 0 0 Inheems

Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Rich. Zomerschroeforchis 8 2 0 Inheems

Spiranthes spiralis (L.) Chevall. Herfstschroeforchis 26 0 0 Inheems

Stratiotes aloides L. Krabbenscheer 25 24 12 Inheems

Subularia aquatica L. Priemkruid 17 2 0 Inheems

Tephroseris helenitis (L.) Nordenstam Spatelkruiskruid 22 1 0 Inheems

Teucrium scordium L. Moerasgamander 12 5 0 Inheems

Utricularia australis R. Brown Loos blaasjeskruid 43 26 41 Inheems

Utricularia intermedia Hayne Plat blaasjeskruid 17 15 9 Inheems

Utricularia ochroleuca R. Hartm. Bleekgeel blaasjeskruid 3 1 2 Inheems

Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert Koekruid 24 23 10 inheems of archeofyt

Vaccinium uliginosum L. Rijsbes 6 0 0 Inheems

Valerianella dentata (L.) Pollich Getande veldsla 24 5 6 Inheems

Veronica acinifolia L. Steentijmereprijs 5 1 4 Inheems

Veronica praecox All. Vroege ereprijs 12 0 1 Inheems

Viola persicifolia Schreb. Vals melkviooltje 1 0 0 Inheems

Wahlenbergia hederacea (L.) Reichenb. Klimopklokje 18 6 6 Inheems

Zostera noltei Hornem. Klein zeegras 7 0 0 Inheems
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Trends in de veranderingen van de inheemse flora

De tabellen 4.3, 4.4 en 4.5 maken duidelijk dat er een enorm verschil bestaat tussen de trendindex van enerzijds de inheemse

soorten en archeofyten (soorten die al van voor ca. 1500 in Vlaanderen ingeburgerd zijn) en anderzijds de neofyten (figuur 4.2).

Op zich is dat logisch, want soorten die hier pas sinds kort zijn toegekomen, hebben in de regel nog een veel groter potentieel

tot uitbreiding. Pas op de langere termijn kan worden verwacht dat ze alle geschikte biotopen zullen hebben gekoloniseerd. Bij

inheemse soorten en archeofyten is het verbreidingsproces globaal reeds lang achter de rug. Toch betekent dat vanzelfspre-

kend niet dat die soorten nadien geen vooruitgang of achteruitgang meer kunnen kennen. Omdat landschappen voortdurend

aan veranderingen onderhevig zijn, ontstaan voor plantensoorten doorlopend nieuwe kansen of bedreigingen, waardoor popu-

laties en verspreidingspatronen altijd fluctuaties of langdurige perioden van vooruitgang of achteruitgang zullen kennen.

Met de bedoeling algemene langetermijntrends in de veranderingen van onze flora te achterhalen, hebben we een analyse

gemaakt van het geheel van de inheemse planten en archeofyten. Die soorten zijn (of waren) al minimaal enkele eeuwen in

Vlaanderen aanwezig, zodat we kunnen aannemen dat ze ruim voldoende tijd hadden gehad om alle geschikte biotopen te

koloniseren. Verschuivingen in de verspreiding van die soorten worden met andere woorden vooral bepaald door veranderin-

gen in het milieu, het grondgebruik en het landschap. Voor de analyse werd gebruik gemaakt van de indicatorwaarden van

ELLENBERG et al. (1991).

Voedselarm of voedselrijk? (figuur 4.3) Stikstofindicatiegetallen werden gebruikt om na te gaan welke soorten vooruit- of ach-

teruitgaan. Veranderingen in voedselrijkdom van het milieu blijken een van de meest dominante factoren te zijn die de ver-

schuivingen in de verspreiding van soorten de afgelopen eeuw hebben bepaald. Tien groepen van Ellenbergwaarden voor stik-

stof werden onderscheiden, gaande van 1 (de soort komt enkel voor op zeer stikstofarme bodems) tot 9 (de soort komt enkel

voor op zeer stikstofrijke bodems) en X (de soort is onverschillig ten opzichte van de stikstofrijkdom van de bodem). De ver-

schillen tussen de groepen zijn zeer significant (p<0,001). Uit de analyse blijkt dat soorten van de meest voedselarme milieus

het sterkst achteruitgegaan zijn, terwijl soorten van zeer voedselrijke milieus het sterkst zijn toegenomen. Indifferente soorten

liggen ergens tussen de beide extremen in. Ook in de ons omringende landen blijkt eutrofiëring een van de belangrijkste facto-

ren te zijn die de veranderingen in de flora bepalen (PRESTON et al. 2002, SMART et al. 2003, TAMIS et al. 2005).

Zuur of kalkrijk? (figuur 4.4) Tien klassen van zuurtegraadindicatoren werden onderscheiden, gaande van 1 (soorten die enkel

op sterk zure bodems groeien) tot 9 (soorten die enkel op basische bodems groeien) en X (soorten die onverschillig zijn t.o.v.

de pH van de bodem). Ook hier werden significante verschillen gevonden. Soorten van zeer zure milieus zijn sterker achteruit-

gegaan dan soorten van matig zure tot basische bodems. Daarbij dient wel te worden opgemerkt dat soorten van zure milieus

in het algemeen ook indicatoren zijn voor stikstofarme milieus. In tegenstelling tot de Britse Eilanden (PRESTON et al. 2002),

werd in Vlaanderen geen statistisch significante achteruitgang van kalkminnende soorten vastgesteld. Mogelijk is de achteruit-

gang van kalkminnende soorten in meer traditionele landschappen ten dele gecompenseerd de toename van die soorten op

kalkrijke opgespoten terreinen.
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Figuur 4.2: Verschillen in de
relatieve trend tussen
inheemse soorten, archeofy-
ten en neofyten (gemiddel-
de, gemiddelde ± stan-
daardfout, gemiddelde ±
standaarddeviatie) .

Figure 4.2: Differences in the
relative change between
indigenous species, 
archeophytes and neo-
phytes (point = mean, box
= mean ± standard error,
bars = mean ± standard 
deviation).
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Figuur 4.3: Verschillen in de
relatieve trend tussen de

soorten met verschillende
stikstofindicatiewaarden

volgens Ellenberg (1 = de
soort komt enkel voor op

zeer stikstofarme bodems
tot 9 = de soort komt enkel

voor op zeer stikstofrijke
bodems en X = de soort is
onverschillig ten opzichte

van de stikstofrijkdom van
de bodem).

Figure 4.3: Differences in the
relative change between

species with different
Ellenberg nitrogen indicator

values (1 = only found on
very poor soils, to 9 =

always found on nitrogen
rich soils, X = indifferent).
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Figuur 4.4: Verschillen in de
relatieve trend tussen de
soorten met verschillend

reactiegetal volgens
Ellenberg (1 = soorten die

enkel op sterk zure bodems
groeien tot 9 = soorten die
enkel op basische bodems
groeien en X = soorten die

onverschillig zijn t.o.v. de
pH van de bodem).

Figure 4.4: Differences in the
relative change between

species with different
Ellenberg pH indicator valu-
es (1 = only found on extre-

mely acidic soils, to 9 =
always found on calcareous,

high-pH soils, X = indiffe-
rent).
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Figuur 4.5: Verschillen in de
relatieve trend tussen de
soorten met verschillend

vochtgetal volgens
Ellenberg (1=indicator van

extreem droge bodems, 2=
tussen 1 en 3, 3=indicator

van droge bodems, 4 tussen
3 en 5, 5=indicator van

matig vochtige bodems,
6=tussen 5 en 7, 7=indica-

tor van vochtige bodems,
8= tussen 7 en 9, 9=indica-

tor van natte waterverzadig-
de bodems, 10=oeverplan-
ten, 11=waterplanten die in

de bodem wortelen,
12=ondergedoken of vrij
drijvende waterplanten,

X=indifferent).

Figure 4.5: Differences in the
relative change between

species with different
Ellenberg moisture indicator

values.
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Nat of droog? (figuur 4.5) Er werden nauwelijks significante verschillen vastgesteld wanneer de planten werden ingedeeld op

basis van hun vochtminnend of droogteminnend karakter. Enkel categorie 11 – waterplanten die op het wateroppervlak drijven

of die ge-deeltelijk boven het water uitsteken – gaat significant sterker achteruit dan de categorieën met soorten van matig

droge tot matig natte bodems. De groep van de ondergedoken waterplanten gaat net niet significant achteruit. De aandacht

voor die soortengroep is echter, in vergelijking met andere groepen planten, tijdens de tweede karteerperiode sterk toegeno-

men, waardoor de soorten verhoudingsgewijs meer zijn waargenomen. Het lijdt weinig twijfel dat in werkelijkheid ook die

groep plantensoorten sterk is achteruitgegaan. De achteruitgang heeft zich ook tijdens de karteerronde 1972-2004 sterk voort-

gezet. Bij een detailstudie uit de polders (SCHNEIDERS et al. 2003) blijkt dat het aantal vindplaatsen (onder de vorm van sloot-

segmenten) van algemene waterplanten als klein kroos (Lemna minor), schedefonteinkruid (Potamogeton pectinatus) en fijn

hoornblad (Ceratophyllum submersum) zeer sterk is afgenomen. Een in dat gebied zeer algemene soort als puntkroos (Lemna

trisulca) bleek zelfs verdwenen. De achteruitgang van die waterplanten staat in sterk contrast met de in Nederland vastgestel-

de toename van waterplanten van voedselrijk water tijdens de voorbije eeuw (TAMIS et al. 2005). De verspreide huishoudelijke

en industriële lozingen en overbemesting in de landbouw liggen aan de basis van de algemene achteruitgang van waterplanten

in Vlaanderen. De recente lichte verbetering van de waterkwaliteit (SCHNEIDERS & DE BRUYN 2005) heeft zich nog niet ver-

taald in een toename van de waterplanten.

Warm of koud? De resultaten van de analyse op basis van de temperatuurindicatiegetallen laten statistisch niet toe harde uit-

spraken te doen. Koudeminnende soorten gaan gemiddeld wat sterker achteruit dan warmteminnende soorten, maar de ver-

schillen zijn niet significant. Bovendien dient te worden opgemerkt dat koudeminnende soorten vaak soorten zijn van voedsel-

arme, zure milieus. De achteruitgang van die soorten kan dus evengoed door die milieufactoren bepaald zijn. Op de Britse

Eilanden is wel een significante achteruitgang van koudeminnende en een toename van warmteminnende plantensoorten vast-

gesteld (PRESTON et al. 2002).

Ecotopen. Behalve met behulp van de Ellenbergindicatorwaarden, kunnen de gegevens betreffende de inheemse planten en

archeofyten ook geanalyseerd worden op basis van de ecotopenvoorkeur van de individuele plantensoorten (tabel 4.6). Door

RUNHAAR et al. (2004) werden de planten van Nederland en Vlaanderen ingedeeld in ecotopen. De indeling in categorieën is

vooral gebaseerd op milieuparameters (saliniteit, vochtgehalte, voedselrijkdom en zuurtegraad van het milieu) en op basis van

de structuur van de vegetatie (waterplantenvegetaties, pioniersvegetaties, grazige vegetaties, ruigten, struwelen en bossen).

Er werd ook rekening gehouden met de ecologische amplitude van de soorten. Soorten met een brede ecologische amplitude

worden ondergebracht in meerdere ecologische groepen. In onze analyse is enkel rekening gehouden met soorten die maxi-

maal aan drie verschillende ecotoopgroepen toegewezen werden. 

De analyse maakt duidelijk dat vooral soorten van kruidachtige vegetaties op voedselarme bodems, zoals heide, heischrale

graslanden, blauwgraslanden, kalkmoerassen en duingraslanden, sterk achteruitgaan, zowel op droge als natte bodems.

Soorten van bossen en struwelen op voedselarme bodems gaan in verhouding minder sterk achteruit. Dat kan worden ver-

klaard door het feit dat bossen en struwelen minder sterk beïnvloed worden door stikstofaanrijking dan kruidachtige vegeta-

ties. Bossen ondergaan weliswaar de invloed van atmosferische stikstofdepositie, maar worden in tegenstelling tot kruidachti-

ge vegetaties niet direct bemest. Het beheer van bossen is al bij al minder ingrijpend gewijzigd dan dat van vele andere bioto-

pen. Kruidachtige voedselarme vegetaties zijn bovendien op grotere schaal dan bossen of struwelen omgezet in intensief geëx-

ploiteerd landbouwland. Kruidachtige vegetaties op zeer voedselrijke bodems gaan het sterkst vooruit, net zoals struwelen en

bossen op zeer voedselrijke bodems.

Nagenoeg alle waterplantenvegetaties, maar dan toch vooral die van voedselarme milieus, gaan vrij sterk achteruit. Daarbij

dient echter te worden opgemerkt dat met name de achteruitgang van waterplantenvegetaties van voedselrijke milieus een vrij

recent fenomeen is, dat zich vooral in de loop van de tweede karteerperiode heeft gemanifesteerd. Daardoor is de achteruit-

gang beslist onderschat, vooral ook omdat de aandacht voor waterplanten in verhouding tot andere soorten in de voorbije de-

cennia relatief sterk is toegenomen. Dit alles samen maakt dat waterplantenvegetaties zonder enige twijfel tot de sterkst be-

dreigde vegetatietypes behoren.

Soorten van zilte tot brakke milieus gaan volgens de analyses vooruit. De voornaamste verklaring voor die trend ligt ongetwij-

feld bij de soorten die zich sterk landinwaarts uitgebreid hebben langs wegen waar ’s winters frequent strooizout gebruikt

wordt. Bij de andere soorten van zilte milieus is de trend minder eenduidig.
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Code Beschrijving ecotoopgroep Gem ± Standaard Fout Aantal soorten

K41 kruidachtige vegetaties op vochtige, voedselarme, zure bodem -0.80 ± 0.23 9

K61 kruidachtige vegetaties op droge, voedselarme, zure bodem -0.79 ± 0.22 10

A12 waterplantenvegetaties in voedselarme, zwak zure wateren -0.65 ± 0.16 20

K42 kruidachtige vegetaties op vochtige voedselarme zwak zure bodem -0.62 ± 0.16 20

K21 kruidachtige vegetaties op natte voedselarme zure bodem -0.58 ± 0.22 10

K43 kruidachtige vegetaties op vochtige voedselarme basische bodem -0.52 ± 0.14 26

H62 bossen en struwelen op droge voedselarme zwak zure bodem -0.51 ± 0.21 11

A16zt waterplantenvegetaties in matig voedselrijk, zeer zoet hard water -0.50 ± 0.17 16

K22 kruidachtige vegetaties op natte voedselarme zwak zure bodem -0.48 ± 0.14 26

A16 waterplantenvegetaties in matig voedselrijk hard water -0.48 ± 0.12 31

A15 waterplantenvegetaties in matig voedselrijk zacht water -0.40 ± 0.21 11

K23 kruidachtige vegetaties op natte voedselarme basische bodem -0.40 ± 0.19 13

H22 bossen en struwelen op natte voedselarme zwak zure bodem -0.40 ± 0.31 5

K62 kruidachtige vegetaties op droge voedselarme zwak zure bodem -0.39 ± 0.15 21

H61 bossen en struwelen op droge voedselarme zure bodem -0.21 ± 0.26 7

A18 waterplantenvegetaties in zeer voedselrijk water -0.20 ± 0.12 32

K27 kruidachtige vegetaties op natte matig voedselrijke bodem -0.17 ± 0.09 59

K63 kruidachtige vegetaties op droge voedselarme basische bodem -0.13 ± 0.11 38

bK60 kruidachtige vegetaties op brakke droge bodem -0.04 ± 0.22 10

H42 bossen en struwelen op vochtige voedselarme zwak zure bodem -0.03 ± 0.13 29

H43 bossen en struwelen op vochtige voedselarme basische bodem 0.04 ± 0.13 29

H28 bossen en struwelen op natte zeer voedselrijke bodem 0.04 ± 0.31 5

K67 kruidachtige vegetaties op droge matig voedselrijke bodem 0.11 ± 0.07 92

bK40 kruidachtige vegetaties op brakke vochtige bodem 0.13 ± 0.14 23

K47 kruidachtige vegetaties op vochtige matig voedselrijke bodem 0.14 ± 0.07 94

H63 bossen en struwelen op droge voedselarme basische bodem 0.14 ± 0.25 8

H47 bossen en struwelen op vochtige matig voedselrijke bodem 0.20 ± 0.11 43

zK20 kruidachtige vegetaties op zilte natte bodem 0.21 ± 0.28 6

H27 bossen en struwelen op natte matig voedselrijke bodem 0.23 ± 0.16 19

K28 kruidachtige vegetaties op natte zeer voedselrijke bodem 0.30 ± 0.11 40

bK20 kruidachtige vegetaties op brakke natte bodem 0.37 ± 0.23 9

bA10 waterplantenvegetaties in brak water 0.52 ± 0.40 3

K48 kruidachtige vegetaties op vochtige zeer voedselrijke bodem 0.56 ± 0.08 80

K68 kruidachtige vegetaties op droge zeer voedselrijke bodem 0.65 ± 0.13 28

H69 bossen en struwelen op droge voedselrijke bodem 0.84 ± 0.28 6

� Epiloog

Los van de vraag of het nu allemaal zoveel sneller verandert dan vroeger, lijkt in ieder geval één conclusie onvermijdelijk: er is

veel veranderd en op botanisch vlak is het resultaat niet geruststellend. Louter mathematisch worden de verliezen van achter-

uitgaande of helemaal verdwenen soorten grotendeels ‘gecompenseerd’ door nieuwkomers, maar dat soort eenvoudig reken-

werk werkt niet echt verhelderend. Integendeel: het zegt niets over de mondiale of West-Europese afname van de biodiversiteit

of over de voortschrijdende afbrokkeling van de landschappelijke en botanische verscheidenheid op regionale schaal.

Ecologische finessesoorten, die in het voormalige kleinschalige en gevarieerde landschap een geschikte habitat vonden, rui-

men de plaats voor generalisten, die doorgaans probleemloos gedijen in een omgeving die gekenmerkt wordt door vermesting

en het tot in de kleinste dorpen doordringen van de tentakels van de verstedelijking. Die ontwikkelingen hebben ertoe geleid

dat de Vlaamse ecoregio’s of fytogeografische districten – zeker buiten de intensief als reservaat beheerde natuurgebieden –

floristisch steeds sterker op elkaar zijn gaan lijken. Van groene armoede naar grijze overvloed (VANHECKE et al. 1981): de

omschrijving is een kwarteeuw later nog altijd onverkort van toepassing.
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Tabel 4.6: Verschillen in de
relatieve trend voor de soor-

ten van verschillende eco-
toopgroepen.

Table 4.6: Differences in the
relative change between

species from different ecolo-
gical groups.
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� Summary

The current composition of the flora in Flanders cannot only be explained by factors such as soil structure, soil chemistry,

hydrology, geomorphology, climate and natural ecological processes. Changes in human activities influence the botanical rich-

ness in an important way. This chapter makes the link between the changes in the flora and the historical context and looks at

long-term changes. Statistics on changes in land use during the 19th and 20th centuries give some indication of the forces

driving this change. Change in land use is not only characteristic of the late 20th century, but has occurred throughout history.

The major difference is the speed with which land use is now changing. The changes before the late 20th century were much

slower and the flora had more time to adapt to the changing situation. Most indigenous species survived the changes because

of the agricultural invasion (massive imports of cereals from 1870 onwards, leading to an increase in grassland) and the

exploitation of wasteland. The industrial and agricultural changes following the second World War were much faster and

greater. With the advent of the golden sixties, gradual change had become a thing of the past and this had major conse-

quences for the flora. Not only did land use change quickly, but also the interest of the average botanist shifted and aliens

became a hot topic. Interest in urban vegetation increased considerably. The combined effect of changes in the landscape and

the different emphasis placed on certain species by botanists, is evident in the data they collected.

To analyse the major changes in the flora we had to deal with the differences in recording intensity between the first period

(1939-1971) and the second (1972-2004). We used the method which has been developed by TELFER et al. 2002 and which has

also been used for the New Atlas of the British Isles. The 100 most successful species (table 4.3) are mostly neophytes (83 %)

and often garden escapes or weeds that have been imported with agricultural products (wool, cereals, etc.). Among the indige-

nous species which figure in table 4.3, there are an important number of species typical of salty places. These species have

expanded inland along major roads due to the spreading of salt on icy roads (e.g. Cochlearia danica, Puccinellia distans,

Plantago coronopus, Sagina maritima). Among the least successful species (table 4.4 and 4.5) are flax (Linum usitatissimum)

and plants such as Lolium remotum, Camelina alyssum and Cuscuta epilinum. They have disappeared completely from our flora

and a large number of weeds of cereal crops have declined seriously (e.g. Delia segetalis, Centaurea cyanus, Scandix pecten-

veneris, Ranunculus arvensis, Agrostemma githago). Most species of nutrient poor habitats have also declined markedly as

have most aquatic species. 
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� Inleiding

Verspreidingskaarten maken van planten is geen doel op zich. De verzamelde gegevens kunnen ook een basis vormen voor een

betere bescherming van de plantenrijkdom. Het uitbrengen van deze nieuwe verspreidingsatlas is dan ook de gelegenheid bij

uitstek om een nieuw overzicht te maken van de bedreigde planten van Vlaanderen en Brussel. De Atlas leent zich daartoe aan-

gezien de kaartjes niet enkel de recente verspreiding van de soorten weergeven, maar ook die van een voorgaande karteerperi-

ode (1939-1971). De opname van een soort in een lijst van bedreigde soorten (Rode Lijst) geeft een extra sterk signaal aan de

informatie die in de kaarten en de commentaarteksten van elke individuele soort vervat zit. Het laat toe prioriteiten te stellen,

onder meer bij de afbakening en het beheer van natuurgebieden. Rode-Lijstsoorten worden frequent gebruikt bij beoordelin-

gen in het kader van milieueffectenrapporten. Ten slotte hebben Rode Lijsten een belangrijke functie om het brede publiek

bewust te maken van het verlies aan biodiversiteit.

Het eerste overzicht van de bedreigde planten in België (LAWALRÉE & DELVOSALLE 1969) dateert al van voor het verschijnen

van de eerste Atlas van de Belgische Flora (VAN ROMPAEY & DELVOSALLE 1972). Die Rode Lijst avant la lettre was lange tijd het

enige overzicht van bedreigde planten in België. Er is nadien zelfs nooit meer een overzicht voor heel België gepubliceerd. Het

was wachten tot 1994 tot er een voorstel voor een Rode Lijst voor Vlaanderen verscheen (COSYNS et al. 1994). De verspreiding

van dat rapport was echter vrij beperkt. In 2001 werd de lijst herzien en als onderdeel van een register voor de Flora van

Vlaanderen op cd uitgebracht (BIESBROUCK et al. 2001). 

De vorige edities van de Rode Lijst zijn weliswaar nog niet zo oud, maar in functie van de Atlas werden heel wat verspreidings-

gegevens verbeterd en aangevuld. Bovendien werd de methodiek voor de berekening van de trend van soorten grondig aange-

past. Daarom leek het nuttig een vernieuwde versie van de Rode Lijst in de Atlas op te nemen.
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Kleine rateaar (Rhinanthus minor), Rode-Lijstcategorie kwetsbaar (Wouter Van Landuyt)
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� Methodiek

Door de IUCN Species Survival Commission (the World Conservation Union) werd een methodiek uitgewerkt om Rode Lijsten

op te stellen (IUCN 1994). Aanvankelijk was die methodiek bedoeld om op wereldschaal het risico op uitsterven van soorten in

te schatten. Om regionale prioriteiten vast te leggen voor de bescherming van soorten zijn de lijsten op wereldschaal slechts

zelden bruikbaar, tenzij in streken waar bijzonder veel endemische soorten aanwezig zijn. Omdat de vraag naar regionaal

bruikbare Rode Lijsten groot is en om regionale Rode Lijsten onderling enigszins vergelijkbaar te maken, heeft de IUCN criteria

opgesteld die toepasbaar zijn op regionale schaal (IUCN 2003). In de Rode Lijst die voor deze Atlas uitgewerkt werd, zijn de

richtlijnen van de IUCN zo goed mogelijk gevolgd. 

De Rode Lijst is in hoofdzaak gebaseerd op een combinatie van drie criteria: zeldzaamheid, trend en indigeniteit. 

Criterium zeldzaamheid

De zeldzaamheid van de soorten is in de Atlas weergegeven met behulp van een tiendelige schaal, zoals dat ook reeds gebeur-

de in de Standaardlijst van de Belgische Vaatplanten (STIEPERAERE & FRANSEN 1982). In tegenstelling tot die publicatie, is

hier een andere indeling gebruikt. We vertrokken van een vierkantswortelindeling op basis van het totale aantal uurhokken in

Vlaanderen. De grenzen van de uurhokfrequentieklassen (UFK) werden als volgt berekend.

waarbij B de bovengrens is van de UFK-klasse in aantal uurhokken, A het nummer van de desbetreffende UFK klasse en 976

het totale aantal uurhokken in Vlaanderen.

Omdat de gebruikte rastercelgrootte een belangrijke invloed heeft op de inschatting van de zeldzaamheid (VAN DER MEIJDEN

et al. 2000, BIESBROUCK et al. 2001) werd geopteerd voor een fijnere indeling dan de UFK-klassen. Zeldzaamheid van soorten

uitdrukken in uurhokken heeft enkele belangrijke nadelen. Soorten die alleen sterk geconcentreerd in bepaalde regio's voorko-

men en daar algemeen zijn, komen sneller in een zeldzame categorie terecht dan soorten die verspreid voorkomen met slechts

één of enkele populaties per uurhok. Indien gewerkt wordt met het aantal kilometerhokken i.p.v. het aantal uurhokken wordt

dat effect ten dele weggewerkt. 

In tegenstelling tot de situatie bij de uurhokken zijn van niet alle kilometerhokken gegevens voorhanden, zodat de klassen-

grenzen niet rechtstreeks uit de bovenstaande formule kunnen worden berekend. De omzetting van UFK naar kilometerhokfre-

quentieklassen (KFK) kan gebeuren door de correlatie tussen het aantal kilometerhokken van elke soort en het aantal uurhok-

ken van elke soort te berekenen. De indeling van KFK gaat van 0 (niet meer gevonden in de karteerperiode 1972-2004) tot 10

(uiterst algemeen). 
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Figuur 5.1: Relatie tussen
zeldzaamheid op uurhokni-
veau en zeldzaamheid op
kilometerhokniveau voor
alle soorten.

Figure 5.1: Relation between
rarity on the scale of 4 x 4
km2 (x-axis) and rarity on
the scale of 1 km2 (y-axis)
for all species. 
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klasse grenzen UFK in aantal grenzen KFK in aantal beschrijving voorbeeld

uurhokken kilometerhokken

0 0 0 niet meer waargenomen sinds 1972 rozenkransje (Antennaria dioica)

1 1-10 1-16 uiterst zeldzaam groenknolorchis (Liparis loeselii)

2 11-40 17-63 zeer zeldzaam parnassia (Parnassia palustris)

3 41-89 64-152 zeldzaam beenbreek (Narthecium ossifragum)

4 90-157 153-297 vrij zeldzaam moerasandijvie (Tephroseris palustris)

5 158-245 298-581 vrij algemeen poelruit (Thalictrum flavum)

6 245-353 582-993 vrij algemeen bosrank (Clematis vitalba)

7 354-480 994-1493 algemeen koningskaars (Verbascum thapsus)

8 481-627 1494-2150 algemeen bleke klaproos (Papaver dubium)

9 628-793 21551-3347 zeer algemeen timoteegras (Phleum pratense)

10 793-979 >=3348 uiterst algemeen speerdistel (Cirsium vulgare)

Criterium trend

Voor elke soort werd een relatieve trend berekend (voor de methodiek: zie hoofdstuk 4). In functie van de Rode Lijst werd een

onderscheid gemaakt tussen verschillende klassen: een zeer sterke achteruitgang (trendindex < -1,54), een sterke achteruit-

gang (trendindex > -1,54 en < -0,77), een matige achteruitgang tot een matige vooruitgang (trendindex >-0,77 en <0,77) en een

duidelijke vooruitgang (trendindex >0,77).

Criterium indigeniteit

Enkel inheemse soorten komen in aanmerking voor een opname op de Rode Lijst. Ook soorten die reeds eeuwen in onze stre-

ken aanwezig zijn, maar die vermoedelijk ooit door de mens hier werden geïntroduceerd (archeofyten), kwamen in aanmerking

voor opname in de Rode Lijst. Soorten die hier pas na 1500 terechtgekomen zijn (neofyten) werden per definitie niet opgeno-

men in de lijst.

� Rode Lijst

Op basis van de drie bovenstaande criteria zijn alle soorten in een van de volgende categorieën ingedeeld (zie tabel 5.2): ‘ver-

dwenen uit het atlasgebied (Vlaanderen en het Brussels Gewest)’, ‘met verdwijning bedreigd’, ‘bedreigd’, ‘kwetsbaar’, ‘achter-

uitgaand’, ‘zeer zeldzaam’, ‘zeldzaam’, ‘vrij zeldzaam’, ‘achteruitgaand’, ‘momenteel niet bedreigd’ en ‘criteria niet van toepas-

sing’. Enkel de categorieën verdwenen uit Vlaanderen en het Brussels Gewest’, ‘met verdwijning bedreigd’, ‘bedreigd’ en

‘kwetsbaar’ behoren tot de Rode Lijst sensu stricto. Tabellen 5.3 tot 5.6 geven een overzicht van de soorten die in die catego-

rieën opgenomen werden.
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Figuur 5.2: Relatie tussen
zeldzaamheid op kilometer-
hokniveau en zeldzaamheid
op uurhokniveau voor soor-

ten die in minder dan 200
uurhokken voorkomen.

Figure 5.2: Relation between
rarity on the scale of 4 x 4
km2 (x-axis) and rarity on
the scale of 1 km2 (y-axis)
for rare species (less than

200 4x4 grid cells). 

Tabel 5.1: Afbakening van
de zeldzaamheidsklassen

in uurhokfrequentieklassen
(UFK) en kilometerhokfre-
quentieklassen (KFK) vol-
gens de vierkantswortel-

indeling.

Table 5.1: Class boundaries
of rarity in numbers of 4 x 4

km2 (UFK) and 1 km2
(KFK).
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Verdwenen uit Vlaanderen of het Brussels Gewest: 

• de soort is sinds 1972 niet meer waargenomen in het atlasgebied (Vlaanderen en het Brussels Gewest), of werd tijdens die-

zelfde periode hoogstens als efemere adventiefplant aangetroffen. Sommige soorten waarvan wel nog populaties gevonden

zijn kort na 1972, maar waarvan met zekerheid geweten is dat die populaties verdwenen zijn (bv. door een definitieve vernie-

ling van de laatste standplaats) werden eveneens in deze categorie ondergebracht.

Met verdwijning bedreigd: 

• de soort is in de periode 1972-2004 waargenomen in minder dan 17 kilometerhokken (uiterst zeldzaam, KFK=1) en gaat sterk

achteruit (de trendindex is kleiner dan -0,77 maar groter dan -1,54);

• de soort is in de periode 1972-2004 waargenomen in meer dan 17 maar minder dan 63 kilometerhokken (zeer zeldzaam,

KFK=2) en gaat zeer sterk achteruit (de trendindex is kleiner dan -1,54);

• de soort is in de periode 1972-2004 waargenomen in minder dan 6 kilometerhokken en gaat niet sterk achteruit of vooruit

(de trendindex is groter dan -0,77 maar kleiner dan +0,77).

Bedreigd:

• de soort is in de periode 1972-2004 waargenomen in meer dan 17 maar minder dan 63 kilometerhokken (zeer zeldzaam,

KFK=2) en gaat sterk achteruit (de trendindex is kleiner dan -0,77 maar groter dan -1.54);

• de soort is in de periode 1972-2004 waargenomen in meer dan 63 maar minder dan 153 kilometerhokken (zeldzaam, KFK=3)

en gaat zeer sterk achteruit (de trendindex is kleiner dan -1,54);

• de soort is in de periode 1972-2004 waargenomen in meer dan 6 maar minder dan 18 kilometerhokken en gaat niet sterk ach-

teruit of vooruit (de trendindex is groter dan -0,77 maar kleiner dan +0,77).

Kwetsbaar:

• de soort is in de periode 1972-2004 waargenomen in meer dan 63 maar minder dan 153 kilometerhokken (zeldzaam, KFK=3)

en gaat sterk achteruit (de trendindex is kleiner dan -0,77 maar groter dan -1,54);

• de soort is in de periode 1972-2004 waargenomen in meer dan 153 maar minder dan 297 kilometerhokken (zeldzaam,

KFK=4) en gaat sterk achteruit (de trendindex is kleiner dan -0,77).

Achteruitgaand:

• de soort gaat sterk achteruit (de trendindex is kleiner dan -0,77) maar komt nog in meer dan 228 kilometerhokken voor.

Zeldzaam:

• de soort is uiterst zeldzaam (KFK = 1) maar gaat sterk vooruit (trendindex groter dan +0,77) of de soort is zeer zeldzaam (KFK

= 2) maar gaat niet sterk achteruit (trendindex groter dan -0,77). 

Momenteel niet bedreigd:

• de soort is niet zeer zeldzaam en gaat evenmin sterk achteruit.

Criteria niet van toepassing:

• de bovenstaande criteria werden niet toegepast op neofyten.

Niet meer Uiterst Zeer Zeldzaam Vrij Vrij algemeen

waargenomen zeldzaam zeldzaam KFK = 3 zeldzaam tot uiterst

sinds 1972 KFK = 1 KFK = 2 KFK = 4 algemeen KFK >= 5

KFK = 0

Zeer sterke achteruitgang (trendindex <-1,54) ve vb vb b kw a

Sterke achteruitgang (trendindex <-0,77 en >-1,54) ve vb b kw kw a

Gering achteruitgang of geringe vooruitgang 

(trendindex >-0,77 en <0,77) ve vb/b zz nb nb nb

Sterke vooruitgang (trendindex >0,77) zz zz nb nb nb
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Tabel 5.2: Criteria voor de
toekenning van de Rode-
Lijstcategorieën op basis van
het trend- en zeldzaamheids-
criterium (ve: verdwenen uit
Vlaanderen en het Brussels
Gewest, vb: met verdwijning
bedreigd, b: bedreigd, kw:
kwetsbaar, zz: uiterst tot
zeer zeldzaam, nb: momen-
teel niet bedreigd).

Table 5.2: Classification of
the red list categories based
on a trend criterion and a
rarity criterion (ve: regionally
extinct (no records from 1972
on), vb: critically endange-
red, b: endangered, kw: vul-
nerable, zz: rare, nb: least
concern).
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� De nieuwe Rode Lijst van de planten van Vlaanderen en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest

In de Atlas zijn 1417 taxa opgenomen, waarvan er 264 of ongeveer 22 % als neofyt beschouwd worden en die dus niet in aan-

merking komen voor de Rode Lijst. Van de resterende 1151 taxa zijn er 56 verdwenen uit het gebied van de atlas, 108 zijn met

verdwijning bedreigd, 69 zijn bedreigd en 40 zijn kwetsbaar. Samen vertegenwoordigen de vier categorieën zowat 23 % van de

inheemse soorten en archeofyten, en vormen ze de Rode Lijst sensu stricto. Daarnaast behoren nog eens 203 taxa tot de Rode-

Lijstcategorie ‘zeldzaam’ en 34 tot de categorie ‘achteruitgaand’. Figuur 5.3 geeft een procentuele verdeling van de taxa (exclu-

sief de neofyten) over de verschillende categorieën. 
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Figuur 5.3: Procentuele ver-
deling van de plantensoor-

ten (exclusief neofyten) over
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Figure 5.3: Percentage of
the plant species (neophytes

excluded) in the different
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Herfstschroeforchis (Spiranthes spiralis), Rode-Lijstcategorie verdwenen (Daan Stemgee)
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

Aconitum lycoctonum L. Gele monnikskap

Adonis aestivalis L. Zomeradonis

Adonis annua L. Herfstadonis

Alopecurus bulbosus Gouan Knolvossenstaart

Alyssum alyssoides (L.) L. Bleek schildzaad

Antennaria dioica (L.) Gaertn. Rozenkransje

Arnica montana L. Valkruid

Bassia hirsuta (L.) Aschers. Ruig zoutkruid

Botrychium matricariifolium (A. Braun ex Döll) Koch Vertakte maanvaren

Botrychium simplex Hitchc. Kleine maanvaren

Bupleurum tenuissimum L. Fijn goudscherm

Calamintha ascendens Jord. Opstijgende steentijm

Carex bohemica Schreb. Cyperzegge

Centaurea calcitrapa L. Kalketrip

Cirsium eriophorum (L.) Scop. Wollige distel

Crassula tillaea Lester-Garland Mosbloempje

Crataegus rhipidophylla Gandoger Koraalmeidoorn

Cyperus flavescens L. Geel cypergras

Delia segetalis (L.) Dum. Korenschijnspurrie

Drosera anglica Huds. Lange zonnedauw

Filago arvensis L. Akkerviltkruid

Filago lutescens Jord. Geel viltkruid

Fritillaria meleagris L. Kievitsbloem

Fumaria parviflora Lam. Kleine duivenkervel

Galium spurium L. Akkerwalstro

Gentianella campestris (L.) Börner Veldgentiaan

Gentianella germanica (Willd.) Börner Duitse gentiaan

Geum rivale L. Knikkend nagelkruid

Gypsophila muralis L. Gipskruid

Hordeum marinum Huds. Zeegerst

Juncus anceps Laharpe Duinrus

Juncus pygmaeus L.C.M. Rich. Dwergrus

Lathyrus japonicus Willd. Zeelathyrus

Lilium bulbiferum L. Roggelelie

Lolium remotum Schrank Vlasdolik

Lycopodium annotinum L. Stekende wolfsklauw

Neotinea ustulata (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase Aangebrande orchis

Ophrys sphegodes Mill. Spinnenorchis

Orchis coriophora L. Wantsenorchis

Orchis palustris Jacq. Moerasorchis

Orobanche ramosa L. Hennepvreter

Pinguicula vulgaris L. Vetblad

Potamogeton praelongus Wulfen Langstengelig fonteinkruid

Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande Spiraalruppia

Ruppia maritima L. Snavelruppia

Salicornia pusilla J. Woods Eenbloemige zeekraal

Scheuchzeria palustris L. Veenbloembies

Silene gallica L. Franse silene

Spartina maritima (Curt.) Fernald Klein slijkgras

Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Rich. Zomerschroeforchis

Spiranthes spiralis (L.) Chevall. Herfstschroeforchis

Subularia aquatica L. Priemkruid

Tephroseris helenitis (L.) Nordenstam Spatelkruiskruid

Vaccinium uliginosum L. Rijsbes

Viola persicifolia Schreb. Vals melkviooltje

Zostera noltei Hornem. Klein zeegras
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Tabel 5.3: Categorie ‘ver-
dwenen uit het atlasgebied
(Vlaanderen en het Brussels
Gewest)’.

Table 5.3: Species in the
category “extinct in Flanders
and the Brussels capital
region”.
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

Agrostemma githago L. Bolderik

Alisma gramineum Lej. Smalle waterweegbree

Allium oleraceum L. Moeslook

Apium repens (Jacq.) Lag. Kruipend moerasscherm

Arnoseris minima (L.) Schweigg. et Körte Korensla

Artemisia maritima L. Zeealsem

Asplenium septentrionale (L.) Hoffmann Noordse streepvaren

Blysmus compressus (L.) Panzer ex Link Platte bies

Bromus grossus Desf. ex DC. Zware dreps

Bupleurum rotundifolium L. Doorwas

Carex diandra Schrank Ronde zegge

Carex digitata L. Vingerzegge

Carex dioica L. Tweehuizige zegge

Carex divisa Huds. Kustzegge

Carex extensa Good. Kwelderzegge

Carex flava L. Gele zegge

Carex hostiana DC. Blonde zegge

Carex lepidocarpa Tausch Schubzegge

Carex limosa L. Slijkzegge

Carex pulicaris L. Vlozegge

Chenopodium chenopodioides (L.) Aell. Beursjesganzenvoet

Chenopodium vulvaria L. Stinkende ganzenvoet

Cicendia filiformis (L.) Delarbre Draadgentiaan

Cirsium dissectum (L.) Hill Spaanse ruiter

Coeloglossum viride (L.) Hartm. Groene nachtorchis

Daphne mezereum L. Rood peperboompje

Deschampsia setacea (Huds.) Hack. Moerassmele

Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub Kleine wolfsklauw

Epipactis atrorubens (Hoffmann) Besser Bruinrode wespenorchis

Epipactis muelleri Godf. Geelgroene wespenorchis

Equisetum variegatum Schleich. Bonte paardenstaart

Eriophorum gracile Koch ex Roth Slank wollegras

Eriophorum latifolium Hoppe Breed wollegras

Filago vulgaris Lam. Duits viltkruid

Fumaria densiflora DC. Dichtbloemige duivenkervel

Fumaria vaillantii Loisel. Roze duivenkervel

Gagea pratensis (Pers.) Dum. Weidegeelster

Galium tricornutum Dandy Driehoornig walstro

Genista tinctoria L. Verfbrem

Gentianella uliginosa (Willd.) Börner Duingentiaan

Gratiola officinalis L. Genadekruid

Gymnadenia conopsea (L.) R. Brown Grote muggenorchis

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman Gebogen driehoeksvaren

Gymnocarpium robertianum (Hoffmann) Newman Rechte driehoeksvaren

Halimione pedunculata (L.) Aell. Gesteelde zoutmelde

Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze Veenmosorchis

Herminium monorchis (L.) R. Brown Honingorchis

Hierochloe odorata (L.) Beauv. Veenreukgras

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et C.F.P. Mart. Dennenwolfsklauw

Hypericum montanum L. Berghertshooi

Hypochaeris glabra L. Glad biggenkruid

Isoetes echinospora Durieu Kleine biesvaren

Juncus alpinoarticulatus Chaix Alpenrus

Juncus arcticus Willd. Noordse rus
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Tabel 5.4: Soorten uit de
categorie ‘met verdwijning

bedreigd’.

Table 5.4: Species in the
category “critically endange-

red”.

Van links naar rechts:
polei (Wouter Van Landuyt), rijsbes (Wouter Van Landuyt), kruipend moerasscherm (Yves Adams), wortelloos kroos (kleinste schijfjes) e.a. (Wouter Van Landuyt),
kikkerbeet (Yves Adams), stengelloze sleutelbloem (Rollin Verlinde), klimopbremraap (Wouter Van Landuyt).
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Juncus capitatus Weigel Koprus

Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult. Smal fakkelgras

Lactuca saligna L. Wilgsla

Legousia hybrida (L.) Delarbre Klein spiegelklokje

Liparis loeselii (L.) L.C.M. Rich. Groenknolorchis

Lobelia dortmanna L. Waterlobelia

Lolium temulentum L. Dolik

Marrubium vulgare L. Malrove

Mentha pulegium L. Polei

Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin Tengere veldmuur

Moenchia erecta (L.) P. Gaertn., B. Mey. et Scherb. Kruismuur

Najas minor All. Klein nimfkruid

Oenanthe pimpinelloides L. Beverneltorkruid

Ophioglossum azoricum C. Presl Azorenaddertong

Ophrys insectifera L. Vliegenorchis

Orchis morio L. Harlekijn

Orchis simia Lam. Aapjesorchis

Peucedanum carvifolia Vill. Karwijvarkenskervel

Phegopteris connectilis (Michaux) Watt Smalle beukvaren

Polygala comosa Schkuhr Kuifvleugeltjesbloem

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce Welriekende salomonszegel

Polygonum oxyspermum C.A. Mey. et Bunge ex Ledeb. Zandvarkensgras

Potamogeton alpinus Balb. Rossig fonteinkruid

Potamogeton compressus L. Plat fonteinkruid

Potamogeton friesii Rupr. Puntig fonteinkruid

Potamogeton x angustifolius J. Presl Gegolfd fonteinkruid

Pyrola minor L. Klein wintergroen

Radiola linoides Roth Dwergvlas

Ranunculus arvensis L. Akkerboterbloem

Ranunculus serpens Schrank Bosboterbloem en kalkboterbloem

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich Harige ratelaar

Scandix pecten-veneris L. Naaldenkervel

Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla Stekende bies

Schoenoplectus triqueter (L.) Palla Driekantige bies

Schoenus nigricans L. Knopbies

Scirpoides holoschoenus (L.) Soják Kogelbies

Scleranthus perennis L. Overblijvende hardbloem

Senecio sarracenicus L. Rivierkruiskruid

Sesleria caerulea (L.) Ard. Blauwgras

Stachys alpina L. Alpenandoorn

Stratiotes aloides L. Krabbenscheer

Teucrium scordium L. Moerasgamander

Thymus serpyllum L. Kleine tijm

Utricularia intermedia Hayne Plat blaasjeskruid

Utricularia ochroleuca R. Hartm. Bleekgeel blaasjeskruid

Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert Koekruid

Valerianella rimosa Bast. Geoorde veldsla

Veronica acinifolia L. Steentijmereprijs

Veronica opaca Fries Doffe ereprijs

Veronica praecox All. Vroege ereprijs

Veronica triphyllos L. Handjesereprijs

Vincetoxicum hirundinaria Med. Witte engbloem

Viola lactea Smith Echt melkviooltje

Wahlenbergia hederacea (L.) Reichenb. Klimopklokje
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

Actaea spicata L. Christoffelkruid

Allium scorodoprasum L. Slangenlook

Andromeda polifolia L. Lavendelhei

Anemone ranunculoides L. Gele anemoon

Arabis glabra (L.) Bernh. Torenkruid

Arctium tomentosum Mill. Donzige klit

Armeria maritima Willd. Engels gras

Asparagus officinalis L. subsp. prostratus (Dum.) Corb. Liggende asperge

Atriplex laciniata L. Gelobde melde

Botrychium lunaria (L.) Swartz Gelobde maanvaren

Carex viridula s.l. Dwergzegge

Carex vulpina L. Voszegge

Carlina vulgaris L. Driedistel

Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubbard Stijf hardgras

Centunculus minimus L. Dwergbloem

Chenopodium bonus-henricus L. Brave hendrik

Cicuta virosa L. Waterscheerling

Crepis foetida L. Stinkend streepzaad

Cuscuta epithymum (L.) L. Klein warkruid

Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins Geschubde mannetjesvaren

Eleocharis quinqueflora (F.X. Hartm.) O. Schwartz Armbloemige waterbies

Festuca juncifolia St-Amans Duinzwenkgras

Fragaria moschata Weston Grote bosaardbei

Gagea spathacea (Hayne) Salisb. Schedegeelster

Geranium palustre L. Moerasooievaarsbek

Halimione portulacoides (L.) Aell. Gewone zoutmelde

Hieracium lactucella Wallr. Spits havikskruid

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. Bokkenorchis

Inula britannica L. Engelse alant

Juncus maritimus Lam. Zeerus

Juncus tenageia L. f. Wijdbloeiende rus

Kickxia spuria (L.) Dum. Eironde leeuwenbek

Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler Knollathyrus

Lathyrus palustris L. Moeraslathyrus

Legousia speculum-veneris (L.) Chaix Groot spiegelklokje

Leucojum aestivum L. Zomerklokje

Limonium vulgare Mill. Lamsoor

Linum catharticum L. Geelhartje

Lithospermum arvense L. Ruw parelzaad

Lycopodium clavatum L. Grote wolfsklauw

Mibora minima (L.) Desv. Dwerggras

Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Rich. Vogelnestje

Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O. Kuntze Watergentiaan

Oenanthe silaifolia Bieb. Weidekervel-torkruid

Orchis mascula (L.) L. Mannetjesorchis

Orchis purpurea Huds. Purperorchis

Orobanche caryophyllacea Smith Walstrobremraap

Orobanche hederae Vaucher ex Duby Klimopbremraap

Parnassia palustris L. Parnassia

Pedicularis palustris L. Moeraskartelblad

Platanthera bifolia (L.) L.C.M. Rich. Welriekende nachtorchis

Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. Bergnachtorchis

Populus nigra L. var. nigra Zwarte populier var. nigra

Potamogeton coloratus Hornem. Weegbreefonteinkruid

Potamogeton gramineus L. Ongelijkbladig fonteinkruid

Potamogeton lucens L. Glanzig fonteinkruid

Potamogeton perfoliatus L. Doorgroeid fonteinkruid

Potentilla supina L. Liggende ganzerik

Puccinellia fasciculata (Torr.) E.P. Bicknell Blauw kweldergras

Pulicaria vulgaris Gaertn. Klein vlooienkruid

Ranunculus ololeucos Lloyd Witte waterranonkel

Scorzonera humilis L. Kleine schorseneer

Silene noctiflora L. Nachtkoekoeksbloem

Sison amomum L. Steeneppe

Sparganium angustifolium Michaux Drijvende egelskop

Utricularia minor L. Klein blaasjeskruid

Valerianella carinata Loisel. Gegroefde veldsla

Valerianella dentata (L.) Pollich Getande veldsla

Wolffia arrhiza (L.) Hork. ex Wimm. Wortelloos kroos
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Tabel 5.5: Soorten uit de
categorie ‘bedreigd’.

Table 5.5: Species in the
category “endangered”.
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Anthemis arvensis L. Valse kamille

Anthyllis vulneraria L. Wondklaver

Briza media L. Bevertjes

Dactylorhiza maculata (L.) Soó Gevlekte orchis

Drosera rotundifolia L. Ronde zonnedauw

Erigeron acer L. Scherpe fijnstraal

Eriophorum angustifolium Honck. Veenpluis

Euphorbia exigua L. Kleine wolfsmelk

Euphrasia Ogentroost

Filago minima (Smith) Pers. Dwergviltkruid

Galeopsis segetum Neck. Bleekgele hennepnetel

Genista pilosa L. Kruipbrem

Gentiana pneumonanthe L. Klokjesgentiaan

Hieracium lachenalii C.C. Gmel. Dicht havikskruid

Hydrocharis morsus-ranae L. Kikkerbeet

Menyanthes trifoliata L. Waterdrieblad

Narthecium ossifragum (L.) Huds. Beenbreek

Ononis spinosa L. Kattendoorn

Pedicularis sylvatica L. Heidekartelblad

Polygala serpyllifolia Hose Liggende vleugeltjesbloem

Polygala vulgaris L. Gewone vleugeltjesbloem

Rhinanthus angustifolius C.C. Gmel. Grote ratelaar

Rhinanthus minor L. Kleine ratelaar

Rhynchospora alba (L.) Vahl Witte snavelbies

Sium latifolium L. Grote watereppe

Stachys arvensis (L.) L. Akkerandoorn

Teesdalia nudicaulis (L.) R. Brown Klein tasjeskruid

Thymus pulegioides L. Grote tijm

Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. Veenbies

Valeriana dioica L. Kleine valeriaan

Viola canina L. Hondsviooltje
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Tabel 5.6: Soorten uit de
categorie 'kwetsbaar'.

Table 5.6: Species in the
category “vulnerable”.

Waterdrieblad - Menyanthes trifoliata Rode-Lijstcategorie kwetsbaar (Rollin Verlinde)



� Summary

The publication of this new atlas was the perfect opportunity to present a new red list for the region of Flanders. The methodo-

logy for this red list is based on the guidelines of the IUCN for the development of regional red lists (IUCN 2003). The red list in

this atlas is based on three criteria: rarity, trend and indigenity. 

The rarity of a species is measured by the number of 1 km squares in which it has been found during the period 1972-2004. Ten

rarity classes were distinguished (table 1). The borders of the classes were calculated by a square root division of the total num-

ber of 16 km x 16 km grid squares in Flanders (UFK-classes). To refine the UFK-class we translated the class division to the scale

of 1 km x 1km grids (see figures 1 and 2). This translation was a very useful correction for species which are locally very abundant

but have only been found in a limited number of 16 km x 16 km grid cells (e.g. most of the coastal species).

To calculate the trend, we compared the number of 16 km x 16 km squares occupied in the period 1939-1971 with the period 1972-

2004. To deal with any bias due to better surveying during the second period we used the correction proposed by TELFER et al.

(2004). This method is explained in the previous chapter. For this red list we considered different trend classes: species with a

very strong decline in population (trendindex < -1.54), species with a strong decline in population (trendindex > -1.54 and < -

0.77), species with a moderate decline or a moderate increase in the population (trendindex >-0.77 and <0.77), and species with

a strong increase in the population (trendindex >0.77).

Only indigenous species and archeophytes were taken into account for this red list. For neophytes the criteria were not applied.

The combination of the previous three criteria (see table 2) leads to the red list categories: regionally extinct (table 3), critically

endangered (table 4), endangered (table 5), vulnerable (table 6), rare, near threatened and least concern. Almost 25 % of the

indigenous flora and the archeophytes appear in the categories regionally extinct, critically endangered, endangered or vulner-

able (figure 3). The regions with the highest concentration of endangered species are the coastal dunes and the Campine region

(figure 4).
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� Hotspots van Rode-Lijstsoorten

De gebieden met grote aantallen Rode-Lijstsoorten liggen niet gelijkmatig verspreid over Vlaanderen. Vooral de Kustduinen en

de Kempen herbergen grotere concentraties aan bedreigde soorten. Andere hotspots van Rode-Lijstsoorten zijn het natuurre-

servaat ‘De Gulke Putten’ te Beernem (D2.14), de militaire domeinen van Vloetemveld (C1.47) en Houthulst (D1.55), enkele hok-

ken in de Scheldevallei, enkele uurhokken in de Antwerpse haven, het natuurreservaat ‘Het Torfbroek’ te Berg (D5.51), de

Dijlevallei stroomopwaarts van Leuven, de omgeving van de Sint-Pietersberg (E7.34, E7.35) en de Voerstreek. 

De uurhokken met het hoogste aantal Rode-Lijstsoorten in het gebied van de Atlas liggen in Oostduinkerke (C0.48) en in de

vallei van de Zwarte Beek te Beringen (D6.16), elk met 37 Rode-Lijstsoorten. De heiden en vennen ten westen van Ravels

(B5.38), het natuurreservaat de Maten te Genk (D7.41), het Buitengoor en het Meergoor te Mol (C6.24) en het Westhoekreser-

vaat te De Panne (C0.56), liggen ook in bijzonder rijke uurhokken, alle met meer dan 30 Rode-Lijstsoorten per uurhok. 
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Figuur 5.4: Hotspots van
Rode-Lijstsoorten voor de

periode 1972-2004.

Figure 5.4: Hotspots of Red
List species for the period

1972-2004.



Vliegenorchis – Ophrys insectifera,  Rode-Lijstcategorie ‘met verdwijning bedreigd’ (Rollin Verlinde)
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� Inleiding

De verspreiding van plantensoorten wordt door veel factoren bepaald. Op wereldschaal is het vooral het klimaat dat dicteert

welke planten waar kunnen groeien. De geologische geschiedenis (continentendrift, gebergtevorming, ijstijden) en barrières

tussen verschillende gebieden hebben er bovendien voor gezorgd dat op ver uiteen gelegen plaatsen met een vergelijkbaar kli-

maat bepaalde soorten overleefd hebben of juist verdwenen zijn, of dat er lokaal nieuwe soorten zijn ontstaan. Hoewel door

het transport van goederen door de mens veel barrières opgeheven zijn, zijn de geologische gebeurtenissen uit een ver verle-

den nog altijd belangrijk in de huidige verspreiding van plantensoorten. Op lagere schaalniveaus (niveau Vlaanderen) spelen

vooral andere factoren een belangrijke rol: in de eerste plaats de bodemsamenstelling, die op haar beurt in hoge mate het

grondgebruik en de aanwezige biotopen bepaalt. Binnen een biotoop kunnen dan weer zeer plaatselijke factoren bepalen of

een soort al dan niet aanwezig is.

Bij de bespreking van de verspreiding van de opgenomen plantensoorten (hoofdstuk 7) wordt geregeld  gebruik gemaakt van

verschillende types geografische indelingen die frequent terugkeren bij de beschrijving van arealen. Bij de soortbesprekingen

in hoofdstuk 7 wordt steeds eerst het globale areaal besproken. Daarna wordt ingezoomd op de Europese en daarna op

Belgische en Vlaamse schaal. Voor elk niveau wordt een aparte terminologie gebruikt die we hierna kort toelichten.

� Areaaltypes op wereldschaal

De areaaltypes op wereldschaal zijn in hoofdzaak bepaald door klimaat en geologische geschiedenis, maar ook door de mens.

Volgende verspreidingstypes komen in de Atlas regelmatig aan bod:

• kosmopoliet: de soort komt verspreid over de hele wereld voor, bv. adelaarsvaren (Pteridium aquilinum); 

• circumpolair:  beperkt tot de gematigde of koude klimaatgordels rondom de polen, bv. zompzegge (Carex canescens), 

wateraardbei (Comarum palustre) en veenpluis (Eriophorum angustifolium);

• amfi-Atlantisch: de soort komt langs beide zijden van de Atlantische Oceaan voor, bv. waterlobelia (Lobelia dortmanna) en 

rond wintergroen (Pyrola rotundifolia);

• Euraziatisch: de soort komt over het grootste deel van Europa en Azië voor; wel is de soort vaak beperkt tot de gematigde 

en/of koude klimaatzones, bv. geel walstro (Galium verum) en grote muggenorchis (Gymnadenia conopsea);

• Eurosiberisch: de soort komt voor van Europa tot Centraal-Siberië, bv. zevenblad (Aegopodium podagraria), grote windhalm

(Apera spica-venti) en scherpe zegge (Carex acuta);

• Europees: de soort is beperkt tot Europa (oostwaarts tot de Oeral en de Kaukasus), bv. zomereik (Quercus robur) en egel-

boterbloem (Ranunculus flammula).

� Areaaltypes op Europese schaal

De areaaltypes die op Europese schaal beschreven zijn, lopen in het algemeen volgens een noord-zuidgradiënt (van een koud

klimaat naar een warm klimaat) en volgens een oost-westgradiënt (van een continentaal klimaat naar een Atlantisch klimaat).

Figuur 6.1 geeft de indeling van Europa in flora-elementen, zoals voorgesteld door WALTER (1973). Een meer uitgebreide

bespreking van areaaltypes in Europa geeft VANHECKE (2002).

• Arctisch flora-element: arctische soorten komen voor in de boomloze toendravlakte in het noorden van Scandinavië 

en Rusland en op IJsland. Soms komen dergelijke soorten ook meer zuidelijk voor in de alpiene etage van gebergten. 

Geen enkel van de soorten komt in Vlaanderen voor.

• Boreaal flora-element: boreale soorten hebben hun belangrijkste verspreidingsgebied in de zone die gedomineerd 

wordt door het noordelijke naaldwoud (de taiga). Enkele van die soorten komen tot in Vlaanderen voor. Het zijn in 

vele gevallen eerder subboreale soorten zoals rode bosbes (Vaccinium vitis-idaea) en zevenster (Trientalis europaea).

• Atlantisch flora-element: hiertoe behoren planten die voornamelijk voorkomen in streken met een uitgesproken 

gematigd klimaat (in de relatieve nabijheid van de Atlantische kust) en die in hun verspreiding beperkt zijn tot West-

Europa. Ze zijn vaak gevoelig voor koude winters, maar verdragen goed natte en frisse zomers. Veel van de typische 

Atlantische soorten zijn endemisch voor West-Europa. Heidevegetaties herbergen vaak een aanzienlijk aantal soorten
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met een Atlantisch verspreidingsgebied. Voorbeelden van Atlantische soorten die in Vlaanderen voorkomen zijn been-

breek (Narthecium ossifragum), gewone dophei (Erica tetralix), rode dopheide (Erica cinerea), tweenervige zegge 

(Carex binervis), gaspeldoorn (Ulex europaeus), ondergedoken moerasscherm (Apium inundatum), moerasweegbree 

(Baldellia ranunculoides), drienervige zegge (Carex trinervis), liggende asperge (Asparagus officinalis subsp. prostra-

tus), rankende helmbloem (Ceratocapnos claviculata) en wilde hyacint (Hyacinthoides non-scripta).

• Midden-Europees flora-element: de soorten uit dit flora-element komen hoofdzakelijk voor in Midden-Europa. Ze ver-

dragen de koude winters en de warme zomers van streken met een continentaal klimaat. Voorbeelden van soorten 

met een Midden-Europese verspreiding zijn beuk (Fagus sylvatica), wintereik (Quercus petraea), witte veldbies 

(Luzula luzuloides), gele anemoon (Anemone ranunculoides), rozetsteenkers (Cardaminopsis arenosa), moesdistel 

(Cirsium oleraceum), grote bosaardbei (Fragaria moschata), veldsalie (Salvia pratensis), zacht vetkruid (Sedum 

sexangulare), stalkaars (Verbascum densiflorum) en handjesereprijs (Veronica triphyllos).

• Mediterraan flora-element: soorten die hoofdzakelijk beperkt zijn tot de regio rond de Middellandse Zee. Ze zijn in 

het algemeen vrij vorstgevoelig. Strikt mediterrane soorten komen in Vlaanderen nauwelijks voor, hoewel sinds kort 

wel enkele geïntroduceerde soorten lijken stand te houden of zelfs in te burgeren, vaak in verstedelijkte gebieden. 

Vooral mediterraan-Atlantische soorten komen tot bij ons voor. Voorbeelden van soorten met een mediterrane ver-

spreiding die ook in Vlaanderen gevonden worden zijn kransmuur (Polycarpon tetraphyllum), bolletjesraket 

(Rapistrum rugosum) en kogelbies (Scirpoides holoschoenus).

• Pontisch flora-element: planten die kenmerkend zijn voor de droge steppegebieden in Zuidoost-Europa (het zuiden 

van Oekraïne en het zuidoosten van Europees Rusland). Echt typische soorten dringen nauwelijks tot bij ons door. 

Wel komen in Vlaanderen enkele soorten voor uit de minder droge zuidoostelijke steppegebieden, zoals bont kroon-

kruid (Securigera varia) en sikkelklaver (Medicago falcata).

�������

Figuur 6.1: De indeling van
Europa in flora-elementen
(naar WALTER 1973).

Figure 6.1: Division of
Europe into flora-elements
(WALTER 1973).
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� Verspreidingstypes in België en Vlaanderen: van fytogeografische districten
naar ecoregio’s ?

Op Belgische schaal wordt meestal gebruik gemaakt van de indeling in fytogeografische districten (figuur 6.2), zoals omschre-

ven in de opeenvolgende edities van de Belgische flora (o.a. LAMBINON et al. 1998, LAMBINON et al. 2004). In de soortbespre-

kingen wordt frequent verwezen naar die indeling, vooral bij de bespreking van de verspreiding in Wallonië. Voor de beschrij-

ving van de verspreidingspatronen in Vlaanderen wordt echter vooral gebruik gemaakt van de indeling in ecoregio’s (SEVE-

NANT et al. 2002).

Als basis voor de beschrijving van de verspreiding in Vlaanderen werd de indeling in ecoregio’s (SEVENANT et al. 2002) gebruikt

(figuur 6.3). De indeling in ecoregio’s is in de eerste plaats gebaseerd op geo(morfo)logische en landschapskenmerken. Ecore-

gio’s zijn zones met relatief homogene abiotische landschapskenmerken. Vlaanderen valt uiteen in een relatief groot aantal kleine

regio’s. Voor gebruik in de Atlas (kaarten en commentaarteksten) zijn daarom de ecoregio’s gehergroepeerd in vijf grotere eenhe-

den: de Duinen, de Polders, de Zand- en Zandleemstreek, de Leemstreek, de Kempen en de Maasvallei (figuur 6.4). Voor elk van

die regio’s is bij de soortbesprekingen een relatieve abundantie weergegeven in het tabelletje naast de verspreidingskaart.

De ecoregio’s worden onder meer gekarakteriseerd door verschillen in bodem en grondgebruik. Die kenmerken worden hieron-

der beknopt voor elke regio apart beschreven. Omdat die beide factoren op lokale schaal zowat de meest belangrijke zijn die

de samenstelling van de flora bepalen, drukken we hier ook synthesekaarten voor heel Vlaanderen af met de verspreiding van

de diverse bodems (figuur 6.5) en het grondgebruik (figuur 6.6).

Duinen

De ecoregio van de kustduinen (verder in de Atlas kortweg Duinen genoemd) vormen een zeer smalle ecoregio, die nergens meer

dan 2,5 kilometer breed is. De Duinen herbergen een aantal zeer specifieke milieus, die in Vlaanderen bijna uitsluitend daar te

vinden zijn: het hoogstrand, stuivende zeereepduinen, kalkrijke duinvalleien, duingraslanden en duinstruwelen. Ook de belang-

rijkste zilte slikken en schorren liggen in de ecoregio van de Duinen. De Duinen worden gekenmerkt door een hoge natuurlijke

dynamiek in het landschap en de vegetatie. In het begin van de twintigste eeuw waren de Duinen hoofdzakelijk een relatief open

landschap, met weinig struikgewas en bos en met veel lage, open pioniersvegetaties en duingraslanden. In de tweede helft van

de twintigste eeuw zijn de Duinen geëvolueerd naar een eerder gesloten landschap, gedomineerd door duindoornstruweel. Ook is

de urbanisatiegraad sterk toegenomen. Plaatselijk komen ontkalkte duingebieden voor met soorten kenmerkend voor zure, droge

zandgronden. Een uitgebreid overzicht van de biodiversiteit van de regio geven PROVOOST & BONTE (2004).

De duinflora wordt gekenmerkt door een hoog aandeel zouttolerante planten. Die soorten groeien vooral op het strand, in de

voorste zeereep en op schorren en slikken. Verder valt ook het aantal droogtebestendige soorten op. Het grofkorrelige zand

zorgt lokaal op de open plekken voor een sterke uitdroging van de bodem. Verder worden de Duinen gekenmerkt door een

groot aantal kalkminnende soorten. Omdat in het atlasgebied droge kalkrijke bodemtypes globaal zeer zeldzaam zijn, zijn die

kalkminnende planten in Vlaanderen vaak in hoge mate specifiek voor of beperkt tot de Duinen. 

Volgende soorten komen uitsluitend in de Duinen voor of komen er aanzienlijk meer voor dan in de andere ecoregio’s: blauwe

zeedistel, biestarwegras, duindoorn, duindravik, duinfakkelgras, duingentiaan, duinlangbaardgras, duinroosje, duinvogelmuur,

duindravik, duinzwenkgras, drienervige zegge, Engels gras, Engels slijkgras, geel zonneroosje, gele hoornpapaver, gelobde

melde, gesteelde zoutmelde, gewone zoutmelde, glad parelzaad, helm, honingsorchis, kalkbedstro, kegelsilene, klein schor-

renkruid, kleine ruit, kleverige reigersbek, kustmelde, kwelderzegge, laksteeltje, lamsoor, liggend bergvlas, liggende asperge,

nachtsilene, rond wintergroen, ruige scheefkelk, ruwe klaver, scheve hoornbloem, stekend loogkruid, stijve dravik, strandbiet,

strandduizendguldenkruid, strandmelde, tengere distel, walstrobremraap, zandduizendknoop, zeekool, zeepostelein, zeeraket,

zeerus, zeevenkel en zeevetmuur.

�������

Lamsoorvegetatie in het Zwin (Yves Adams) Vochtige duinpan in het Westhoekreservaat (Yves Adams)
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Figuur 6.2: Indeling in fyto-
geografische districten vol-
gens de Flora van België
(LAMBINON et al. 1998).

Figure 6.2:
Phytogeographical districts
according to the Belgian
Flora (LAMBINON et al.
1998).

Figuur 6.3: Oorspronkelijke
indeling in ecoregio's en
ecodistricten (SEVENANT et
al. 2002).

Figure 6.3: Original division
into ecoregions and ecodis-
tricts (SEVENANT et al.
2002).

Figuur 6.4: Vereenvoudigde
indeling in ecoregio's, zoals
ze in de Atlas gebruikt wor-
den.

Figure 6.4: Simplified eco-
regions used in this atlas.
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Polders

Onder de noemer Polders zijn zowel de kustpolders als de Oost-Vlaamse polders en de polders stroomafwaarts van Antwerpen

gegroepeerd. In tegenstelling tot de oorspronkelijke indeling in ecoregio’s (SEVENANT et al. 2002) werden de rivierpolders

langs het zoetwatergetijdengebied van de Schelde niet bij de Polders gerekend. De Polders worden gekenmerkt door hun lage

ligging en door gering reliëfverschillen die de historiek van hun ontstaan weerspiegelen. De zee heeft daarin een dominante rol

gespeeld, waarvan de resten van kreken, waddenlandschappen enz. getuigen. Ook de mens heeft zich in zijn strijd tegen

wateroverlast niet onbetuigd gelaten (dijkjes, allerlei slootjes en kanalen). Ook de nood aan brandstof en grondstoffen heeft

zijn sporen nagelaten: uitveningen, kleiwinningen, ontzandingen en dergelijke vormen goed herkenbare, vaak historische laag-

ten in het landschap met een bijzondere flora. De landschappen zijn vrijwel bosloos en open: populieren- en knotwilgenrijen

zijn plaatselijk opvallend aanwezig. Graslanden, vooral weilanden, en akkers worden vooral door een netwerk van slootjes,

‘watergangen’, ‘geleden’, ‘beken’, ‘vlieten’, ‘geulen’ en ‘zwinnen’ van elkaar gescheiden. Grotere drainagekanalen evacueren de

watermassa naar de kust. Dijken, meestal historisch en getuigend van de diverse inpolderingsfasen, zijn bepalend voor een

aantal deelgebieden. De bodem bestaat aan de oppervlakte hoofdzakelijk uit diverse types zeeklei, die plaatselijk vrij zandig

kunnen zijn (vooral op de plaats van voormalige kreken). Plaatselijk komen nabij de oppervlakte dunne veenpaketten voor. Aan

de zuidelijke rand van de kustpolders bevindt zich tertiair zand nabij de oppervlakte onder een dunne overgangskleilaag. De

bodem van sloten in die zones bestaat dan vaak uit zandig substraat. Een deel van de graslanden staat onder invloed van zilt

grondwater. De Antwerpse polders zijn voor een belangrijk deel verdwenen door de uitbreiding van de Antwerpse haven. Langs

de Schelde stroomafwaarts van Antwerpen bevinden zich nog enkele belangrijke zilte schorrengebieden met o.a. echt lepel-

blad (een soort die in Vlaanderen alleen hier aanwezig is). De specifieke flora van de Polders moet vooral worden gezocht in de

zilte graslanden, in de waterplantenvegetaties van de slootjes en poelen met voedselrijk en ionenrijk water, en in mindere mate

op de dijken die vaak kalkrijk zijn omdat er schelprijk materiaal in verwerkt zit.

Volgende soorten komen in de Polders aanzienlijk meer voor dan in andere ecoregio’s: aardaker, aardbeiklaver, blauw kwelder-

gras, bleek kweldergras, bultkroos, doorschijnend sterrenkroos, dunstaart, echt lepelblad, echte heemst, Engels slijkgras, fijn

hoornblad, gerande schijnspurrie, gevlekte rupsklaver, gewone pastinaak, gewoon kweldergras, grote kroosvaren, heen, klein

schorrenkruid, kleine waterranonkel, knopig doornzaad, lidsteng, melkkruid, moeraszoutgras, puntkroos, ruwe bies, schorren-

zoutgras, selderij, slanke waterbies, stomp kweldergras, stomphoekig sterrenkroos, tenger fonteinkruid, veldgerst, waterpun-

ge, wilde peterselie, zannichellia, zeekraal, zeeweegbree, zilt torkruid, zilte greppelrus, zilte rus, zilte schijnspurrie, zilte water-

ranonkel, zilte zegge en zulte.
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Zilte vegetatie met zeekraal en zulte (Yves Adams) Poldergraslanden te Dudzele (Yves Adams)
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Zand- en Zandleemstreek

Voor de eenvoud werd voor de Atlas een aantal regio’s uit de oorspronkelijke indeling gegroepeerd tot de Zand- en Zandleem-

streek, namelijk de ecoregio van de cuesta’s, de ecoregio van de pleistocene riviervalleien en de ecoregio van de Midden-

Vlaamse overgangsgebieden. Ook de rivierpolders van het zoetwatergetijdengebied van de Schelde werden hierin opgenomen,

dat in tegenstelling tot de oorspronkelijke indeling van de ecoregio’s in SEVENANT et al. (2002). De regio heeft een zwakgol-

vend reliëf. Het landschap wordt er meer dan in andere regio’s gedomineerd door akkergebieden op de drogere kouters. In de

nattere valleigebieden domineren voornamelijk weilanden en zijn nog regelmatig afgesneden riviermeanders te vinden, maar

de waterkwaliteit laat meestal sterk te wensen over. Slechts een zeer beperkt aantal laagveengebieden is bewaard gebleven in

de alluviale gebieden. Vaak werden de moerasgebieden er in de voorbije eeuw tot populierenaanplanten omgezet. In de Schel-

devallei tussen Gent en Antwerpen ligt een zoetwatergetijdengebied met een aantal zeer typische soorten. Op de matig voed-

selarme zandruggen is wat meer bos aanwezig en hier en daar ook een zeldzaam heiderelict.

Slechts een beperkt aantal soorten is strikt gebonden aan de Zand- en Zandleemstreek of komt er meer voor dan in andere

regio’s. Vaak zijn het soorten die beperkt zijn tot het alluvium van de Schelde, zoals driekantige bies, stekende bies, bastaard-

bies (driekantige bies x mattenbies), Duitse dot en krabbenscheer. In enkele gevallen betreft het soorten die kenmerkend zijn

voor de heiderelicten met een meer uitgesproken Atlantisch klimaat, zoals echt melkviooltje en tweenervige zegge. 
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Spindotterbloemen op een zoetwaterschor te Steendorp (Yves Adams) Bourgoyen-Ossemeersen te Gent (Yves Adams)
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Leemstreek

De omschrijving Leemstreek, zoals hier gebruikt, is een samenvoeging van de ecoregio’s van de zuidwestelijke en zuidoostelij-

ke heuvelzone, de krijtleemgebieden en de krijtgebieden. Naar Vlaamse normen is de Leemstreek tamelijk reliëfrijk. De bodem

wordt overwegend gedomineerd door kalkhoudende leem, maar lokaal dagzomen op de heuveltoppen ook zure substraten. De

volledige Leemstreek wordt doorsneden door talrijke rivier- en beekdalen. Het westelijke deel van de regio (westwaarts vanaf

Leuven) is relatief bosrijk. Bovendien zijn die bossen veel soortenrijker dan in de rest van het atlasgebied. Het landschap in dit

westelijke deelgebied is vrij kleinschalig en bestaat uit een afwisseling van graslanden, akkers, hagen, houtkanten en bossen.

Ten oosten van Leuven wordt het landschap grootschaliger en wordt het veel meer gedomineerd door akkerbouw en – plaatse-

lijk – door boomgaarden. Bosfragmenten worden hier schaarser. Wel is de bodem er kalkrijker dan in het westen, wat zich uit in

de aanwezigheid van een aantal soorten die in de rest van de Leemstreek nagenoeg ontbreken, zoals geel walstro. Het uiterste

oosten van de Leemstreek wijkt enigszins af van de rest. De Voerstreek behoort reeds tot het Midden-Europese flora-element.

Op Belgische schaal (fytogeografische indeling) behoort de Voerstreek tot het Maasdistrict. De streek wordt gekenmerkt door

een zeer kleinschalig landschap met vrij veel bos.

Volgende soorten komen uitsluitend in regio van de Leemstreek voor of komen er aanzienlijk meer voor dan in andere eco-

regio’s: aardbeiganzerik, bosanemoon, bosbingelkruid, bosereprijs, boskortsteel, bosroos, boswederik, boszegge, daslook,

donkere ooievaarsbek, donkersporig bosviooltje, eenbes, eenbloemig parelgras, gele dovenetel, gevlekt longkruid, gevlekte

aronskelk, groot heksenkruid, grote veldbies, gulden boterbloem, hangende zegge, karwijselie, kruisbladwalstro, mispel,

moesdistel, paarbladig goudveil, paarse schubwortel, purperorchis, reuzenpaardenstaart, ruig hertshooi, ruig klokje, ruwe dra-

vik, schaduwkruiskruid, slanke sleutelbloem, spekwortel, stijve naaldvaren, verspreidbladig goudveil, wilde hyacint, wilde nar-

cis, witte rapunzel en zwartblauwe rapunzel.

Kempen

De Kempen vormen een van de grootste ecoregio’s van Vlaanderen. In de valleigebieden is de bodem dikwijls venig en nat,

daarbuiten is hij zandig, eerder voedselarm, droog en zuur. De meest kenmerkende planten voor de Kempen zijn terug te vin-

den in de heideterreinen, de vennen, de bossen op droge, voedselarme, zure zandbodems en in de laagveenmoerassen. Vrij

recentelijk zijn echter veel terreinen omgezet in voedselrijke (maïs)akkers. Grote delen zijn ten prooi gevallen aan de urbanisa-

tie. Uitgestrekte gedeelten van de Kempen worden gedomineerd door grootschalige, monotone aanplanten van grove den en

Amerikaanse eik. In het noordoosten van de Kempen wordt lokaal een wat afwijkende flora gevonden omdat hier via de Kem-

pense kanalen kalkrijk Maaswater wordt aangevoerd. Hier en daar infiltreert het water in de van nature zure laagveengebieden

en op een aantal plaatsen werd dit kalkrijk water in het verleden zelfs gebruikt om graslanden actief te bevloeien. Dat is het

geval in de wateringen bij Lommel-Kolonie en Hamont-Achel.

Volgende soorten komen uitsluitend in regio van de Kempen voor of komen er aanzienlijk meer voor dan in andere ecoregio’s:

beenbreek, bladgreppelrus, bochtige smele, bruine snavelbies, draadrus, driekleurig viooltje, drijvende waterweegbree, een-

arig wollegras, gesteeld glaskroos, gewone dophei, grondster, heidekartelblad, heidespurrie, jeneverbes, klein blaasjeskruid,

kleine veenbes, kleine zonnedauw, klokjesgentiaan, klein glaskroos, knolrus, lavendelhei, loos blaasjeskruid, melkeppe, moe-

rashertshooi, moerassmele, moeraswederik, moeraswolfsklauw, oeverkruid, pijpenstrootje, pilvaren, rode dophei, ronde zon-

nedauw, slangenwortel, sporkehout, stekelbrem, sterzegge, stomp fonteinkruid, valse zandzegge, veelstengelige waterbies,

veenbies, veenpluis, vlottende bies, waterdrieblad, wilde gagel en witte snavelbies. 

Maasvallei

De Maasvallei bestaat uit het laagterras van de rivier en haar alluviale vlakte. De onbevaarbare Grensmaas is nog steeds een

dynamische middenlooprivier, gekenmerkt door sterk wisselende waterstanden, een relatief hoge stroomsnelheid, een grof

grindig substraat en tal van grindbanken en hier en daar nevengeulen. Het substraat in de alluviale vlakte is in hoofdzaak zand-

lemig. De drooggevallen grindbanken vormen in de zomer een specifiek biotoop voor talrijke pionierssoorten. Op de kalkrijke

oevers en dijken hebben zich soortenrijke graslanden ontwikkeld, de zogenaamde stroomdalgraslanden. Ze herbergen soorten

die in het algemeen een zuidelijker verspreidingspatroon hebben, maar die via de vallei verder noordwaarts doordringen. De

rivier zelf herbergt een aantal waterplanten, zoals rivierfonteinkruid en vlottende waterranonkel, die kenmerkend zijn voor stro-

mend water. In de rest van het atlasgebied komen die soorten nauwelijks voor. Het laagterras is opgebouwd uit de jongste

grindafzettingen van de Maas en werd sterk gewijzigd door de talrijke ontgrindingen. 

Volgende soorten komen uitsluitend in de regio van de Grensmaas voor of komen er aanzienlijk meer voor dan in andere eco-

regio’s: aardpeer, akkerleeuwenbek, bittere wilg, damastbloem, echte kruisdistel, Engelse alant, gevlekte dovenetel, groot war-

kruid, heksenmelk, kleine pimpernel, Maasraket, polei, rivierfonteinkruid, ruige leeuwentand, smalle aster, Spaanse zuring,

stalkaars, tripmadam, veldsalie, vlottende waterranonkel en zacht vetkruid.
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linksboven: Leemstreek, Tiendeberg te Kanne (Rollin Verlinde)
rechtsboven: Leemstreek, Vlaamse Ardennen (Yves Adams)
midden links: Kempen, Groot Schietveld te Brasschaat (Yves Adams)
midden rechts: Kempen, Midden-Limburgs vijvergebied (Wouter Van Landuyt)
linksonder: Maasvallei, grindbanken langs de Grensmaas (Kris Van Looy)
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Figuur 6.5: Bodemkaart van Vlaanderen. Bron: Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen, Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in
Vlaanderen (IWT) en het Laboratorium voor Bodemkunde van de Universiteit Gent. 

Figure 6.5: Soil map of Flanders. 1. Antropogenic soils; 3-8 sandy soil types; 9-11 sandy loam soil types; 12-14 loamy soil types; 15-19 silty soil types; 26 peat moss or fen soils; 27
land dunes; 28-29 coastal dunes; 30-37 polders; 38 wells; 39 chalk soil; 40 mergel. Source: Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen, Instituut voor de aanmoediging van Innovatie
door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT) en het Laboratorium voor Bodemkunde van de Universiteit Gent.

Figuur 6.6: Vereenvoudigde grondgebruikkaart van Vlaanderen, samengesteld op
basis van de Biologische Waarderingskaart en de natuurgerichte bodembedekking-
kaart van het Vlaamse Gewest. Bron: Instituut voor Natuurbehoud (WILS et al.
2004).

Figure 6.6: Land use map of Flanders (red: agricutural land; dark green: forests and
scrubs; yellow: dunes; blue: lakes and ponds; purple: heathland and fens; pale
green: permanent grasland; rose: marshes; grey: urbanised land; orange: tall her-
baceous). Source: Institute for Nature Conservation (WILS et al. 2004).
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� Summary

Species are not randomly distributed around the world, within Europe nor in Flanders. On a worldwide scale, geological events

(plate tectonics, ice ages), barriers (mountains, seas, oceans) and climate dictate where plants grow, although in recent times

man has eliminated these barriers for many species. On a European level, climate is one of the major ecological pressures that

dictate the distribution of plant species. Divisions in the flora of Europe (figure 6.1) are determined by a north to south gradient

(cold to warm) and west to east gradient (Atlantic climate to continental climate). The flora of Flanders is dominated by Atlantic

and Mid-European species although some sub-boreal and some sub-Mediterranean species also reach Flanders.

The regional distribution of species is dictated by landscape, soil and land use. In the text and tables of the species accounts, the

regional distribution and abundance is discussed in terms of ecoregions (figure 6.3 and 6.4). These ecoregions divide Flanders

into areas of more or less uniform landscape. For each species the relative abundance in each of those regions is given in the

chapter of the species accounts.  

Dune region

The Dune region comprises a narrow strip along the 65-kilometre long coastline. At its widest it is only 2,5 kilometre across. The

dune region has a highly characteristic flora due to some special habitats, which are restricted to this region: upper zones of

sandy beaches, mobile dunes, dry, calcareous grasslands and moss dunes, calcareous scrubs and dune slacks. Most of the salt

marshes in Flanders are also situated in this region. The coastal dune flora is characterised by a number of species that are adap-

ted to high salinity and dry, calcareous sites that are exposed to full sunshine. 

Polders region

The Polder region is characteristically low-lying with only slight variations in relief which are a result of former encroachments by

the sea (former inlets of the sea, wetlands) and the struggle of man to reclaim land from the sea (dykes and canals). The lands-

cape is largely treeless and is dominated by meadows and pastures. The soil is mostly heavy clay. The characteristic flora is found

mostly in brackish grassland and in the water vegetation of canals and pools with eutrophic and minerotrophic water. 

Sandy and sandloamy region

The landscape is dominated by agriculture to a greater extent than in any other ecoregion, especially in the higher and drier

areas. In the valleys there is more grassland, most of which is in intensive agricultural use. In the valleys of the Schelde and Leie,

there are many old meanders that are cut off from the present course of the river. However, the water quality of these meanders

is generally poor so that most aquatic species have disappeared. Only limited areas of lowland bog remain. Along the river

Schelde between Ghent and Antwerp there remains a freshwater tidal area with some species exclusive to this habitat. On the

drier sandy areas there are some forests and a very rare relic of heathland.

Loamy region

The loamy region is situated in the south of Flanders. The region is dominated by loamy soils that contain more lime in the east

than in the west of the region. It is a rather hilly region compared with the rest of Flanders. The landscape is diverse and contains

forest, hedges, arable land, meadows and pastures. The western part of this region is, by Flemish standards, rich in woodlands.

The east has more arable land and also intensively managed orchards. Most of the species that are typical of this region are forest

species.

Campine region

The Campine region is one of the largest ecoregions in Flanders. The soil is mostly dry, sandy and acidic. In the valleys it is more

peaty. The most characteristic species of the Campine region are found in heathlands, fens and bogs. Much of the former

heathlands are urbanized or converted to arable land or commercial forest with non-native species such as Scots pine (Pinus syl-

vestris) and red oak (Quercus rubra).

Region of the valley of the river Meuse

This small region is limited to the valley of the river Meuse. The Meuse flows along the Belgian – Dutch border and exhibits large

fluctuations in flow rate and water level. Characteristic species of this region are found on the frequently flooded gravel banks

along the river and in the calcareous grasslands on the dykes and the sandy or loamy banks. Some aquatic species that are cha-

racteristic of flowing water are only found in Flanders along the Meuse.
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� Inleiding tot de soortbesprekingen

In dit hoofdstuk worden de ecologie, de globale en regionale verspreiding en de trend van 1417 inheemse of ingeburgerde taxa

in Vlaanderen en het Brusselse Gewest besproken. Hoe die selectie van soorten tot stand is gekomen, wordt in de volgende

paragraaf besproken. 

Welke soorten werden opgenomen in de atlas?

In de Atlas zijn in principe alle soorten opgenomen die ofwel inheems zijn of waren in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstede-

lijk Gewest, en alle uitheemse soorten die binnen hetzelfde gebied ingeburgerd zijn of al enige tijd verwilderd voorkomen (en

daardoor de indruk geven goed op weg te zijn om in te burgeren). Soorten die enkel hier en daar efemeer zijn waargenomen en

geen zelfstandige populaties opbouwen in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden niet opgenomen. Voor de

selectie van de soorten hebben we ons in eerste instantie gebaseerd op de Checklist van de Vlaamse Vaatplanten (COSYNS et

al. 1993), aangevuld met gegevens uit het rapport ‘Ingeburgerde plantensoorten in Vlaanderen’ (VERLOOVE 2002). Efemere

adventieven zijn niet opgenomen. Het onderscheid tussen efemere adventieven – die zonder herhaalde aanvoer van diasporen

door de mens geen langdurig standhoudende populaties kunnen opbouwen in het atlasgebied – en ingeburgerde plantensoor-

ten is echter niet scherp. Bepaalde soorten worden zeer regelmatig en al geruime tijd in het atlasgebied gevonden, maar hou-

den niet stand (bv. slaapbol, Papaver somniferum). Andere soorten worden pas sinds korte tijd gevonden, maar breiden zich

zelfstandig en zodanig snel uit, dat het duidelijk is dat ze binnen zeer korte tijd een wezenlijk onderdeel van de flora zullen

gaan uitmaken (bv. hoge fijnstraal, Conyza sumatrensis). In de checklist van COSYNS et al. (1993) wordt een handhavingstijd

van minimum 35 jaar gehanteerd. Een onderscheid maken tussen efemere adventieven en ingeburgerde soorten is, enkel op

basis van de duur van de periode waarin ze aanwezig zijn in het gebied van de atlas, niet houdbaar. Kortlevende soorten heb-

ben meestal veel minder tijd nodig om in te burgeren dan bv. bomen. Door VERLOOVE (2002) werd daarom, net zoals in de

checklist van Nederland (TAMIS et al. 2004), een ander criterium vooropgesteld. Daarbij moet een soort minstens drie opeen-

volgende generaties in het karteringsgebied van de Atlas aanwezig zijn vooraleer ze als ingeburgerd beschouwd kan worden.

Een strikte interpretatie van dat criterium is evenmin houdbaar. Sommige eenjarige planten kunnen immers op één seizoen al

meerdere generaties voortbrengen. Soorten die slechts een paar jaar op één locatie standhouden beschouwen we niet als

ingeburgerd. Voor deze Atlas hebben we gekozen voor een afweging van de beide criteria. Indien een soort pas zeer recentelijk

voor het eerst werd waargenomen, komt ze alleen in aanmerking voor opname in de Atlas indien ze ondertussen bekend is van

diverse grote populaties en/of duidelijke tekenen van uitbreiding vertoont. Indien een soort daarentegen beperkt blijft tot één

locatie en in kleine populaties voorkomt, moet er sprake zijn van een lange periode van handhaving. 

In het algemeen worden ondersoorten niet in detail besproken, tenzij ze eenvoudig te herkennen zijn in het veld, de basisgege-

vens het toelaten om aparte verspreidingskaarten aan te maken en het verspreidingspatroon duidelijk verschillend is voor de

verschillende ondersoorten binnen eenzelfde soort. Bij vijf soorten is een aparte bespreking van de ondersoorten gegeven. Dat

zijn basterdamarant (Amaranthus hybridus subsp. hybridus) en Franse amarant (Amaranthus hybridus subsp. bouchonii), tuin-

asperge (Asparagus officinalis subsp. officinalis) en liggende asperge (Asparagus officinalis subsp. prostratus), zachte dravik

(Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus) en duindravik (Bromus hordeaceus subsp. thominei), gewone rolklaver (Lotus corni-

culatus subsp. corniculatus) en smalle rolklaver (Lotus corniculatus subsp. tenuis), gekweekte peer (Pyrus communis subsp.

communis) en wilde peer (Pyrus communis subsp. pyraster). Bij Beta vulgaris werd enkel strandbiet (Beta vulgaris subsp. mari-

tima) besproken, aangezien gekweekte biet (Beta vulgaris subsp. vulgaris) niet beschouwd wordt als een ingeburgerde soort.

Slechts een beperkt aantal hybriden werd besproken. Het betreft de volgende taxa: kokardebloem (Gaillardia x grandiflora),

gegolfd fonteinkruid (Potamogeton x angustifolius), amandelwilg x katwilg (Salix x mollissima) en de bastaardbiezen

(Schoenoplectus x carinatus en Schoenoplectus x kuekenthalianus).

Grenshokkenproblematiek

Voor de verspreidingsgegevens uit de eerste kartering (1939-1971) werd een beroep gedaan op de verspreidingskaarten van de

Belgische Atlas (VAN ROMPAEY & DELVOSALLE 1979). Meer bepaald werd gewerkt met de door Boon gedigitaliseerde gege-

vens. Die zijn echter uitsluitend op uurhokniveau beschikbaar. Omdat in de Atlas van Vlaanderen en Brussel alleen rekening

gehouden wordt met kilometerhokken die minstens voor een deel binnen Vlaanderen liggen, kon men aannemen dat tal van

gegevens in de grenszones in de eerste Atlas buiten het karteringsgebied van deze Atlas vallen. Voor algemenere soorten is

dat wellicht van weinig belang, maar voor de zeldzame soorten kan het dat wel zijn. Daarom werd voor alle vondsten van de
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zeldzame tot uiterst zeldzame soorten in de grensuurhokken nagegaan in welke kwartierhokken ze werden aangetroffen tij-

dens de eerste kartering. In totaal werden 1256 vondsten op die wijze manueel gescreend in de IFBL-documentatie. Van die

vondsten diende 35 % om diverse redenen uit de selectie genomen te worden, het grootste gedeelte ervan precies omdat de

kilometerhokken waarin ze werden aangetroffen buiten Vlaanderen waren gelegen. Van ongeveer 5% werd geen documentatie

in het IFBL-archief teruggevonden. Omwille van het beginsel om alleen documenteerbare waarnemingen in de Atlas van

Vlaanderen en Brussel op te nemen, werden ook deze laatste van de verspreidingskaarten verwijderd. 

Taxonomie en nomenclatuur

De Atlas volgt de wetenschappelijke naamgeving van de laatste editie van de Belgische flora (LAMBINON et al. 2004).

Aangezien in Vlaanderen de Franstalige versie van de Flora van België niet courant gebruikt wordt, geven we in Tabel 7.1 een

overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de laatste versie van de Nederlandstalige versie van de Flora van België (LAMBI-

NON et al. 1998).

De Nederlandse naamgeving is gebaseerd op de laatste versie van de Belgische flora (LAMBINON et al. 2004). Voor een aantal

soorten werd van die regel afgeweken op basis van het Vlaams-Nederlandse overleg voor de naamgeving van wilde planten. De

Nederlandse namen van enkele soorten die gebruikt worden in deze Atlas, maar die nog niet werden opgenomen in de Belgi-

sche flora, zijn eveneens het resultaat van Vlaams-Nederlands overleg. Sommige ervan zijn wel al opgenomen in de laatste

Standaardlijst van de Nederlandse flora (TAMIS et al. 2004). Voor het gebruik van de tussen-n volgen we de laatste versie van

‘Het Groene Boekje. Woordenlijst van de Nederlandse taal’ (INSTITUUT VOOR NEDERLANDSE LEXICOLOGIE 2005).

Paardebloem wordt dus weer paardenbloem.

Vervallen naam (LAMBINON et al. 1998) Naangeving Atlas (LAMBINON et al. 2004)

Aceras anthropophorum (L.) Ait. f. Orchis anthropophora (L.) All.

Amaranthus bouchonii Thell. Amaranthus hybridus L. subsp. bouchonii (Thell.) O. Bol_s et Vigo

Amaranthus hybridus L. Amaranthus hybridus L. subsp. hybridus

Aphanes inexspectata W. Lippert Aphanes australis Rydb.

Betula alba L. Betula pubescens Ehrh.

Bromus hordeaceus L. Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus

Bromus thominei Hardouin Bromus hordeaceus L. subsp. thominei (Hardouin) Br.-Bl.

Chrysanthemum segetum L. Glebionis segetum (L.) Fourr.

Corispermum leptopterum (Aschers.) Iljin Corispermum pallasii Steven

Dactylorhiza fistulosa (Moench) H. Baumann et K_nkele Dactylorhiza majalis (Reichenb.) P.F. Hunt et Summerh.

Eriophorum polystachion L. Eriophorum angustifolium Honck.

Festuca stricta Host subsp. trachyphylla (Hack.) Patzke Festuca brevipila R. Tracey

Myosotis cespitosa C.F. Schultz Myosotis laxa Lehm.

Orchis ustulata L. Neotinea ustulata (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase

Phleum bertolonii DC. Phleum nodosum L.

Polygonum amphibium L. Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray

Polygonum bistorta L. Persicaria bistorta (L.) Samp.

Polygonum hydropiper L. Persicaria hydropiper (L.) Spach

Polygonum lapathifolium L. Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre

Polygonum minus Huds. Persicaria minor (Huds.) Opiz

Polygonum mite Schrank Persicaria mitis (Schrank) Asenov

Polygonum persicaria L. Persicaria maculosa S.F. Gray

Polygonum polystachyum Wall. ex Meissner Persicaria wallichii Greuter et Burdet

Polypodium vulgare L. subsp. prionodes (Aschers.) Rothm. Polypodium interjectum Shivas

Polypodium vulgare L. subsp. vulgare Polypodium vulgare L.

Potamogeton zizii Koch ex Rothb Potamogeton x angustifolius J. Presl

Pyrus communis L. Pyrus communis L. subsp. communis

Pyrus pyraster (L.) Duroi Pyrus communis L. subsp. pyraster (L.) Ehrh.

Rosa pimpinellifolia L. Rosa spinosissima L.

Scirpus cespitosus L. Trichophorum cespitosum (L.) Hartm.

Scirpus fluitans L. Isolepis fluitans (L.) R. Brown

Scirpus holoschoenus L. Scirpoides holoschoenus (L.) Soj_k

Scirpus lacustris L. Schoenoplectus lacustris (L.) Palla

Scirpus maritimus L. Bolboschoenus maritimus (L.) Palla

Scirpus pungens Vahl Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla

Scirpus setaceus L. Isolepis setacea (L.) R. Brown

Scirpus tabernaemontani C.C. Gmel. Schoenoplectus tabernaemontani (C.C. Gmel.) Palla

Scirpus triqueter L. Schoenoplectus triqueter (L.) Palla

Scirpus x carinatus Smith Schoenoplectus x carinatus (Smith) Palla

Senecio congestus (R. Brown) DC. Tephroseris palustris (L.) Fourr.

Senecio helenitis (L.) Schinz et Thell. Tephroseris helenitis (L.) Nordenstam

Solanum lycopersicum L. Lycopersicon esculentum Mill.

Trifolium filiforme L. Trifolium micranthum Viv.
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Tabel 7.1: Overzicht van de
wijzigingen in de weten-
schappelijke namen in LAM-
BINON et al. (2004) t.o.v.
LAMBINON et al. (1998).

Table 7.1: Changes in scien-
tific names in LAMBINON ET
AL. (2004) used in this atlas
compared to LAMBINON ET
AL. (1998).



Kaarten

In het algemeen wordt slechts één kaart per soort gegeven (figuur 7.2). Die kaart geeft de verspreiding van de soort weer tij-

dens de twee systematische karteerperioden, namelijk 1939-1971 en 1972-2004. De gegevens uit de periode 1939-1971 worden

op uurhokniveau weergegeven door lichtblauwe vierkantjes. De gegevens uit de periode 1972-2004 worden eveneens weerge-

geven op uurhokniveau door donkerblauwe stippen. De grootte van de stippen is proportioneel met het aantal kilometerhok-

ken binnen eenzelfde uurhok (4 x 4 km2) waarin een soort is aangetroffen. Het is een relatieve maat voor de frequentie van de

soort omdat het aantal kilometerhokken waarin een soort werd gevonden binnen een uurhok gedeeld wordt door het aantal

voldoende geïnventariseerde hokken binnen dat uurhok. Vier frequentieklassen worden onderscheiden: 1-25 %, 26-50 %, 51-

75 % en 76-100 % van de onderzochte kilometerhokken binnen het uurhok. Om te voorkomen dat aan de grens van het karte-

ringsgebied van de Atlas kunstmatig grote stippen op de kaart zouden terechtkomen, werd het minimale aantal onderzochte

kilometerhokken voor die grensuurhokken arbitrair op vier gezet (wat ook het minimum was voor uurhokken die volledig bin-

nen het gebied van de Atlas vallen).

Voor een selectie van soorten die in de periode voor 1939 (grofweg 1800-1939) een ruimere verspreiding kenden, is een extra

kaart weergegeven (figuur 7.1). Op die kaarten wordt de verspreiding weergegeven door donkerblauwe bollen met een donker-

blauwe cirkel eromheen. Bij soorten die vanaf 1939 niet meer werden waargenomen, is alleen de kaart voor de periode voor

1939 weergegeven.
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Armeria maritima Willd. Engels gras Wouter Van Landuyt

Rode Lijst b

Trendindex 0.05

KFK 2

Ecoregio %

Duinen 6.1

Polder 0

Zand- en Zandleemstreek 0.1

Leemstreek 0

Kempen 0.2

Maasvallei 0

Figuur 7.1: Verspreiding
van Engels gras (Armeria

maritima) in de periode
voor 1939 (donkerblauwe
stippen met een cirkel er

rond).

Figure 7.1: Distribution of
Armeria maritima before

1939 (dark blue dots wit-
hin a circle).

Figuur 7.2: Verspreiding
van Engels gras (Armeria

maritima) in de periode
1939-1971 (lichtblauwe

vierkantjes) en in de peri-
ode 1972-2004 (donker-

blauwe stippen).

Figure 7.2: Distribution of
Armeria maritima during

the period 1939-1971
(pale blue squares) and

the period 1972-2004
(dark blue dots).



Hoofdstuk 7: Verspreidingskaarten en soortbesprekingen | 99

Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest

Tabelgegevens

Bij elke soort wordt een aantal samenvattende gegevens weergegeven in een tabelletje naast de verspreidingskaart.

• Rode Lijst: ve = verdwenen uit het gebied van de Atlas, vb = met verdwijning bedreigd, b = bedreigd, kw = kwetsbaar, a= 

achteruitgaand, zz = zeldzaam, nb = momenteel niet bedreigd, nt = neofyten waarvoor de criteria niet van toepassing zijn.

• Trendindex: berekende trendindex (zie hoofdstuk 4). Bij soorten waar de trendindex te sterk bepaald wordt door afwijken

de inventarisatie-effecten, is geen trendindex weergegeven. Voorbeelden daarvan zijn soorten die niet werden opgenomen 

in de Atlas van de Belgische en Luxemburgse flora (VAN ROMPAEY & DELVOSALLE 1972) of soorten waarvan het taxono-

misch concept gewijzigd is in de loop van de karteerperioden.

• KFK (kilometerhokfrequentieklassen): zeldzaamheidsindex voor het gebied van de Atlas (zie hoofdstuk 5): 0 = verdwenen 

sinds 1972, 1 = uiterst zeldzaam, 2 = zeer zeldzaam, 3 = zeldzaam, 4= vrij zeldzaam, 5 = vrij algemeen, 6 = vrij algemeen, 

7 = algemeen, 8 = algemeen, 9 = zeer algemeen, 10 = uiterst algemeen.

• Regionale frequentie : voor elke regio (Duinen, Polders, Zand- en Zandleemstreek, Leemstreek, Kempen, Maasvallei) wordt 

aangegeven in hoeveel procent van de onderzochte kilometerhokken een soort is gevonden.

Tekstgedeelte 

Elke soortbespreking is opgebouwd uit minimaal drie tekstgedeelten.

In de eerste alinea worden de ecologie en de biotoopvoorkeur van de soort in het gebied van de Atlas kort besproken. Indien

relevant, wordt een vergelijking gemaakt met de ecologie van de soort in de ons omringende landen of, voor exoten, met de

ecologie in het gebied van herkomst.

In de tweede alinea wordt de globale verspreiding van de soort in de wereld en in Europa besproken. Daarvoor werd vooral

gebruik gemaakt van HULTÉN & FRIES 1986 en van Atlas Flora Europaea (JALAS & SUOMINEN 1972, 1973, 1976, 1979, 1980,

1983, 1986, 1989, 1991, 1994, 1996, JALAS et al. 1999, KURTTO et al. 2004). Ook de verspreiding in België wordt kort beschre-

ven. Die gegevens zijn voornamelijk gebaseerd op de Atlas van de Belgische en Luxemburgse flora (VAN ROMPAEY & DELVO-

SALLE 1979), aangevuld met gegevens uit de flora van België (LAMBINON et al. 1998, 2004) en het manuscript ‘Liste Rouge.

Fiches relatives aux espèces rares, disparues ou menacées de disparition en Wallonie’ (SAINTENOY-SIMON 1999).

In de derde alinea worden de verspreiding, de zeldzaamheid en de trend van de soort in Vlaanderen en het Brussels Gewest

besproken.

Voor een aantal soorten worden de vorige alinea’s voorafgegaan door een alinea met taxonomische opmerkingen. Op het einde

van de soortbespreking is soms nog een alinea met algemene opmerkingen toegevoegd.
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� Summary

Species accounts 

The following chapter discusses the ecology, global and regional distribution, population trends and abundance of 1417 species

(and, in exceptional cases, subspecies and hybrids). Only those species thought to be indigenous or naturalized in Flanders are

considered. Casuals are not included in the Atlas, despite some occurring quite frequently (eg. Papaver somniferum), although

the distinction between casually occurring and naturalized species is not always clear-cut. For those species found at very few

sites, long-term presence (eg. 20 years) is required before they are classed as naturalized. However, annual species can natural-

ize and spread rapidly (eg. Conyza sumatrensis). In these cases, continued spread and at least 3 continuous generations are suf-

ficient for this classification. 

Only exceptionally are subspecies discussed in detail. This occurs when the subspecies can be readily identified in the field, if the

recording is sufficient to create reliable maps and if the distribution in Flanders varies for the different subspecies of one species.

A number of hybrids are also looked at in detail.

Taxonomy

The scientific names in this atlas are according to the latest edition of the Belgium flora (LAMBINON et al. 2004).

Maps

For most species, only one map is presented (figure 7.2). This map represents the distribution during the last two mapping peri-

ods (1939-1971 and 1972-2004). The distribution for the period 1939-1971 is shown on the map as pale blue squares. The distri-

bution for the period 1972-2004 is shown as dark blue dots. The size of the dots is a measure of the relative abundance of the

species in that 4x4km square. Relative abundance is calculated as the number of 1x1km squares in which the species is present

within the 4km square compared with the number of 1km squares that were surveyed in that same 4km square. Four classes are

distinguished in which the species is present in 1-25% (smallest dot), 26-50%, 51-75% or 76-100% (largest dot) of the surveyed

1km squares within any 4km atlas square.

For a selection of species which had a wider distribution before 1939, a second map is presented (figure 7.1). On this map the dis-

tribution is represented by dots within a circle. If the species has disappeared from the atlas region since 1939, only this map is

presented.
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Table

For each species some summarized data are presented in a table on the right side of the map. 

• Red List categories (Dutch: Rode Lijst): ve = regionally extinct, vb = critically endangered, b = endangered, kw = vulnerable,

a = declining, zz = rare, nb = least concern, nt = neophytes, red list criteria not applied

• Change index (Dutch: Trendindex): relative change in distribution between the period 1939-1971 and 1972-2004. Not 

applied if the change index is too greatly biased by inventory effect (e.g. change in taxonomic concept of the species).

• Rarity index (KFK). 0 = disappeared from the atlas region since 1972, 1 = extremely rare, 2 = very rare, 3 = rare, 4 = rather 

rare, 5 = rather common, 6 = rather common, 7 = common, 8 = common, 9 = very common, 10 = extremely common.

• Regional abundance: for six regions (Dunes (Duinen), Polder-region (Polders), Sandy- and Sand-loamy region (Zand- en 

Zandleemstreek), Loamy region (Leemstreek), Campine district (Kempen), valley of the river Maas (Maasvallei)). The 

regional abundance is expressed as the percentage of the well surveyed 1km squares in the region in which a certain 

species has been recorded.

Text

In the first paragraph the ecology and habitat preferences of the species in the atlas region are discussed. If relevant this situa-

tion is compared with the neighbouring regions or countries and for neophytes, with the region of origin.

In the second paragraph the global and European distribution of the species is discussed. Most data are derived form HULTEN &

FRIES (1986) and Atlas Florae Europaea (JALAS & SUOMINEN 1972, 1973, 1976, 1979, 1980, 1983, 1986, 1989, 1991, 1994, 1996,

JALAS et al. 1999, KURTTO et al. 2004). Data concerning the distribution in Belgium (and especially the Walloon region) are

derived from the atlas of the Belgian and Luxemburg flora (VAN ROMPAEY & DELVOSALLE 1979), the flora of Belgium (LAMBINON

et al. 1998, 2004) and data from the proposition of the Red List of the Walloon Region (SAINTENOY-SIMON 1999).

In the third paragraph the abundance and population trend of the species in Flanders is discussed.

For some species there is a preceding paragraph, dealing with the taxonomy of the species, its subspecies and possible hybrids.

Sometimes at the end there is an extra paragraph with further general remarks. 
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