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VOORWOORD
Dit rapport "naar een vereenvoudigde natuurmeetlat" is het resultaat van een stage bij het
Centrum voor Landbouw en Milieu in Utrecht. Dit onderzoek vond plaats als een stage
vanuit de Vakgroep Theoretische Produktie-Ecologie van de Landbouwuniversiteit in
W ageningen.
In drie maanden is mij de mogelijkheid geboden, om mij te verdiepen in het systeem
van de natuurmeetlat, om uiteindelijk een vereenvoudiging van het systeem uit te
kunnen werken. Dit was niet mogelijk geweest zonder de begeleiding van Adriaan
Guldemond, tijdens verschillende stappen in het denkproces. Daarnaast is ook Ernst
Oosterveld en zijn plantenkennis van groot belang geweest voor dit onderzoek. Ret
selecteren van de plantensoorten voor de verkorte lijst en de totale nieuwe lijst, had
zonder hem niet plaats kunnen vinden.
Ook Kees Groen van Stichting FLORON, Wouter Joenje van de vakgroep Theoretische
produktie-ecologie (Landbouwuniversiteit) en Karle Sykora van de vakgroep
Terrestische oecologie en natuurbeheer (Landbouwuniversiteit) worden bedankt voor
het geven van adviezen voor het verbeteren van de natuurmeetlat.

Astrid Manhoudt

Figuur 6.3.1 op pagina 29 wordt vervangen door het onderstaande figuur.
Aantal soorten van de NML per frequentieldasse voor de 4 FGR's van de provincie Brabant
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Figuur 6.3.1: Verdeling van de plantensoorten over de frequentieklassen,
op basis van de verspreiding van een soort in een FGR in een provincie.
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Samenvatting
De natuur in het agrarische gebied gaat een steeds grotere rol spelen in het natuurbeleid.
Ook de maatschappelijke beleving van de natuur in het landelijk gebied wordt steeds
belangrijker. Beleidsmakers en boeren wil inzicht hebben in de natuurkwaliteit van het
landelijke gebied en hiertoe moet natuur gewaardeerd kunnen worden. Hiervoor heeft
het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) een meetinstrument ontwikkeld, dat
inzicht moet geven in de kwaliteit van de natuur van een agrarisch bedrijf: de
natuurmeetlat (Buys, 1995). Zo kunnen we een beeld krijgen van de 'natuurproduktie'
op een landbouwbedrijf. Op de langere termijn kunnen veranderingen in de
'natuurproduktie' of de biodiversiteit van een landbouwbedrijf gevolgd en beschreven
worden. Ook moet de natuurmeetlat bijdragen aan het creeren van een groter draagvlak
voor agrarisch natuurbeheer in de landbouw en in de samenleving. Uiteindelijk moet de
Natuurmeetlat een waarderingssysteem worden, waarmee de boer beloond wordt voor
het 'produceren' van natuur of het verbeteren van de natuurkwaliteit op zijn
landbou wbedrijf.
Uit evaluatie van de eerste twee jaren van het introductie-project van de natuurmeetlat, is
gebleken dat de hanteerbaarheid van de natuurmeetlat, door de indeling in biotopen is
bemoeilijkt. Ook vergden de inventarisatie veel tijd voor boeren en vrijwilligers.
De natuurmeetlat kan vereenvoudigd worden door de bedrijven niet in te delen naar
biotoop, maar naar perceel. Daamaast kan het ontwikkelen van regionale lijsten voor de
plantensoorten het aantal soorten, dat gei'nventariseerd moet worden, verminderen en de
inventarisaties zo verkorten. Ook het inkorten van de landelijke plantensoortenlijst kan
de toepassing van de natuurmeetlat verbeteren en vereenvoudigen.
N a het krijgen van op- en aanmerkingen van experts op het gebied van de
vegetatiekunde op de selectie van plantensoorten voor de natuurmeetlat, werd het maken
van een nieuwe selectie van plantensoorten, ook een doel van het onderzoek. Met name
het commentaar op het niet volledig en accuraat zijn van de lijst heeft hier aan
bijgedragen.
Het doel van dit onderzoek is het opzetten van een systeem voor de natuurmeetlat met
korte en regionale plantensoortenlijsten, zodat de natuurmeetlat makkelijk te hanteren is,
goed uitvoerbaar is en minder tijd vraagt voor de inventarisaties.
Op basis van duidelijk geformuleerde criteria is een nieuwe plantensoortenlijst voor de
natuurmeetlat gemaakt. De twee criteria: 1) de indicatiewaarden voor vegetatietypen en
2) de herkenbaarheid van de plantensoorten, hebben geleid tot de uiteindelijke selectie.
Om de subjectieve keuze van plantensoorten te kunnen controleren, moet de lijst ook
nog voorgelegd worden aan andere vegetatiekundigen. Pas daarna kan de lijst op
doeltreffendheid beoordeeld worden.

Daarnaast is een systeem opgezet, waarmee regionale selecties van plantensoorten van
de natuurmeetlat gemaakt kunnen worden. Om het aantal plantensoorten in deze
selecties te beperken, kunnen op basis van de frequentie van voorkomen van
plantensoorten, de meest zeldzame en meest algemene plantensoorten van de lijst
gehaald worden.
Het verkorten van de huidige plantensoortenlijst van de huidige natuurmeetlatheeft
plaats gevonden op basis van de herkenbaarheid en de indicatiewaarde van een
plantensoort voor de vegetatie. De selectie met de beste relatie tussen de
natuurmeetlatsoorten en alle waargenomen plantensoorten bevatte ongeveer 120
plantensoorten. Een nog grote selectie voor de natuurmeetlat.
De natuurmeetlat is een systeem, dat een grote bijdrage kan leveren aan het natuurbeheer
in het algemeen. Maar voor dit systeem op grote schaal ingevoerd kan worden, moet de
plantensoortenlijst nog verder getoetst en gecontroleerd worden. Ook een duidelijkere
formulering van het doel van de natuurmeetlat en de beoogde natuurdoelen kan daar aan
bijdragen.

1 INLEIDING
In dit hoofdstuk wordt de aanleiding en het doel van dit onderzoek beschreven met de
bijbehorende onderzoeksvragen. Daarna wordt een overzicht gegeven van de indeling van het
rapport.

1.1 Doel van de natuurmeetlat
De natuur in het agrarische gebied gaat een steeds grotere rol spelen in het natuurbeleid. Ook de
maatschappelijke beleving van de natuur in het landelijk gebied wordt steeds belangrijker.
Beleidsmakers en boeren wil inzicht hebben in de natuurkwaliteit van het landelijke gebied en
hiertoe moet natuur gewaardeerd kunnen worden. Hiervoor heeft het Centrum voor Landbouw
en Milieu (CLM) een meetinstrument ontwikkeld, dat inzicht moet geven in de natuur van een
agrarisch bedrijf: de natuurmeetlat (Buys, 1995). Zo kunnen we een beeld krijgen van de
'natuurproduktie' op een landbouwbedrijf.
Op de langere termijn kunnen veranderingen in de 'natuurproduktie' of de biodiversiteit van een
landbouwbedrijf gevolgd en beschreven worden. Ook moet de natuurmeetlat bijdragen aan het
creeren van een groter draagvlak voor agrarisch natuurbeheer in de landbouw en in de
samenleving. Uiteindelijk kan de natuurmeetlat o.a. een waarderingssysteem worden, waarmee
de boer beloond wordt voor het 'produceren' van natuur of het verbeteren van de
natuurkwaliteit op zijn landbouwbedrijf.
De natuurmeetlat moet zo zijn opgezet, dat deze door boeren goed is te hanteren. De
inventarisaties mogen niet moeilijk uitvoerbaar zijn en te veel tijd vragen. Door het vaak
ontbreken van goede kennis en voldoende tijd bij boeren, is het onmogelijk om aile natuur op
een bedrijf te inventariseren. Daarom is voor de inventarisatie een selectie van soortgroepen en
soorten gemaakt, die een goed beeld moet geven van de natuurkwaliteit op een agrarisch bedrijf.
Voor de natuurmeetlat wordt een representatief deel van het landbouwbedrijf gei'nventariseerd
op de geselecteerde soorten (zie paragraaf 2.1). Elke soort wordt, in de vorm van de geschatte
talrijkheid op een perceel, gei'nventariseerd. Na het vermenigvuldigen van de talrijkheid met de
ecologische waardering van de soorten en bij planten ook de belevingswaarde, kan de score
voor een perceel of het gehele bedrijf per soortgroep worden berekend.
Vervolgens is in het kader van een driejarig introductie-project de natuurmeetlat toegepast op 20
landbouwbedrijven in vijf regio' s in Nederland. In dit experiment wordt de natuurmeetlat
getoetst op de praktische hanteerbaarheid en de betrouwbaarheid van de soorten als 'schatter'
van de natuur. Uit twee evaluaties van de eerste jaren van het project zijn een aantal aanmerking
op de natuurmeetlat naar voren gekomen.
Uit een eerste toets bleek dat indeling van het bedrijf in biotopen de hanteerbaarheid van de
natuurmeetlat te bemoeilijken (Buys & Ter Stege, 1996). Boeren en vrijwilligers bleken moeite
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te hebben met het onderscheiden van de grenzen tussen biotopen. Daarnaast leidde de indeling
in biotopen tot een te groot aantal formulieren, die de inventarisaties niet vereenvoudigden.
Ook is gebleken dat de inventarisaties veel tijd vergen. Ret tijdsbeslag werd wei als redelijk
ervaren, maar toch werd gevraagd om de efficientie van de tijdsbesteding te vergroten en de
systematiek van inventariseren te vereenvoudigen (Oosterveld e.a., 1997).

1.2 Aanleiding van bet onderzoek
Aanbevelingen, naar aanleiding van deze resultaten zijn, dat de natuurmeetlat vereenvoudigd
kan worden door de bedrijven niet in te delen naar biotoop, maar naar perceel. Daamaast kan
het ontwikkelen van regionale lijsten voor de plantensoorten het aantal soorten, dat
gei'nventariseerd moet worden, verminderen en de inventarisaties zo verkorten. Ook het
inkorten van de landelijke plantensoortenlijst kan de toepassing van de natuurmeetlat verbeteren
en vereenvoudigen.
N a het krijgen van op- en aanmerkingen op de selectie van plantensoorten voor de natuurmeetlat
door een aantal experts, is het maken van een nieuwe selectie van plantensoorten, ook een doel
van het onderzoek geworden. Met name het commentaar op het niet volledig en accuraat zijn
van de lijst heeft hier aan bijgedragen.

1.3 Onderzoeksvragen
Ret doel van deze stage bij het Centrum voor Landbouw en Milieu in Utrecht, is het
versimpelen van de natuurmeetlat voor de plantensoorten, waarbij de volgende vier vragen
centraal staan:
1.

Kan een database-systeem worden opgezet om op een eenvoudige en efficiente wijze
regionale plantensoortenlijsten voor de natuurmeetlat te maken?

2.

Kan het aantal plantensoorten op de huidige natuurmeetlatlijst van 199 plantensoorten
gereduceerd worden tot bijvoorbeeld 50 a 100 soorten, onder voorwaarde dat de relatie
tussen de score van de plantensoorten van de natuurmeetlat en aile waargenomen
plantensoorten op een landbouwbedrijf aanwezig blijft?

3.

Hoe kan een referentienorm worden opgesteld om de hoogte van de regionale scores van
agrarische bedrijven te kunnen beoordelen.

4.

Hoe kan op een zo'n representatiefmogelijke manier, met duidelijke omschreven
selectiecriteria, een nieuwe plantensoortenlijst, met een zo beperkt mogelijk aantal
plantensoorten voor de natuurmeetlat gemaakt worden en welke plantensoorten komen
dan op deze lijst?
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Met het maken van deze nieuwe selectie wordt gestreefd naar een zo klein mogelijk aantal
soorten, zonder dat de representativiteit van de natuurmeetlat en de spreiding van algemene tot
bijzondere soorten in gevaar wordt gebracht.
Het doel van dit onderzoek is het opzetten van een systeem voor de natuurmeetlat met korte en
regionale plantensoortenlijsten, zodat de natuurmeetlat makkelijk te hanteren is, goed
uitvoerbaar is en daardoor minder tijd vraagt voor de inventarisaties.

1.4 Opbouw van het rapport
In hoofdstuk 2 wordt de opzet en de doelstelling van de natuurmeetlat beschreven. Daarbij
wordt de manier waarop de 199 plantensoorten van de huidige natuurmeetlat geselecteerd zijn
beschreven. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de methode, die is gebruikt om een nieuwe
plantensoortenlijst voor de natuurmeetlat te kunnen selecteren. In hoofdstuk 4 gaan we in op de
manier waarop regionale selecties op basis van provincie en fysisch-geografische regia's
worden samengesteld. ·
In Hoofdstuk 5 gaan we in op een referentienorm om de hoogte van de score van een bedrijf te
kunnen beoordelen.
In hoofdstuk 6 worden de resultaten geevalueerd en worden de regionale en landelijke
plantensoortenlijsten getoetst aan opnamegegevens van de natuurmeetlat uit de praktijktest.
Tenslotte geven we in hoofdstuk 7 een samenvatting van de resultaten en doen we
aanbevelingen voor verdere verbeteringen en/of veranderingen aan de natuurmeetlat.
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2 NATUURMEETLAT
In dit hoofdstuk gaan we in op de opzet en de uitvoering van de natuurmeetlat. Als eerste wordt
uitgelegd hoe de natuurmeetlat met behulp van soortenlijsten wordt toegepast in de praktijk.
Daarna wordt de manier besproken, waarmee de soortenlijsten zijn gemaakt met de
bijbehorende selectiecriteria (Buys, 1995).
Ook het belang van de plantensoorten, op basis van ecologische waardering en belevingswaarde
als onderdeel van het waarderingssysteem van de natuurmeetlat, komen aan bod. Het hoofdstuk
wordt afgesloten met een overzicht van voor- en nadelen van een systeem als de natuurmeetlat
en de kanttekeningen bij de huidige lijst van plantensoorten voor de natuurmeetlat.

2.1 Soortgroepen van de natuurmeetlat
De natuurmeetlat is een meetsysteem, waarmee op basis van systematische inventarisaties een
beeld gegeven wordt van de aanwezige natuur op agrarische bedrijven. Met de meetlat kan de
boer de natuurkwaliteit op zijn bedrijf in beeld brengen, volgen en uiteindelijk ook waarderen.
Voor de natuurmeetlat zijn soortenlijsten ontwikkeld voor de volgende groepen van soorten:
• hogere planten;
• zoogdieren met uitzondering van muizen;
• vogels (broedvogels en niet-broedvogels);
• amfibieen;
• reptielen
• dagv linders.
Onder meer schimmels, (korst)mossen, insekten (met uitzondering van dagvlinders), overige
geleed-potigen, vissen en muizen vallen af voor de natuurmeetlat. De inventarisatie van deze
groepen vergt veel specialistische kennis en tijd.

2.2 Selectie van de plantensoorten
De selectie van plantensoorten voor de natuurmeetlat is gemaakt op basis van een aantal criteria,
die voor dit onderzoek ook van belang zijn. Deze criteria worden hier uitgebreid besproken. De
natuurmeetlat bestaat op dit moment uit 199 plantensoorten (zie bijlage 1), die geselecteerd zijn
op basis van de volgende criteria (Buys, 1995):

1.

Komt een soort voor in landbouwgebieden?
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2.
3.

Is een soort voldoende indicatief voor de toestand van het biotoop waarin hij wordt
aangetroffen?
Is een soort goed herkenbaar?

Het selecteren van de plantensoorten uit de groep hogere planten heeft plaats gevonden op basis
van informatie uit het Botanisch Basisregister 1991 (Centraal Bureau voor Statistiek, 1992) en
de digitale versie van het Botanisch Basisregister uit 1993 (Centraal Bureau voor Statistiek,
1993).
Het eerste selectiecriterium is:

1

Komt een soort voor in landbouwgebieden?

In het Botanisch Basisregister zijn plantensoorten ingedeeld op basis van ecologische groepen.
Een ecologische groep bestaat uit plantensoorten die in zekere opzichten ecologisch aan elkaar
verwant zijn (CBS 1991). Aan de hand van deze indeling zijn plantensoorten geselecteerd uit de
volgende groepen:
- akkers en droge ruigten;
- storingmilieus en pioniersplanten;
- zoete wateren en oevers;
- bemeste graslanden;
- droge graslanden;
- bosranden en ruigten;
- bossen.
In het Botanisch Basisregister zijn deze groepen nog verder onderverdeeld, bijvoorbeeld op
basis van voedselrijk en voedselarm, kalkrijk en kalkarm etc. en vormen daardoor een geschikt
selectiecriterium.

2

Is een soort voldoende indicatief voor de toe stand van de biotoop waarin hij wordt
aangetroffen?

Over de mate waarin de aanwezigheid van een plantensoort indicatief is voor de
levensgemeenschap waarin deze voorkomt, is tegenwoordig veel bekend. Indicatiegetallen voor
standplaatsfactoren zijn opgesteld en van iedere plantengemeenschap zijn kensoorten en
begeleidende soorten bekend.
Aan de hand van eigen kennis, kennis van deskundigen (best professional judgement) en
informatie over plantensoorten in de Nederlandse ecologische flora zijn soorten geselecteerd die
voldoende informatie geven over de biotoop waarin zij voor kunnen komen. Daarnaast zijn ook
een aantal algemene plantensoorten geselecteerd, zodat elke boer altijd plantensoorten kan
scoren voor de natuurmeetlat.
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3

Is een soort goed herkenbaar?

Aan de hand van eigen kennis en informatie over de soorten uit de Nederlandse Oecologische
Flora zijn goed herkenbare soorten geselecteerd. Soorten, die makkelijk verward kunnen
worden met andere soorten of soorten die moeilijk zijn te determineren, zijn zo buiten
beschouwing gelaten. Opvallende en algemene soorten uit het agrarische gebied zijn wei op de
natuurmeetlat geplaatst. Het doel hiervan is om een aantal goed herkenbare en frequent
voorkomende plantensoorten op de natuurmeetlat te hebben.
Hierdoor zijn plantensoorten uit bijvoorbeeld de Kruisbloemigen en Grassenfamilies niet
geselecteerd. Daarnaast zijn soorten, die sterk op elkaar lijken, in de uiteindelijke
natuurmeetlatlijst aangegeven met een asterisk(*). Deze kunnen, om de lijst te bekorten en de
inventarisaties te vergemakkelijken, worden samengevoegd.
Op basis van deze criteria zijn uiteindelijk 199 plantensoorten (zie bijlage 1) geselecteerd. Bij
het selecteren van soorten voor de andere groepen van de natuurmeetlat zijn nog twee andere
criteria toegepast:

A Is de trefkans van een soort voldoende?
B Hangt de aanwezigheid van een soort voldoende swnen met de bedrijfsvoering?
De trefkans van een soort is bij het selecteren van de plantensoorten niet meegenomen. Dit
criterium is voor plantensoorten niet relevant, aangezien deze een vaste standplaats hebben. De
samenhang tussen het voorkomen van een soort en de bedrijfsvoering speelt bij plantensoorten
ook een grate rol. Het voorkomen van een plantensoort is sterk afhankelijk van de
bedrijfsvoering. Deze bepaalt of een standplaats geschikt is voor een plantensoort en of de
planten hun levenscyclus daar kunnen voltooien. Het is echter moeilijk om een duidelijk
verband te leggen tussen het voorkomen van soorten en de invloed van de bedrijfsvoering. Dit
criterium is daarom niet meegenomen bij het selecteren van de plantensoorten.

2.3 Inventarisatiemethode
Bij de eerste toepassing van de natuurmeetlat in de praktijk zijn een aantal beperkingen
ingesteld, om de inventarisaties minder tijd in beslag te Iaten nemen. De inventarisaties zijn
beperkt tot een bepaald oppervlakte van het bedrijf (ongeveer 15 ha.) met die percelen, die een
goede doorsnede vormen van de aanwezige biotopen op het bedrijf.
Voor iedere soortengroep is de meest geschikte inventarisatieperiode en inventarisatiemethode
gekozen. Voor de planteninventarisaties zijn twee perioden aangegeven: een inventarisatie in
april en een in juli. De inventarisatieronde in april vindt plaats voor de eerste snede om de
voorjaarbloeiers te kunnen tellen en in juli voor de zomerbloeiers. Bij iedere inventarisatie
worden de aantallen planten per soort per perceel geschat. Deze schatting wordt gedaan op basis
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van de aantalsklassen in tabel 2.3.1. Per waargenomen plantensoort wordt de aantalsklasse
gekozen, die overeenkomt met het geschatte aantal exemplaren van die soort.
Tabel 2.3.1: De indelin
Aantal
10
111- 100
101 - 1000
meer dan 1000

van de aantalsklassen voor de lantensoorten (Buys, 195).
Aantalsklasse
Gemiddelde
1
5
2
55
550
3
1000
4

Voor de andere soortengroepen van de natuurmeetlat zijn andere inventarisatiemethoden
gebruikt, die we hier niet bespreken (zie Buys, 1995). Daarnaast worden ook
beheersmaatregelen, die het voorkomen van bepaalde soorten kunnen beYnvloeden,
geregistreerd, zoals het afzetten van houtsingels, houtwallen en het niet spuiten of bemesten van
de slootkanten van een perceel. Na het inventariseren van de betreffende percelen/biotopen van
het bedrijf wordt de bedrijfsscore per soortgroep berekend.

2.3.1 Bedrijfsscores
De aantalsklassen, de ecologische waardering en de belevingswaarde van een plantensoort
vormen de basis voor het berekenen van de bedrijfscore. Van de twee inventarisatieronden
wordt de hoogste aantalsklasse per soort per perceel gekozen, waarna deze wordt omgerekend
naar een gemiddeld aantal. De aantailen van de plantensoorten worden per soort voor aile
percelen bij elkaar opgeteld en opnieuw in een aantalsklasse gezet. Deze totaal-aantalsklassen
worden vermenigvuldigd met de ecologische waardering en de belevingswaarde van de soort,
waarna de scores van aile plantensoorten binnen de soortgroepen bij elkaar worden opgeteld.
De bedrijfsscore voor de ecologische waardering en de belevingswaarde worden hierna
berekent door de totaalscore te delen door de bedrijfsoppervlakte of dat deel waarop de
inventarisaties zijn uitgevoerd. Op de manier waarop de ecologische waardering en de
belevingswaarde van een soort zijn bepaald, komen we terug in de volgende paragraaf.
Zo berekenen we voor de plantensoorten twee scores: de totaalscore voor de ecologische
waardering en de totaalscore voor de belevingswaarde. Deze scores moeten een beeld geven van
de natuurkwaliteit van de plantensoorten op het geYnventariseerde bedrijf. Hiervoor is het nodig
om voor de scores een referentienorm op te steilen, waarmee de totaalscores van een bedrijf
omgezet kunnen worden in een bepaalde waardering of omschrijving van de natuurkwaliteit of
natuurproduktie.

2.4 W aardering van de soorten
Om meer inzicht te krijgen in de natuurproduktie van een landbouwbedrijf, is naast het
vaststellen van de aanwezigheid en de talrijkheid van een soort op een bedrijf, ook inzicht nodig
in de ecologische en maatschappelijke waardering van de soorten. Het produkt van de
talrijkheid en de waardering van een soort bepaalt zo de score op de natuurmeetlat.
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Er wordt voor de natuurmeetlat vanuit de volgende twee invalshoeken naar de soorten gekeken;
• de betekenis van een soort uit oogpunt van natuurbescherming;
• de betekenis van een soort voor de aantrekkelijkheid van het landschap.
De tweede invalshoek, de betekenis van een soort voor de aantrekkelijkheid van het landschap,
is aileen toegepast voor de groep van plantensoorten. Voor de geselecteerde plantensoorten voor
de natuurmeetlat zijn de ecologische waardering en de belevingswaarde per plantensoort bepaald
(Buys, 1995). Voor de andere groepen aileen de ecologische waardering.

2.4.1 Ecologische waardering
De ecologische waardering van de soorten is vanuit het oogpunt van natuurbescherming
gekozen. De ecologische waardering wordt berekend op basis van (o.a. Clausman e.a. 1984;
Bink e.a. 1994):
• zeldzaamheid, de mate waarin een soort voorkomt, (het totaal aantal vindplaatsen in
Nederland gedeeld door het aantal vindplaatsen van die soort, uitgedrukt in het aantal
uurhokken);
• trend, de mate waarin een populatie toe- of afneemt, (de verandering van de omvang van
een populatie uitgedrukt als percentage van de omvang van die populatie in het verleden);
• internationale betekenis, (een waardering van het belang van de aanwezigheid van een soort
in Nederland voor het voortbestaan van een soort op wereldschaal).
Door het vermenigvuldigen van deze componenten en het uitvoeren van een logaritmische
bewerking, wordt de ecologische waardering van de soorten berekend.

2.4.2 Belevingswaarde
Op basis van het systeem van Schenk (1983), wat oorspronkelijk is ontwikkeld voor
watervegetaties, is de belevingswaarde van plantensoorten berekend. De onderstaande
kenmerken van de plantensoorten uit het Botanisch Basisregister (1993) zijn gebruikt voor het
berekenen van de belevingswaarde van een soort:
• hoogte;
• bloemkleur;
• bloeiperiode;
• vruchtkleur.
Door middel van het toekennen van een bepaalde score aan de hoogte, bloem- en vruchtkleur en
bloeiperiode van een plant, wordt de belevingswaarde van de soort bepaald.
Voor de exacte formules van de bovengenoemde begrippen, verwijzen we naar Buys (1995).
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2.5 De natuurmeetlat beoordeeld
Ben systeem als de natuurmeetlat kent naast voordelen, ook nadelen die de uitvoering van het
systeem beperken. In deze paragraaf worden de voor- en nadelen van de natuurmeetlat en de
huidige plantensoortenlijst op een rijtje gezet.

2.5.1 Het systeem
Algemene punten van kritiek op een systeem als de natuurmeetlat, om natuur te kunnen
waarderen, zijn:
• Door het gebruiken van soortenlijsten, is het nooit mogelijk een compleet beeld van de
natuurkwaliteit op een landbouwbedrijf te vormen.
Ret feit dat soorten, die niet op de natuurmeetlat staan, ook niet worden waargenomen, vormt
geen probleem voor het systeem van de natuurmeetlat. Bij het selecteren van de plantensoorten
zijn die soorten, die representatief zijn voor vegetatietypen, geselecteerd, waarbij de relatie
tussen de selectie voor de natuurmeetlat en aile soorten uit het Botanisch Basisregister ook van
belang is. Uit de eerste experimenten blijkt dat deze relatieop bedrijfsniveau lineair is
(Ooosterveld e.a., 1997).
• De inventarisaties voor de natuurmeetlat moeten uitgevoerd kunnen worden door boeren.
De tijdsduur en de kennis van de boeren kunnen een beperking vormen voor de uitvoerbaarheid
en de betrouwbaarheid van de inventarisaties. De inventarisaties mogen niet te veel tijd kosten.
Beperkte kennis van plantensoorten en problemen bij het determineren van plantensoorten
kunnen soms vertekende resultaten geven. Boeren kunnen als zijn dat willen de hulp van
deskundige vrijwilligers inroepen bij de inventarisaties.
De natuurmeetlat kan een positieve bijdrage leveren aan het natuurbeheer in het algemeen. De
voordelen van de natuurmeetlat zijn daarbij (Buys, 1995):
• de meetlat geeft boer, overheid en natuurbescherming inzicht in de 'natuurresultaten' van het
landbouwbedrijf;
• jaarlijkse scores geven inzicht in de ontwikkeling van de natuurwaarden;
• dit inzicht kan de boer stimuleren om gerichte maatregelen te gaan nemen;
• boeren kunnen hun natuurscores onderling vergelijken;
• overheid en natuurbescherming kunnen per bedrijf of per regia streefwaarden vaststellen en
daarbij stimuleringsbeleid ontwikkelen;
• de natuurscores bieden aanknopingspunten voor maatschappelijke erkenning en waardering
van natuurbeheer door boeren.

2.5.2 De plantensoortenlijst
De plantensoorten van de natuurmeetlat zijn gekozen op basis van een aantal criteria, waarbij
gestreefd is naar een zo representatief mogelijke groep van plantensoorten. Op bepaalde punten
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is dit niet goed tot resultaat gebracht, waardoor de volgende opmerkingen over de lijst gemaakt
kunnen worden.
• Er staan plantensoorten op de lijst die niet relevant zijn voor het landbouwgebied.
Bijvoorbeeld een soort als hondsdraf (Glechoma hederacea) en kruipende boterbloem
(Ranunculus repens) zijn zo algemeen dat de soorten niets zeggen over het milieu van
landbouwgebieden (Mond.med. C. L.G. Groen)
• Plantensoorten die zeer zeldzaam of bijna uitgestorven zijn, komen ook op de lijst voor,
waarbij de kans dat deze soorten nog terug komen in landbouwgebieden is bijna te
verwaarlozen. Soorten als akkerboterbloem (Ranunculus arvensis) en naaldekervel (Scandix
pecten-veneris) zijn zo zeldzaam dat deze aileen nog in reservaten voor kunnen komen (Mond.
med. C.L.G. Groen).
• Plantensoorten voor akkers en met name voedselarme akkers (Mond. med. K.Sykora)
ontbreken op de lijst.
• Een aantal plantensoorten zijn vegetatief moeilijk te determineren en uit elkaar te houden,
bijvoorbeeld goudgele en witte honingklaver (Melilotus altissima en M. alba).
• Daarnaast komt een soort als gele helmbloem (Pseudofumaria lutea) aileen van nature in ZuidLimburg voor. In de rest van Nederland komt deze soort als verwilderde cultuurplant voor in
het landbouwgebied. Ook holwortel (Corydalis cava) is vaak aangeplant (Mond.med. C.L.G.
Groen).
Het systeem van de natuurmeetlat heeft ook een aantal voordelen:
• bij een goede verdeling van de plantensoorten per biotoop, per ecologische waarderingsklasse
en per vegetatietype kan een betrouwbare inventarisatie en waardering van de actuele
natuurkwaliteit op een landbouwbedrijf plaats vinden;
• de inventarisaties hoeven minder tijd te kosten, door een betere selectie van plantensoorten te
maken en kortere en representatieve lijsten op te zetten;
• een referentienorm kan de veranderingen/ontwikkelingen in vegetatie precieser waarderen.
• met de selectie van de plantensoorten is getracht een zo breed mogelijke spreiding van
bijzondere tot algemene soorten te krijgen.
De huidige selectie heeft een goede verdeling van soorten over de ecologische
waarderingsklassen opgeleverd. De verdeling van aile 199 plantensoorten van de natuurmeetlat
is ongeveer gelijk aan de waargenomen verdeling van deze plantensoorten plus de nietnatuurmeetlatsoorten bij de inventarisaties (zie tabel2.4.1). De aantallen plantensoorten die in
de ecologische waarderingsklasse 0 worden gevonden, zijn de plantensoorten, die niet op de
natuurmeetlatlijst staan, maar wei op de boerderijen voorkomen.
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Tabel 2.4.1: Overzicht
van de verdeling van de aantallen soorten over 10
waarderingsklassen voor de totale natuurmeetlatlijst en bet aantal waargenomen NML en
. t -NML soor t en voor 5 ge1nven t ariseer
.
d e b e d ri.JVen
..
AD., A V DL JM en WP
n1e
'
'
AV
DL
JM
WP
Eco.wNML
AD
klasse

0
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Totaal

0
99
48
10
15
10
11

4
1
0
1
199

NMI-s

rest-s

NML-s

rest-s

NML-s

rest-s

NML-s

rest-s

NML-s

rest-s

0
30
10
1
3
1
1
0
0
0
0
46

12
42
5
3
0
0
1
0
0
0
0
63

0
22
15
1
0
1
0
0
0
0
0
39

7
47

0
32
7
0
0
1
0
0
0
0
0
40

14
60
9
0
1
0
0
0
0
0
0
84

0
28
10
0

10
72
14
0
1
0
0
0
0
0
0
97

0
38
7
1
0
1
1
0
0
0
0
48

13
79
26
3
2
0
0
0
0
0
0
123

13

0
0
0
0
0
0
0
0
67

2

0
0
0
0
0
0
40

2.5.3 Waardering van plantensoorten
Ret waarderen van de natuurkwaliteit op een landbouwbedrijf, kan op verschillende manieren
worden uitgevoerd. Een aantal bruikbare criteria, die deels in de natuurmeetlat zijn verwerkt,
zijn:
• de zeldzaamheid van plantensoorten;
• de soortenrijkdom van een vegetatie;
• de bedekking van de plantensoorten;
• de indicatiewaarde van een plantensoort.
De zeldzaamheid van de plantensoorten is in de natuurmeetlat verwerkt in de ecologische
waardering van de soorten, door deze te berekenen op basis van:
- het aantal uurhokken, waarin de soort voorkomt, voor 1950;
- het aantal uurhokken, waarin de soort voorkomt in de periode 1950 - 1980;
- de internationale betekenis van een soort.
De zeldzaamheid en de trend van een soort zijn beide berekend op basis van de uurhokaantallen
van deze twee perioden. Daarnaast is op basis van de areaal en het verspreidingsgebied van een
soort in Europa de internationale betekenis van een soort bepaald, dit is dezelfde benadering, die
is gebruikt voor het bepalen van de i-soorten (Beers, 1993).
Kanttekeningen, bij het op deze manier berekenen van de zeldzaamheid en de trend, zijn dat de
waarnemingen voor deze twee perioden niet random verspreid zijn door Nederland. Met name
voor de eerste peri ode zijn de waarnemingen vooral in bepaalde regio' s geclusterd en het aantal
recente waamemingen (de peri ode 1950-1980) is veel grater dan dat uit de eerste helft van deze
eeuw. Een vergelijking van het aantal kilometerhokken per soort zou voor veel soorten ten
onrechte een toename laten zien (C.L.G. Groen in Jaarboek natuur, 1997).
In de berekeningen van de ecologische waardering voor de natuurmeetlat is geprobeerd om
overschatting en/of onderwaardering van soorten te vermijden door een positieve trend gelijk te
stellen aan stabiel blijven en door daarnaast een logaritmische bewerking uit te voeren. Of op
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deze manier een goede ecologische waardering van een soort wordt bepaald, is niet geheel
duidelijk.

2.5.4 Ter afsluiting
Ter afsluiting nog een aantal vragen die ook ter discussie kunnen staan bij de verdere
ontwikkeling en verbetering van de natuurmeetlat:
• Is het mogelijk om voor de natuurmeetlat een sluitend betalingssysteem te ontwerpen,
waarbij frau dering met soorten en aantallen uitgesloten kan worden?
• Kan fraude met soorten en soortenaantallen voorkomen worden?
• Wat gebeurt er met bedrijven, waar ondanks een goed beheer, door externe factoren, geen
verandering in de vegetatie wordt waargenomen?
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3 Landelijke selectie
N aar aanleiding van de onderzoeksvragen voor deze stage en de eerste resultaten van de
natuurmeetlat, gaan we een nieuwe plantensoortenlijst voor de natuurmeetlat maken, waarbij we
streven naar een zo klein mogelijk aantal plantensoorten. Op basis van duidelijk geformuleerde
selectiecriteria, wordt stap voor stap de nieuwe plantenlijst opgesteld. Voordat we de nieuwe
selectiecriteria bespreken, wordt de opzet voor het indikken van de huidige natuurmeetlatlijst
besproken.

3.1 lndikken van de huidige plantensoortenlijst
De eerste onderzoeksvraag is het indikken van de landelijke lijst met 199 plantensoorten, naar
aanleiding van opgedane ervaringen in de praktijk. Hiervoor zijn de volgende twee
selectiecriteria opgesteld:
1 per vegetatietype wordt per ecologische waarderingsklasse de soort op de laagst
mogelijke niveau van een vegetatietype (associatie, verbond, orde of klasse)
geselecteerd;
2 de herkenbaarheid van de plantensoort
De plantensoorten van de natuurmeetlat worden op basis van de ecologische waardering
onderverdeeld in 10 klassen. Per klasse wordt, voor een vegetatietype, de soort van het laagste
mogelijke niveau van het vegetatietype geselecteerd. Wanneer twee of meerdere soorten van een
vegetatietype op eenzelfde niveau voorkomen, wordt de meest herkenbare soort gekozen.
Door het varieren van de grootte van de klassenverdeling in 10 of 5 klassen zijn twee selecties
gemaakt met verschillende soortencombinaties. N a toetsing aan bestaande vegetatieopnamen
van de natuurmeetlat-experimenten wordt de plantensoortenlijst met de hoogste correlatie ten
opzichte van aile soorten op een bedrijf waargenomen, gekozen (zie bijlage 2).

3.2 Selectiecriteria voor een nieuwe natuurmeetlatlijst
Voor het selecteren van plantensoorten voor een nieuwe natuurmeetlatlijst, hebben we de
volgende selectiecriteria opgesteld:

1
2
3

klassen met vegetatietypen van het landbouwgebied;
status van voorkomen van de plantensoorten;
ecotoop a1nplitude;
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4
5
6
7

zeldzaamheid;
associaties, milieu en zeldzamnheid;
extra toegevoegde soorten op basis van expert judgement;
herkenbaarheid en de indicatiewaarde van een plantensoort

Met als basisbestand bet Botanisch Basisregister en met behulp van deze selectiecriteria gaan we
een nieuwe selectie van plantensoorten voor de natuurmeetlat maken. Hieronder bespreken we
de keuzen volgens bovenstaande criteria.
De eerste selectie vindt plaats op basis van:

1 vegetatieklassen n1et vegetaties van het landbouwgebied
In Plantengemeenschappen in Nederland (Westhoff & Den Held, 1975) is de vegetatie van
Nederland op basis van soorten, onderverdeeld in vegetatieklassen met associaties. In deze
eerste stap selecteren we de vegetatieklassen, die associaties bevatten, die voorkomen of voor
kunnen komen in bet agrarische gebied. De klassen die zijn gekozen, vormen onderdelen van de
biotopen, die voor kunnen komen in bet landbouwgebied. De biotopen, waar we van uit gaan
zijn: bouwland, grasland, opgaande begroeiing, water, rietland en erf.
Twee klassen met watervegetaties, de Kranswierenklasse (Charetea) en de Oeverkruidklasse
(Potametea), laten we weg, omdat deze veel plantensoorten bevatten die moeilijk te
determineren zijn. Ben andere watervegetatie, de Eendekroosklasse (Lemnetea), is zeer
algemeen in Nederland en wordt ook buiten beschouwing gelaten om bet aantal soorten te
kunnen beperken. Ook aile klassen met plantensoorten van bet zoute milieu zijn niet
meegenomen. De volgende vegetatieklassen zijn geselecteerd voor de natuurmeetlat (de
nummers van de vegetatieklassen verwijzen naar Westhoff &:Den Held (1975)):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 Fonteinkruidenklasse (Potametea);
7 Muurvarenklasse (Asplenietea rupestris);
11 Tandzaadklasse (Bidentetea tripartiti);
12 Ganzevoetklasse (Chenopodietea);
13 Graanvruchtakkers (Secalietea);
16 Weegbreeklasse (Plantaginetea majoris);
17 Bijvoetklasse (Artemisietea vulgaris);
19 Rietklasse (Phragmitetea);
20 Klasse der zandige droge graslanden (Koelerio-Corynephoretea);
25 Klasse der vochtige graslanden (Molinio-Arrhenatheretea);
31 Marjoleinklasse (Trifolio-Geranietea);
32 Klasse der Sporken-Wilgenbroekstruwelen (Franguletea);
33 Klasse der Wilgen-vloedstruwelen en -bossen (Salicetea purpurea);
34 Klasse der Eurosiberische doornstruwelen (Rhamno-Prunetea)
35 Klasse der Elzenbroekbossen (Alnetea glutinosae );
37 Eikenklasse (Quercetea robori-petraeae );
38 Eiken-Beukenklasse (Querco-fagetea).
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De Dwergbiezenklasse en de Klasse der droge kalkgraslanden zijn twee klassen die ook voor
zouden kunnen komen in het agrarisch gebied, maar deze zijn niet geselecteerd. Het zijn klassen
die door veranderingen in beheer en produktiemethoden zeer zeldzaam zijn geworden en niet
meer voor kunnen komen in het agrarisch gebied zonder een heel specifiek beheer. Het zijn
vegetatietypen, die nu zeer zeldzaam zijn en aileen nog in reservaten voorkomen.
2 Status van voorkomen van de plantensoorten: inheems of niet-inheems

Uit de groep van plantensoorten uit de geselecteerde vegetatieklassen, worden alleen de
inheemse plantensoorten geselecteerd: de plantensoorten die behoren tot de Nederlandse flora.
Uit het Botanisch Basisregister gebruiken we hiervoor de Standaardlijst voor de Nederlandse
Flora 1990, waarbij voor elk plantensoort is aangegeven of deze wel of niet inheems is. Aileen
inheemse plantensoorten worden voor de natuurmeetlat geselecteerd.
3 Ecologische amplitude van een soort (smalle ecotoop amplitude)

De plantensoorten met een smalle ecologische amplitude (soorten die in een ecologische groep
of twee nauw verwante ecologische groepen voorkomen) plaatsen we op de lijst, vanuit de
eerder geselecteerde groep van plantensoorten. Het gaat hier om die plantensoorten, die het
meest indicatief zijn voor een bepaald milieu of vegetatietype waarin deze voorkomen. Hiermee
worden soorten die zeer algemeen in het hele land voorkomen van de lijst gehaald.
Ook halen we zo een aantal algemene soorten van de lijst, die in de vorig natuurmeetlatlijst
speciaal erop zijn gezet, om boeren toch altijd de mogelijkheid te geven om plantensoorten te
scoren. Enkele van deze plantensoorten kunnen later weer aan de lijst worden toegevoegd, als
dit nodig/wenselijk is.
4 Zeldzaamheid

Het criterium zeldzaamheid wordt gebruikt op basis van twee verschillende Rode Lijsten uit het
Botanisch Basisregister. Rode Lijst 1 (Weeda et al. 1990) geeft een overzicht van
plantensoorten, waarvan het voorkomen in de periode 1980-1989 niet meer is bevestigd . De
mogelijk 'uitgestorven' plantensoorten worden zo van de lijst gehaald. Dit zijn veelal
plantensoorten, waarvan de kans te verwaarlozen is dat deze nog voorkomen in het agrarische
gebied of zich daar kunnen hervestigen.
Daarnaast wordt ook Rode Lijst 2 (literatuur?) gebruikt, waarmee alle soorten die gekenmerkt
zijn als verdwenen of zeer sterk bedreigd, als extra selectiecriterium naast de Rode Lijst 1, ook
van de lijst worden gehaald. Dit zijn plantensoorten, waarvan de kans heel klein is dat ze nog
voorkomen in het agrarische gebied en dan vaak aileen nog onder zeer specifieke milieuomstandigheden en/of speciaal beheer; soorten die hoogst zelden in landbouwgebieden
voorkomen.
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5 Associatie: beschrijving van ecologie en verspreiding
Aile soorten, die tot nu toe zijn geselecteerd, worden op basis van de beschrijving van de
ecologie en verspreiding van de betreffende associatie in Plantengemeenschap in Nederland
(Westhoff & Den Held, 197 5) beoordeeld op het be lang van die associatie voor de
natuurmeetlat. Per klasse zijn aile associaties, die indicatief zijn voor een milieu dat in een
landbouwgebied voorkomt of kan voorkomen, geselecteerd. Associaties, die gekenmerkt zijn
als zeer lokaal voorkomend of zeer zeldzaam in Westhoff & Den Held (1975) zijn met
bijbehorende soorten van de lijst afgehaald. Daarnaast vallen ook de associaties af, die indicatief
zijn voor zilte of brakke omstandigheden. W anneer aile associaties van een klasse wegvailen,
dan halen we ook de soorten op de hogere niveaus van verbond en orde van de lijst af.
V oor de zekerheid zijn de associaties, voor zover mogelijk, ook met recentere literatuur
Vegetatie van Nederland dee[ 2 en deel 3 (Schaminee et al., 1995 en 1996) gecontroleerd.
Associaties, die hier als zeer lokaal voorkomend met een geringe oppervlakte of als zeldzaam
worden beschreven, zijn alsnog van de lijst voor de natuurmeetlat afgehaald

6

extra toegevoegde plantensoorten.

Elke keer dat een bepaalde selectie wordt gemaakt met een van bovenstaande criteria, worden de
plantensoorten, die met die selectie van de lijst afgaan, nader bekeken om te beoordelen of deze
terecht van de lijst zijn gehaald. Wanneer soorten, ons inziens, toch van belang zijn voor de
natuurmeetlat, worden deze alsnog toegevoegd onder selectiecriterium
De 19 plantensoorten, die hiermee weer op de lijst zijn geplaatst, kunnen alsnog van lijst vailen,
wanneer de uiteindelijke selectie op basis van herkenbaarheid heeft plaats gevonden.
7 Herkenbaarheid en de indicatiewaarde van de plantensoorten
Nadat de eerder genoemde selecties zijn uitgevoerd, is er een lijst overgebleven met de meest
representatieve soorten voor het landbouwgebied, per associatie met de bijbehorende verbondsorde- en klassesoorten. Deze plantensoorten worden gesorteerd op ecologische
waarderingsklassen. Per klasse wordt voor elke associatie, of andere aanwezige verbonds-,
orde- of klasseniveaus, de best herkenbare soort met de meest indicatieve waarde voor het
mogelijke scala aan milieuwaarden, geselecteerd. Deze soorten vormen de nieuwe
natuurmeetlatlijst. Daarnaast is een tweede selectie gemaakt, opnieuw op basis van de
herkenbaarheid van een plantensoort, maar nu op een hogere niveau in de vegetatieklassen: het
verbondsniveau.

3.3 Digitale verwerking
De hierboven gebruikte criteria zijn in het Botanisch Basisregister opgenomen en in het
databaseprogramma Filemaker Pro verwerkt. Door middel van het formuleren van codes en
berekeningsvelden zijn verschillende selecties gemaakt, zodat uiteindelijk een nieuwe lijst van
plantensoorten voor de natuurmeetlat is overgebleven. De manier waarop we dit in het
programma Filemaker Pro hebben verwerkt, wordt uitgelegd in Bijlage 3.
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4 Regionale selectie
Om de toepassing van de natuurmeetlat te vereenvoudigen, gaan we een systeem op zetten,
waarmee regionale plantensoortenlijsten kunnen worden gemaakt. Hiervoor zijn verspreidingsgegevens van plantensoorten nodig. De methode waarmee we deze selecties maken, wordt in dit
hoofdstuk behandeld.

4.1 Regionale plantensoortenlijsten
Voor het maken van de regionale selectie hebben we als uitgangsmateriaal het Botanisch
Basisregister gebruikt en de provinciale verspreiding van plantensoorten.
Voor het opstellen van regionale soortenlijsten zijn echter meerdere mogelijkheden, wanneer we
uitgaan van bestaande indelingen op basis van vegetatie of bodemsamenstelling.
Een mogelijkheid is de indeling in Floradistricten. Nederland is voor het waarnemen van
verspreidingspatronen van hogere planten opgedeeld in Floradistricten, voorheen de
plantengeografische districten. Een Floradistrict is een gebied dat wordt gekenmerkt door een
groep van plantensoorten, waarmee het zich onderscheidt van andere gebieden (Schaminee e. a.
1995). Omdat deze indeling gebaseerd is op de verspreiding van plantensoorten, is deze het
meest geschikt voor het opstellen van de regionale soortenlijsten.
Van de Floradistricten zijn de grenzen tussen districtseenheden niet gedetailleerd genoeg in kaart
gebracht, om deze verdeling goed te kunnen maken (Mond.med. C.L.G. Groen). Daarnaast
zijn de Floradistricten inmiddels verder opgesplitst. Bij het combineren van de provinciale
verspreiding van een soort met de verspreiding in Floradistricten, zouden teveel regionale
selecties ontstaan.
Om het aantal eenheden beperkt te houden en ook de grenzen duidelijk in kaart te hebben, is
gekozen voor de indeling in fysisch-geografische eenheden, waarmee Nederland vanuit fysischgeografisch opzicht opgedeeld is in regie's die min of meer homogeen zijn (Ministerie van
LNV, 1990). Nederland is in 9 fysisch-geografische regie's onderverdeeld (zie figuur 4.1.1):
•
•
•
•
•
•
•
•

Heuvelland;
Hogere zandgronden;
Rivierengebied;
Laagveen;
Zeekleigebied
Duinen;
Zoet water;
Zout water.
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Figuur 4.1.1: De fysisch-geografische indeling van Nederland (Ministerie van LNV, 1990).
Om regionale plantensoortenlijsten te maken, zijn bij de Stichting Floristisch Onderzoek
Nederland (Stichting Floron) verspreidingsgegevens van de plantensoorten van het Botanisch
Basisregister per fysisch-geografische regia en per provincie opgevraagd. Per fysischgeografische regia in een provincie, kunnen we de plantensoorten selecteren die daar
voorkomen Deze methode zal naar verwachting kleinere plantensoortenlijsten per regia in een
provincie opleveren dan de landelijke natuurmeetlatlijst van 199 plantensoorten.
W anneer de regionale selecties een te groat aantal plantensoorten opleveren zal op basis van
frequenties van voorkomen van plantensoorten in een fysisch-geografische regia in een
provincie, een drempelwaarde worden geformuleerd, waarmee algemene of bijzondere soorten
van de lijst worden afgehaald. Hoe de verspreidingsgegevens in het databaseprogramma
Filemaker Pro zijn verwerkt ,wordt uitgelegd in bijlage 3.
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4.1.1 Verspreidingsgegevens
Van aile plantensoorten uit het Botanisch Basisregister zijn bij Stichting Floristisch Onderzoek
Nederland de volgende gegevensper soort opgevraagd:
- het aantal kilometerhokken per provincie;
- het aantal kilometerhokken per fysisch-geografische regia.
Daarnaast zijn het aantal kilometerhokken van een fysisch-geografische regia in een provincie
en in Nederland bekend. Met deze gegevens als uitgangspunt kunnen we aile soorten van de
natuurmeetlat, die voorkomen in een fysisch-geografische regia in een provincie selecteren.
N aast de aan- of afwezigheid van plantensoorten in een provincie of een FGR, kunnen we de
volgende parameters gebruiken om plantensoorten te selecteren:
• aantal kilometerhokken per plantensoort per provincie:
# PROV.soort
• aantal kilometerhokken per soort per fysisch-geografische regia (FGR): # FGR.soort
• totaal aantal kilometerhokken FGR in een provincie:
# FGRprov
• totaal aantal kilometerhokken provincie:
# PROVtot
• totaal aantal kilometerhokken FGR:
# FGRtot
Met deze parameters berekenen we:
• relatieve kilometerhokfrequentie van een plantensoort in een provincie;
• relatieve kilometerhokfrequentie van een plantensoort in een FGR;
• (procentuele) aandeel van een plantensoort in een FGR in een provincie t.o.v. de gehele
FGR
In bijlage 4 staan de formules, die we gebruikt hebben voor de berekeningen.
V oor het opsteilen van de formules is gekozen voor de invalshoek van de fysisch-geografische
regia, met de aanname, dat aile plantensoorten gelijkmatig verspreid zijn over een fysischgeografische regia.

4.2 Regionale selecties
In deze paragraaf werken we uit hoe de regionale selecties gemaakt worden met als voorbeelden
de provincies Noord-Brabant en Zuid-Hoiland. Aan de hand van regionale frequenties van het
voorkomen van plantensoorten wordt bekeken hoe we op basis van frequenties van voorkomen
en ecologische waardering, bepaalde soorten alsnog van de lijst af kunnen halen.

4.2.1 Testcase provincie Noord-Brabant
De Duinboeren zijn een groep boeren uit de Loonse en Drunense duinen in de provincie NoordBrabant, die in 1998 aan de slag gaan met de natuurmeetlat. De Loonse en Drunse Duinen
liggen in de fysisch-geografische regia de Hogere Zandgronden. Daarnaast komen in de
provincie Brabant ook de fysisch-geografische regia's Zeeklei, Rivierengebied en Zoet water
voor.
Voor de vier fysisch-geografische regia's in de provincie Brabant gaan we regionale selecties
maken. Hiervoor gebruiken we de huidige natuurmeetlat van 199 plantensoorten. Voor deze
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plantensoorten berekenen we het (procentuele) aandeel van een soort in een FOR in een
provincie ten opzichte van de gehele FOR.
Om het aantal plantensoorten op de natuurmeetlat te kunnen reduceren, worden drempelwaarden
ingesteld voor de frequentie van voorkomen van een plantensoort. Soorten met een bedekking
van minder dan 5 % of meer dan 60 % kunnen dan bijvoorbeeld van de lijst gehaald worden.
Het gaat dan om soorten die of zeer zeldzaam zijn of juist zeer algemeen in de provincie en/of in
de FOR voorkomen en geen indicatieve waarde meer hebben voor het landelijk gebied.
In hoofdstuk 5 wordt uitgelegd, op welk niveaus de drempelwaarden worden ingesteld, op
basis van de grootte van de selectie en de verdeling van de ecologische waardering over de
selectie.

4.2.2 Testcase provincie Zuid-Holland
In de provincie Zuid-Holland komen vier fysisch-geografische regia's voor, namelijk:
• zeeklei;
• laagveen;
• rivierengebied;
• duinen.
Voor deze vier regia's gaan we op dezefde manier als bij de provincie Noord-Brabant de
selectie van plantensoorten van de natuurmeetlat maken en het (procentuele) aandeel van een
soort in een FOR in de provincie ten opzichte van de gehele FOR berekenen. De
drempelwaarden, die we daarbij instellen, toetsen we voor deze provincie aan bestaande
inventarisaties voor de natuurmeetlat.
In het kader van de driejarige experimenten van de natuurmeetlat hebben vier
landbouwbedrijven, gelegen in de fysisch-geografische regio Laagveen in Zuid-Holland mee
gedaan aan de eerste inventarisatie-ronde.
Na het berekenen van de frequentie van het voorkomen van de plantensoorten in Zuid-Holland
voor de verschillende FOR's, kunnen de plantensoorten van de inventarisatie vergeleken
worden met de verdeling van de plantensoorten over verschillende frequenties.
Frequentieklassen, waarin geen of zeer weinig plantensoorten uit de inventarisaties voorkomen,
kunnen dan voor de regionale natuurmeetlat van de lijst afgehaald worden.
Ook voor de provincies Noord-Holland, Flevoland, Oelderland en Limburg worden dezelfde
lijsten opgesteld. Per provincie zijn voor de volgende FOR's de lijsten gemaakt:
• Noord-Holland (Wieringen):
- Hogere zandgronden;
• Flevoland:
- Zeeklei;
• Oelderland (de Achterhoek):
- Hogere zandgronden;
• Limburg:
- Hogere zandgronden
- Rivierengebied.
Daarna kunnen we voor elke FOR van de bovenstaande provincies besluiten welke
plantensoorten we weghalen op basis van de frequentieverdeling.
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5 REFERENTIENORM
De natuurmeetlat is als systeem ontwikkeld om de natuur op een landbouwbedrijf te kunnen
waarderen. Om deze waardering zichtbaar te maken, moeten we de bedrijfscores, op basis van
de natuurmeetlat vertalen naar een omschreven kwaliteit. Er is een referentienorm nodig om de
natuurkwaliteit ook daadwerkelijk te kunnen kwalificeren.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de manier waarop de bedrijfsscore berekend wordt en hoe
een referentienorm ontwikkeld kan worden om de aanwezigheid van plantensoorten te kunnen
waarderen. We wiilen weten wat de betekenis van een bepaalde score is voor een gebied.

5.1 Plantenscore
De score wordt per groep van soorten voor het hele bedrijf bepaald, zoals in hoofdstuk 2 is
uitgelegd. Voor elke plantensoort wordt op basis van de bedekking, onderverdeeld in
aantalsklassen, de plantscore berekend, door de bedekking te vermenigvuldigen met de
ecologische waardering of de belevingswaarde van een soort. Om een overzicht te krijgen
worden deze plantenscores bij elkaar opgeteld en gedeeld door de bedrijfsoppervlakte, wat
resulteert in de bedrijfsscore. De bedrijfsscore is de ecologische waardering of belevingswaarde
van een soortgroep per hectare bedrijfsoppervlak.
Het berekenen van de bedrijfscores, met behulp van deze methode heeft een aantal
consequenties voor het waarderen van de natuurkwaliteit van een bedrijf.
Bij het berekenen van de plantenscore wordt de aantalsklasse, waarin een soort voorkomt,
vermenigvuldigt met de ecologische waardering. De meer zeldzame of bijzondere soorten, die
voorkomen in lage aantallen, worden op deze manier ondergewaardeerd (Schaminee e.a.,
1995).
Daarnaast geeft het berekenen van een ecologische waardering van een soortgroep per hectare
bedrijfsoppervlakte, op bepaalde punten geen duidelijk beeld van de natuurkwaliteit op een
bedrijf, maar een gemiddelde score per hectare. Daarin kan geen onderscheid gemaakt worden
tussen algemene of bijzondere soorten en hoge of lage bedekkingsaantailen. De dominantie van
een plantensoort of de aanwezigheid van zeldzame plantensoorten komt niet tot uiting in een
gemiddelde score van aile plantensoorten op een bedrijf of per hectare.
Toch wordt er wei een redelijk beeld van de natuurwaarden gegeven, omdat in het berekenen
van de score de ecologische waardering en het aantal, waarin een soort voorkomt, is verwerkt.
Ook het feit dat er een goede correlatie is tussen de natuurmeetlatscore en de score van aile
soorten, wijst daarop.
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5.2 Referenties
De bedekking van de soorten kan een duidelijk beeld geven van de vegetatie, maar daarbij moet
wei rekening gehouden worden met de soorten, die voorkomen in lage bedekkingen. Door de
hoge bedekking zwaar te Iaten wegen in de score, worden soorten met een lage bedekking
onderbelicht. Ook wijst dominantie vaak op storing, waardoor het van belang kan zijn om de
betekenis van de hoge bedekking beperkt te houden (Schaminee e.a., 1995).
De indicatiewaarde van een soort kan veel informatie leveren over de heersende milieuomstandigheden, het beheer en andere factoren op een standplaats. Door het identificeren van
specifieke indicatorsoorten, gecombineerd met een bepaalde mate van bedekking zou de
kwaliteit van een vegetatie voorspeld kunnen worden. Bijvoorbeeld de dominantie van engels
raaigras en ruw beemdgras in een grasland en waterpeper en n1oeraskers in de oever duidt op
een hoge voedselrijkdom en dus een hoge bemestingsdruk. Bij minder intensief gebruik van
graslanden neemt de dominantie van engels raaigras af en de dominantie van het madeliefje toe
(Clausman e.a., 1984 en Den Held e.a., 1993). Zo kunnen we meer soorten aanwijzen,
waarvan het voorkomen of de veranderingen in bedekking, afhankelijk van veranderingen in
beheer en/of milieu-omstandigheden, van te voren bekend zijn.
De soortenrijkdom van een vegetatie kan een onderdeel vormen van de methode waarmee de
natuurkwaliteit op een landbouwbedrijf wordt beoordeeld. Wanneer de natuurkwaliteit aileen
gebaseerd zou worden op de soortenrijkdom, wordt de betekenis van de afzonderlijk
voorkomende plantensoorten onderschat. De soortenrijkdom kan als een extra beoordelingscriterium van belang zijn om een goed beeld van de natuurkwaliteit van een vegetatie te krijgen.
Daarnaast zou de indicatiewaarde van soorten gebruikt kunnen worden, zonder dat de
bedekking van een plantensoort een rol speelt in de waardering. De waardering wordt dan
bepaald op basis van de ecologische waardering van een soort, berekend op basis van de
zeldzaamheid en de trend, waamaast ook de indicatiewaarde voor een bepaald beheer of milieu
een rol kan spelen.
Met de natuurmeetlat worden de volgende gegevens verzameld, die gebruikt kunnen worden
voor het opstellen van de referentienorm:
• aantal plantensoorten van de natuurmeetlat, waargenomen bij de inventarisatie;
• de plantscore: het plantensoort x de ecologische waardering of de belevingswaarde;
• de plantenscore per bedrijf.
Door op basis van soortenaantallen van verschillende vegetatietypen een schaalindeling te
maken, zouden eventueel uitspraken over de soortenrijkdom, onder invloed van de
bemestingsdruk, gedaan kunnen worden. Van graslandsoorten is bekend dat bij een
bemestingsdruk van > 200 kg N/ha jr. minder dan 20 algemene plantensoorten voorkomen. Bij
een bemestingsdruk van 150 - 200 kg N/ha jr komen meer dan 25 plantensoorten voor,
waaronder minder algemene plantensoorten. Wordt de bemestingsdruk < 150 kg N/ha jr, dan
ontstaan er kruidenrijke en soortenrijke vegetaties (Melman e.a., 1985).
Ben tweede methode kan zijn; het berekenen van een gemiddelde ecologische waardering, op
basis van het aantal waargenomen soorten op een perceel of in een biotoop.Hier kan de
volgende verdeling van de gemiddelde ecologische waardering gemaakt worden:
• laag: vegetatie met weinig of veel zeer algemene soorten;
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• gerniddeld: een kruidenrijke vegetatie met bijzondere en/of algemene soorten;
• hoog: aanwezigheid van veel bijzondere soorten of dominantie van een bijzonder soort.
Een derde mogelijkheid is het maken van een spreidingsdiagram, waarin van een vegetatieopname de ecologische waardering van een soort wordt uitgezet tegen de bedekking van die
soort. Aan de hand van de spreiding van de soorten kan de algemeenheid of de bijzonderheid
van de vegetatieopname beoordeeld worden.
Een goede definiering van bovenstaande schaalindelingen zou gebaseerd kunnen worden op
vegetatieopnamen, die op basis van de aanwezige plantensoorten beoordeeld kunnen worden op
de kwaliteit, waarna een standaardindeling als referentienorm afgeleid kan worden.

5.3 Uitwerking van een referentie voor de natuurmeetlat
Met het aantal plantensoorten als een onderdeel van de referentienorm, kunnen we voor elke
biotoop op basis van het totaal aantal plantensoorten van de natuurmeetlat een verdeling maken,
voor een laag, gemiddeld of hoog aantal soorten, die een slechte, gemiddelde en goede kwaliteit
vertegen woordigen.
Daarnaast kan voor het aantal plantensoorten, dat kan voorkomen in een biotoop, de minimale
en maximale waarde van de som van de ecologische waardering bepaald worden. Door hier ook
een onderverdeling van lage score tot hoge score in te maken, kan dit gecombineerd worden met
de verdeling van het aantal plantensoorten in een biotoop. Door de som van de ecologische
waardering te koppelen aan het aantal soorten kan een waarde-oordeel worden gemaakt over de
kwaliteit van de vegetatie (zie tabel 5.3.1).
Tabel 5.3.1: Een kwalitatieve beoordeling van de verhouding tussen het aantal
lantensoorten en de som van de ecolo ische waarderin van de lantensoorten.
Som van de ecologische score
# soorten
faa
emiddeld
hoo
goed
laag
slecht
gemiddeld
gemiddeld
gemiddeld
gemiddeld
goed
emiddeld
hoo
oed
oed

Door het combineren van twee verschillende parameters, kan een redelijk beeld gekregen van de
kwaliteit van de natuur op een landbouwbedrijf. Om een betrouwbare verdeling te kunnen
maken, met reele waarden voor het aantal plantensoorten en de ecologische waardering, zouden
op basis van bestaande inventarisaties voor de natuurmeetlat een verdeling opgezet kunnen
worden.
Door de beperkte tijd in deze stage hebben we niet de mogelijkheid gehad om deze ideeen of
voor het opzetten van referentienorm verder uit te werken. Deze uitwerking voor de opzet van
een referentienorm, is daardoor beperkt en er zullen zeker nog andere mogelijkheden voor het
opzetten van een referentienorm zijn.
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6 Resultaten
Per onderdeel van het onderzoek worden de resultaten en eventueel ingekorte plantensoortenlijsten gegeven. Voor een aantal onderdelen wordt ook de toetsing van de nieuwe of
ingekorte selectie getoond.

6.1 De ingekorte natuurmeetlatlijst
Met de huidige plantensoortenlijst van de natuurmeetlat als uitgangspunt, zijn twee kleinere
selecties van plantensoorten gemaakt, zoals uitgelegd in paragraaf 4.1. In de selecties zijn
onderverdelingen gemaakt, om de invloed van kensoorten en de niet-kensoorten op de
natuurmeetlatlijst apart te kunnen bekijken.
In selectie 1 zijn de soorten geselecteerd op basis van een onderverdeling in 10 ecologische
waarderingsklassen (met een breedte van 10), bij selectie 2 zijn de soorten verdeeld over 5
ecologische waarderingsklassen (met een breedte van 20). In bijlage 2 staan de selecties en de
spreidingsdiagrammen, waarin de soorten van de natuurmeetlat per ge'inventariseerd bedrijf zijn
uitgezet tegen aile waargenomen soorten.
Uit de spreidingsdiagrammen komt naar voren, dat bij selectie 2 een beter correlatie wordt
gevonden met aile plantensoorten per bedrijf dan bij selectie 1. Bij selectie 2 zijn door een
grovere klasse-indeling van de ecologische waardering van de plantensoorten, meer
plantensoorten van de lijst gehaald dan bij selectie 1
Door tijdgebrek zijn met deze selecties geen verdere berekeningen, om de selecties te toetsen,
uitgevoerd.

6.2 Regionale plantensoortenlijsten
In het Programma Filemaker Pro zijn de verspreidingsgegevens van de plantensoorten van het
Botanisch Basisregister per provincie en per fysisch-geografische regio ingevoerd. Door het
combineren van deze twee velden in zoekopdrachten kunnen op eenvoudige wijze regionale
selectie gemaakt worden, op basis van de huidige natuurmeetlat. In tabel 6.2.1 staat een
overzicht van het aantal plantensoorten per regionale selectie van de natuurmeetlat.
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Uit deze tabel komt naar voren dat de regionale selectie niet veel kleinere aantallen
plantensoorten oplevert dan de huidige landelijke lijst. De verwachte aantallen van 50 tot 100
plantensoorten worden hiermee niet bereikt.
Tabel 6.2.1: Een overzicht van bet aantal plantensoorten per provincie en per FGR in een
prOVInCie van d e h Ul'd'Ige na t uurmee tl a t (199 piIan t ensoor t en t o t aa I) .
FOR
Provincie
Provincie
#
#
#
FOR
#
soorten

soorten

soorten

Friesland

175

Hogere zandgronden
Zeeklei
Laagveen
Duinen
Zoet water
Zout water

174
172
174
170
120
22

NoordHolland

186

Groningen

174

185

175

174
172
169
120
22
175
173
173

Zuid-Holland

Drente

Hogere zandgronden
Zeeklei
Duinen
Zoet water
Zout water
Hogere zandgronden
Laagveen
Rivierengebied

Zeeland

176

Overijssel

188

187

191

Limburg

Utrecht

187

188
183
183
183
121
190
185
185
189
121
187
183
184
185

NoordBrabant

Gelderland

Hogere zandgronden
Zeeklei
Laagveen
Rivierengebied
Zoet water
Hogere zandgronden
Zeeklei
Laagveen
Rivierengebied
Zoet water
Hogere zandgronden
Zeeklei
Laagveen
Ri vierengebied

Flevoland

soorten
Hogere zandgronden
Zeeklei
Laagveen
Rivierengebied
Duinen
Zoet water
Zout water
Zeeklei
Laagveen
Rivierengebied
Duinen
Zoet water
Hogere zandgronden
Zeeklei
Duinen
Zoet water
Zout water
Hogere zandgronden
Zeeklei
Rivierengebied
Zoet water

186
183
184
184
181
121
22
184
182
184
181
121
176
174
173
120
22
187
182
186
121

189

Hogere zandgronden
Heuvellandschap
Rivierengebied

188
176
187

163

Zeeklei
Zoet water

163
121

In de volgende paragraaf wordt voor de provincie Noord-Brabant gekeken, of door het instellen
van drempelwaarden voor de verspreiding van een soort, kleinere aantallen plantensoorten
overblijven bij het maken van regionale lijsten.

6.3 Regionale plantensoortenlijst voor provincie Noord-Brabant
Voor de provincie Noord-Noord-Brabant is op basis van de verspreidingsgevens van de
plantensoorten per provincie en per fysisch-geografische regio (FGR), een regionale plantenlijst
gemaakt. Uit bovenstaande tabel blijkt dat bij een regionale selectie voor de provincie NoordBrabant in totaal 187 plantensoorten worden geselecteerd.
W anneer een verdeling van plantensoorten op basis van het procentuele aandeel van een soort in
een FGR in de provincie wordt gemaakt, vinden we de volgende verdeling van de
plantensoorten over de frequentieklassen, zie figuur 6.3.1.
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Aantal soorten van de NML per frequentieklasse voor de 4 FOR's van de provincie Brabant
100
I)()

80

70
ll# soorten HZ

60

•# soorten ZK

50

Cl# soorten RG

40

Cl# soorten ZW

30
20
10
()~~~~~~~~~

0
0 tot I tot 2 tot 3 tot 4 tot

5s tot J8 tot21Dtot300ot400tot500lot600toUOOot 80

Figuur 6.3.1: Verdeling van de plantensoorten over de frequentieklassen,
op basis van de verspreiding van een soort in een FGR in een provincie.

Met name de plantensoorten van de FGR zoet water, zijn in de provincie Noord-Brabant zeer
zeldzaam. Ret aantal km-hokken van deze FGR is ook relatief klein, waardoor de soorten in de
berekeningen in zeer lage frequentieklassen terechtkomen. Voor deze FGR kunnen geen
drempelwaarden op basis van de zeldzaamheid worden ingevoerd. Er zouden te weinig
plantensoorten voor de natuurmeetlat overblijven. Voor de andere FGR' s, die grote aantallen
soorten bevatten, kunnen wel een aantal drempelwaarden worden ingesteld. Door de algemene
soorten met een hoge frequentie van voorkomen in een FGR, bijvoorbeeld de frequentieklassen
60 tot 70 en 70 tot 80, van de lijst af te hal en. Daarnaast kunnen ook de plantensoorten met een
zeer lage frequentie van voorkomen, bijvoorbeeld de frequentieklassen van 1 tot 5 %,
geschraapt worden. Zo blijft een middenmoot van soorten over, die we in het agrarische gebied
van de provincie kunnen aantreffen
In bijlage 5 staat de plantensoorten van de FGR Hogere zandgronden per frequentieklasse op
een rij. In tabel6.3.2 staat een overzicht van het aantal plantensoorten per frequentieklasse.

Tabel 6.3.2: Overzicht van het aantal plantensoorten per frequentieklasse
' N oor d -B ra b an.
t
voor d e FGR H OJ2 ere zan dlgron d en In d e provmc1e
Frequentieklasse
aantal som·ten
Frequentieklasse
Aantal soorten
0
10 tot 20
0
35
20 tot 30
20
0 tot 1
19
1 tot 2
30 tot 40
19
15
15
2 tot 3
40 tot 50
11
3 tot 4
50 tot 60
6
11
2
60 tot 70
4 tot 5
7
5 tot 10
70 tot 80
0
26

Wanneer we de plantensoorten uit de frequentieklassen 0 tot 5 en 60 tot 70 van de lijst afhalen,
blijft er een natuurmeetlatlijst met 121 plantensoorten over.
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6.4 Provincie Zuid-Holland
Voor de bedrijven van het natuurmeetlatexperiment in de FGR Laagveen in de provincie ZuidHolland is een plantensoortenlijst opgesteld om een vergelijking te maken tussen de
plantensoorten, die voorkomen in de provincie en de plantesoorten, die zijn waargenomen op de
bedrijven.
De plantensoorten van de provincie, die voorkomen in de laagste frequentieklassen, worden op
de bedrijven niet waargenomen bij de inventarisaties (zie bijlage 6). Deze plantensoorten van de
natuurmeetlat, zouden voor een kortere natuurmeetlatlijst weg gehaald kunnen worden, om zo
de inventarisaties te vergemakkelijken.
Voor de andere provincie, waar de experimenten van de natuurmeetlat plaats vindt, zijn op
dezelfde manier plantensoortenlijsten gemaakt, om te kunnen beslissen, welke plantensoorten
bij een verkorte lijst weg gelaten kunnen worden. Om het aantal lijsten in het verslag te
beperken, is aileen de plantensoortenlijst van de provincie Zuid-Holland toegevoegd.

6.5 Landelijke natuurmeetlatlijst
Per selectiecriteria zijn een aantal plantensoorten van de lijst van het Botanisch Basisregister
gehaald. In de onderstaande tabel 6.5.1 wordt een overzicht van het aantal soorten, dat per
selectiecriterium, is overgebleven.
Tabel 6.5.1: De aantallen soorten per criterium, dat is geselecteerd
en bet uiteindeli 'ke aantal soorten voor de natuurmeetlat.

1
2
3
4

5
6
7

Selectiecriterium
Klassen
Standaardlij st
Ecologische amplituda
Rode Lijst 1
Rode Lijst 2
Associaties
Extra toegevoegd

Herkenbaarheid
associaties

D

Aantal soorten
821
760
606

592
524
404
423
76
42

orde

Uiteindelijk zijn, op basis van het criterium Herkenbaarheid twee lijsten voor de natuurmeetlat
gemaakt. Bij de eerste lijst is op het niveau van de associatie, per associatie in een ecologische
waarderingsklasse, het meest herken bare soort geselecteerd. Dit leverde 7 6 plantensoorten op
voor de natuurmeetlat (zie tabel 6.5.2).
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Tabel 6.5.2: De plantensoorten, die geselecteerd zijn voor een nieuwe natuurmeetlatlijst,
op bet niveau van de associatie in een vegetatieklasse.
hondspeterselie
slangewortel
slanke waterkers
adderwortel
hulst
steenbreekvaren
akkerkool
ijzerhard
stijve klaverzuring
akkerleeuwebek
italiaanse aronskelk
tengere rus
akkerwinde
kamgras
tongvaren
beemdooievaarsbek
klein glidkruid
trosvlier
blaartrekkende boterbloem
klein hoetblad
tuinbingelkruid
bleke klaproos
klein vogelpootje
valse kamille
bleekgele hennepnetel
kleine egelskop
veenreukgras
boerenwormkruid
kleine leeuweklauw
vertakte leeuwetand
dwergviltkruid
kleine wolfsmelk
vlasbekje
echte guldenroede
krabbescheer
watergentiaan
engelse alant
lange ereprijs
waterkruiskruid
galigaan
lidsteng
waterpeper
gele ganzebloem
mattenbies s.s.
watertorkruid
gele maskerbloem
nachtkoekoeksbloem
weegbreezonnebloem
gele plomp
oosterse morgenster
wilde cichorei
gewone pastinaak
pluimzegge
wilde gagel
gewoon sterrekroos
poelruit
witte krodde
grasklokje
rapunzelklokje
witte veldbies
groat hoetblad
reuzenpaardestaart
wouw
groat spiegelklokje
ruige anjer
zilte waterranonkel
grate lisdodde
ruige klaproos
zomerklokje
hanepoot
schaduwkruiskruid
zwarte bes
hangende zegge
schijfkamille
hartbladzonnebloem
sint-janskruid

Daarnaast is op het niveau van het verbond in de vegetatieklassen, per ecologische
waarderingsklasse opnieuw het meest herkenbare plantensoort geselecteerd. Zo is een lijst met
42 plantensoorten geselecteerd (zie tabel 6.5.3). Dit is een lijst met andere plantensoorten, dan
de eerste selectie op associatieniveau.
Tabel 6.5.3: Een overzicht van de plantensoorten voor
geselecteerd op bet niveau van de orde in de vegetatieklassen.
beekpunge
blauw walstro
bolletjesraket
bospaardestaart
canadese fijnstraal
dalkruid
doomappel
drijvend fonteinkruid
echte kamille
echte koekoeksbloem
gele lis
geoorde wilg *
gevleugeld hertshooi
grauwe wilg *

groat blaasjeskruid
grate boterbloem
grate hardvrucht
grate kattestaart
grate leeuweklauw
grate ratelaar
groat springzaad
heggerank
hondsroos
kalejonker
kalmoes
knikkend tandzaad
knolsteenbreek
kruisbladwalstro

de

nieuwe

natuurmeetlat,

madeliefje
margriet
moeraswederik
ondergedoken moerasscherm
rode kamperfoelie
rood guichelheil
slanke sleutelbloem
smalle raai
stinkende kamille
varkensgras
vijfdelig kaasjeskruid
welriekende agrimonie
zuurbes
zwanebloem

Plantensoorten, die veel op elkaar lijken zijn met een * aangegeven. Deze kunnen op de lijst
samengevoegd worden.
Het selecteren van plantensoorten op herkenbaarheid en indicatiewaarde is een subjectieve
manier van selecteren. Voor het controleren van de gemaakte selectie, moet de lijst eigenlijk nog
aan een aantal andere mensen worden voorgelegd, om te kunnen beoordelen, of het
selectiecriterium herkenbaarheid goed is toegepast. Door de beperkte tijd in mijn stageperiode,
is er voor deze controle geen ruimte meer geweest.
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7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN
In de voorgaande hoofdstukken hebben we een nieuwe selectie van plantensoorten voor de
natuurmeetlat gemaakt en een manier beschreven om regionale selecties met een kleiner aantal
plantensoorten te ontwerpen. In dit hoofdstuk geven we een kort overzicht van de resultaten en
geven aanbeveling voor verdere verandering of aanpassingen van de natuurmeetlat.

7.1 Conclusies
De eerste onderzoeksvraag was:
1.

Kan een database-systeem worden opgezet om op een eenvoudige en efficiente wijze
regionale plantensoortenlijsten voor de natuurmeetlat te maken?

Door het combineren van verspreidingsgegevens van plantensoorten, per fysisch-geografische
regio en per provincie, kan op een eenvoudige manier een regionale lijst gemaakt worden. Dit
levert echter nog steeds te grote plantensoortenlijsten op.
Daarnaast kan door het instellen van frequentieklassen, een vergelijking gemaakt worden met de
gei'nventariseerde landbouwbedrijven. De frequentieklassen, waarin geen van de
gei'nventariseerde plantensoorten voorkomen, kunnen dan in een verkorte natuurmeetlatlijst
worden weggelaten.
2.

Kan het aantal plantensoorten op de huidige natuurmeetlatlij st van 199 plantensoorten
gereduceerd worden tot bijvoorbeeld 50 a 100 soorten, onder voorwaarde dat de
relatie tussen de score van de plantensoorten van de natuurmeetlat en alle waargenomen
plantensoorten op een landbouwbedrijf aanwezig blijft?
Het indikken van de plantensoortenlijst, heeft plaats gevonden op basis van het vegetatietype
waartoe de soorten behoren en de herkenbaarheid van de plantensoorten. Dit leverde een selectie
van ongeveer 120 plantensoorten op, waarbij de (cor)relatie tussen de plantensoorten van de
natuurmeetlat en alle waargenomen plantensoorten blijft bestaan.
Deze selecties zijn daama niet verder meer uitgewerkt en zullen ook niet gebruikt worden bij de
toepassing van de natuurmeetlat in de praktijk.
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3.

Hoe kan een referentienorm worden opgesteld om de hoogte van de regionale scores
van agrarische bedrijven te kunnen beoordelen op basis van de
natuurproduktieresultaten.

Voro het opzetten van referentienorm zijn een aantal ideeen aangedragen, die niet verder zijn
uitgewerkt. Door het identificeren van indicatorsoorten, kan al een een beeld gevormd worden
van de kwaliteit van de vegetatie. Wanneer ook voor de ecologische waardering van de
waargenomen plantensoorten en de berekende biotoopscore, een methode wordt opgezet,
waarbij een bepaalde score staat voor een niveau van kwaliteit, kan men de score ook
daadwerkelijk gaan gebruiken.
4.

Hoe kan op een zo'n representatief mogelijke manier, met duidelijke omschreven
selectiecriteria, een nieuwe plantensoortenlijst, met een zo beperkt mogelijk aantal
plantensoorten voor de natuurmeetlat gemaakt worden en welke plantensoorten komen
dan op deze lijst?

Op basis van de volgende criteria:
1
2
3
4
5
6
7

klassen met vegetatietypen van het landbouwgebied;
status van voorkomen van de plantensoorten;
ecotoop mnplitude;
zeldzaamheid;
associaties, milieu en zeldzaamheid;
extra toegevoegde soorten op basis van expert judgem.ent;
herkenbaarheid en de indicatiewaarde van een soort voor de 1nogelijke vegetatietypen

is een nieuwe plantensoortenlijst met 76 plantensoorten opgezet. De toetsing van de lijst heeft
tijdens deze stage niet plaats kunnen vinden. De beoordeling van de herkenbaarheid en de
indicatiewaarde van de plantensoorten, is uitgevoerd door een medewerker van het CLM. Om
de lijst goed te kunnen beoordelen op de geselecteerde plantensoorten, zou deze door andere
vegetatiekundigen nagelopen en gecontroleerd moet worden. Pas dan kan geconcludeerd
worden of de selectie van plantensoorten geschikt is als natuurmeetlat.

7 . 2 Aanbevelingen
N aar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek, will en we een aantal aanbevelingen doen
voor verder onderzoek en verbetering van de natuurmeetlat:
• op basis van beter geformuleerde drempelwaarden voor zeldzaamheid en algemeenheid van
plantensoorten zouden de regionale selecties verder ingekort kunnen worden, zodat de
inventarisaties minder tijd kosten
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• op basis van bestaande inventarisatiegegevens kan de referentienorm verder uitgewerkt
worden. De waargenomen combinaties van plantensoorten en de berekende scores voor die
bedrijven kan hiervoor een goede basis vormen.
• de nieuwe plantensoortenlijst moet voor dat deze toegepast kan worden, nog beoordeeld
worden door andere vegetatiekundigen op de juistheid van de selectie.
De nieuwe plantensoortenlijst heeft als voordeel ten opzichte van de huidige natuurmeetlatlijst,
dat deze is opgebouwd door het gebruiken van duidelijk omschreven criteria. Door het
eventueel aanscherpen van de criteria van bijvoorbeeld zeldzaamheid en herkenbaarheid, kan de
selectie gedetailleerder uitgevoerd worden. Ret selectiecriterium, de associaties van het landelijk
gebied, kan geactualiseerd worden door deze te vervangen door de nieuwe indeling van
vegetatiegemeenschappen. Door beter omschreven vegetatietypen en geactualiseerde informatie
over de verspreiding en de zeldzaamheid kan een betere selectie gemaakt worden.
Ook het formuleren van criteria voor de herkenbaarheid, bijvoorbeeld een minimale hoogte en
een bepaalde kleur, kan de hanteerbaarheid van de natuurmeetlat vergroten.
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1: De plantensoorten van de
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huidi~:e

Natuurmeetlat

wetenschappelijke naam

bes

Ribes rubrum

glad walstro

·daker

Lathyrus tuberosus

goudgele honingklaver

Melilotus altissima

jerwortel

Polygonum bistorta

grasmuur

Stellaria graminea

Galium mollugo

elaarsvaren

Pteridium aquilinum

grijskruid

Berteroa incana

kerandoorn

Stachys arvensis

grondster

Illecebrum verticillatum

kerboterbloem

Ranunculus arvensis

groat blaasjeskruid

Utricularia vulgaris

kerereprijs

Veronica agrestis

groat kaasjeskruid

Malva sylvestris

kerklokje

Campanula rapunculoides

groat spiegelklokje

Legousia speculum-veneris

kermunt

Mentha arvensis

grate boterbloem

Ranunculus lingua

kerviooltje

Viola arvensis

grate egelskop

Sparganium erectum

ondkoekoeksbloem

Silene latifolia (subsp. alba)

grate ereprijs

Veronica persica

ekpunge

Veronica beccabunga

grate kaardebol

Dipsacus fullonum

emdkroon

Knautia arvensis

grate kattestaart

Lythrum salicaria

terzoet

Solanum dulcamara

grate klaproos

Papaver rhoeas

1artrekkende boterbloem

Ranunculus sceleratus

grate klit

Arctium lappa

tuw glidkruid

Scutellaria galericulata

grate lisdodde

Typha latifolia

1uw guichelheil

Anagallis arvensis subsp. coerulea

grate muur

Stellaria holostea

1uw walstro

Sherardia arvensis

grate pimpernel

Sanguisorba officinalis
Lysimachia vulgaris

:ke klaproos

Papaver dubium

grate wederik

nte wikke

Vicia villosa subsp. varia

gulden sleutelbloem

Primula veris

sandoom

Stachys sylvatica

harig wilgeroosje

Epilobium hirsutum

sanemoon

Anemone nemorosa

hazepootje

Trifolium arvense

sbies

Scirpus sylvaticus

heermoes

Equisetum arvense

srank

Clematis vitalba

hemelsleutel

Sedum telephium

~de

Epipactis helleborine

hoge cyperzegge

Carex pseudocyperus

roengele honingklaver

Melilotus officinalis

holpijp

Equisetum fluviatile

gkoekoeksbloem

Silene dioica

holwortel

Corydalis cava

ornappel

Datura stramonium

hondsdraf

Glechoma hederacea

tterbloem

Caltha palustris

hondsroos

Rosa canina

1ekleurig viooltje

Viola tricolor

hop

Humulus lupulus
Cirsium palustre

wespenorchis

bbelloof

Blechnum spicant

kale jonker

ht lepelblad

Cochlearia officinalis subsp.

kalmoes

Acarus calamus

hte kamille

Matricaria recutita

kamgras

Cynosurus cristatus
Hydrocharis morsus-ranae

hte koekoeksbloem

Lychnis flos-cuculi

kikkerbeet

hte valeriaan

Valeriana officinalis

klein glaskruid

Parietaria judaica

nstijlige meidoorn

Crataegus monogyna

kleine brandnetel

Urtica urens

elboterbloem

Ranunculus flammula

kleine egelskop

Sparganium emersum

1itekruid

Anthriscus sylvestris

kleine lisdodde

Typha angustifolia

tmboos

Rubus idaeus

klimopereprijs

Veronica hederifolia

el nagelkruid

Geum urbanum

klimopwaterranonkel

Ranunculus hederaceus

el walstro

Galium verum

knolboterbloem

Ranunculus bulbosus

lderse roos

Viburnum opulus

knoopkruid

Centaurea jacea

le ganzebloem

Chrysanthemum segetum

kompassla

Lactuca serriola

le helmbloem

Pseudofumaria lutea

koninginnekruid

Eupatorium cannabinum

le lis

Iris pseudacorus

koningsvaren

Osmunda regalis

le morgenster

Tragopogon pratensis subsp. pratensis

korenbloem

Centaurea cyanus

le plomp

Nuphar lutea

korensla

Arnoseris minima

le waterkers

Rorippa amphibia

kraailook

Allium vineale
Stratiotes aloides

streepte witbol

Holcus lanatus

krabbescheer

vlekte aronskelk

Arum maculatum

kromhals

Anchusa arvensis

vlekte orchis

Dactylorhiza maculata

kroontjeskruid

Euphorbia helioscopia

vlekte scheerling

Conium maculatum

kruipend zenegroen

Ajuga reptans

wone brunel

Prunella vulgaris

kruipende boterbloem

Ranunculus repens

wane duivekervel

Fumaria officinalis

kruisbes

Ribes uva-crispa

wane eikvaren

Polypodium vulgare

kruisbladwalstro

Cruciata laevipes
Hippuris vulgaris

wane pastinaak

Pastinaca sativa

lidsteng

wane rolklaver

Lotus corniculatus subsp. comiculatus

look-zonder-look

Alliaria petiolata

wone veldbies

Luzula campestris

maarts viooltje

Viola odorata

wane vlier

Sambucus nigra

margriet

Leucanthemum vulgare

wone vogelmelk

Ornithogalum umbellatum

middelste klit

Arctium pubens

woon barbarakruid

Barbarea vulgaris

moerasandoorn

Stachys palustris
Gnaphalium uliginosum

woon duizendblad

Achillea millefolium

moerasdroogbloem

woon reukgras

Anthoxanthum odoratum

moerashertshooi

Hypericum elodes

woon speenkruid

Ranunculus ficaria subsp. bulbilifer

moeraskruiskruid

Senecio paludosus

woon vingerhoedskruid

Digitalis purpurea

moerasrolklaver

Lotus uliginosus
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wetensch appelij ke naam

moerasspirea

Filipendula ulmaria

zoete kers

moerasvaren

Thelypteris palustris

zwanebloem

Butomus umbellatus

moeraswalstro

Galium palustre

zwarte bes

Ribes nigrum

moeraswolfsmelk

Euphorbia palustris

zwarte toorts

Verbascum nigrum

muurleeuwebek

Cymbalaria muralis

muurvaren

Asplenium ruta-muraria

naaldekervel

Scandix pecten-veneris

paarse dovenetel

Lamium purpureum

paarse morgenster

Tragopogon porrifolius

papegaaiekruid

Amaranthus retroflexus

peen

Daucus carota

penningkruid

Lysimachia nummularia

pilvaren

Pilularia globulifera

pinksterbloem

Cardamine pratensis

pluimzegge

Carex paniculata

rankende helmbloem

Ceratocapnos claviculata

rapunzelklokje

Campanula rapunculus

ratelpopulier

Populus tremula

reukeloze kamille

Matricaria maritima

ringelwikke

Vicia hirsuta

robertskruid

Geranium robertianum

rode schijnspurrie

Spergularia rubra

rood guichelheil

Anagallis arvensis subsp. arvensis

ruige klaproos

Papaver argemone

sint-janskruid

Hypericum perforatum

slangekruid

Echium vulgare

slanke sleutelbloem

Primula elatior

sleedoorn

Prunus spinosa

speerdistel

Cirsium vulgare

sporkehout

Rhamnus frangula

steenbreekvaren

Asplenium trichomanes

stengelloze sleutelbloem

Primula vulgaris

stijve klaverzuring

Oxalis fontana

stinkende gouwe

Chelidonium majus

stinkende kamille

Anthemis cotula

trosvlier

Sambucus racemosa

tuinwolfsmelk

Euphorbia peplus

valse salie

Teucrium scorodonia

veldzuring

Rumex acetosa

vingerhelmbloem

Corydalis salida

vlasbekje

Linaria vulgaris

watergentiaan

Nymphoides peltata

watermunt

Mentha aquatica

waternavel

Hydrocotyle vulgaris

watertorkruid

Oenanthe aquatica

waterviolier

Hottonia palustris

waterzuring

Rumex hydrolapathum

wilde bertram

Achillea ptarmica

wilde cichorei

Cichorium intybus

wilde gage!

Myrica gale

wilde kamperfoelie

Lonicera periclymenum

wilde kardinaalsmuts

Evonymus europaeus

wilde Jijsterbes

Sorbus aucuparia

wilde marjolein

Origanum vulgare

wilde reseda

Reseda lutea

wilgeroosje

Chamerion angustifolium

witte honingklaver

Melilotus alba

witte krodde

Thlaspi arvense

witte waterlelie

Nymphaea alba

wolfspoot

Lycopus europaeus

wouw

Reseda luteola

zandblauwtje

Jasione montana

zeepkruid

Saponaria officinalis

zevenblad

Aegopodium podagraria

zilverschoon

Potentilla anserina

Prunus avium

BIJLAGE 2 Ingedikte plantensoortenlijst
In deze bijlage staat een overzicht van de verschiilende selecties, die gemaakt zijn met
de ingedikte natuurmeetlatlijst en de bijbehorende selectiediagrammen.

Selecties voor indikken van de landelijke lijst (199 soorten)
Aantal
soorten
Selectie 1
127
Sortering op: - klasse waardering 1 (5 klassen);
- ecologische groep;
- Kensoort van Westhoff.
· . Selectie van soorten met ecologische score 3 en ecologische score 2 & goed
herkenbaar en de niet-kensoorten geselecteerd op herkenbaarheid.
Selectie 1a
Sortering zie 1
Zelfde selectie zonder de niet-kensoorten.

105

Selectie 1b Sortering zie 1
Zelfde selectie met aile niet-kensoorten.

137

Selectie 2 Sortering op:

- klasse waardering 2 (10 klassen);
- ecologische groep;
- Kensoort van Westhoff.
Selectie van soorten met ecologische score 3 en ecologische score 2 & goed
herkenbaar en de niet-kensoorten geselecteerd op herkenbaarheid.

113

Selectie 2a Sortering zie 2
Zelfde selectie zonder de niet-kensoorten.

91

Selectie 2b Sortering zie 2
Zelfde selectie met aile niet-kensoorten.

124

De niet-kensoorten worden als een aparte groep beschouwd in de selecties. Het zijn
soorten die bij de eerste selectie van plantensoorten zijn toegevoegd, op basis van best
professional judgement. Deze soorten hebben geen kensoortomschrijving doordat het
gaat om ondersoorten of zeer algemene soorten. In deze groep kan aileen door te
sorteren op klasse waardering en daarna te selecteren op ecologische groep en best
herkenbaarheid binnen die groep, het aantal soorten worden teruggebracht.

Bijlage 2: De spreidingsdiagrammen van de selecties van plantensoorten van de ingedikte
natuurmeetlatlij st
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Figuur 6.1.1: Vergelijking van de ecologische score en de belevingscore van een selectie van
de N atuurmeetlat met de ecologische score en belevingscore van aile soorten per bedrijf
(n = 20).
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Figuur 6.1.2: Vergelijking van de ecologische score en de belevingscore van een selectie
van de natuurmeetlat met de ecologische score en belevingscore van aile soorten per bedrijf
(n =20).
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Plantensoorten van selectie 2 van de ingedikte natuurmeetlat.

I

II
aalbes
aardaker
adderwortel
akkerandoorn
akkerboterbloem
akkerklokje
akkermunt
beekpunge
beemdkroon
blaartrekkende boterbloem
blauw guichelheil
blauw walstro
bleke klaproos
bonte wikke s.s.
bosandoorn
bosbies
bosrank
driekleurig viooltje
dubbelloof
echt lepelblad
echte kamille
egelboterbloem
fluitekruid
framboos
geel walstro
gelderse roos
gele ganzebloem
gele helmbloem
gele morgenster
gevlekte orchis
gevlekte scheerling
gewone duivekervel
gewone eikvaren
gewone pastinaak
gewone rolklaver
gewone veldbies
gewone vogelmelk
gewoon barbarakruid
gewoon duizendblad
gewoon reukgras
gewoon vingerhoedskruid
grasmuur
grijskruid
grondster
groat blaasjeskruid
groat spiegelklokje
grate boterbloem
grate egelskop
grate kattestaart
grate klit
grate lisdodde
grate muur
gulden sleutelbloem
harig wilgeroosje

heermoes
hemelsleutel
hoge cyperzegge
holwortel
hondsdraf
hop
kamgras
klein glaskruid
kleine brandnetel
kleine egelskop
klimopwaterranonkel
knolboterbloem
koninginnekruid
koningsvaren
korenbloem
korensla
kraailook
krabbescheer
kroontjeskruid
kruipend zenegroen
kruisbladwalstro
lidsteng
look-zonder-look
middelste klit
moerashertshooi
moeraskruiskruid
moerasspirea
moerasvaren
moeraswalstro
moeraswolfsmelk
muurleeuwebek
naaldekervel
paarse dovenetel
paarse morgenster
penningkruid
pilvaren
pinksterbloem s.l.
pluimzegge
rapunzelklokje
ratelpopulier
reukeloze kamille
robertskruid
rode schijnspurrie
ruige klaproos
sint-janskruid
slangekruid
slanke sleutelbloem
speerdistel
sporkehout
steenbreekvaren
stengelloze sleutelbloem
stijve klaverzuring
vingerhelmbloem
watergentiaan

watermunt
waternavel
watertorkruid
waterviolier
wilde cichorei
wilde gagel
wilde lijsterbes
witte honingklaver
witte krodde
witte waterlelie
wouw
zandblauwtje
zeepkruid
zevenblad
zwarte bes

BIJLAGE 3 Filemaker Pro
Het programma Filemaker Pro is een databaseprogramma, waarmee op een eenvoudige
en efficiente manier gegevens beheerd kunnen worden. De digitale versie van het
Botanisch Basisregister is in dit programma ingelezen, om de verschiilende criteria voor
een nieuwe plantensoortenlijst voor de N atuurmeetlat uit te kunnen voeren en voor het
maken van de regionale soortenlijsten.

De landelijke soortenlijst
Voor het maken van een landelijke soortenlijst zijn een aantal criteria geformuleerd. Per
criteria worden de codes en de manier, waarop de criteria zijn verwerkt in het
programma Filemaker Pro besproken. De nieuwe velden, die gebruikt zijn om de
selectiecriteria te formuleren, zoals hieronder is uitgelegd staan in de layout met de naam
Selectiecodes. Om dat al deze velden niet duidelijk zijn voor het gebruik, worden de
geselecteerd soorten in de layout Selectie uitgeprint.
Selectiecriterium 1: Klassen met vegetatietypen van landbouwgebieden
In het programma is het berekeningsveld "code klasse" aangemaakt, met een score 0 of
1 voor een soort. Elk soort dat voorkomt in de klassen van vegetatietypen, die van
belang kunnen zijn voor landbouwgebieden, krijgt een score 1 en aile soorten uit de
andere klassen krijgen een score 0.
Selectiecriterium 2: Status van voorkomen
Het status van voorkomen van plantensoorten is gebaseerd op de Standaardlijst van de
Nederlandse Flora 1990 (Vander Meijden et al. 1991). Een soort dat voorkomt op deze
Standaardlijst geeft aan dat de soort tot de Nederlandse flora behoort, waaronder
inheemse en ingeburgerde soorten vailen.
Met het berekeningsveld "code voorkomen" zijn aile soorten, die behoren tot de
Nederlandse flora met bijbehorende ondersoorten en/of varieteiten, gelabeld met een
score 1. Aile niet inheemse soorten hebben een score 0 gekregen.
Selectiecriterium 3: Ecotoop amplitude
In het veld "code amplituda" zijn de soorten met een smalle ecotoop amplitude en de
soorten waarvan geen gegevens bekend zijn over de amplituda gelabeld met een score
1. Soorten waarvan bekend is dat deze een brede ecologische amplituda hebben krijgen
een score 0.
Selectiecriterium 4: Zeldzaamheid
Voor het selectiecriterium zeldzaamheid zijn twee velden van het Botanisch
Basisregister naast elkaar gebruikt,; de Rode Lijst 1 en de Rode Lijst 2. Met het

berekeningsveld "code Rode Lijst 1" zijn aile soorten, waarvan het voorkomen in de
periode 1980 - 1989 niet meer is bevestigd met een score 0 gelabeld. Aile andere
soorten, die nog wei van belang kunnen zijn voor de N atuurmeetlat, hebben een score 1
gekregen.
Het tweede berekeningsveld "code Rode Lijst 2" voor het zeldzaamheidscriterium leidt
tot uitsluiting van de soorten, die verdwenen zijn of zeer sterk bedreigd zijn, door deze
te kenmerken met een score 0. De overige soorten krijgen een score 1.
Selectiecriterium 5: Associaties
Na het uitvoeren van de bovenstaande selecties, worden de associaties bekeken op
milieu en zeldzaamheid. Indien een soort van een bepaalde associatie een van het
landbouwgebied afwijkend milieu heeft of als de associatie alsnog als zeldzaam wordt
gekenmerkt, krijgt deze een score 0 in het veld "code associatie". Aile associaties, die
voor kunnen komen in het landbouwgebied en waarvan de kans op aanwezigheid
binnen bepaalde grenzen nog te verwachten is, krijgen een score 1.
Selectiecriterium 6: Extra toegevoegde soorten
Een extra criterium is veld "extra toegevoegd". Dit veld bevat die soorten, die met
bovenstaande criteria werden weg geselecteerd, maar waarvan op basis van expert
judgement is besloten om deze toch op de lijst te zetten.
Selectiecriterium 7: Herkenbaarheid
Uitgaande van de lijst van geselecteerde associatiesoorten, worden de soorten per
associatie, verbond of klasse per ecologische waarderingsklasse beoordeeld op
herkenbaarheid. Goed herken bare soorten scoren een 1, minder goed of slecht
herkenbare soorten scoren een 0 in het veld "herkenbaarheid''.
Door het op deze manier labellen van soorten in verschiilende velden en op basis van
verschiilende gegevens, kunnen in een zoekopdracht in het Botanisch basisregister aile
soorten, die van belang zijn voor de N atuurmeetlat, geselecteerd worden.

Regionale soortenlijst
Op basis van de verspreiding gegevens van Floron kunnen selecties van soorten, die
voorkomen in een provincie in een bepaalde Fysisch-Geografische regio. Om deze
selectie uit te kunnen voeren zijn vanuit het Botanisch Basisregister-bestand relaties
gelegd met de bestanden PROVIN.CLM en FGR.CLM. Zo kunnen de gegevens van
de betreffende bestanden gebruikt worden in het Botanisch Basisregister.
In twee nieuwe layouts met de namen Provinciale verspreiding en Fysisch-geografische
verspreiding staan aile gegevens van de verspreiding van de plantensoorten, zodat deze
gecombineerd kunnen worden met de nieuwe landelijke soortenlijst.

Tabel 3.1: Een overzicht van de gebruikte selectiecriteria, met veldnamen en codes in het Programma Filemaker.
Selectiecriterium
Klassen uit het

1Nieuwe veldnaam in
Filemaker Pro

B asisregister

Code klasse

Kensoort vegetatietype vlgs.

soorten uit de niet geselecteerde

Westhoff & Den Held

klassen

Standaardlijst 1990

niet inheemse soorten

landbouwgebied
Status van voorkomen

Gebruikte veld van het Botanisch Betekenis van code =0 in het veld

Code voorkomen

Betekenis van code = 1 in het veld
soorten uit de geselecteerde klassen

inheems als soort, ondersoort of
vari 'teit

Ecologische amplituda

Zeldzaamheid 1

Zeldzaamheid 2

Associaties

Extra toegevoegd

Code amplituda

Code Rode Lijst 1

Code Rode Lijst 2

Code associatie

Ecotoop amplituda

Rode Lijst 1

Rode Lijst 2

soorten met een brede ecologische

soorten met een smalle ecologische

amplituda

amplituda of niet bekend

soorten niet meer waargenomen in

soorten niet op de Rode lijst of wei

1980-1989

waargenomen in de periode 1980-1989

soorten verdwenen of zeer sterk

soorten, die sterk bedreigd, bedreigd of

bedreigd

potentieel bedreigd zijn

niet geselecteerde associatiesoorten en

geselecteerde associatiesoorten met

bijbehorende verbonds- of

bijbehorende verbonds- of

klassesoorten

klassesoorten

Code extra toegevoegd

soorten, die toch van belang zijn,
ondanks dat ze uitgeselecteerd zijn bij
eerdere selectiecriteria

Herkenbaarheid

Code herkenbaarheid

goed herkenbaar soort

slecht of minder goed herkenbaar soort

Bijlage 4 Formules
Relatieve kilometerhokfrequentie van een soort in een FGR =
aantal km-hokken van een soort in een FGR I totaal aantal km-hokken van een FGR =
# FGR.soortl# FGRtot
Relatieve kilometerhokfrequentie van een soort in een provincie =
aantal km-hokken van een soort in een provincie I totaal aantal km-hokken van een
provincie

=

# PROV.soortl # PROVtot

Aandeel van een soort in een FGR in een provincie ten opzichte van de gehele FGR=
aantal km-hokken soort in een FGR

* aantal km-hokken van een FGR in een provincie
totaal aantal km-hokken FGR in Nederland

=

# FGR.soort * (# FGRprovl # FGRtot)

Procentuele aandeel van een soort in een FGR in een provincie =
( ( # FGR.soort * (# FGRprovl # FGRtot)) I# FGRprov)

* 100

Bijlage 5 Associaties
De voor de Natuurmeetlat geselecteerde associaties en/of verbonden zijn:
05Ab01 Watergentiaan associatie (Nymphoidetum peltatae)
- in eutroof alkalische wateren hoven minerale grond, in plassen, wielen en langs oevers van vaarten en
kanalen;
- algemeen voorkomend in Fen H(Westhoff & Den Held, 1975).
05Ab02 Associatie van Gele plomp en Drijvend Fonteinkruid (Potameto-Nupharetum)
- in matig voedselrijk tot voedselrijk , stilstaand of zeer zwak stromend water dieper dan 1 m;
- algemeen voorkomend, maar vooral in H (Westhoff & Den Held, 1975).
05Bb01 Kikkerbeet-Krabbescheer-associatie (Hydrocharito-Stratiotetum)
-in ondiep, eutroof tot Iicht vervuild zoet water hoven een dikke gereduceerde sapropeliumlaag.
- zeer algemeen voorkomend, nu weer afnemend(Westhoff & Den Held, 1975).
05Bc01 Associatie van Waterviolier en Sterrekroos (Callitricho-Hottonietum)
- ondiep, eutroof tot mesotroof, zoet water met wisselende waterstand, in sloten, greppels,
gekanaliseerde heken, poelen, vijvers en geeutrofieerde vennen;
- vrij algemeen voorkomend (Westhoff & Den Held, 1975).
05Bc02 Associatie van Zilte waterrannonkel en Sterrekroos (Ranunculetum baudotti)
- in drinkputten en ondiepe slootjes met zwak hrak soms zoet water;
- zeldzaam, in de gehele kuststrook voorkomend (Westhoff & Den Held, 1975).
- vrij zeldzaam, oppervlak gering, heprkt tot W, N en E (Schaminee et al. 1996).
05Bc05 Associatie van Gewone waterranonkel (Ranunculetum peltati)
- sterk antropozoogeen hei'nvloede gemeenschap in poelen met een wisselende waterstand, ook in
vervuilde heken;
- vrij zeldzaam in Pleistocene delen en in het oosten van F (Westhoff & Den Held, 1975).
05Ca03 Gemeenschap van Kleinste Egelskop (Gemeenschap van Sparganium minimum)
-in zwak stromende kwelsloten op grens van zand- en laagveengehieden (Westhoff & Den Held, 1975);
- zeldzaam en fragmentair ontwikkeld, heperkt tot L, D, G, KenS (Schaminee et al. 1996). ??

7Aa03 Associatie van Klimop en Muurleeuwebek
- op oude muren met lokaal grote spleten;
-in Nederland algemeen, goed ontwikkeld alleen in Kr en F (Westhoff & Den Held, 1975).
07Ab03 M uurvarenassociatie (Asplenietum trichomano-rutae-murariae)
- optimaal ontwikkeld op noordexposities, vooral op enigszins vochtige en heschaduwde muren;
- vooral in Kr, elders zeldzaam en fragmentarisch (Westhoff & Den Held, 1975).
07Ab04 Tongvarenassociatie (Filici-Saginetum)
- hygrofiele vegetaties, vooral op muren, langs kanalen, vaarten, grachten en heken, meestal in steden
en dorpen langs wegen, op nitraatrijk en vermoedelijk ook fosfaatrijk suhstraat;
- algemeen voorkomend in de vorm van goed herkenhare fragmenten van de associatie (Westhoff & Den
Held, 1975).
JJAaOJ Associatie van Knikkend tandzaad en Waterpeper (Polygono-Bidentetum)
- vooral op vers sloothagger, in en langs al dan niet droogvallende sloten, greppels geeutrofieerde
vennen e.d.;
- algemeen (Westhoff & Den Held, 1975).

11Aa02 Associatie van Zeezuring en Moerasandijvie (Ranunculo-Rumicetum maritimi)
- amrnoniakrijke grand van droogvallende IJsselmeerpolder en op vloeivelden en opgespoten terreinen;
- onregelrnatige verbreiding, in de Ijsselmeerpolder (Westhoff & Den Held, 1975).
12Aa01 Associatie van Akkerspurrie en Gele ganzebloem ( Chrysanthemo-Sperguletum)
- onkruidgemeenschap der hakvruchtakkers (Westhoff & Den Held, 1975).
12Aa02 Bingelkruidassociatie (M ercurialia-Fumarietum)
- onkruidgemeenschap op lOss, zavel- en Iichte rivierkleigronden (Westhoff & Den Held, 1975).
12Aa03 Ereprijs-associatie (Veronico-Lamietum hybridi)
- onkruidgemeenschap vooral van suikerbieten op zware klei, op jonge zeeklei ook tussen het graan;
-in H, Fen ook Kr (Westhoff & Den Held, 1975).
12Aa04 Associatie van Stijve klaverzuring en korrelganzevoet (Oxalido-Chenopodietum polyspermi
subatlanticum)
onkruidgemeenschap op vochtige tot natte, verdichte gronden;
- algemeen in het hele land (Westhoff & Den Held, 1975).
12Aa05 Associatie van Groene naaldaar en Hanepoot (Echinocloo-Setarietum)
- op arme zure zandgrond;
- optirnaal in het zuidoosten des lands (Westhoff & Den Held, 1975).
12Aa' Perzikkruid-onderverbond (Eu-Polygono-Chenopodion)
- ornkruidgemeenschap der hakvruchtakkers in het westelijk deel der eurosiberische regia op gronden
met een goed bezet adsorptie-cornplex (Westhoff & Den Held, 1975).
12Aa'' Hanepoot-onderverbond (Panico-Setarion)
- de hakvruchtassociaties van het continentale deel van Europa;
-in ons land door slechts een associatie vertegenwoordigt (Westhoff & Den Held, 1975).
12Ba01 Associatie van Kleine brandnetel en Muurganzevoet (Chenopodio-Urticetwn urentis)
- zeer nitrofiele associatie van humeuze en ammoniakrijke standplaatsen;
-door het gehele land verspreid (Westhoff & Den Held, 1975).
12Ba08 Akkerwinde associatie (Agropyro-Convolvuletum arvensis)
- op vers opgeworpen doorlatend substraat zoals zandhopen langs wegen en dijken en kort geleden
bewerkte asperge bedden;
- vermoedelijk in de rneeste districten (Westhoff & Den Held, 1975).
12Bb01 Associatie van Varkenskers en Schijjkamille (Coronopo-Matricaietum)
- open vegetatie, sterk betreden, waar overige vegetatie is verdwenen;
- algerneen (Westhoff & Den Held, 1975).
12Bd04 Associatie van Wilde reseda en Knikkende distel (Associatie van Carduus nutans en Reseda
luteola)
- onbestendige associatie op warme kalkrijke zand- en zavelgronden
- aileen in Dui en F (Westhoff & Den Held, 1975).
13Aa01 Associatie van Eenjarige hardbloem en Korensla (teesdalio nudicaulis-arnoseridetum minimae)
- in winter- en zomerrogge akkers en haverakkers;
- algemeen in Dr, S, G, Keen W (Westhoff & Den Held, 1975).
13Ab01 Associatie van Ruige klaproos (Papaveretum argemones)
- op leemhoudende zandgrond;
- vnl. in Fen plaatselijk inS enG (Westhoff & Den Held, 1975).
13Ab02 Spiegelklokjes-associatie (Specularietum speculi-veneris)
- onkruidgemeenschap in rogge- en gerstakkers op vruchtbare kalkhoudende zavel- en lossgronden;
-in Fen L (Westhoff & Den Held, 1975).
13Ba01 Leeuwenbek-akker-associatie (Linarietum spuriae)
- wintergraanakkers op krijtgronden op kalkrijke leem en klei;
-in Zuid-Limburg (Westhoff & Den Held, 1975).

13Ba02 Nachtkoekoeksbloem-associatie (Papaveri-Melandrietum noctiflori)
- gemeenschap van graan- en vlasakkers van de zavelgrand;
- laatste uitloper van het areaal van het Caucalidion (Westhoff & Den Held, 1975).
16Aa02 Cichorei-associatie (Cichorietum intybus)
- weinig betreden wegranden, vooral1angs dijkhellingen, is voor heen door betreding of berijding
aangestampt;
-in Nederland algemeen in F (Westhoff & Den Held, 1975).
16Aa03 Associatie van Tengere rus (Juncetum tenuisO
- op vochtig tot drassige zand- en leemgrond met wisselende waterstand op weinig betreden paden en
karresporen en langs randen van meer betreden paden, vaak beschaduwd (Westhoff & Den Held, 1975);
- algemeen en nog steeds langzaam uitbreidend (Schaminee et al. 1996).
16Aa04 associatie van Klein Hoejblad (Tussilaginetum)
- pioniergemeenschap op Iichte tot zware vochtige kalkhoudende grand, optimaal in draogvallende
IJsselmeerpolder;
- algemeen door het hele land (Westhoff & Den Held, 1975).
16Ab01 Rietzwenkassociatie (P otentillo-Festucetum arundinaceae)
- storingsgemeenschap op (vaak door paarden) beweide contactzones langs vaarten, wegen en dijken,
vooral in kustgebieden en langs grate rivieren;
- vooral in F, daarbuiten plaatselijk (Westhoff & Den Held, 1975).
16Ab02 Associatie van Geknikte Vossestaart (Rumici-Alopecuretum geniculati)
- het best ontwikkeld in uiterwaarden van de grate rivieren als beweid grasland en in sterk beweid
grasland met wisselende waterstanden;
- optimaal in Fen in aile andere districten (Westhoff & Den Held, 1975).
17Aa01 associatie van Bijvoet en Boerenwormkruid (Tanaceto-Artemisietum)
- oorspronkelijk een rivierbegeleidende associatie, nu ruderaal, op wegbetmen, puinhopen en
puinvlakten, verwaarloosde tuinen en industrietuinen;
- algemeen (Westhoff & Den Held, 1975).
17Aa02 associatie van Stinkende ballote (Balloto-Chenopodietum)
- sterk aan het agrarische bedrijf gebonden associatie bij stallen, mesthopen e.d.;
- algemeen (Westhoff & Den Held, 1975).
17Ab01 Associatie van Look-zonder-look en Dolle kervel (Alliario-Chaerophylletum temuli)
- ruderale zoomvegetatie in de halfschaduw van heggen en bos- en struweelranden op humeuze vochtige
en stikstofrijke gronden;
- algemeen (Westhoff & Den Held, 1975).
17A cO1 Zevenbladassociatie Agropyro repentis-Aegopodietum podag rariae)
- op matig vochtig, zeer voedsel- en nitraatrijk humeus substraat; straatkanten, langs sloten in zomen
langs bossen;
- algemeen (Westhoff & Den Held, 1975).
17Bc01 Moerasmelkdistel-associatie (Soncho-Epilobietum hirsuti)
- semi-ruderale ruigtegemeenschap langs sloten, vaarten en plassen e.d.;
-in Hen westen van F (Westhoff & Den Held, 1975).
19Aa01 Egelskop-Vlotgras-associatie (Sparganio-Glycerietwn fluitantis)
- vegetaties van stramende, al dan niet gekanaliseerde beken of van verwaarloosde kwelsloten, meestal
in helder, zuurstofrijk, onvervuild of o.i.v. Iicht bemesting staand, kalkrijk matig voedselrijk water;
- algemeen in de meeste districten (Westhoff & Den Held, 1975).
19Aa03 Lidstengassociatie (Eleocharito-Hippuridetum)
- in kwelsloten en -gaten, sterk schommelende waterstand in brakke poldersloten, in het algemeen op
vrij sterk gestoorde standplaatsen (Westhoff & Den Held, 1975);
- vrij zeldzaam en oppervlak is zeer gering, gaat achteruit (Schaminee et al. 1996).
19Aa04 Associatie van Geplooid Vlotgras (Scrophulario-Glycerietum plicatae)
- vegetatie op oevers van gekanaliseerde beken met voedselrijk, kalkrijk, veelal vervuild water;
-aileen in het oostelijk deel van Nl (Westhoff & Den Held, 1975).

19Ba01 Mattenbies associatie (Scirpetum lacustris)
- lintvormige vegetatie, eerste pionierstadium langs grote wateren;
- optimaal in Hen F, elders zeldzaam (Westhoff & Den Held, 1975).
19Ba04 Associatie van Grote Lisdodde (Typhetum latifoliae)
- gemeenschap op sterk gereduceerd week veen of slib in droogvallende vijvers en poelen;
- vrij algemeen (Westhoff & Den Held, 1975).
19Ba09 Waterweegbree- Heen-associatie (Scirpetum maritimi)
- in matig brak tot zoet stagnerend of slechts zwak stromend tot 1m diep water;
- algemeen in H, in het westen van Fen in poldergedeelten van W (Westhoff & Den Held, 1975).
19Bb01 Watervenkel-associatie (Rorippo-Oenanthemum aquaticae)
- gemeenschap op weke kleigrond in ondiep zeer voedselrijk water op plaatsen met periodieke verticale
waterbeweging;
- optimaal in Fen voorts in H (Westhoff & Den Held, 1975).
19Bb02 Associatie van Middelste Egelskop en Pijlkruid (Sparganio-Sagittarietum)
- gemeenschap van matig voedselrijk tot 0,3 m diep water dat langzaam stroomt of in kwelmilieus
vrijwel stagneert, in en langs sloten, beken en oude rivierlopen;
- algemeen (Westhoff & Den Held, 1975).
19Bb03 Associatie van Middelste waterweegbree (Butomo-Alismatetum lanceolati)
- pioniergemeenschap in storingsmilieus, vervangt 19Bb02 op klei of lOssgrond;
- bekend van F (Westhoff & Den Held, 1975).
19Ca01 Galigaan-associatie ( Cladietum marisci)
- langs plassen, in afgesloten trekgaten, in eutroof soms mesotroof of zwak brak water, verder in
duinplassen, beekdalvennen en moerasvennen en - venen;
- algemeen in H, zeldzaam in G, S, Dui (Westhoff & Den Held, 1975);
- vrij zeldzaam volgens Schaminee et al. (1996), oppervlak vrij gering en meeste groeiplaatsen in L.
19Ca02 Pluimzegge-associatie ( Caricetum paniculatae)
- uit grote drijtillen bestaande Carex panicea-vegetaties en lintvormige vegetaties op vaste veengrond
aan oevers van plassen, vaarten en sloten;
- algemeen in Hen F (Westhoff & Den Held, 1975).
19Ca04 Oeverzegge-associatie (Caricetum ripariae)
- op weke veengrond of op veen- of kleigrond bedekt door een laag sapropelium langs oevers vna sloten,
vaarten, kanalen en plassen met voedselrijk, soms zwak brak water (Westhoff & Den Held, 1975);
- algemeen in Fen Hen uitbreidend door eutrofiering (Schaminee et al., 1996).
19Ca05 Associatie van Scherpe zegge en Blaaszegge (Caricetwn acuto-vesicariae)
- voornamelijk langs oevers van stilstaand of zwak stromende wateren, vooral op minerale grond in
eutroof of oligohalien water;
- algemeen in Hen Fen vrij algemeen in Dr, S, Keen G (Westhoff & Den Held, 1975).
20Ba03 Schapengras- Thijm-associatie ( F estuco-Thyme tum serpylli)
- min of meer gesloten grasland op Iicht humeuze zwak zure mineraalhoudende zandgrond;
- vrij algemeen in G, Ke, Dr, FenS (Westhoff & Den Held, 1975);
- Thijm (Thymus serpyllum) is vrij zeldzaam en is in hoofdzaak nog te vinden in Dr en op de Veluwe
en in het Zuidlimburgs district komt het hier en daar nog voor op hooggelegen zandgronden (Schaminee
et al. 1996).
20Ba04 St. Janskruidassociatie Agrostietum tenuis)
- op relatief voedselarme grove zandgrond (nitraathoudend door Iichte bemesting);
-in G, Ke, Dr, FenS (Westhoff & Den Held, 1975);
- deze associatie is inmiddels samengevoegd met de Schapengras-Thijm-associatie (Schaminee et al.
1996).
20Bc05 Associatie van Wondklaver en Ruwe klaver (Anthyllido-Trifolietum scabri)
- Iicht beweide gesloten gemeenschap op droge warme zuidhellingen van oude dijken langs de kust;
-in Zeeland en Zuidhollandse eilanden (Westhoff & Den Held, 1975).

25Aa01 Veldrusassociatie (Crepido-Juncetum acutiflori)
- eenmaal per jaar gemaaide hooilandgemeenschap op natte, 's winters overstroomde humeuze
zandgrond;
- zeldzaam in Dr, sen Ken zeer zeldzaam in H (Westhoff & Den Held, 1975).
25Aa03 Associatie vna Waterkuiskruid en Trosdravik (Senecio-Brometum racemosi)
- drassige, bemeste hooiland- of hooiweilandgemeenschap op kalkarme doch basenrijke, humeuze
kleibodems, soms op veengrand;
- hoofdzakelijk in F, S, Dr en Ke (Westhoff & Den Held, 1975).
25Ab01 Moerasspirea-associatie (Valeriano-Filipenduletum)
- ruigtekruidengemeenschap langs sloten, beken, rivieren op vochtige tot natte matig voedselrijke en
matig stikstofrijke sterk humeuze klei- of leem- of venige bodems;
- algemeen (Westhoff & Den Held, 1975).
25Ba01 Glanshaverassociatie (Arrhenatheretum elatioris)
- hooilandgemeenschap, Iicht voor en/of nabeweid, op zeer voedselrijke, bemeste, klei- en leemgrand
met wisselend watergehalte;
- vrij algemeen (Westhoff & Den Held, 1975).
25Ba03 Kamgrasweide (Lolio-Cynosuretum)
- gemeenschap van wei- en hooiweilanden in stand gehouden door tamelijke intensive bemesting;
- algemeen (Westhoff & Den Held, 1975).
31Aa01 Associatie van Bochtige klaver en Agrimonie (Trifolio (medii)-Agrimonietum)
- langs relatief warme matig droge weg- en akkerranden op zonnige plaatsen op dijkhellingen en in
uiterwaarden;
- zeldzaam (Westhoff & Den Held, 1975).
32Aa01Gagelstruweel (Myricetum gale)
- laag pionierstruweel op natte zure oligo- tot mesotrafe zandbodems met beginnende veenvorming;
-in natte duinvalleien in Dui en W, op vochtige heide in Pleistocene deel en in het West-Nederlandse
veenplasgebied op plaatsen metjonge hoogveenvormingen (Westhoff & Den Held, 1975);
- vrij zeldzaam (Schaminee et al. 1996).
33Aa03 Schietwilgenbos (Salicetum albo-fragilis)
- bosgemeenschap, regelmatig en vaak langdurig overspoeld, op nitraatrijke rivierklei, in grienden op
sterk gereduceerde grand;
-in de uiterwaarden van de grate rivieren, Biesbosch (Westhoff & Den Held, 1975).
34 Aa Sleedoorn-Bramen-verbond (Rubion Subatlanticum)
- mantelgemeenschappen van Fagetalia sylvaticae (38A) op niet of weinig kalkhoudende, neutrale tot
zwakzure bodems (Westhoff & Den Held, 1975).
34Ab03 Bosrankstruweel ( Ulmo-Clematdetum)
- hoge struweelgemeenschap op kalk- en nitraatrijke bodem, ook in cultuurland en op sterk gestoorde
bodemprafielen;
-aileen in Kr en oosten van F, door ruilverkaveling snel zeldzamer wordend (Westhoff & Den Held,
1975).
34Ba Vlier-Boswilgenstruweel (Sambuco-Salicion capreae)
- struweelgemeenschap op voedselrijke, vaak ook nitraatrijke bodems en ruderale struwelen langs
wegkanten van boerderijen (Westhoff & Den Held, 1975).
35Aa01 Elzenbroek (Carici elongate-Alnetum)
- lage bosgemeenschap met betrekkelijk rijke kruidlaag met veel helofyten, in de regel op veengrond;
- vooral in H, overigens zeldzaam (Westhoff & Den Held, 1975).
37Aa02 Beuken-eikenbos (Fago-Quercetum)
- relatief dichte en soortenrijke bosgemeenschap met veel varens en grasachtige planten;
- betrekkelijk algemeen in L, Kr, S, Ke, G en Dr (Westhoff & Den Held, 1975).
38Aa01 Goudveil-Essenbos (Carici remotae-fraxinetum)
- soortenrijke, zwak nitrafile gemeenschap, een of meer malen per jaar overstroomd, op matig
voedselrijk tot voedselrijk leem, zandig leem- of lemige zandgrand;
- vnl. in Kr, LenS, ook in Dr zeldzaam (Westhoff & Den Held, 1975).

38Aa07 Fluitekruidrijk Essenbos ((Anthrisco-Fraxinetum)
- rijk aan geofyten en betrekkelijk veel ruigte, voorkomen beperkt tot cultuurland;
-in Dui en in het westelijk deel van Hen F (Westhoff & Den Held, 1975).

De associaties, die zijn weggelaten van de natuurmeetlat
05Aa0 1 Associatie van Glanzig Fonteinkruid (Po tame tum lucentis)
-in 1-5m diep open eutroof zoet water van grote plassen en diepe oude rivierlopen;
- algemeen voorkomend in Fen H (Westhoff & Den Held, 1975).
05Aa02 Associatie van Doorgroeid Fonteinkruid (Potametum pectinato-peifoliata)
-in minder eutroof water dan 05Aa01, vooral in min of meer zwakstromende gekanaliseerde rivieren
met tijdelijke waterbeweging, mijdt brak grondwater;
- vrij algemeen, ontbreekt in NH, W, Len Kr (Westhoff & Den Held, 1975).
5Ab03 Rivieifonteinkruid (Potmametum nodosi)
- in zoet, langzaam of sterk stromend, vrij diep, voedselrijk water op zand- of kleigrond;
- zeldzaam in Fin Maas, Waal en Gelderse IJssel
05Ba01 Nimjkruidassociatie (Najadetum marinae)
- in helder , oligohaliene tot zoete kleine plassen en tochtsloten met horizontale waterbeweging;
- zeldzaam in H (Westhoff & Den Held, 1975).
05Ba02 Associatie van Ongedoornd Hoornblad (ceratophylletum submersi)
- , ondiepe, eutrofe tot mesaprobe poelen en sloten met wisselende waterstanden;
- zeldzaam, langs de zeekust, vooral in Zeeland en Zuid-Limburg (Westhoff & Den Held, 1975).
05Ba03 Associatie van gedoornd Hoornblad (Ceratophylletum demersi)
- ondiepe, gestoorde eutrofe, oligo- tot mesaprobe wateren met een bodem bestaande uit rottingsslib;
- algemeen, vooral in Hen F (Westhoff & Den Held, 1975).
05Ba04 tot en met 05Ba09
Soortenarme efemere gemeenschappen, die tot nu toe slecht beschreven zijn (Westhoff & Den Held,
1975):
-Associatie van Stompbladig Fonteinkruid (Potametum obtusifolii)
-Associatie van Spitsbladig Fonteinkruid (Potametum acutifolii)
-Associatie van Haaifonteinkruid (Potametum trichoidis)
-Associatie van Puntig Fonteinkruid (Po tame tum friesii)
-Associatie van Stijve Waterranonkel (Potametwnfiliformis)
05Ball Associatie van Dichtbladig Fonteinkruid (Groenlandietwn densae)
- in zwak tot snel stromend voedselrijk water van beken en rivieren op zand of klei;
- vrij algemeen in Fen de Dui (Westhoff & Den Held, 1975).
- vrij zeldzaam, oppervlak zeer gering, in het rivierengebied nog het meest voorkomend (Schaminee et
al. 1996).
05Bc03 Associatie van Vlottende waterranonkel(Ranunculetwn fluitanis)
- in 1-3 m diep stromend voedselrijk water van kleine en grote rivieren;
- vroeger in F, S, Ke enL, nu ten dele verdwenen (Westhoff & Den Held, 1975).
05Bc04 Associatie van Klimopwaterranonkel (Ranunculetum hederacei)
- in ondiepe beekjes en sloten met stromend water, enigszins nitrofiel;
-in Dui, mogelijk ook in G, Sen Ke, sterk afnemend (Westhoff & Den Held, 1975).
05Ca01 Associatie van Teer vederkruid (Myriophylletum alterniflori)
-in stromende beken;
- vooral in F (Westhoff & Den Held, 1975).
05Ca02 Associatie van Ongelijkbladig Fonteinkruid (Potametum graminei)
- in afgesneden beekarmen en stroomvennen;
-in Dr, S, Ge en Ke (Westhoff & Den Held, 1975).

07Aa01 Associatie van Klein glaskruid (Asplenio-Parietarietumjudaicae)
- vegetaties op oude, ongeveer loodrechte met kalkspecie gevoegde muren, vooral op het zuiden
geexponeerd
- zeldzaam (Westhoff & Den Held, 1975).

7Ab02 Associatie van Gele Helmbloem (Asplenio-Corydaletum lutea)
- op zeer kalkrijke uit merge! gebouwde muren, hoven stromend of stilstaand water;
-in Kr en F, het meest langs de Geul bij Valkenburg (Westhoff & Den Held, 1975).
JJAbOJ Associatie van Zwarte tandzaad en Watermuur (Malachio-Bidentetumjluviatile)
- vooral op vloedmerken, veek-pakketten in uiterwaarden en zoetwatergetijdendelta;
- algemeen in F, zeldzaam inS, Dr, G, Keen Dui (Westhoff & Den Held, 1975).
12Ba03 Associatie van Muurdravik en Vlieszaad (Bromo-Corispermetum)
- pioniergemeenschap op humusarme, kalkrijke omgewerkte open zandgrond, vooral op tram- en
spoorbanen en in bermen in duinen (Westhoff & Den Held, 1975).
12Ba05 Molenbloemassociatie (Melandrio-Berteroetum)
-graanadventievengemeenschap aan de voet van molens.
-aileen in zuiden vanS, oosten van Fen K (Westhoff & Den Held, 1975).
12Ba06 Scherpkruidassociatie (Blito-Asperuginetum)
- op droog kalkrijk duinzand (Westhoff & Den Held, 1975).
12Ba07 Kraailookassociatie ( Sileno-Allietum vinea lis)
- min of meer gesloten, grazige of vaak betreden ruderale begroeiing op droge duinen (Westhoff & Den
Held, 1975).
12Bc01 Associatie van Knopig Doornzaad (Medicagini-Toriletum nodosae)
- gesloten ruderale gemeenschap op zonnige hellingen van dijken, aileen in nabijheid van zee of zilte
estuarien;
-in Zeeuws-Vlaanderen en langs de kust (Westhoff & Den Held, 1975):
12Bd01 Wegdistelassociatie (Onopordetum acanthii)
- op puinstortplaatsen, langs vuilnishopen (Westhoff & Den Held, 1975).
12Bd02 Slangekruidassociatie (Echio-Verbascetum)
pioniergemeenschap op ruderale , droge, open, humusarme en kalkrijke zandgrond, op afgeplagde,
omgewerkte terreinen in Dui en kalksteengroeven en spoordijken.
-in Fen Dui (Westhoff & Den Held, 1975).
16Ab03 Associatie van Zeegroene rus en Hertsmunt (Junco-Menthetum longifoliae)
- contactgemeenschap op gehooide en soms afgebrande bermen van sloten, wegen en dijken op speciaal
kalkrijke, tamelijke droge gronden in nabijheid van grote rivieren;
-aileen in F (Westhoff & Den Held, 1975).
16Ab04 Associatie van Vijfvingerkruid en Witte munt (Potentillo-Menthetum rotundifoliae)
- zie 16Ab03 aileen niet langs rivieren;
-aileen in Kr (Westhoff & Den Held, 1975).
16Ab05 Gemeenschap van Platte hies (Gemeenschap van Scirpus planifolius)
- zeldzame gemeenschap in gradientsituaties tussen zout-zoet en voedselarm en voedselrijk (Westhoff &
Den Held, 1975).
16Ab10 Voszegge-associatie (Caricetum vulpinae)
-in drassig, een deel van hetjaar onderstaande laagten op voedselrijke, humusarme kleigrond (Westhoff
& Den Held, 1975);
- Voszegge (Carex vulpina) is in Nederland zeer zeldzaam (Schaminee et al. 1996).
17Aa03 Glaskruidassociatie ( Urtico-Parietarietum officinalis)
- ruderale vegetatie aan de voet van oude halfverweerde, verzakkende muren;
- zeldzaam, vnl. in F (Westhoff & Den Held, 1975).
17Ba Warkruidverbond (Senecionion fluviatilis)
- plantensluiers op aanspoelgordels, kribben, hoofden, basaltglooiingen langs de grote rivieren;
-in F (Westhoff & Den Held, 1975).

17Bb01 Heemstassociatie (Althaeo-Calystegietum sepium)
- in mesohaliene getijde zone;
- alleen in de Haringvliet tot voor het Deltaplan (Westhoff & Den Held, 1975)0
17Bb04 associatie van Zeerus en Weidetorkruid (Associatie van ]uncus maritimus en Oenanthe
lachenalii)
-drassige meestal onder water staande, extensief beweide lage terreinen, in het mesohalinicum op
achterduinse strandvlakten en langs de Westfriese Waddenzeekust (Westhoff & Den Held, 1975)0
17Bb05 Gemeenschap van Peperkers (Gemeenschap vna Lepidiumlatifolium)
- op aanspoelsel op beweide overwallen en dijkhellingen langs de voormalig Zuiderzee en IJsselmeer, in
meso- tot oligohaline vaak tamelijk droog milieu (Westhoff & Den Held, 1975)0
19Ab Verbond van Grote Moerasscherm (Apion nodiflori)
- in helder, voedselrijk, meestal kalkrijk, dikwijls zwak brak stromend water;
- zeldzaam in Kr, L, Sen G (Westhoff & Den Held, 1975)0
19Ac01 Slangewortel-associatie (Calle tum palustris)
- drijftillen vormende pioniervegetatie, in min of meer afgesloten veenplasjes, vooral in kwelgebieden
waar voedselrijk en voedselarm water met elkaar in contact staan;
- vrij zeldzaam (Westhoff & Den Held, 1975).
19Ba10 Associatie van Driekantige Bies (Scirpetum triquetri et maritimi)
- op jonge zand- en slikplaten en langs zwak glooiende oevers in het zoetwatergetijdegebied (Westhoff
& Den Held, 1975).
19Ca03 Associatie van Stijve zegge (Caricetum hudsonii)
- gemeenschap op minerale of venig grond, in matig tot uitgesproken eutroof milieu, vooral in
beekmoerassen;
- vrij zeldzaam (Westhoff & Den Held, 1975).
19Ca06 Paardehaarzegge-associatie ( Caricetum appropinquatae)
-in eutroof milieu op venige of minerale grond, doorgaans oj,vo in contact met stromend water staand,
wisselend grondwater;
- zeer zeldzaam, vnl. fragmentarisch (Westhoff & Den Held, 1975)0
20Aa01 Buntgras-associatie (Spergulo-Corynephoretum)
- zeer soortenarme open tot min of meer gesloten pioniergemeenschap op stuivende droge humusloze of
-anne, zure voedselarme zandgrond;
- algemeen in G, Dr, Ken plaatselijk inS (Westhoff & Den Held, 1975)0
20Ba02 Associatie van Vroege haver en Zandzegge (Airo-Caricetum arenariae)
- gesloten gemeenschap op de tappen en hellingen van lage, droge, tamelijk stabiele duinkopjes in de
ontkalkte binnenduinen langs de kust;
- beschreven in 1 plaats in de duinen (Westhoff & Den Held, 1975).
20Bb01 Associatie van Zacht vetkruid en Grote wilde thijm (Sedo-Thymetum pulegioidis)
- open pioniergemeenschap op droge warme basisch tot zwak zure soms niet kalkhoudende zandgrond,
voornamelijk op zuidhellingen van rivierduintjes;
- vrij zeldzaam in F (Westhoff & Den Held, 1975)0
20Bb02 Associatie van Zand- en Cypreswolfsmelk (Associatie vna Euphorbia seguieriana en E.
cyparissias)
- pioniergemeenschap op droge, 's winters incidenteel overstroomd, tamelijk voedselrijke, min of meer
kalkrijke, betreden of beweide zandgrond;
-aileen in F (Westhoff & Den Held, 1975).
20Bb03 Associatie van Zwolse Anjer (Associatie vna Dianthus deltoides en Herniaria glabra)
- tamelijk gesloten grazige gemeenschap op kleihoudende, Iicht humeuze, zwak zure tot neutrale
zandgronden, langs beken en rivieren;
-aileen langs de Overijsselse Vecht en de Dinkel (Westhoff & Den Held, 1975).
20Bc02 Duinsterretjes-associatie (Tortulo-Phleetum arenarii)
- pioniergemeenschap op droge kalkhoudende zandgrond in de duinen (Westhoff & Den Held, 1975).
20Bc04 Duinpaardebloem-associatie (Taraxaco-Galietum maritimi)
-aileen in de duinen (Westhoff & Den Held, 1975).

20Bc06 associatie van Wondklaver en Nachtsilene (Anthyllido-Silenetum nutantis)
-in de kalkrijke duinen (Westhoff & Den Held, 1975).
20Ca01 Associatie van Kandelaartje en Plat beemdgras (Saxifrago-Poetum compressae)
- op horizontale tappen van dikke droge muren;
- vnl. in Kr en Z-V en zeldzaam in F (Westhoff & Den Held, 1975);
- vrij zeldzaam nagenoeg beperkt tot het Laagveen (Schaminee et al. 1996).
25Aa02 Bosbiesassociatie (Scirpetum sylvatici)
- op kalkarme, humeuze leem-, lemig zand-, klei- of lOssbodems in beekdalen;
- vrij zeldzaam in L, Kr, Ke, Ge enS, uitsluitend in reservaten (Westhoff & Den Held, 1975).

25Ac01 associatie van Spaanse ruiter en Pijpestrootje (Cirsio-Molinietum)
- vochtige onbemeste schrale hooilanden op zwak zure tamelijk voedselarme veen- of venige zandgrond,
eenmaal per jaar gemaaid;
- zeldzaam in Hen in de beekdalen in het oosten en zuiden (Westhoff & Den Held, 1975).
31Aa02 Associatie van Donderkruid en Salomonszegel (lnulo-Polygonatetum odorati)
- zoomgemeenschap van de struwelen van het Sambuco-Berberidion op warme niet-extreem droge
hellingen en in droge valleien in de kalkrijke duinen;
-aileen in het Duindistrict (Westhoff & Den Held, 1975).
33Aa01 Associatie van Amandel- en Katwilg (Salicetum triandro-viminalis)
- pioniergemeenschap, bodem veelal naakt of bedekt met dicht wierdek, op kleiige, lemige, zandige
bodem, regelmatig en diep overspoeld, rivier- en beekbegeleidend;
-aileen in F (Westhoff & Den Held, 1975).
34Ab04 Kornoeljestruweel ( Orchio-Cornetum)
- zeer soortenrijke hoge struweelgemeenschap;
- zeldzaam, aileen in F (Westhoff & Den Held, 1975).
34Ac0 1 Eikvaren-Kruipwilgstruweel (Polypodio-Salicetum)
-in de duinen (Westhoff & Den Held, 1975).
35Aa02 Koningsvaren-Elzenbroek (Carici laevigatae-Alnetum)
- kruidlaag meestal weinig ontwikkeld, moslaag vaak veel Sphagna bevattend; op veen, gelegen op
minerale ondergrond, in beekdalen en bij bronnen;
-in Nederland zeldzaam, langs beken in G, Sen Ke (Westhoff & Den Held, 1975).
38Aa08 Duinberkenbos
- beperkt tot het oude duinlandschap (Westhoff & Den Held, 1975).
38Aa03 Vogelkers-Essenbos (Pruno-Fraxinetum)
- in ondiepe beekdalen, ook bij bronnen zelden of niet overstroomd;
- zeldzaam in oosten en zuiden, vnl. ins, L, KrenKe (Westhoff & Den Held, 1975).
38Aa05 Abelen-Kurkiepenbos (Violo odoratae-Ulmetum)
- gemeenschap met ene aantal Zuidatlantische soorten in smaile stroken op humeus-zandige, nitraat- en
kalkrijke colluviale grand op beschutte plaatsen;
-in Nederland, vnl. in de Dui, voorts in Fop oeverwailen, zeldzaam in G nl. op de oeverwallangs de
kust van het IJsselmeer en in Kr plaatselijk op de oostelijke Maasdalhelling (Westhoff & Den Held,
1975).
38Ab01 Eiken-Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum)
- soortenrijke bosgemeenschap op matig voedselrijke, in het algemeen droge bodems met een gunstig
adsorptiecomplex;
-in Nederland vrij zeldzaam, in Kr, in het oosten van F, op kleileemgrond in Dr, IOssgronden in L, G,
Sen K (Westhoff & Den Held, 1975).

Bijlage 6: De plantensoorten, die voorkomen inFGR Hogere zandgronden in de provincie
Brabant per frequentieklasse ingedeeld.
0 tot 1

1 tot 2

2 tot 3

3 tot4

1293 paarse morgenster
496 moeraswolfsmelk
721 groat spiegelklokje
91 9 klein glaskruid
1015 gulden sleutelbloem
361 holwortel
1198 blauw walstro
63 stinkende kamille
364 gele helmbloem
113 steenbreekvaren
894 wilde marjolein
365 vingerhelmbloem
717 aardaker
94 korensla
103 gevlekte aronskelk
347 gevlekte scheerling
339 bosrank
939 pilvaren
548 kruisbladwalstro
630 lidsteng
1189 moeraskruiskruid
692 beemdkroon
1050 klimopwaterranonkel
81 0 goudgele honingklaver
195 akkerklokje
741 muurleeuwebek
644 moerashertshooi
431 slangekruid
196 rapunzelklokje
1229 grote egelskop
427 moerasvaren
1255 krabbescheer
1014 slanke sleutelbloem
112 muurvaren
1616 gev lekte orchis
1243 akkerandoorn
412 grate kaardebol
137 grijskruid
1063 wouw
914 ruige klapraos
83 grote klit
1345 akkerereprijs
325 wilde cichorei
1062 wilde reseda
393 doornappel
I 051 grate boterbloem
1384 maarts viooltje
969 adderwortel
867 watergentiaan
809 witte honingklaver
1340 zwarte toorts
1139 zeepkruid
812 citraengele honingklaver
1358 grate ereprijs
47 papegaaiekruid
922 gewone pastinaak

55
54
63
32
55
32
48
52
28
39
52
18
19
62
21
56
22

59
29
43
16
37
61
14
53
15
57
13
53
5
15
39
40
II
45
49
15
45
18
43
I3
10
11
11
16
43
13
18
12
8
I8
11
9
7
12
7

4 tot 5

659 grondster
1137 grate pimpernel
1327 groat blaasjeskruid
133 gewoon barbarakruid
557 geel walstro
498 tuinwolfsmelk
533 gewone duivekervel
792 groat kaasjeskruid
866 witte waterlelie
386 kamgras
7 kalmoes
146 dubbelloof
699 kompassla
171 zwanebloem
1045 knolboterbloem
495 kraontjeskruid
779 kramhals
489 wilde kardinaalsmuts
1349 beekpunge
I 072 kruisbes
849 wilde gage!
1281 wi tte kradde
1390 driekleurig viooltje
249 pluimzegge
1296 hazepootje
1317 kleine lisdodde
908 koningsvaren
321 gele ganzebloem
1273 valse salie
394 peen
896 gewone vogelmelk
640 kikkerbeet
1231 kleine egelskop
35 kraailook
I160 bosbies
916 grate klaproos
1134 trosvlier
279 korenbloem
579 geel nagelkruid
576 robertskruid
978 gewone eikvaren
865 gele plomp
1070 zwarte bes
1246 bosandoorn
56 bosanemoon
29 look-zonder-look
I249 grate muur
I071 aalbes
814 akkermunt
254 hoge cyperzegge
550 glad walstra
638 waterviolier
2358 hemelsleutel
1352 klimopereprijs
460 brede wespenorchis
24 kruipend zenegraen

49
18
20
14
43
8
8
8
8
31
6
38
14
8
10
6
10
12
10
12
33
5
40
9
8
5
10
12
13
9
8
31
9
8
34
6
13
29
7
7
35
7
11
9
13
7
11
9
8
8

5
26
7
6
8

11

Bijlage 6: De plantensoorten, die voorkomen inFGR Hogere zandgronden in de provincie
Brabant per frequentieklasse ingedeeld.

1021
305
1766
1018
669
1173
1022
1237
911
1017
1643
1099
1367
868
782
319
1245
406
813
1370
463
641
490
1322
1074
5
1048
1058

sleedoorn
stinkende gouwe
knoopkruid
zoete kers
zandblauwtje
blauw glidkruid
adelaarsvaren
rode schijnspurrie
stijve klaverzuring
gewone brunel
hondsroos
waterzuring
gelderse roos
watertorkruid
penningkruid
margriet
moerasandoorn
gewoon vingerhoedskruid
watermunt
ringelwikke
holpijp
waternavel
koninginnekruid
kleine brandnetel
gele waterkers
wilde bertram
egelboterbloem
blaartrekkende boterbloem

639
807
1091
1318
1218
795
772
451
526
1333
983
785
1006

hop
dagkoekoeksbloem
framboos
grote lisdodde
bitterzoet
reukeloze kamille
echte koekoeksbloem
harig wilgeroosje
moerasspirea
echte valeriaan
ratelpopulier
grote kattestaart
zilverschoon

335 kale jonker
362 rankende helmbloem
794
589
766
665
369
1378

echte kamille
moerasdroogbloem
gewone veldbies
gele lis
eenstijlige meidoorn
akkerviooltje

5
7

7
25
11
31

5
9
8
5
21

5
6
6
5
6

50 tot 60

23

4
11
3
6
5
19

4
18
4

6
20
3
6

6
6
3
3
3
15
3

5
4

6

4
17

4
11
3

5
6
5
3
6

60 tot 70

649
462
336
2376
759
1248
11
70
763
205
784
530
66
1133
450
582
1093
4
1227
1056
631

sint-janskruid
heermoes
speerdistel
moeraswalstro
wilde kamperfoelie
grasmuur
zevenblad
fluitekruid
moerasrolklaver
pinksterbloem
grote wederik
sporkehout
gewoon reukgras
gewone vlier
wilgeroosje
hondsdraf
veldzuring
gewoon duizendblad
wilde lijsterbes
kruipende boterbloem
gestreepte witbol

3
3
4
3
2
4
7

5
3
2
11
3
4

6
3
4

3
2
10
18
4
11
12

Bijlage 7: Een overzicht van bet totaal aantal planten, dat voorkomt in de FGR
Laagveen in de provincie Zuid-Holland en de geinventariseerde landbouwbedrijven
in die regio (ingedeeld per frequentieklasse ).
Pre .kl. nr.
0

0 tot 1

1 tot 2

wts.naam

Eco-w Bel-w Landbouwbedri'ven:
MV
BG HV JK

rapunzelklokje

53

1014 Primula elatior

slanke sleutelbloem

40

51

1042 Ranunculus arvensis

akkerboterbloem

67

54

196 Campanula rapunculus

59

56 Anemone nemorosa

bosanemoon

13

51

63 Anthemis cotula

stinkende kamille

52

59

103 Arum maculatum

gevlekte aranskelk

21

85

113 Asplenium trichomanes

steenbreekvaren

39

20

137 Berteroa incana

grijskruid

45

55

146 Blechnum spicant

dubbelloof

38

26

195 Campanula rapunculoides

akkerklokje

53

61

321 Chrysanthemum segetum

gele ganzebloem

12

59

347 Conium maculatum

gevlekte scheerling

56

66

361 Corydalis cava

holwortel

32

51

364 Pseudofumaria lutea

gele helmbloem

28

56

365 Corydalis salida

vingerhelmbloem

18

50

548 Cruciata laevipes

kruisbladwalstro

29

54

669 Jasione montana

zandblauwtje

31

54

692 Knautia arvensis

beemdkroon

37

59

717 Lathyrus tuberasus

aardaker

19

58

894 Origanum vulgare

wilde marjolein

52

54

919 Parietariajudaica

klein glaskruid

32

25

939 Pilularia globulifera

pilvaren

59

16

969 Polygonum bistorta

adderwortel

18

55

1015 Primula veris

gulden sleutelbloem

55

51

1016 Primula vulgaris

stengelloze sleutelbloem

32

47

1198 Sherardia arvensis

blauw walstra

48

55

1243 Stachys arvensis

akkerandoorn

49

54

1249 Stellaria holostea

grate muur

11

54

1273 Teucrium scoradonia

valse salie

13

53

1293 Tragopogon porrifolius

paarse morgenster

55

60

1340 Verbascum nigrum

zwarte toorts

18

62

1384 Viola odorata

maarts viooltje

13

47

1616 Dacty lorhiza maculata

gevlekte orchis

45

53

279 Centaurea cyanus

korenbloem

29

54

339 Clematis vitalba

bosrank

22

65

393 Datura stramonium

doornappel

16

59

496 Euphorbia palustris

moeraswolfsmelk

54

29

914 Papaver argemone

ruige klaproos

43

54

978 Polypodium vulgare

gewone eikvaren

35

19

1022 Pteridium aquilinum

adelaarsvaren

9

32

I 063 Reseda luteola

wouw

18

59

1189 Senecio paludosus

moeraskruiskruid

16

61

1390 Viola tricolor

driekleurig viooltje

40

54

2338 Caltha palustris
2 tot 3

nl.naam

dotterbloem

10

53

kruipend zenegraen

11

51

47 Amaranthus retroflexus

papegaaiekruid

12

27

83 Arctium lappa

grate klit

13

60

muurvaren

11

21

24 Ajuga reptans

I 12 Asplenium ruta-muraria

X

X

Fr.kl.

lnr.

wts.naam
133 Barbarea vulgaris

gewoon barbarakruid

14

58

brede wespenorchis

8

26

557 Galium verum

geel walstro

43

66

741 Cymbalaria muralis

muurleeuwebek

15

60

kromhals

10

60

kruisbes

12

28

779 Anchusa arvensis
1134 Sambucus racemosa

trosvlier

13

95

1160 Scirpus sylvaticus

bosbies

34

27

1229 Sparganium erectum

grote egelskop

5

41

1237 Spergularia rubra

rode schijnspurrie

8

53

325 Cichorium intybus

wilde cichorei

11

60

406 Digitalis purpurea

gewoon vingerhoedskruid

11

64

489 Evonymus europaeus

wilde kardinaalsmuts

12

64

533 Fumaria officinalis

gewone duivekervel

8

60

goudgele honingklaver

14

63

zoete kers

11

95

zeepkruid

11

58

grote kaardebol

15

61

810 Melilotus altissima
1018 Prunus avium
1139 Saponaria officinalis
4 tot 5

412 Dipsacus fullonum
431 Echium vulgare

slangekruid

13

60

849 Myrica gale

wilde gagel

33

43

908 Osmunda regalis

koningsvaren

10

30

knolboterbloem

10

54

1137 Sanguisorba officinalis

grote pimpernel

18

59

1345 Veronica agrestis

akkerereprijs

10

57

1045 Ranunculus bulbosus

2358 Sedum telephium
5 tot 10

hemelsleutel

7

55

rankende helmbloem

11

59

630 Hippuris vulgaris

lidsteng

43

27

812 Melilotus officinalis

citroengele honingklaver

9

62

362 Ceratocapnos claviculata

896 Ornithogalum umbellatum

gewone vogelmelk

8

50

911 Oxalis fontana

stijve klaverzuring

5

53

983 Populus tremula
1021 Prunus spinosa

10 tot 20

Eco-w Bel-w BG

460 Epipactis helleborine

1072 Ribes uva-crispa

3 tot 4

nl.naam

ratelpopulier

6

32

sleedoorn

7

95

1062 Reseda lutea

wilde reseda

11

55

1070 Ribes nigrum

zwarte bes

11

92

1071 Ribes rub rum

aalbes

9

60

1091 Rubus idaeus

framboos

6

93

1246 Stachys sylvatica

bosandoorn

9

58

1327 Utricularia vulgaris

groot blaasjeskruid

20

62

1370 Vicia hirsuta

ringelwikke

6

54

1378 Viola arvensis

akkerviooltje

6

53

kraailook

8

58

hoge cyperzegge

8

25

35 Allium vineale
254 Carex pseudocyperus
305 Chelidonium majus

stinkende gouwe

7

63

319 Leucanthemum vulgare

margriet

23

55

427 Thelypteris palustris

moerasvaren

15

26

495 Euphorbia helioscopia

kroontjeskruid

6

25

498 Euphorbia peplus

tuin wolfsmelk

8

23

530 Rhamnus frangula

sporkehout

6

98

550 Galium mollugo

glad walstro

5

56

576 Geranium robertianum

robertskruid

7

56

579 Geum urbanum

geel nagelkruid

7

54

HV JK

X

X

MV

X

X

X

X
X

X

X

Fr.kl

lnr.

wts.naam

nl.naam

589 Gnaphalium uliginosum

moerasdroogbloem

5

49

638 Hottonia palustris

waterviolier

26

53

639 Humulus lupulus

hop

6

33

649 Hypericum perforatum

sint-janskruid

4

59

699 Lactuca serriola

kompassla

14

65

759 Lonicera periclymenum

wilde kamperfoelie

7

98

766 Luzula campestris

gewone veldbies

6

16

792 Malva sylvestris

groat kaasjeskruid

8

66

5

63

dagkoekoeksbloem

6

64

805 Silene latifolia (subsp. alba) avondkoekoeksbloem
807 Silene dioica
809 Melilotus alba

witte honingklaver

8

61

814 Mentha arvensis

akkermunt

8

58

915 Papaver dubium

bleke klaproos

6

55

916 Papaver rhoeas

grate klaproos

6

54

gewone pastinaak

7

58

grate boterbloem

43

61

1248 Stellaria graminea

grasmuur

5

58

1296 Trifolium arvense

hazepootje

8

54

1349 Veronica beccabunga

beekpunge

10

56

1352 Veronica hederifolia

klimopereprijs

6

51

922 Pastinaca sativa
1051 Ranunculus lingua

20 tot 30

I 367 Viburnum opulus

gelderse roos

6

95

1643 Rosa canina

hondsroos

5

95

5 Achillea ptarmica
29 Alliaria petiolata

6

58

7

58

pluimzegge

9

25

386 Cynosurus cristatus

kamgras

31

22

866 Nymphaea alba

witte waterlelie

8

52

867 Nymphoides peltata

watergentiaan

12

61

1231 Sparganium emersum

kleine egelskop

9

38

1255 Stratiotes aloides

krabbescheer

39

51

1281 Thlaspi arvense

wi tte krodde

5

56

135 8 Veronica persica

grate ereprijs

7

57

knoopkruid

25

66

kalmoes

6

29

394 Daucus carota

peen

9

62

450 Chamerion angustifolium

wilgeroosje

3

61

7 Acarus calamus

526 Filipendula ulmaria

moerasspirea

5

61

641 Hydrocotyle vulgaris

waternavel

19

54

745 Linaria vulgaris

vlasbekje

3

62

784 Lysimachia vulgaris

grate wederik

4

61

watertorkruid

5

61

gewone brunel

21

60

868 Oenanthe aquatica
1017 Prunella vulgaris

40 tot 50

wilde bertram
look-zonder-look

249 Carex paniculata

1766 Centaureajacea
30 tot 40

Eco-w Bel-w BG

HV JK

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

1227 Sorbus aucuparia

wilde lijsterbes

4

95

X

1322 Urtica urens

kleine brandnetel

18

28

X

11 Aegopodi urn podagraria

MV

X

zevenblad

3

57

X

335 Cirsium palustre

kalejonker

4

62

X

369 Crataegus monogyna

eenstijlige meidoorn

3

95

463 Equisetum fluviatile

holpijp

5

26

490 Eupatorium cannabinum

koninginnekruid

4

61

640 Hydrocharis morsus-ranae

kikkerbeet

31

51

763 Lotus uliginosus

moerasrolklaver

11

58

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Fr.kl.

lnr.

wts.naam
782 Lysimachia nummularia

penningkruid

6

54

X

reukeloze kamille

3

59

X

7

52

20

56

1173 Scutellaria galericulata

blauw glidkruid

5

55

1317 Typha angustifolia

kleine lisdodde

5

33

gewoon reukgras

3

26

X

zwanebloem

8

62

X
X

X

X

X

66 Anthoxanthum odoratum
336 Cirsium vulgare

speerdistel

2

60

462 Equisetum arvense

heermoes

3

25

772 Lychnis flos-cuculi

echte koekoeksbloem

15

58

780 Lycopus europaeus

wolfspoot

3

58

785 Lythrum salicaria

grote kattestaart

4

62

794 Matricaria recutita

echte kamille

3

56

813 Mentha aquatica
1133 Sambucus nigra

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

3

61

X

X

X

4

95

X

X

X

bitterzoet

3

94

moerasandoorn

4

57

1318 Typha latifolia

grate lisdodde

3

32

1333 Valeriana officinalis

echte valeriaan

4

60

gewoon duizendblad

18

57

fluitekruid

2

60

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

451 Epilobium hirsutum

harig wilgeroosje

3

62

X

665 Iris pseudacorus

gele lis

5

61

X

1074 Rorippa amphibia

gele waterkers

4

60

X

X

1099 Rumex hydrolapathum

waterzuring

6

29

X

X

2376 Galium palustre

moeraswalstro

4

56

X

X

pinksterbloem

3

54

X

X

205 Cardamine pratensis

X

watermunt

1245 Stachys palustris

4 Achillea millefolium

MV

gewone vlier

1218 Solanum dulcamara

70 Anthriscus sylvestris

JK

X

gele plomp

171 Butomus umbellatus

70 tot 80

HV

egelboterbloem

865 Nuphar lutea

60 tot 70

Eco-w Bel-w BG

795 Matricaria maritima
1048 Ranunculus flammula

50 tot 60

nl.naam

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

582 Glechoma hederacea

hondsdraf

2

54

X

X

X

X

631 Holcus lanatus

gestreepte witbol

12

28

X

X

X

X

1006 Potentilla anserina

zilverschoon

17

52

X

X

1056 Ranunculus repens

kruipende boterbloem

11

54

X

X

X

X

X

I 058 Ranunculus sceleratus

blaartrekkende boterbloem

3

63

X

X

X

X

1093 Rumex acetosa

veldzuring

10

25

X

X

X

X

Bijlage 8 A:
Plantensoorten voor de nieuwe natuurmeetlatlijst, op basis van plantensoorten op het associatieniveau van
vegetatieklassen.
Ncdcrlandsc naam
Wetcnschappclijke

naam

Ecol
waardc

Belev. Kcnwaarde soort

Ncderlandsc naam
Wetcnschappclijkc

naam

Ecol
waardc

Belev.
waarde

Kensoor·

adderwortel
Polygonum bistorta

18

55,0

25Aa02

Ita1iaanse aronske1k
Arum italicum

32

71,0

38AaC

Akkerkool
Lapsana communis

4

40,0

17Ab01

kamgras
Cynosurus cristatus

31

22,0

25BaC

Akkerleeuwebek
Misopates orontium

53

42,0

12Aa01

Klein glidkruid
Scutellaria minor

64

42,0

25AaC

Akkerwinde
Convolvulus arvensis

5

45,0

12Ba08

Klein hoefblad
Tussilago farfara

3

40,0

16Aa0

Beemdooievaarsbek
Geranium pratense

40

39,0

25Ba01

Klein vogelpootje
Ornithopus perpusillus

9

40,0

20Ba0

blaartrekkende boterbloem
Ranunculus sceleratus

3

63,0

11Aa02

kleine egelskop
Sparganium emersum

9

38,0

l9Bb0

Bleekgele hennepnetel
Galeopsis segetum

48

45,0

13Aa01

Kleine leeuweklauw
Aphanes inexpectata

23

14,0

l3Aa0

bleke klaproos
Papaver dubium

6

55,0

13Ab01

Kleine wolfsmelk
Euphorbia exigua

54

13,0

13Ba0!

Boerenwormkruid
Tanacetum vulgare

4

40,0

17Aa01

krabbescheer
Stratiotes aloides

39

51,0

05BbOI,

Dwergviltkruid
Filago minima

47

40,0

20Ba

Lange ereprijs
Veronica longifolia

28

39,0

25Abo;

Echte guldenroede
Solidago virgaurea

46

44,0

37Aa02

lidsteng
Hippuris vulgaris

43

27,0

l9Aa03

Engelse alant
Inula britannica

55

40,0

16Ab02

Mattenbies s.s.
Scirpus lacustris subsp. lacustris

6

9,0

l9Ba01

Galigaan
Cladium mariscus

46

8,0

19Ca01

Nachtkoekoeksbloem
Silene noctiflora

59

45,0

l3Ba02

gele ganzebloem
Chrysanthemum segetum

12

59,0

12Aa01

Oosterse morgenster
Tragopogon pratensis subsp.

60

40,0

25Ba0 1

Gele maskerbloem
Mimulus guttatus

32

41.0

l9Aa01

pluimzegge
Carex paniculata

9

25,0

19Ca02

gele plomp
Nuphar lutea

7

52,0

05Ab02

Poelruit
Thalictrum flavum

8

8,0

25Ab01'

gewone pastinaak
Pastinaca sativa

7

58,0

25Ba01

rapunzelklokje
Campanula rapunculus

53

59,0

31Aa01

Gewoon sterrekroos
Callitriche platycarpa

43

14,0

05Bc0l

Reuzenpaardestaart
Equisetum telmateia

34

8,0

38Aa01

Grasklokje
Campanula rotundifolia

22

45,0

20Ba04

Ruige anjer
Dianthus armeria

67

39,0

31Aa0l

Groot hoefblad
Petasites hybridus

9

39,0

17Ac01

ruige klaproos
Papaver argemone

43

54,0

13Ab01

groot spiegelklokje
Legousia speculum-veneris

63

51,0

l3Ab02

Schaduwkruiskruid
Senecio nemorensis (subsp. fuchsii)

58

40,0

34Ba

grote Jisdodde
Typha latifolia

3

32,0

19Ba04

Schijfkamille
Matricaria discoidea

2

45,0

12Bb01

Hanepoot
Echinochloa crus-galli

6

12,0

12Aa05

sint-janskruid
Hypericum perforatum

4

59,0

20Ba04

Hangende zegge
Carex pendula

47

8,0

38Aa0l

Slangewortel
Calla palustris

40

39,0

19Ac01

Hartbladzonnebloem
Doronicum pardalianches

66

39,0

38Aa07

Slanke waterkers
Rorippa microphylla

?

42,0

19A

Hondspeterselie
Aethusa cynapium

9

45,0

17Aa02

steenbreekvaren
Asplenium trichomanes

39

20,0

07Ab03

Hulst
Ilex aquifolium

10

71,0

37Aa02

stijve klaverzuring
Oxalis fontana

5

53,0

l2Aa04

IJzerhard
Verbena officinalis

48

45,0

l7Aa02

Tengere rus
Juncus tenuis

6

24,0

16Aa03

Bijlage 8 A:
Plantensoorten voor de nieuwe natuurmeetlatlijst, op basis van plantensoorten op het associatieniveau van de
vegeta tieklassen.
Ncdcrlandsc naam
W ctcnschappclijkc

naam

Ecol
waarde

Bclev. Kenwaarde soort

Tongvaren
Asplenium scolopendrium

25

8,0

07Ab04

trosvlier
Sambucus racemosa

13

95,0

34Ba

Tuinbingelkruid
Mercurialis annua

12

13,0

12Aa02

Valse kamille
Anthemis arvensis

38

45,0

13Ab01

Veenreukgras
Hierochloe odorata

41

9,0

25Ab01

Vertakte Jeeuwetand
Leontodon autumnalis

2

41,0

16Ab

vlasbekje
Linaria vulgaris

3

62,0

12B

watergentiaan
Nymphoides peltata

12

61,0

05Ab01

Waterkruiskruid
Senecio aquaticus

33

40,0

25Aa03

Waterpeper
Polygonum hydropiper

5

12,0

llAaOl

watertorkruid
Oenanthe aquatica

5

61,0

l9Bb01

Weegbreezonnebloem
Doronicum plantagineum

60

39,0

38Aa07

wilde cichorei
Cichorium intybus

11

60,0

16Aa02

wilde gage!
Myrica gale

33

43,0

32Aa01

witte krodde
Thlaspi arvense

5

56,0

12Aa03

Witte veldbies
Luzula Juzuloides

61

22,0

37Aa02

wouw
Reseda Juteola

18

59,0

12Bd04

Zilte waterranonkel
Ranunculus baudotii

57

41,0

05Bc02

Zomerklokje
Leucojum aestivum

56

40,0

19Ca04

zwarte bes
Ribes nigrum

11

92,0

35Aa01

Ncdcrlandsc naam
W etenschap p clijkc

naam

Ecol
waardc

Belcv.
waarde

Kensoort

Bijlage 8 B:
Plantensoorten voor de nieuwe natuurmeetlatlijst, op basis van plantensoorten op het verbondsniveau van
vegetatieklassen.
Nederlandse naam
Wetcnschappclijkc

naam

Ecol
waardc

Belev. Kenwaardc soort

Nedcrlandsc naam
Wetenschappclijkc

naam

Ecol
waardc

Bclcv.
waarde

Kensoort

beekpunge
Veronica beccabunga

I0

56,0

19Aa

Madeliefje
BeiJis perennis

16

43,0

25Ba

blauw walstro
Sherardia arvensis

48

55,0

13Ba

margriet
Leucanthemum vulgare

23

55,0

25Ba

Bolletjesraket
Rapistrum rugosum

16

43,0

13Ba

Moeraswederik
Lysimachia thyrsiflora

JI

40,0

19Ca

Bospaardestaart
Equisetum sylvaticum

55

8,0

38Aa

Ondergedoken moerasscherm
Apium inundatum

57

40,0

05Ca

Canadese fijnstraal
Erigeron canadensis

2

44,0

12Ba

Rode kamperfoelie
Lonicera xylosteum

75

71,0

34Ab

Dalkruid
Maianthemum bifolium

12

71,0

37Aa

rood guichelheil
Anagallis arvensis subsp. arvensis

10

60,0

12Aa

doornappel
Datura stramonium

16

59,0

12Bd

slanke sleutelbloem
Primula elatior

40

51,0

38A

Drijvend fonteinkruid
Potamogeton natans

6

40,0

05Ab

Smalle raai
Galeopsis ladanum subsp. angustifolia

78

45,0

13Ba

echte kamille
Matricaria recutita

3

56,0

13Ab

stinkende kamille
Anthemis cotula

52

59,0

12Ba

echte koekoeksbloem
Lychnis flos-cuculi

15

58,0

25Aa

Varkensgras
Po1ygonum avicu1are

11

14,0

12Bb

gele lis
Iris pseudacorus

5

61,0

19B

Vijfdelig kaasjeskruid
Malva alcea

41

41,0

17Aa

Geoorde wilg
Salix aurita

7

8,0

32Aa

Welriekende agrimonie
Agrimonia procera

51

40,0

31Aa

Gevleugeld hertshooi
Hypericum quadrangulum

8

40,0

25Ab

Zuurbes
Berberis vulgaris

26

71,0

34Ab

Grauwe wilg
Salix cinerea

3

8,0

32Aa

zwanebloem
Butomus umbellatus

8

62,0

19Bb

groot blaasjeskruid
Utricularia vulgaris

20

62,0

05Bb

Groot springzaad
Impatiens noli-tangere

18

41,0

38Aa

grote boterbloem
Ranunculus lingua

43

61,0

19Ba

Grote hardvrucht
Bunias orientalis

63

39,0

17Aa

grote kattestaart
Lythrum salicaria

4

62,0

25Ab

Grote leeuweklauw
Aphanes arvensis

56

10,0

13Ab

Grote ratelaar
Rhinanthus angustifolius

36

43,0

25A

Heggerank
Bryonia cretica (subsp. dioica)

15

24,0

34Ab

hondsroos
Rosa canina

5

95,0

34A

kale jonker
Cirsium pa1ustre

4

62,0

25A

kalmoes
Acorus calamus

6

29,0

19Ba

Knikkend tandzaad
Bidens cernua

9

41,0

llAa

Knolsteenbreek
Saxifraga granulata

60

39,0

25Ba

kruisbladwalstro
Cruciata laevipes

29

54,0

34Aa
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