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Bijlage 3: Methode vegetatiekartering
Karteren van vegetatie:
De vegetatiekartering is uitgevoerd volgens de Frans-Zwitserse school. Dit houdt in dat er wordt
uitgegaan van de gehele soortensamenstelling en niet alleen van de dominante soorten, zoals bij
bijvoorbeeld de Scandinavische school. Daarnaast wordt de structuur ook bij de typering gebruikt.
Vegetatie-eenheden worden gekenmerkt door een combinatie van ken-, differiënterende- en
begeleidende soorten.
Differentiërende soorten: Binnen een bepaalde vegetatie-eenheid kan een bepaalde soort een grotere
bedekking of presentie hebben dan in andere, ook wel ‘trouw’ genoemd. Presentie is hierin wel
belangrijker dan bedekking. Als een soort een hoge trouwgraad heeft in een bepaalde vegetatie-eenheid
en deze eenheid zich daardoor onderscheidt van andere, dan noem je dit een differentiërende soort.
Kensoorten: Als een differentiërende soort in vrijwel uitsluitend in één vegetatie-eenheid voorkomt,
wordt dit een kensoort genoemd.
Begeleidende soorten: Dit zijn soorten die bijna altijd in een bepaalde vegetatie-eenheid aanwezig zijn.
Vegetatie-eenheden zijn hiërarchisch gerangschikt; van onder naar boven: associatie -> verbond -> orde
-> klasse. De basiseenheid associatie is daarnaast nog op te splitsen in lagere eenheden: subassociaties
en varianten. Deze bezitten echter alleen differiënterende soorten, geen kensoorten.
In de praktijk komt het regelmatig voor dat vegetaties lastig onder te brengen zijn bij bepaalde
associaties. Vegetaties zijn bijvoorbeeld nog niet volledig ontwikkeld of het is een verarmde variant van
de vegetatie-eenheid, kensoorten ontbreken dan vaak. Deze vegetaties worden ‘plantensociologisch
onverzadigde gemeenschappen’ genoemd. Met behulp van de deductieve methode (Schaminée et al.,
1991) kunnen deze vegetaties toch worden geclassificeerd. De meest kritische soorten binnen een
vegetatie-eenheid zijn associatiekensoorten, deze soorten ontbreken dan ook. Maar met behulp van
soorten met een bredere ecologische amplitude kunnen vegetatie-eenheden wel tot een verbond, orde
of klasse geclassificeerd worden. Daarbij worden de volgende drie verschillende vormen onderscheiden.
Associatiefragmenten: De aanwezige soorten duiden duidelijk op een bepaalde associatie, ondanks het
ontbreken van een (groot) deel van de voor deze associatie karakteristieke soortencombinatie.
Rompgemeenschappen: Gemeenschappen waarbij naast begeleidende soorten alleen differentiërendeen kensoorten aanwezig zjin van eenheden boven het niveau van associatie. De eventuele dominante
aanwezige soorten zijn klasse-eigen soorten.
Derivaatgemeenschappen: Gemeenschappen waarbij naast begeleidende soorten alleen
differentiërende- en kensoorten aanwezig zijn van eenheden boven het niveau van associatie. De
dominante aanwezige soorten zijn klasse-vreemde soorten.
Het doel van de vegetatiekartering is het geven van voldoende inzicht in het functioneren van het de
Dommelbeemden. Met die reden is er een lokale typologie opgesteld, deze is gedetailleerder en
verschaft meer informatie. De lokale typologie is gebaseerd op de Staatsbosbeheer vegetatiecatalogus
(Schipper, 2002) en op resultaten van eerdere karteringen door Buro Bakker in vergelijkbare gebieden.
De kaartschaal van 1:5.000 is voor deze kartering gebruikt.
Ter onderbouwing van de vegetatietypologie is er een aantal vegetatieopnamen gemaakt met behulp
van de schaal van Braun-Blanquet/Barkman, Doing en Segal (zie tabel 1). De hogere planten en
veenmossen zijn gedetermineerd en alleen de hogere planten zijn voorzien van een code voor de
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bedekking en abundantie. Overige mossen zijn niet gedetermineerd. De oppervlakte van de opnamen in
graslanden was vier tot negen vierkante meter en struweel en bos van tenminste 25 tot circa 100
vierkante meter.
De variatie binnen de vegetatietypen, mate van voorkomen en het belang van de vegetatie
(zeldzaamheid) waren factoren voor het aantal opnamen in een vegetatietypen. Er is gestreefd naar
minstens vijf opnamen per vorm.
Tabel 1 Schaal van Braun-Blanquet/Barkman, Doing & Segal.

Code
R
+
1
2m
2a
2b
3
4
5

Aantal individuen
Zeer weinig (1-2)
Weinig (2-20)
Talrijk (20-100)
Zeer talrijk (>100)
willekeurig
willekeurig
willekeurig
willekeurig
Willekeurig

Bedekking
< 5%
< 5%
< 5%
< 5%
5-12,5%
12,5-25%
25-50%
50-75%
75-100%

Karteren van soorten:
De soorten die zijn naast de vegetatiekartering zijn gekarteerd zijn gekozen op basis van drie criteria:
•
•
•

Zeldzaamheidswaarde en mate van bedreiging (Rode Lijst*-, en soorten met een Uurhok Frequentie
Klasse van 6 of lager)
Indicatieve waarde (ten aanzien van verschillende abiotische omstandigheden)
Informatiewaarde over het interne en externe beheer (een combinatie van de eerste twee factoren.
Bijvoorbeeld soorten die verscraling indiceren.)

*Floron Rode-lijst 1990 (Weeda, 1990)

De aanwezige soorten zijn in aantallen (abundantie) aangeduid in een combinatie van twee codes.
Volgens de SBB-methode voor aantallen (tabel X) en de Tansleycode (tabel X) is gebruikt voor de vlakken
en lijnen. Zie bijlage 4 voor de soortenlijst. De soorten zijn vervolgens op locatie ingemeten met een
GPS, met een nauwkeurigheid van ongeveer vijf meter. Binnen een straal van 25 meter behoren soorten
bij dezelfde stip. Na 25 meter is dezelfde soort als nieuwe stip genoteerd. Als een soort verspreid over
het (vrijwel) gehele vegetatievlak voorkomt dan is deze voor het gehele vlak genoteerd. Het resultaat is
een soortverspreidingskaart per soort.
Tabel 2 Aantallen-schaal

De schaal voor aantallen
(Staatsbosbeheer)
1
1-2 exemplaren
2
3-10 ex.
3
11-100 ex.
4
101-1000 ex.
5
> 1000 ex.

Tabel 3 Tanslsey-schaal

Tansley-schaal
S
Sporadic (één of twee exemplaren)
R
Rare (zeldzaam)
O
Occasional (hier en daar voorkomend)
F
Frequent (frequent voorkomend)
A
Abundant (veel aanwezig)
D
Dominant (de soort overheerst)
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Bijlage 4: Resultaten vegetatiekartering 2003
1 – Eendekroos- klasse
Deze klasse omvat direct onder het wateroppervlak zwevende of drijvende kroosbegroeiingen.
VVN: 01RG01 - Rompgemeenschap van Klein kroos
SBB: A01-a RG Klein kroos
Lokaal: W191a Vorm met Klein kroos
Deze rompgemeenschap (RG) is te vinden in stilstaand tot zeer zwak stromend water. Behalve Klein kroos is
Bultkroos minder frequent aanwezig.
Vocht: water
Voedselrijkdom: matig voedselrijk tot voedselrijk
Zuurgraad: zwak zuur tot zwak basisch
Oppervlakte: 2392 m2
8 – Rietklasse
SBB: 08 Riet-klasse
Rietklasse is een hoog productieve verlandingsgemeenschap die op plekken langs open water optreedt. Er gelden
twee voorwaarden voor het voorkomen van de Rietklasse. Ten eerste moet de standplaats permanent nat (zoet en
basisch) zijn en ten tweede dient het aanbod aan voedingsstoffen groot te zijn (Synbiosys, Versie 3.0.18). De
soorten van de Rietklasse zijn dominant met een bedekking van meer dan 25%. Binnen deze klasse komt een
rompgemeenschap en een eenheid in Riet-orde voor in de Dommelbeemden.
VVN: 08RG01 – Rompgemeenschap van Liesgras
SBB: 08-a RG Liesgras
Lokaal: M291 (Type van) Liesgrasgruigte, M291b Vorm met Molinietalia-soorten
Deze rompgemeenschap komt voor op sterk gereduceerde gronden, daarbij is het water rijk aan nitraat, fosfaat en
kalium is het water veelal sterk vervuild. Rietgemeenschappen kunnen onder invloed van bemesting en beweiding
overgaan in liesgrasbegroeiingen. Het riet wordt beperkt door begrazing en/of maaien. De bedekking van Liesgras
is meer dan andere soorten van de Rietklasse-rompgemeenschappen. De vorm met soorten van pijpestrootje-orde
(Molinietalia) is een relatief voedselarme vorm van het Type. Soorten van pijpestrootje-orde zijn tenminste
frequent.
Vocht: nat, tijdelijk droogvallend
Voedselrijkdom: matig voedselrijk tot voedselrijk
Zuurgraad: zwak zuur tot zwak basisch
Oppervlakte: 1204 m2
VVN: 08B Riet-orde overgang 32RG02 RG van Harig wilgenroosje
SBB: 32-c RG Haagwinde en Riet [Klasse der natte strooiselruigten]
Lokaal: M246a Type van Riet met moerasruigtekruiden, Typische vorm
De rompgemeenschap harig wilgenroosje heeft een positie tussen de rietklasse en de klasse der nitrofiele zomen.
De standplaats staat regelmatig tijdelijk onder water en heeft een groot aandeel van freatofyten
(grondwaterplanten). Komt voor langs voedselrijke, ionenrijk en zoete wateren, zowel grond- als
oppervlaktewater. Verrijking met stikstof vindt plaats door overspoeling, bodemrijping en ophoping van organisch
materiaal. Deze vorm heeft een voedselrijkere standplaats dan rietlanden met Moerasspirea-verbond.
Vocht: nat
Voedselrijkdom: matig voedselrijk tot voedselrijk
zuurgraad: zwak zuur tot basisch
Oppervlakte: 4622 m2

09 - Klasse der kleine zeggen
SBB: 09 Klasse der kleine zeggen
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Deze klasse omvat gemeenschappen op ondergronden die stikstof- en fosfaatarm zijn. Soorten als Gewone
waternavel, Egelboterbloem, Zomprus, Moeraskartelblad en Gewoon puntmos zijn de kentaxa. De klasse omvat
een rompgemeenschap en subassociatie in het gebied.
Vocht: vochtig tot nat
Voedselrijkdom: voedselarm tot matig voedselrijk
Zuurgraad: matig zuur tot zwak zuur
Oppervlakte: 7973 m2
SBB: 09A3c Subassociatie van Veldrus van de Associatie van Moerasstruisgras en Zompzegge
Lokaal: G221k Veldrus-schraallanden, vorm met Kleine zegge-soorten
Volgens de lokale typologie valt deze gemeenschapn onder de Veldrus-schraallanden, echter wordt deze hier
ingedeeld op basis van de Staatsbosbeheer en Vegetatie van Nederland typologie onder de Klasse der kleine
zeggen. Deze vorm komt voor in relatief zuur milieu met stagenerend regenwater. De kenmerkende soorten zijn
mesotrof veenmossen, Zwarte zegge, Waternavel, Egelboterbloem of Moerasstruisgras bedekken absoluut voor
minimaal 25%. Of andere kleine zeggen-soorten bedekken 5%. Veldrus bedekt daarnaast minimaal 5%.
VVN: 09RG02 – Rompgemeenschap van Zwarte zegge en Moerasstruisgras
SBB: 09A-a RG Zwarte zegge-Moerasstruisgras (Vb. Zwarte zegge) + Vorm met Draadrus van de Associatie van
Moerasstruisgras en Zompzegge
Lokaal: M312e Vorm met Moeraskartelblad en/of Draadrus
Deze vorm komt voor op gronden met weinig fluctuerende grondwaterstanden, in de winter vinden wel
kortdurende overstromingen met relatief voedselrijk water plaats. De ondergrond bevat relatief voedsel- en
basenrijk grondwater, de bovengrond daarentegen staat onder sterke invloed van regenwater. Moeraskartelblad
of Draadrus komt frequent voor in deze vorm. Daarnaast komt vanuit het type (Type van Draadzegge) ook
Waterdrieblad voor.
Vocht: vochtig tot nat
Voedselrijkdom: voedselarm tot matig voedselrijk
Zuurgraad: zwak zuur tot zwak basisch
Oppervlakte: 32.628 m2
12 – Weegbree-klasse
Deze klasse betreft tredplantbegroeiingen en weilanden die jaarlijks langdurig overstromen. Grote weegbree,
Straatgras en Engels raaigras zijn algemene soorten in deze klasse. De klasse omvat een associatie en een
rompgemeenschap in het projectgebied.
VVN: 12Ba01c Associatie van Geknikte vossestaart; Subassociatie met Lidrus
SBB: 12B1c Associtatie van Geknikte vossestaart, subassociatie van Lidrus
Lokaal: G121m Type van Fioringras; Vorm met Molinietalia-soorten
Deze assocatie komt voor in een gebufferd milieu. Minimaal één soort van de Molinietalia-soorten komt occasional
voor. Geknikte vossestaart is in deze subassociatie aspectbepalend.
Vocht: vochtig tot nat
Voedselrijkdom: matig voedselrijk tot voedselrijk
Zuurgraad: zuur tot zwak zuur
Oppervlakte: 1662 m2
VVN: 12RG01 - Rompgemeenschap Ruw beemdgras-Engels raaigras
SBB: 12-a RG Ruw beemdgras en Engels raaigras (Weegbree-klasse) + RG Fioringras (Zilverschoon-verbond)
Lokaal: G191b Type van Engels raaigras en Ruw beemdgras; Vochtige vorm
Relatief vochtige vorm van het Type van Engels raaigras en Ruw beemdgras. Deze komt voor op zwaar bemeste
graslanden. Engels raaigras, Ruw beemdgras en/of Kweek zijn vaak de aspectbepalende soorten. Soorten van
overstromingsgraslanden bedekken meer dan 5%. Of er is een relatieve bedekking van meer dan 50% van
Kruipende boterbloem of Witte klaver.
Vocht: droog/vochtig tot vochtig
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Voedselrijkdom: matig voedselrijk tot voedselrijk
Zuurgraad: zuur tot zwak zuur
Oppervlakte: 44.539 m2
16 – Klasse der matig voedselrijke graslanden
SBB: 16 Klasse der vochtige graslanden
Graslanden met relatief schrale tot voedselrijke standplaatsen, welke niet extreem droog of extreem nat zijn. De
zuurgraad van de standplaats varieert van matig zuur tot basisch. Deze klasse omvat een breed spectrum aan
graslanden, vanwege de variatie in vocht, voedselrijkdom en het beheer.
SBB: 16A2a Veldrus-associatie; typische subassociatie
Lokaal: G221h Type van veldrus, vorm met Junco-Molinion soorten
Schrale, vochtige hooilanden op zwak zure tot neutrale humeuze zand- of veengrond. Veldrus bedekt minimaal 5%
van de bodem, Junco-Molinion of heischrale soorten komen frequent voor.
Vocht: vochtig tot nat
Voedselrijkdom: voedselarm
Zuurgraad: zuur/ zwak zuur tot matig zuur
Oppervlakte: 2778 m2
VVN: 16Ab01 Veldrus-associatie
SBB: 16-b RG Veldrus-[Klasse der vochtige graslanden]
Lokaal: G221a Type van Veldrus, typische vorm
Niet of weinig bemeste hooilanden op humeuze tot venige ondergrond. Dit type komt voor op de plekken waar
jaarlijks gemaaid wordt. De standplaats bevat lateraal bewegend grondwater. De typische vorm van dit type heeft
met veel Kale jonker en Grote wederik soms een ruig aspect. Veldrus bedekt meer dan 50% van het oppervlak.
Vocht: vochtig tot nat
Voedselrijkdom: voedselarm
Zuurgraad: zuur/ zwak zuur tot matig zuur
Oppervlakte: 14.846 m2
VVN: 16Ab01 Veldrus-associatie
SBB: 16A2c Veldrus-associatie; soortenarme subassociatie
Lokaal: G221b Type van veldrus, vorm met Veldrus dominant
Niet of weinig bemeste hooilanden op natte, humeuze tot venige ondergrond. Zwak tot matig zure standplaats,
met lateraal bewegend grondwater. Dit type komt voor op de plekken waar onregelmatig gemaaid wordt, of waar
begrazing plaatsvindt. Veldrus bedekt meer dan 50% van het oppervlak.
Vocht: vochtig tot nat
Voedselrijkdom: voedselarm
Zuurgraad: zuur/ zwak zuur tot matig zuur
Oppervlakte: 958 m2
VVN: 16Ab3 Associatie van Boterbloemen en Waterkruiskruid overgang 16RG02 - Rompgemeenschap van
Gestreepte witbol en Echte koekoeksbloem
SBB: 16-a RG van Gestreepte witbol en Echte koekoeksbloem-[Klasse der vochtige graslanden] + Subassociatie van
Zomprus van de Associatie van Boterbloemen en Waterkruiskruid
Lokaal: G231e Type van Dotterbloem-hooiland, grazige vorm met Gestreepte witbol
Drassige hooilanden op gebufferde, voedselrijke en relatief droge zand- en veengrond. De inundatieduur is kort en
in de zomer kan de grondwaterstand relatief ver wegzakken.
Vocht: vochtig tot nat
Voedselrijkdom: matig voedselrijk
Zuurgraad: matig zuur tot zwak zuur
Oppervlakte: 10.648 m2
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VVN: 16Ab03 Associatie van Echte koekoeksbloem en Gevleugeld hertshooi overgang 08Bc02 Associatie van
Scherpe zegge
SBB: 16B-d RG Moeraszegge-Scherpe zegge-[Dotterbloem-verbond]
Lokaal: G235c Dotterbloem-hooilanden met grote zeggen en/of Moerasspirea, vorm met Scherpe zegge
De standplaats wordt niet meer of onregelmatig gemaaid of de standplaats is net iets voedselrijker zijn dan die van
Type van Bosbies en Type van Dotterbloem-hooiland. Moerasspirea, Poelruit, Echter valeriaan, Tweerijige zegge,
Scherp zegge, Blaaszegge, Oeverzegge of Stijve zegge bedekken gezamenlijk minstens 25%. Scherpe zegge is echter
wel dominant.
Vocht: vochtig tot nat
Voedselrijkdom: matig voedselrijk
Zuurgraad: matig zuur tot zwak zuur
Oppervlakte: 8256 m2
VVN: 16Ab04 Associatie van Boterbloemen en Waterkruiskruid overgang 09Aa03 Associatie van Moerasstruisgras
en Zompzegge
SBB: 16B1c Associatie van Boterbloem en Waterkruiskruid; subassociatie van Draadrus
Lokaal: G231l Type van Dotterbloem-hooiland; vorm met Draadrus of Moeraskartelblad
In de winter is het hooiland drassig of overstroomt kort, in de zomer droogt deze slechts oppervlakkig op. De
bovengrond staat daarmee onder invloed van regenwater, terwijl de ondergrond relatief voedsel- en basenrijk
grondwater bevat. Draadrus en/ of Moeraskartelblad kom frequent voor. Van de Calthion-soorten komen
minstens twee soorten voor. Eén soort occasional en een tweede soort frequent, en/of Bosbies is dominant.
Vocht: vochtig tot nat
Voedselrijkdom: voedselarm tot matig voedselrijk
Zuurgraad: matig zuur tot zwak zuur
Oppervlakte: 53.711 m2
VVN: 16RG01 - Rompgemeenschap van Gestreepte witbol en Engels raaigras
SBB: 16-l RG Gestreepte witbol-Beemdlangbloem-Engels raaigras [Klasse der vochtige graslanden] + RG Fioringras
[Klasse der vochtige graslanden]
Lokaal: G292c Type van Gestreepte witbol, vorm met Gewoon reukgras en Geknikte vossenstaart
Relatief vochtige en voedselrijke vorm van Type van Gestreepte witbol. Dit type is het eerste verschralingsstadium
natte graslanden met Engels raaigras en Witbol. Deze witbolgraslanden kunnen lang in stand blijven in situaties
met sterke mineralisatie, door verdroging, van bodems met veen in de ondergrond. Op klei of zand gaan
witbolgraslanden sneller over in schralere vegetaties. Van de Klaver-Struisgrasgroep bedekken (schijn)grassen
tussen de 5 en 50% van de bodem. En soorten van de overstromingsgraslanden bedekken meer dan 5%.
Vocht: droog/vochtig tot vochtig
Voedselrijkdom: matig voedselrijk tot voedselrijk
Zuurgraad: matig zuur tot zwak zuur
Oppervlakte: 3624 m2
VVN: 16RG02 - Rompgemeenschap van Gestreepte witbol en Echte koekoeksbloem
SBB: 16-a RG van Gestreepte witbol en Echte koekoeksbloem-[Klasse der vochtige graslanden] + Gestreepte witbol,
Beedlangbloem en Engels raaigras
Lokaal: G292m Type van Gestreepte witbol, Vorm met Molinietalia-soorten
Relatief vochtige vorm van type van Gestreepte witbol in een gebufferd milieu. Dit type is het eerste
verschralingsstadium nat graslanden met Engels raaigras en Witbol. Deze witbolgraslanden kunnen lang in stand
blijven in situaties met sterke mineralisatie, door verdroging, van bodems met veen in de ondergrond. Op klei of
zand gaan witbolgraslanden sneller over in schralere vegetaties. Soorten van Molinietalia komen voor, waarvan
minimaal één soort occasional. Ook Poelruit, Holpijp en Scherp zegge worden bij deze vorm meegerekend.
Vocht: droog/vochtig tot vochtig
Voedselrijkdom: matig voedselrijk tot voedselrijk
Zuurgraad: matig zuur tot zwak zuur
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Oppervlakte: 28.598 m2
VVN:
SBB: 16-a RG Gestreepte witbol en Echte koekoeksbloem [Klasse der vochtige graslanden] + RG Zwarte
zegge/Moerasstruisgras [Verbond van Zwarte zegge]
Lokaal: G294k Type van Gewoon struisgras, Rood zwekgras en Gewoon reukgras, vorm met Kleine zeggen-soorten
Deze vorm is een relatief vochtige vorm van het type op een (licht) zure standplaats. Het type komt voor op
voedselarme en droge zandgronden, die in beperkte mate verrijkt is met voedingsstoffen. Daarnaast kom het type
ook als een verschralingsstadium voor op verdroogde veengronden en kleigronden.
Van de Kleine-zeggen soortenis tenminste één soort frequent, Zwarte zegge moet echter vijf procent bedekken.
Vocht:
Voedselrijkdom:
Zuurgraad:
Oppervlakte: m2
VVN: 16RG05 - Rompgemeenschap van Blauwe zegge en Blauwe knoop
SBB: 16A-a RG Blauwe knoop-Blauwe zegge-[Verbond van Biezenknoppen en Pijpestrootje]
Lokaal: G213b Type van Biezeknoppen en Blauwe zegge, vorm met Biezenknoppen
Enigszins verruigd blauwgrasland, waarin sprake is van enige vorm van een verhoogde stikstoftoevoer en/of
storing in de waterhuishouding.
Lokaal: G213c Type van Biezeknoppen en Blauwe zegge, vorm met Blauwe zegge
Mogelijk door een gevolg van vrij sterk fluctuerende waterstanden is deze vorm te beschrijven als een verdroog
blauwgrasland. Deze vorm komt ook voor op iets hogere plekken in het landschap. Blauwe zegge bedekt voor
minstens vijf procent van de bodem.
Vocht: vochtig tot nat
Voedselrijkdom: voedselarm
Zuurgraad: zuur tot zwak zuur
Oppervlakte: 8398 m2
VVN: 16AB03A – Associatie van Echte koekoeksbloem en Gevleugeld hertshooi; typische subassociatie
SBB : 16B-b RG Moerasrolklaver-Echte koekoeksbloem-[Dotterbloem-verbond]
Lokaal: …….
Vocht: vochtig tot nat
Voedselrijkdom: voedselarm
Zuurgraad: zuur tot zwak zuur
Oppervlakte: m2
36 – Klasse der wilgenbroekstruwelen
Het struweelgemeenschap wordt gekenmerkt door Sporkehout, Grauwe wilg en de Geoorde wilg. Daarbij bepalen
soorten van natte omstandigheden het aanzien, onder bijvoorbeeld voedselrijke omstandigheden zijn dit
moerasplanten (Riet, Gele lis, etc.)
In de Dommelbeemden is een associatie en een verbond van deze klasse gekarteerd.
VVN: 36Aa02 Associatie Van Grauwe wilg
SBB: 36A2 Associatie van Grauwe wilg
Lokaal: S211a Type van Grauwe wilg en Geoorde wilg, typische vorm
Struwelen op natte, matig voedselrijke (soms voedselrijk) standplaatsen. Grauwe wilg, Geoorde wilg en/of
Sporkehout domineren, soms ook Gagel.
Vocht: vochtig tot nat
Voedselrijkdom: matig voedselrijk tot voedselrijk
Zuurgraad: matig zuur tot zwak zuur
Oppervlakte: 2458 m2
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VVN: 36Aa Verbond der wilgenbroekstruwelen, overgang, 39 Klasse der elzenbroekbossen
SBB: 36A2 Associatie van Grauwe wilg + 39A2a Typische associatie van Elzenzegge-Elzenbroek
Lokaal: S211c Type van Grauwe wilg en Geoorde wilg, vorm met Zwarte els
Struwelen op natte, matig voedselrijke (soms voedselrijk) standplaatsen. De vegetatie óf ontwikkelt zich in de
richting van Elzen-broekbos, of is het resultaat van het afsterven van Elzen-broekbos. Hierin zijn Zwarte els, Stijve
zegge en/of Elzenzegge op zijn minst frequent.
Vocht: vochtig tot nat
Voedselrijkdom: matig voedselrijk tot voedselrijk
Zuurgraad: matig zuur tot zwak zuur
Oppervlakte: 2458 m2 (samen met voorgaand vegetatie-eenheid)
39 – Klasse der elzenbroekbossen
Deze klasse is karakteristiek voor veenbodems en komen voor in de laagten in beekdalen. Een hoge struiklaag is
doorgaans slechts pleksgewijs ontwikkeld. De kruidlaag wordt gevormd door soorten uit de moerasruigten en
rietlanden. Zwarte els domineert de boomlaag.
VVN: 39RG02 Rompgemeenschap van Gewone braam
SBB: 39A-b RG Gewone braam
Lokaal: B113d Verruigd elzenbroek, vorm met Braam dominant
Als resultaat van aanrijking van stikstof zijn de van oorsprong matig tot voedselrijke broekbossen verruigd. Deze
vorm is zeer sterk verruigd en verdroogd.
Vocht: vochtig
Voedselrijkdom: matig voedselrijk tot voedselrijk
Zuurgraad: matig zuur tot zwak zuur
Oppervlakte: 1628 m2
VVN: 39Aa02d Elzenzegge-elzenbroek, subassociatie met Framboos
SBB: 39A2d Elzenzegge-elzenbroek, subassociatie van Framboos
Lokaal: B112c (Type van) Elzenzegge-Elzenbroek, vorm met Framboos
Venige ondergrond die in contact staat met grond- en/of oppervlaktewater. De vorm met Framboos staat
hierbinnen op de relatief droge standplaatsen. Framboos en/of Ruwe smele bedekken meer dan vijf procent van
de bodem.
Vocht: vochtig
Voedselrijkdom: matig voedselrijk
Zuurgraad: matig zuur
Oppervlakte: 937 m2

43- Klasse der eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond
De klasse omvat loofbossen met doorgaans een goed ontwikkelde gelaagdheid (mos-, kruid-, struik- en boomlaag).
De standplaats is redelijk voedselrijk en niet zeer nat.
VVN: 43Aa02a Essen-iepenbos, typische subassociatie
SBB: 43-h RG Nagelkruid, Hondsdraf en Zevenblad [Klasse der Eiken- en Beukenbossen op voedselrijke grond]
eventueel RG Vlier
Lokaal: B512a (Type van) Essen-Iepenbos, typische vorm
Voedselrijk bos op een standplaats die matig stikstofrijk is. Dagkoekoeksbloem is tenminste frequent en/of
kritische bossoorten zijn minstens occasional. Zevenblad en Speenkruid alleen mits ze 25% bedekken.
Vocht: droog/vochtig tot vochtig
Voedselrijkdom: matig voedselrijk tot voedselrijk
Zuurgraad: matig zuur tot zwak basisch
Oppervlakte: 868 m2
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Bijlage 5: Resultaten soortenkartering 2003
De meeste karteersoorten zijn in de matig voedselrijke hooilanden waargenomen. In vak 4 komen
moeraskartelblad, dotterbloem en draadrus in hoge aantallen voor. Op de nattere delen in vak 4 staan:
veldrus, scherpe zegge, tweerijige zegge, holpijp, waterdrieblad, sterzegge en waterviolier. Op de
vochtige plaatsen staan: blaaszegge, moerasviooltje, wateraardbei en op de drogere delen staan blauwe
zegge en Spaanse ruiter. Daarnaast is ook een soort waargenomen die niet op de lijst stond maar toch is
gekarteerd, namelijk lange ereprijs. Deze soort is op een aantal plekken in vak 4 aangetroffen.
De soorten die binnen het projectgebied gekarteerd zijn, zijn gemarkeerd met een groene kleur in
onderstaand tabel.
Wetenschappelijke naam
Acorrus calamus
Caltha palustris ssp. Palustris
Carex acuta
Carex acutiformis
Carex disticha
Carex echinata
Carex elata
Carex panicea
Carex vesicaria
Cicuta virosa
Cirsium dissectum
Equisetum fluviatile
Hottonia palustris
Juncus acutiflorus
Juncus filiformis
Menyanthes trifoliata
Myrica gale
Osmunda regalis
Pedicularis palustris
Potamogeton polygonifolius
Potentilla palustris
Rhinanthus angustifolius
Scirpus sylvaticus
Viola palustris
KW = kwetsbaar, GE = gevoelig

Nederlandse naam
Kalmoes
Gewone dotterbloem
Scherpe zegge
Moeraszegge
Tweerijige zegge
Sterzegge
Stijve zegge
Blauwe zegge
Blaaszegge
Waterscheerling
Spaanse ruiter
Holpijp
Waterviolier
Veldrus
Draadrus
Waterdrieblad
Wilde gagel
Koningsvaren
Moeraskartelblad
Duizendknoopfonteinkruid
Wateraardbei
Grote ratelaar
Bosbies
Moerasviooltje

Rode lijststatus

KW

KW
GE
GE
KW
GE

Uurhok
frequentie klasse
8
8
8
8
8
6
7
7
6
7
5
8
8
7
4
6
7
7
5
5
7
7
6
7
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Bijlage 6: Resultaten vegetatiekartering 2013
08 - Riet-klasse
SBB: 08 Riet-klasse
Rietklasse is een hoog productieve verlandingsgemeenschap die op plekken langs open water optreedt. Er gelden
twee voorwaarden voor het voorkomen van de Rietklasse. Ten eerste moet de standplaats permanent nat (zoet en
basisch) zijn en ten tweede dient het aanbod aan voedingsstoffen groot te zijn (Synbiosys, Versie 3.0.18). De
soorten van de Rietklasse zijn dominant met een bedekking van meer dan 25%. Binnen deze klasse komt een
associatie en een eenheid in Riet-klasse voor in de Dommelbeemden.
VVN: Riet-klasse
SBB: 08C2c Associatie van Scherpe zegge, soortenarme subassociatie
Lokaal: 08C-1 vorm met Scherpe zegge dominant
Deze vorm van de riet-klasse is te typeren als een grote zeggenmoeras of als een overgang daarvan naar grasland.
Scherpe- en Tweerijige zegge zijn dominante soorten in deze relatief soortenarme vorm.
Vocht: nat
Voedselrijkdom: matig voedselrijk tot voedselrijk
Zuurgraad: zwak zuur tot zwak basisch
Oppervlakte: 5985 m2
VVN: Riet-klasse
SBB: 08C-f RG Hennegras [Verbond der grote zeggen]
Lokaal: 08C-6 vorm met Scherpe zegge en ruigtekruiden
Deze vorm van de riet-klasse is te typeren als een grote zeggenmoeras of als een overgang daarvan naar grasland.
In deze vorm komen soorten van natte ruigten sterk naar voren, voornamelijk Grote wederik en Hennegras. De
vorm is opgevat als een rompgemeenschap van de klasse der kleine zeggen, de ruigste variant is echter (bij
ontbreken kensoorten) een niet te karakteriseren rompgemeenschap van de Klasse der Strooiselruigten.
Vocht: nat tot tijdelijk droogvallend
Voedselrijkdom: matig voedselrijk tot voedselrijk
Zuurgraad: zwak zuur tot zwak basisch
Oppervlakte: 3394 m2
VVN: 08Bc02a Associatie van Scherpe zegge, typische subassociatie
SBB: 08C2a Associatie van Scherpe zegge, typische subassociatie
Lokaal: 08C-5 Vorm met Scherpe zegge en vochtige graslandsoorten
Deze vorm van de riet-klasse is te typeren als een grote zeggenmoeras of als een overgang daarvan naar grasland.
In deze vorm komen naast Scherpe zegge soorten van vochtige graslanden voor.
Vocht: nat
Voedselrijkdom: matig voedselrijk tot voedselrijk
Zuurgraad: zwak zuur tot zwak basisch
Oppervlakte: 2402 m2
09 - Klasse van de kleine zeggen
SBB: 09 Klasse der kleine zeggen
Deze klasse omvat gemeenschappen op ondergronden die stikstof- en fosfaatarm zijn. Soorten als Gewone
waternavel, Egelboterbloem, Zomprus, Moeraskartelblad en Gewoon puntmos zijn de kentaxa. De klasse omvat
een eenheid die niet verder te karakteriseren is dan de klasse.
VVN: Klasse van de kleine zeggen
SBB: 09A3b RG Snavelzegge-Wateraardbei [Klasse der kleine zeggen], 16B1c Associatie van Boterbloem en
Waterkruiskruid, subassociatie van Draadrus
Lokaal: 09A-6 Type van Moerasstruisgras, vorm van Draadrus en Calthion-soorten (overgang)
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Deze vorm betreft een overgansvorm. De soortensamenstelling is als geheel te karakteriseren als Associatie van
Moerasstruisgras en Zompzegge, de vele Calthion-soorten duiden echter dat de eenheid zeer dicht bij de
Associatie van Boterbloemen en Waterkruiskruid staat. Beide associaties grenzen in het landschap vaak aan
elkaar, door de invloed van vernatting/verdroging en/of verschraling/verrijking kunnen beide associaties ook in
elkaar overgaan.
Graslandsoorten als Gestreepte witbol, Pinksterbloem, Echte koekoeksboem en Wilde bertram komen voor naast
de bedekkende Draadrus.
Vocht: vochtig tot nat
Voedselrijkdom: voedselarm tot matig voedselrijk
Zuurgraad: matig zuur tot zwak zuur
Oppervlakte: 13.856 m2
12 - Weegbree-klasse
Deze klasse betreft tredplantbegroeiingen en weilanden die jaarlijks langdurig overstromen. Grote weegbree,
Straatgras en Engels raaigras zijn algemene soorten in deze klasse. De klasse omvat een rompgemeenschap met
twee lokale vormen in het projectgebied.
VVN: 12RG05 Rompgemeenschap van Moerasstruisgras en Kruipende boterbloem
SBB: 12B-f RG Moerasstruisgras en Kruipende boterbloem [Zilverschoon-verbond/Klasse der matig voedselrijke
graslanden]
Lokaal: 12B-2 vorm van Mannagras, 12B-3 vorm van Moerasstruisgras en Pitrus
Voor het Type van Kruipende boterbloem en Ruw beemdgras komen deze twee vormen op de relatief zure
plekken voor, dit blijkt onder andere uit relatief hoge presentie van Moerasstruisgras, Egelboterbloem en
Schildereprijs. In de vorm 12B-2 komt Mannagras veelvuldig voor en in 12B-3 is Pitrus de karakteristieke soort.
Vocht: vochtig tot nat
Voedselrijkdom: voedselarm tot matig voedselrijk
Zuurgraad: matig zuur
Oppervlakte: 7985 m2
VVN: 12RG01 - Rompgemeenschap Ruw beemdgras-Engels raaigras
SBB: 16-m RG Ruw beemdgras en Engels raaigras [Klasse der vochtige graslanden]
Lokaal: 16-11 Type van Gestreepte witbol en Pinksterbloem, Vorm van Rietgras en Vogelmuur
Gestreepte witbol, Veldzuring, Gewoon struisgras, Pinksterbloem, Gewoon reukgras en Kruipende boterbloem zijn
de aspectbepalende soorten van het type. De karakteristieke soorten van deze vorm zijn Engels raaigras,
Madeliefje en Witte klaver. Het betreft een voedselrijk maar relatief soortenarm weiland.
Vocht: droog/vochtig tot vochtig
Voedselrijkdom: matig voedselrijk tot voedselrijk
Zuurgraad: zuur tot zwak zuur
Oppervlakte: 12.258 m2
16 – Klasse der matig voedselrijke graslanden
SBB: 16 Klasse der vochtige graslanden
Graslanden met relatief schrale tot voedselrijke standplaatsen, welke niet extreem droog of extreem nat zijn. De
zuurgraad van de standplaats varieert van matig zuur tot basisch. Deze klasse omvat een breed spectrum aan
graslanden, vanwege de variatie in vocht, voedselrijkdom en het beheer. …..
VVN: 16RG07 RG van Gestreepte witbol en Echte koekoeksbloem
SBB: 16-a RG Gestreepte witbol en Echte koekoeksbloem [Kasse der vochtige graslanden]
Lokaal: 16-1 Type van Gestreepte witbol en Pinksterbloem, vorm van Gewoon struisgras
Gewoon struisgras domineert in deze vorm, daarbij komen Gestreepte witbol, Gewoon reukgras en Veldzuring ook
voor. Het is een vrij soortenarme eenheid.
Vocht: vochtig
Voedselrijkdom: matig voedselrijk
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Zuurgraad: matig tot zwak zuur
Oppervlakte: 6005 m2
VVN: 16RG02 RG van Gestreepte witbol en Echte koekoeksbloem
SBB: 16-g RG Smalle weegbree, Kruipende boterbloem en Rood zwenkgras [Klasse der vochtige graslanden]
Lokaal: 16-5 Type van Gestreepte witbol en Pinksterbloem, vorm van Smalle weegbree en Veldzuring
Deze vorm betreft een relatief soortenrijk grasland. Het ontbreken van aspectbepalende soorten en de grote
aanwezigheid van Smalle weegbree zijn typerend. Geen van de soorten is echter dominant aanwezig.
Vocht: vochtig
Voedselrijkdom: matig voedselrijk
Zuurgraad: matig tot zwak zuur
Oppervlakte: 4031 m2
VVN: 16RG01 RG van Gestreepte witbol en Engels raaigras
SBB: 16-l RG Gestreepte witbol, Beemdlangbloem en Engels raaigras [Klasse der vochtige graslanden]
Lokaal: 16-12 Type van Gestreepte witbol en Pinksterbloem, vorm van Rietgras en Vogelmuur
Deze vorm betreft een voedselrijk, verruigd, vochtig grasland. De abundante soorten zijn Gestreepte witbol en
Ruwbeemdgras. Rietgras en Grote brandnetel komen pleksgewijs voor en Vogelmuur verspreid.
Vocht: droog/vochtig tot vochtig
Voedselrijkdom: matig voedselrijk tot voedselrijk
Zuurgraad: matig tot zwak zuur
Oppervlakte: 4047 m2
VVN: 16RG04 RG van Pitrus
SBB: 16-r RG Pitrus [Klasse de vochtige graslanden]
Lokaal: 16-8 Type van Gestreepte witbol en Pinksterbloem, vorm van Pitrus
Naast soorten als Gewoon puntmos, Moeraswalstro en Kale jonker domineert Pitrus in deze vochtige Pitrusgraslanden.
Vocht: droog/vochtig tot vochtig
Voedselrijkdom: matig voedselrijk tot voedselrijk
Zuurgraad: matig tot zwak zuur
Oppervlakte: 5661 m2
VVN: 16 Klasse der matig voedselrijke graslanden
SBB: 16A-c RG Moerasstruisgras [Verbond van Biezenknoppen en Pijpenstrootje]
Lokaal: 16A-1 Type van pijpenstrootje en Gewoon haakmos, vorm van Moerasstruisgras en Moerasviooltje
Deze vorm valt in de lokale Klasse der vochtige graslanden, deze klasse wordt gekarakteriseerd door de soorten
Pijpenstrootje, Gewoon haakmos, Moerasspirea, Moerasstruisgras, Moerasviooltje, Blauwe zegge, Gewone
waternavel en Kale jonker. De vorm van Moerasstruisgras en Moerasviooltje is in de klasse een intermediaire
vorm tussen de vormen 16A-2 (Vorm v. Pijpenstrootje abundant), 16A-3 (Vorm v. Veldrus en Gewoon puntmos) en
16A-4 (Vorm v. Veldrus en Haakmos). Er is geen duidelijk aspectbepalende soort in deze vorm, terwijl wel vrijwel
alle soorten voorkomen.
Vocht: droog/vochtig tot vochtig
Voedselrijkdom: matig voedselrijk
Zuurgraad: matig tot zwak zuur
Oppervlakte: 1215 m2
VVN: 16 Klasse der matig voedselrijke graslanden
SBB: 16A-e RG Pijpenstrootje en Gewoon veenmos [Verbond van Biezenknoppen en Pijpenstrootje]
Lokaal: 16A-2 Type van pijpenstrootje en Gewoon haakmos, Vorm van Pijpenstrootje abundant
Vorm waarin Pijpenstrootje aspectbepalend voorkomt naast de karakteristieke soorten van de Klasse der vochtige
graslanden zoals in voorgaande alinea beschreven.
Vocht: droog/vochtig tot vochtig
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Voedselrijkdom: matig voedselrijk
Zuurgraad: matig tot zwak zuur
Oppervlakte: 14.419 m2
VVN: 16 Klasse der matig voedselrijke graslanden
SBB: 16A-f RG Veldrus-veenmos [Verbond van Biezenknoppen en Pijpenstrootje]
Lokaal: 16A-3 Type van pijpenstrootje en Gewoon haakmos, Vorm van Veldrus en Gewoon puntmos
Zoals de naam van de vorm omschrijft zijn Veldrus en Gewoon puntmos aspectbepalend.
Vocht: droog/vochtig tot vochtig
Voedselrijkdom: matig voedselrijk
Zuurgraad: matig tot zwak zuur
Oppervlakte: 14.894 m2
VVN: 16Aa01b Blauwgrasland, typische subassociatie
SBB: 16A1a Blauwgrasland, typische subassociatie
Lokaal: 16A1-1 Type van pijpenstrootje en Gewoon haakmos, Vorm van Spaanse ruiter en Blauwe zegge
Deze vorm heeft ten opzichte van de andere vormen in dezelfde type een hoge soortenrijkdom en onderscheidt
zich door abundantie van Spaanse ruiter. De vorm is tot het Blauwgrasland gerekend, echter is het wel een
fragmentaire vorm. Differentierende soorten als Blonde en Zeegroene zegge ontbreken.
Vocht: vochtig tot nat
Voedselrijkdom: voedselarm
Zuurgraad: zuur/zwak zuur tot matig zuur
Oppervlakte: 1046 m2
VVN: 16Ab03a Associatie van Echte koekoeksbloem en Gevleugeld hertshooi, typische subassociatie
SBB: 16B-b RG Moerasrolklaver en Echte koekoeksbloem [Dotterbloem-verbond]
Lokaal: 16B-1 Type van Echte koekoeksbloem en Puntmos, Vorm van Veldzuring
Karakteristieke soorten van dit type zijn Echte koekoeksbloem, Moerasrolklaver, Puntmossen, Moerasspirea,
Lidrus, Moeraswalstro, Grote kattenstaart en Egelboterbloem. Deze vorm onderscheid zich door de open structuur
met Holpijp, Witte klaver en Gewoon puntmos. Veldrus is aspectbepalend in deze vorm.
Vocht: vochtig tot nat
Voedselrijkdom: voedselarm
Zuurgraad: zuur/zwak zuur tot matig zuur
Oppervlakte: 1515 m2
VVN: 16Ab03a Associatie van Echte koekoeksbloem en Gevleugeld hertshooi, typische subassociatie
SBB: 16B-b RG Moerasrolklaver en Echte koekoeksbloem [Dotterbloem-verbond] + 32A1 Associatie van
Moerasspirea en Valeriaan
Lokaal: 16B-2 en-3 Type van Echte koekoeksbloem en Puntmos, Vorm van Veldzuring en Hennegras, Vorm van
Grote wederik
Bij de vorm 16B-2 is net als in de voorgaande vorm Veldrus aspectbepalend, echter is 16B-2 ruiger en komt
Tweerijige zegge en IJl riet voor. 16B-3 is nog ruiger dan 16B-2, maar heeft geen sterk gesloten structuur. Grote
wederik is hierin de dominante soort, Gewone waternavel is echter ook veel aanwezig.
Vocht: vochtig tot nat
Voedselrijkdom: voedselarm
Zuurgraad: zuur/zwak zuur tot matig zuur
Oppervlakte: 11.114 m2 (waarvan 2309 m2 = 16B-3)
VVN: 16 Klasse der matig voedselrijke graslanden
SBB: 16B/c Derivaatgemeenschap Liesgras [Dotterbloem-verbond]
Lokaal: 16B-9 Type van Echte koekoeksbloem en Puntmos, Vorm van Liesgras
Natte en voedselrijke vorm met als aspectbepalende soort Liesgras
Vocht: nat
Voedselrijkdom: ..
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Zuurgraad: ..
Oppervlakte: 687 m2
VVN: 16 Klasse der matig voedselrijke graslanden
SBB: 16B1c Associatie van Boterbloem en Waterkruiskruis, subassociatie van Draadrus
Lokaal: 16B-5 Type van Echte koekoeksbloem en Puntmos, Vorm van Draadrus en Dotterbloem
Bedekkende aanwezigheid van Moerasstruisgras, Bosdotterbloem, Gewoon reukgras en Rood zwenkgras. Draadrus
is de aspectbepalende soort bij deze vorm.
Vocht: nat
Voedselrijkdom: ..
Zuurgraad: ..
Oppervlakte: 16.659 m2
VVN: 16 Klasse der matig voedselrijke graslanden
SBB: 16B1f Associatie van Boterbloem en Waterkruiskruis, subassociatie van Scherpe zegge
Lokaal: 16B-4 Type van Echte koekoeksbloem en Puntmos, Vorm van Scherpe zegge en Dotterbloem
Bedekkende aanwezigheid van Moerasstruisgras, Bosdotterbloem, Gewoon reukgras en Rood zwenkgras. Scherpe
zegge is de aspectbepalende soort bij deze vorm.
Vocht: nat
Voedselrijkdom: ..
Zuurgraad: ..
Oppervlakte: 26.257 m2
31 – Klasse van de ruderale gemeenschappen
De klasse omvat gemeenschappen op ruderale standplaatsen. Dat zijn standplaatsen waarbij materiaal van elders
aan toe is gevoegd, denk aan organisch materiaal of grond. Daardoor ontstaan schoksgewijze toevoegingen van
voedingsstoffen. Soorten als Bijvoet, Canadese fijnstraal, Grote zandkool, Gewone raket en Boerenwormkruid zijn
algemeen.
VVN: 32RG04 RG van Bitterzoet en Riet
SBB: 32-d RG Bitterzoet en Riet [Klasse der natte strooiselruigten]
Lokaal: 32-1 Type van Rietgras en Veenwortel, Soortenarme vorm
Dichte, hoog opgaande, kruidachtige begroeiing aan de oever van de sloot. De belangrijkste soorten zijn Rietgras,
Koninginnenkruid, Liesgras, Bitterzoet en Grote brandnetel.
Vocht: nat
Voedselrijkdom: voedselrijk
Zuurgraad: zwak zuur tot zwak basisch
Oppervlakte: 4596 m2
VVN: 32AA01 Associatie van Moerasspirea en Echte valeriaan
SBB: 32A1 Asscociatie van Moerasspirea en Valeriaan
Lokaal: 32A-1 Type van Rietgras en Veenwortel, Vorm met Riet en Lange ereprijs
De vorm is sterk grazig en soortenrijk: Rietgras, Riet, Gestreepte en Gladde witbol, Hop, Vogelwikke en hier en daar
voorkomend Lange ereprijs. Moerasspirea is een karakteristieke soort, deze vormt echter geen dichte
begroeiingen.
Vocht: vochtig tot nat
Voedselrijkdom: matig voedselrijk tot voedselrijk
Zuurgraad: zwak zuur tot zwak basisch
Oppervlakte: 2694 m2
33 – Klasse der nitrofiele zomen
Deze klasse omvat zoomgemeenschappen die vaak langs heggen en onder de beschutting van bomen en struiken
groeien. De standplaats is stikstofrijk en enige mate van schaduw
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VVN: 33RG01 RG van Grote brandnetel
SBB: 33-a RG Grote brandnetel [Klasse der nitrofiele zomen]
Lokaal: 33-1 Type van Grote brandnetel, Vorm met Grote brandnetel dominant
Deze vorm betreft een dichte, hoog opgaande, kruidachtige ruigte. De soortenarme vegetatie wordt gedomineerd
door Grote Brandnetel.
Vocht: droog/vochtig tot vochtig
Voedselrijkdom: voedselrijk
Zuurgraad: zwak zuur tot zwak basisch
Oppervlakte: 1900 m2
36 – Klasse der wilgenbroekstruwelen
Het struweelgemeenschap wordt gekenmerkt door Sporkehout, Grauwe wilg en de Geoorde wilg. Daarbij bepalen
soorten van natte omstandigheden het aanzien, onder bijvoorbeeld voedselrijke omstandigheden zijn dit
moerasplanten (Riet, Gele lis, etc.)
In de Dommelbeemden is een associatie en een verbond van deze klasse gekarteerd.
VVN: 36Aa02 Associatie van Grauwe wilg
SBB: 36A2 Associatie van Grauwe wilg
Lokaal: 36A-1 Type van Wilgenbroekstruweel, Vorm van Grauwe wilg
Deze vorm betreft wilgenbroekstruwelen met als dominante soort de Grauwe wilg. De mos- en kruidlaag zijn op de
meeste locaties matig ontwikkeld en ook niet erg soortenrijk.
Vocht: vochtig tot nat
Voedselrijkdom: matig voedselrijk tot voedselrijk
Zuurgraad: matig zuur tot matig/zwak zuur
Oppervlakte: 17.808 m2
39 – Klasse der elzenbroekbossen
Deze klasse is karakteristiek voor veenbodems en komen voor in de laagten in beekdalen. Een hoge struiklaag is
doorgaans slechts pleksgewijs ontwikkeld. De kruidlaag wordt gevormd door soorten uit de moerasruigten en
rietlanden. Zwarte els domineert de boomlaag.
VVN: 39RG04 RG van Grote brandnetel
SBB: 39A-d RG Grote brandnetel [Elzen-verbond]
Lokaal: 39A-3 Elzenbroekbos, Vorm met Grote brandnetel dominant
Deze vorm is aangetroffen op plekken met een verstoorde bodem, vaak is hier ook Zwarte els aangepant. Grote
brandnetel is hier dominant.
Vocht: vochtig
Voedselrijkdom: matig voedselrijk tot voedselrijk
Zuurgraad: matig zuur tot zwak zuur
Oppervlakte: 1989 m2
VVN: 39RG04 RG van Grote brandnetel
SBB: 39A-e RG Brede stekelvaren [Elzen-verbond]
Lokaal: 39A-1 Elzenbroekbos, Verdroogde vorm met stekelvarens
Deze vorm wordt gedomineeerd door Brede en soms de Smalle stekelvaren in de ondergroei. Dit is steeds op de
droogste plekken waar Zwarte els vee aanwezig is.
Vocht: vochtig
Voedselrijkdom: matig voedselrijk tot voedselrijk
Zuurgraad: matig zuur tot zwak zuur
Oppervlakte: 1381 m2
VVN: 39Aa02a Elzenzegge-Elzenbroek, Typische subassociatie
SBB: 39A2a Elzenzegge-elzenbroek, typische subassociatie
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Lokaal: 39A-7 Elzenbroekbos, Vorm met Stijve zegge abundant
De aspectbepalende soorten zijn Elzenzegge, stijve zegge en IJle zegge. Deze vorm is samen met de ‘typische vorm’
de meest gangbare elzenbroekvorm.
Vocht: vochtig tot nat
Voedselrijkdom: matig voedselrijk tot voedselrijk
Zuurgraad: matig zuur tot zwak zuur
Oppervlakte: 611 m2
VVN: 39Aa02c Elzenzegge-Elzenbroek, subassociatie met Zwarte bes
SBB: 39A2c Elzenzegge-Elzenbroek, subassociatie met Zwarte bes
Lokaal: 39A-4 Elzenzegge-Elzenbroek, Vorm met Ruwe smele en Bitterzoet
Ruwe smele en Bitterzoet zijn karakteristiek voor deze vorm.
Vocht: vochtig tot nat
Voedselrijkdom: matig voedselrijk tot voedselrijk
Zuurgraad: matig zuur tot zwak zuur
Oppervlakte: 2249 m2
42 - Klasse der eiken- en beukenbossen op voedselarme grond
De voedselarme eikenbossen hebben een relatief soortenarme boom-, kruid- en struiklaag. De klasse omvat een
derivaatgemeenschap en een … in de Dommelbeemden.
VVN: 42DG01 DG van Amerikaanse vogelkers
SBB: 42A/a DG Amerikaanse vogelkers [Zomereik-verbond]
Lokaal: 42A-1 Type van voedselarm eikenbos, Vorm met Amerikaanse vogelkers
De ondergroei in deze vegetatie wordt gedomineerd door Amerikaanse vogelkers.
Vocht: droog/vochtig
Voedselrijkdom: voedselarm tot matig voedselrijk
Zuurgraad: zuur tot zwak zuur
Oppervlakte: 784 m2
VVN: 42Aa02c Beuken-Zomereikenbos, Subassociatie met Lelietje-van-dalen
SBB: 42A2c Beuken-eikenbos, Subassociatie met Lelietje-van-dalen
Lokaal: 42A-2 Type van voedselarm eikenbos, Vorm met Dalkruid
Deze vorm wordt op veel plekken in de ondergroei gedomineerd door Dalkruid, Wilde lijsterbes is in de struiklaag
de belangrijkste soort. Pleksgewijs komt Gewone eikvaren voor.
Vocht: droog/vochtig
Voedselrijkdom: voedselarm tot matig voedselrijk
Zuurgraad: zuur/ zwak zuur tot matig zuur
Oppervlakte: 491 m2
43 - Klasse der eiken-en beukenbossen op voedselrijke grond
De klasse omvat loofbossen met doorgaans een goed ontwikkelde gelaagdheid (mos-, kruid-, struik- en boomlaag).
VVN: 43 Klasse der eiken-en beukenbossen op voedselrijke grond
SBB: 43-f RG Vlier [Klasse der eiken-en beukenbossen op voedselrijke grond]
Lokaal: 43-1 Type van voedselrijk bos, Aanplant met nitrofiele ondergroei
Deze vegetatie betreft een aanplant op voormalige, droge landbouwgrond. De kruid- en struiklaag hebben weinig
soorten, Grote brandnetel en Gewone vlier zijn bepalend.
Vocht: droog/vochtig
Voedselrijkdom: matig voedselrijk tot voedselrijk
Zuurgraad: matig zuur tot zwak zuur
Oppervlakte: 1170 m2
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Aarvederkruid
Bevertjes
Bitterling
Bleekgele droogbloem
De Gewone dotterbloem en Bosdotterbloem zijn dezelfde soort genoteerd. De determinatie
van de Gewone
Borstelgras
dotterbloem is vast gelopen bij de Spindotterbloem, aangezien in de Dommelbeemden eenBrede
afwijkende
vorm
waterpest
voorkomt. Deze vorm wortelt op de knopen, de Dotterbloemvorm is echter op het moment
van
de
determinatie
Buntgras
nog niet in de Nederlandse flora onderscheiden. Een aantal Nederlandse floristen gebruiken
de naam
Drijvend
fonteinkruid
Bosdotterbloem, vandaar dat in deze kartering Bosdotterbloem wordt gebruikt voor de Dotterbloemvormen.
Dwergzegge
Gekroesd fonteinkruid
Een aantal karakteristieke soorten van Blauwgrasland zijn waargenomen; Blauwe zegge (kA), Spaanse ruiter (kA)
Gevleugeld hertshooi
en Blauwe knoop (kV). Deze zijn in het noorden van vak 4D en 4C gekarteerd. Kleine valeriaan en Ruw walstro zijn
de enige kensoorten van de orde die zijn gekarteerd. Kleine valeriaan is op twee plekken inGlanzig
vak 4Dfonteinkruid
waargenomen
en Ruw walstro in vak 4D, 4B en 9H. Een aantal karakteristieke soorten van Blauwgrasland Grote
missenboterbloem
ook in de
Aarvederkruid
Grote ereprijs
Dommelbeemden zoals Vlozegge, Blonde zegge en Klein glidkruid.
Bevertjes
Grote pimpernel
Bitterling
Grote waterranonkel
Bijzondere gekarteerde soorten voor de Dommeleemden zijn naast de soorten van blauwgrasland:
Lange ereprijs,
Bleekgele droogbloem
Gulden sleutelbloem
Dotterbloem en relatief grote populaties Draadrus.
Borstelgras
Herfstbitterling
Brede waterpest
Hondsviooltje
Gekarteerde soorten:
Buntgras
Knikkend nagelkruid
Blauwe zegge*
Brede wespenorchis
Carex x elytroides
Drijvend
fonteinkruid
Knolsteenbreek
Bosdotterbloem
Blaaszegge
Blauwe
knoop*
Dwergzegge
Kruipende moerasweegbree
Draadrus
Echte koekoeksbloem
Geelgroene zegge
Gekroesd
fonteinkruid
Mattenbies
Gele ganzenbloem
Gewoon veenmos
Grote ratelaar
Gevleugeld
hertshooi amsinckia
Melkviooltje
Hazenzegge
Holpijp*
Kleinbloemige
Glanzig
fonteinkruid
Aarvederkruid
Kleine ratelaar
Kleine valeriaan*
Kleverige ogentroost Moerashertshooi
Grote
boterbloem
Moeraskruiskruid
Bevertjes
Koningsvaren
Lange ereprijs
Melkeppe
Grote
ereprijs
Moeraslathyrus
Bitterling
Moeraskartelblad
Moerasviooltje*
Rietorchis
Grote
pimpernel
Moeraswolfsklauw
Bleekgele
droogbloem
Ruw walstro*
Schildereprijs
Smal streepzaad
Grote
waterranonkel
Moeraswolfsmelk
Borstelgras
Snavelzegge
Spaanse ruiter*
Sterzegge*
Gulden
sleutelbloem
Naaldwaterbies
Brede
waterpest
Taraxacum nordstedtii
Tormentil
Veldrus*
Herfstbitterling
Plat fonteinkruid
Buntgras
Wateraardbei*
Waterdrieblad
Waterkruiskruid
Hondsviooltje
Ronde zonnedauw
Drijvend
fonteinkruid
Waterviolier
Wilde gagel
Zeegroene muur
Knikkend nagelkruid
Schedefonteinkruid
Dwergzegge
Zwarte bes
Knolsteenbreek
Gekroesd fonteinkruid
Spits fonteinkruid
Kruipende moerasweegbree Stijf hardgras
Gevleugeld hertshooi
Mattenbies
Stijve waterranonkel
Niet aangetroffen soorten: Glanzig fonteinkruid
Grote boterbloem
Melkviooltje
Stijve wikke
Grote ereprijs
Aarvederkruid
Moerashertshooi
Tandjesgras
Grote pimpernel
Bevertjes
Moeraskruiskruid
Teer vederkruid
Grote waterranonkel
Bitterling
Moeraslathyrus
Tijmereprijs
Bleekgele droogbloem
Gulden sleutelbloem
Moeraswolfsklauw
Trilgras
Herfstbitterling
Borstelgras
Moeraswolfsmelk
Veelkleurige orchis
Hondsviooltje
Brede waterpest
Naaldwaterbies
Vertakte paardenstaart
Knikkend nagelkruid
Buntgras
Plat fonteinkruid
Vlottende bies
Knolsteenbreek
Drijvend fonteinkruid
Ronde zonnedauw
Vogelmelk (G)
Kruipende moerasweegbree Schedefonteinkruid
Dwergzegge
Waterlepeltje
Mattenbies
Gekroesd fonteinkruid
Spits fonteinkruid
Welriekende nachtorchis
Melkviooltje
Gevleugeld hertshooi
Stijf hardgras
Wilde weit
Glanzig fonteinkruid
Moerashertshooi
Stijve waterranonkel
Moeraskruiskruid
Grote boterbloem
Stijve wikke
Moeraslathyrus
Grote ereprijs
Tandjesgras
Grote pimpernel
Moeraswolfsklauw
Teer vederkruid
Moeraswolfsmelk
Grote waterranonkel
Tijmereprijs
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Naaldwaterbies
Gulden sleutelbloem
Trilgras
Plat fonteinkruid
Herfstbitterling
Veelkleurige orchis
Ronde zonnedauw
Hondsviooltje
Vertakte paardenstaart
Knikkend nagelkruid
Schedefonteinkruid
Vlottende bies

Bijlage 7: Resultaten soortenkartering 2013

Bijlage 8: Vegetatiekaarten

-

Vegetatiekaart 2003
Vegetatiekaart 2013
Legenda

63

64

65

66

Bijlage 9: Ellenbergwaarden kaarten
-

Vocht 2003
Vocht 2013
Vocht verschil 2013 t.o.v. 2003*
Voedselrijkdom 2003
Voedselrijkdom 2013
Voedselrijkdom verschil 2013 t.o.v. 2003*
Zuurgraad 2003.
Zuurgraad 2013
Zuurgraad verschil 2013 t.o.v. 2003*

*De waarden zijn ingedeeld in klassen. Stel een waarde is 1,50 dan kan deze in twee klassen worden ingedeeld, ‘1,00-1,50’ of ‘1,50-2,00’. Er is voor gekozen om
deze dan bij 1,50-2,00 in te delen.
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Bijlage 10: Soortenkaarten
-

Blauwe zegge
Draadrus
Holpijp
Moerasviooltje
Spaanse ruiter
Spaanse ruiter en Draadrus 2018
Sterzegge
Veldrus
Wateraardbei
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Bijlage 11: Hoogtekaart projectgebied
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Bijlage 12: Standplaatsfactoren blauwgrasland, kleine zeggenvegetatie
en kalkmoeras
Blauwgrasland:
code
16AA01
16AA01A
16AA01B
16AA01C
16AA01D

plantengemeenschap
Blauwgrasland
Blauwgrasland; subass. met Borstelgras
Blauwgrasland; typische subass.
Blauwgrasland; subass. met Melkeppe
Blauwgrasland; subass. met Parnassia

basisch

neutraal

code
16AA01
16AA01A
16AA01B
16AA01C
16AA01D

plantengemeenschap
Blauwgrasland
Blauwgrasland; subass. met Borstelgras
Blauwgrasland; typische subass.
Blauwgrasland; subass. met Melkeppe
Blauwgrasland; subass. met Parnassia

zeervoedselarm

code
16AA01
16AA01A
16AA01B
16AA01C
16AA01D

plantengemeenschap
Blauwgrasland
Blauwgrasland; subass. met Borstelgras
Blauwgrasland; typische subass.
Blauwgrasland; subass. met Melkeppe
Blauwgrasland; subass. met Parnassia

diepwater

code
16AA01
16AA01A
16AA01B
16AA01C
16AA01D

plantengemeenschap
Blauwgrasland
Blauwgrasland; subass. met Borstelgras
Blauwgrasland; typische subass.
Blauwgrasland; subass. met Melkeppe
Blauwgrasland; subass. met Parnassia

dagelijkslangdurig dagelijkskort

neutraal

zwakzuur
2

2

zwakzuur
2
1
2
2
2

2
2
2

2

matigvoedselarm lichtvoedselrijk
2
2
2
1
2
2
1
2
1
2

matigzuur
2
2
1
2

matigvoedselrijk matigvoedselrijk zeervoedselrijk
1

zuur

zuur

uiterstvoedselrijk

1

ondieppermanent ondiepdroogvallend inunderend

regelmatig

matigzuur
2
2
2
2
1

zeer nat
2
1
1
2
2

incidenteel
1

nat
2
2
2
2
2

zeervochtig vochtig
1
2
1
1

matigdroog
droog

nooit
2
2
2
2
2

1
1

(Waternood, versie 3.0.2)

Kleine zeggenvegetatie:
basisch

neutraal

zeer
voedselarm

matig
voedselarm
2

diep
water

ondiep
permanent

dagelijkslangdurig dagelijkskort

neutraal
2b
licht
voedselrijk
2

zwakzuur
2
matig
voedselrijk

zwakzuur matigzuur matigzuur zuur
2
2
2
2
matig
zeer
uiterst
voedselrijk voedselrijk voedselrijk

ondiep
droogvallend inunderend zeer nat
2
2
regelmatig

incidenteel
1

zeer
vochtig

nat

vochtig

zuur
2a

matig
droog

droog

1

nooit
2

(Waternood, versie 3.0.2)
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Ellenberg indicatiewaarden:

(Hennekens, Smits & Schaminée, 2014)
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Bijlage 13: Resultaten metingen
Tabel 1. Gegevens na veldwerk
Meetpunt
Beemdsloot
1

Ca2+
mg/L
72

Clmg/L
102

pH

2
3
4

80
70
100

5

6

Meetpunt
Beemdsloot
1
2
3
4
5
6

7

EGV
µS/cm
848

Temperatuur
water °C
13,0

48
58
136

5
5,8
7

630
351
1010

13,8
13,5
12,0

66

118

6,5

839

13,0

46

32

5,3

306

13,5

EGV25

IR

1075,5
786,4
440,8
1306,5
1064,1
384,3

5,06
1,51
1,89
4,34
0,96
1,64

Tabel 2.
Gegevens
na
verwerking

opmerkingen
Geen stroming, veel kroos,
duiker al lange tijd droog
Geen stroming
Geen stroming
Waarschijnlijk kwelvlies,
kroos, niet helder, geen
stroming
Koeien toegang tot sloot,
geen stroming, helder water,
kroos en wieren
Geen stroming, kleine
hoeveelheid kroos

Meetpunt pH
bodem
1
2
3
4
5
6

Tabel 3.
Gegevens
4,7 metingen
4,7 bodem
4,7
4,7
4,7
4,7
Figuur 1.
Meetlocaties
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